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A Neumann Társaság hírlevele 
392. szám, 2019. december 11.    

 

FÓKUSZBAN 

A Neumann Társaság belső csapata ezúton is 

 

Békés Karácsonyt, eredményes Új Évet kíván! 

Igazán izgalmas, változásokkal, eseményekkel, új kezdeményezésekkel teli évet zárunk, amiről 
beszámoltunk a hírlevelekben, különböző média platformokon, de nyomtatott sajtóban is 
bőségesen. Így most ezeket nem soroljuk, aki akarja, visszaidézheti a karácsonyi pihenőnapokon. 

S készülünk egy nagyon pörgős 2020-ra, nagyon számítunk tagjaink, szakosztályaink aktivitására, 
szükségünk is van rá! 

Hiszen minden hónapban lesz majd fontos program, csak az év elejét nézve, várható: 

 februárban az ECDL vizsgaközpontok találkozója és a szakosztályok összejövetele 

https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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 márciusban készülünk a beszámoló közgyűlésre, 
 áprilisban jön a DE! kicsit újratöltve, a digitális világra fókuszáló konferenciasorozatunk is 

folytatódik 

 júniusban pedig a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia versenyei állnak előttünk. 

Gyűjtsétek erőiteket, ötleteiteket! Segítségetek, támogatásotok nekünk a legnagyobb ajándék! 

A Neumann team is december 20-tól szabadságra vonul, Hírlevéllel januárban jelentkezünk 
legközelebb. 

Szalay Imre 

 

 

HÍREINK 

A mi jó példánk 

 

Egy közhasznú, nonprofit szervezet számára fontos 
feladat és önként vállalt kötelesség is a társadalmi 
felelősségvállalás, ezért hoztuk ezt a példát – így 
karácsony közeledtén -, hogy a digitális kompetencia, 
tudás megszerzését milyen sikerként vették nehezebb 
sorsú embertársaink. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-10/mi-jo-peldank 

 

Generációk, Prezentációk, Sokszínűség 

 

Az informatikai örökség, a digitális kompetencia 
képzés- és minősítés (ECDL), a tehetséggondozási 
hálózat és a szakmai fórumrendszer: ezekből az 
elemekből áll össze az a bázis, amely alapján 
hitelesen segíthetünk tájékozódni a társadalomnak, a 
digitális világ GPS-e lehetünk. Szakkonferenciánkkal 
szakmaiságunk erősítése volt a célunk. Hogy sikerült-
e? Reméljük, beszámolónk és az előadások mindenkit 
meggyőznek erről! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/generaciok-
prezentaciok-sokszinuseg 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-10/mi-jo-peldank
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/generaciok-prezentaciok-sokszinuseg
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/generaciok-prezentaciok-sokszinuseg
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GSM – Budapesten is megnyitottunk! 

 

„Ilyen az ember! Érdeklik elődei, leszármazása, dicső 
múltja, amire büszke lehet” – mondta Szalay Imre 
igazgató GSM tárlatunk budapesti megnyitóján. A 
február végéig látható tárlat diákközelbe hozza a 
tegnap telekommunikációját! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/gsm-
budapesten-megnyitottunk 

 

Legendás otthoni számítógéppel gyarapodott múzeumunk   

 

Mi is kaptunk karácsonyi ajándékot! A közel 40 éves, 
de még működő TRS-80-at idei Tarján-
emlékérmesünk, Biró István ajánlotta fel 
gyűjteményünknek. Köszönjük! A világ egyik első 
személyi számítógéptípusának egy példánya már 
látható is állandó kiállításunkban, az Agorában. 

https://ajovomultja.hu/news/legendas-otthoni-
szamitogepet-adomanyoztak-neumann-tarsasag-
muzeumanak 

 

TechTrend Show az Agorában   

 

A Szent-Györgyi Albert Agora épülete nemcsak a múlt 
értékeinek, de a jövő tudományának is helyet adott. Az 
EDLRIS rendszerét Nemes József kollégánk mutatta 
be az érdeklődőknek. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-05/tech-trend-show-
az-agoraban-bemutatkozott-az-edlris 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/gsm-budapesten-megnyitottunk
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-02/gsm-budapesten-megnyitottunk
https://ajovomultja.hu/news/legendas-otthoni-szamitogepet-adomanyoztak-neumann-tarsasag-muzeumanak
https://ajovomultja.hu/news/legendas-otthoni-szamitogepet-adomanyoztak-neumann