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A Neumann Társaság hírlevele 
389. szám, 2019. október 30.    

 

FÓKUSZBAN 

Forró november – méltó elismerések 

Bár  az elmúlt napokban letűnt az indián nyár, s 
megjött a hideg ősz, az előttünk álló november igen 
sűrű programokban. Hírlevelünkben megtalálhatóak az 
elkövetkezendő nagy események, melyekben a 
Neumann Társaság is fontos szerepeket kapott, vállalt. 
Így csúcsra járnak a tehetségeket gondozó felkészítők, 
versenyek, a köznevelési területen ismét nagyobb 
figyelmet kap az ECDL. Győrbe érkeznek a világ 
legjobb robotkészítő iskolásai, ahol találkozhatnak 
kiállításunkon az NJSZT gyűjteményéből a robotikai, 

informatikai elődökkel. S egymást érik a szakmai közösségeink és területi szervezeteink 
rendezvényei. Remélem, hogy mindenki talál kedvére valót, s mindenhol teltház lesz. 

November végén, 27-én várunk minden tagot és érdeklődőt a Neumann Társaság újszerű szakmai 
konferenciájára, ahol a szakosztályok számolnak be fontos szakmai témákról. Egyrészt erősítve az 
NJSZT kicsit háttérbe szorult szakmai szervezet jellegét, másrészt lehetőséget adva a különböző 
területeken dolgozóknak egymás igazi megismerésére, túl a formális beszámolókon, találkozókon. 
A részletes program már megtalálható a honlapon: https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-
szakkonferencia 

Ezen a konferencián adjuk át idén a Neumann Társaság elismeréseit, díjait. Ismét sok jelölés 
érkezett, a zsűri nehéz helyzetben volt, hogy kit válasszon a jobbnál jobb kollégák közül: mert a 
díjak értékét növeli, ha mindig csak korlátozott számban kapják a legérdemesebbek. Biztos 
mindenki várja már ezeket az eredményeket is, hogy személyesen is gratulálhasson az 
elismerésekhez. 

Mindenkit szeretettel látunk, itt lehet regisztrálni: 
https://njszt.hu/hu/form/njszt-szakkonferencia_2019 

Szalay Imre 

 

 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-szakkonferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-szakkonferencia
https://njszt.hu/hu/form/njszt-szakkonferencia_2019
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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HÍREINK 

Kódolás a köznevelésben 

 

Jövő péntektől három napig Győr a robotika fővárosa: 
a világ minden részéről 6000 vendég érkezik a WRO-
ra! A Neumann Társaság közreműködésével 
konferencia is megrendezésre kerül. Minden, amit az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztéséről tudni lehet! A 
nemzetközi konferencián a részvétel ingyenes, 
feltétlen regisztráljon! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/kodolas-
koznevelesben 

 

Neumannos kérdések és válaszok az Infotérben 

 

Jubileumi, 10. évéhez ért a kormányzati informatika 
és telekommunikáció hagyományosan teltházas 
konferenciája, az Infotér. A tanácskozáson 
igazgatónk, Szalay Imre gondolatait hallhatták a 
résztvevők. Kell-e vizsga a tudáshoz? 

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-30/mitol-tanulunk-
mit-tanitunk 

 

A hálózat csapdájában 

 

A Neumann Társaság célja az volt, hogy minél több 
diák figyelmét felhívjuk az IT biztonsági kockázatokra 
– ezért aztán többszörös teltház előtt beszéltünk az 
infobiztonságról. Beszámolónk, letölthető 
előadásokkal! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-25/halozat-
csapdajaban 

 
 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/kodolas-koznevelesben
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/kodolas-koznevelesben
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-30/mitol-tanulunk-mit-tanitunk
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-30/mitol-tanulunk-mit-tanitunk
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-25/halozat-csapdajaban
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-25/halozat-csapdajaban
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Beszámoló a Comenius Campuson tartott Informatikai Napokról 

 

A Codeweek elnevezésű rendezvénysorozaton 
csaknem 700 diák és felnőtt jelent meg. Az érdeklődők 
több terület interaktív bemutatóin vehettek részt: 
játékprogramozás, robotika, Kahoot vetélkedő… 

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-29/beszamolo-az-
informatikai-napok-comenius-campuson-cimu-
rendezvenyrol 

 

VERSENYFELHÍVÁSOK 

 

e-Hód verseny - Közoktatási Szakosztály 

A hódok már a spájzban vannak. Már lehet jelentkezni a 
2019-es  
e-Hód megmérettetésre, amely 2019. november 11-15. között 
kerül megrendezésre. Minden évben több tízezer fiatalt szólít meg 
ez a verseny az informatika számára. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-
vannak 

 

 

Tehetséggondozási Szakosztály 

A versenyeink kiírásait már olvashatták, de fontos tudni: a 
versenyekhez az utolsó pillanatig lehet csatlakozni, még 
fogadjuk a jelentkezéseket! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/tanarok-diakok-
figyelem-friss-versenykiirasaink 

 

 

PROGRACE - Baranya Megyei Területi 
Szervezet 

Az NJSZT Baranya Megyei Területi Szervezete és a 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
negyedik alkalommal is megrendezi a PROGRACE 
programozói versenyt. A versenyre idén 2-3 fős 
csapatokat - 24 év alatti középiskolás diákok és 
egyetemista hallgatók - várunk. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-
programozoi-verseny-pecsett 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-29/beszamolo-az-informatikai-napok-comenius-campuson-cimu-rendezvenyrol
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-29/beszamolo-az-informatikai-napok-comenius-campuson-cimu-rendezvenyrol
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-29/beszamolo-az-informatikai-napok-comenius-campuson-cimu-rendezvenyrol
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-vannak
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-vannak
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/tanarok-diakok-figyelem-friss-versenykiirasaink
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/tanarok-diakok-figyelem-friss-versenykiirasaink
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-programozoi-verseny-pecsett
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-programozoi-verseny-pecsett
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-vannak
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-vannak
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-16/hodok-mar-spajzban-vannak
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SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

 

Baranya Megyei Területi Szervezet - V. Pécs IT 
Meetup 

Mi az a köd - és hogyan kerül a köd a felhő alá? Ha 
ez a téma ködös, mi mutatjuk az utat, látogassa meg 
a meetupot, ahol a ködön túl még az ipar 4.0-ról és 
más érdekességekről is szó lesz! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-04/v-pecs-it-
meetup 

 

 

GIKOF - OGIK! 

Közeledik a gazdaságinformatika legrangosabb 
eseménye! Már a 16. OGIK! Országos 
Gazdaságinformatikai Konferenciát rendezi 
GIKOF szakosztályunk. A 2019. évi konferencia 
különös hangsúlyt fektet a nők informatika-szakmai 
munkájára, annak elismerésére! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-
orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia 

 

 

Informatikatörténeti Fórum - A 30 éves 
Recognita története 

A karakterfelismerés történetéről, a PDF-ről és 
természetesen a sikeres magyar Recognita sztorijáról 
hallhat az iTF új találkozóján! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/30-eves-
recognita-tortenete 

 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-04/v-pecs-it-meetup
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-04/v-pecs-it-meetup
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/30-eves-recognita-tortenete
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/30-eves-recognita-tortenete
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Szervezet - Robotokkal az oktatásban 

A november 22-i konferencia előadói a téma kiváló 
ismerői és művelői, akik előadásaikkal és gyakorlati 
bemutatóikkal a robotika alkalmazási lehetőségeivel 
ismertetik meg a résztvevőket a felső tagozaton LEGO 
MINDSTORMS EV3, az alsó tagozaton LEGO WeDo 
robotok segítségével. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-
oktatasban 

 

 

Magyar Fuzzy Társaság - Joint CINTI-MACRo 
2019 konferencia 

A nemzetközi szimpózium célja, hogy a különböző 
országok számítási intelligenciával, valamint annak 
alkalmazási területeivel foglalkozó tudósainak 
lehetőséget teremtsen arra, hogy az ezen a területen 
végzett legújabb kutatási eredményeiket megosszák, 
megvitassák egymással, kapcsolataikat tovább építve 
későbbi nemzetközi kutatásokat alapozzanak meg. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-
macro-2019-konferencia 

A konferencia egyben a Magyar Fuzzy Társaság éves 
közgyűlésének is helyet ad: 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-
tarsasag-eves-kozgyulese 

 

 

Orvos-biológiai Szakosztály - FIESZTA 2019 

November 7-én a fiatal egészségügyi informatikus 
szervezőké a terep! Célunk, hogy a hallgatók 
információhoz jussanak a képzési terület 
aktualitásairól, a tudományterület kihívásáról, a 
munkaerőpiac szakterülettel kapcsolatos igényeiről. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-07/fieszta-2019 

 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-oktatasban
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-oktatasban
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-macro-2019-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-macro-2019-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-tarsasag-eves-kozgyulese
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-tarsasag-eves-kozgyulese
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-07/fieszta-2019
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Szervezet - Felkészítő műhelymunka a 
RoboCupJunior2020-ra 

Izgalmas előadások kvótaszerzési lehetőségekről, 
RoboCup oktatási projektekről – és csapatbemutatók! 
Az EU Robotika Hét részeként rendezzük meg a 
programot! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-
muhelymunka-robocupjunior2020-ra 

 

ESEMÉNYEINK 

 

XXI. Országos Közoktatási Szakértői 
Konferencia 

Idén 21. alkalommal találkoznak az oktatási 
szakemberek Hajdúszoboszlón az Országos 
Közoktatási Szakértői Konferencián. Az esemény 
a Neumann Társaság szakmai partnerségével valósul 
meg! Ne hagyja ki Prof. Dr. Charaf Hassan NJSZT-
alelnök előadását – és az ECDL új moduljairól szóló 
kerekasztalt sem! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-05/xxi-orszagos-
kozoktatasi-szakertoi-konferencia 

Figyelje eseménynaptárunkat! 
Kedves konferenciáját, előadását nem találja a naptárunkban? Juttassa el hozzánk az esemény 
adatait a kepesg@njszt.hu címre! 

http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar

 

PARTNEREINK ESEMÉNYEI 

 

MI Koalíció - Banking Technology 

Immáron negyedik alkalommal rendezik meg a 
bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik 
legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking 
Technology konferenciát, ahol Hetényi Márk 
képviseli a Mesterséges Intelligencia Koalíciót 
előadóként. Az MI Koalíció szakmai partnerként 
kapcsolódik a rendezvényhez. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/portfolio-
banking-tech-konferencia 

 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-muhelymunka-robocupjunior2020-ra
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-muhelymunka-robocupjunior2020-ra
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-05/xxi-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-05/xxi-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-konferencia
mailto:kepesg@njszt.hu?subject=Esem%C3%A9ny%20aj%C3%A1nl%C3%A1sa%20az%20NJSZT%20esem%C3%A9nynapt%C3%A1r%C3%A1ba
http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar
http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/portfolio-banking-tech-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/portfolio-banking-tech-konferencia
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Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - Taxi 
Expo és Digitalizációs Kiállítás 

A digitalizáció társadalmi megítélése 

 A digitalizációban rejlő lehetőségek és ennek 
hatásai, a digitalizáció gazdasági haszna 

 Munkaerő piaci követkemények, digitalizációs 
szakemberhiány, képzés, átképzés 
feladatai számára: az oktatási intézmények, a 
kormány, a munkaügyi hivatalok szerepe 

 Lehetőségek a kkv-k számára: az oktatási 
intézmények, a kormány, a munkaügyi 
hivatalok szerepe 

A digitalizációs konferencián és kiállításon a Neumann 
Társaság jóvoltából retró tárgyak is láthatóak lesznek. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-06/taxi-expo-
2019-es-digitalizacios-kiallitas 

 
 

BLOG, HÍRMAGAZIN 

  

 

Hírmagazin 

5G-ről, MI-startupokról, akrobatarobotokról is 
olvashat Hírmagazinunk októberi számában! A 
legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi 
szakmai hírek szemléje! 

https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine 

 

Jelenből a Jövőbe - a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság blogja az infokommunikációs, 
közülük is elsősorban a legfejlettebb, leginkább 
előremutató technológiák területén történő hardver-, 
szoftver- és rendszerszintű változásokról, fejlesztési 
irányokról, kiemelt jelentőségű fejlesztésekről, 
valamint mindezek társadalmi-gazdasági hatásairól. 
Kiemelt témáink: mesterséges intelligencia (MI), 
robotika, virtualizáció. 

https://jelenbolajovobe.blog.hu/ 

 

 
 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-06/taxi-expo-2019-es-digitalizacios-kiallitas
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-06/taxi-expo-2019-es-digitalizacios-kiallitas
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
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Rólunk írták! 

Új korszak kezdődik a munkahelyeken – interjú Beck Györggyel 

 

„Feladat van bőven, mert azt kell elérni, hogy ha 
valaki a digitális világban bármilyen dologgal, bárhol 
eltéved és nem találja az utat, akkor a Neumann 
segíteni tudjon. Mert egyre inkább szükség van a 
digitális világban egy GPS-re, és szeretném, hogy mi 
legyünk azok” – rendkívül alapos, átfogó beszélgetés 
a Neumann Társaság elnökével! 

https://www.napi.hu/tech/beck-gyorgy-gps-njszt-ivsz-
informatika-digitalizacio-olimpia-szeged-
tech.693617.html 

 

Kövessen minket a Youtube-on is! 

Ajánló legfrissebb tartalmaink közül: 

 

Adamcsik János, az ECDL minőségbiztosítási szakértője, ingyenesen letölthető Közösségi 
média modul kisokosunk lektora nyilatkozott a Civil Rádióban. Hallgassa meg a teljes 
beszélgetést! 

 

Böngéssze képeinket az Instagramon is! 

Mindennapi képeink egy albumban! Pillantson bele történéseinkbe! Már több mint 300-an 
követik! https://www.instagram.com/njszt/ 

 

Van egy jó képe, amely a Neumann Társaság eseményeihez, történeteihez kapcsolódik? 
Juttassa el hozzánk! kepesg@njszt.hu  

 

 

A Facebookon már mindjárt 5500-an leszünk. Hívja meg barátait, kollégáit is, lájkra fel! 

 

 

                

 

https://www.napi.hu/tech/beck-gyorgy-gps-njszt-ivsz-informatika-digitalizacio-olimpia-szeged-tech.693617.html
https://www.napi.hu/tech/beck-gyorgy-gps-njszt-ivsz-informatika-digitalizacio-olimpia-szeged-tech.693617.html
https://www.napi.hu/tech/beck-gyorgy-gps-njszt-ivsz-informatika-digitalizacio-olimpia-szeged-tech.693617.html
https://www.youtube.com/watch?v=adKfCo2iu5g
https://www.youtube.com/watch?v=adKfCo2iu5g
https://www.youtube.com/watch?v=adKfCo2iu5g
https://www.instagram.com/njszt/
mailto:kepesg@njszt.hu ?subject=NJSZT%20k%C3%A9p%20aj%C3%A1nl%C3%A1s
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/

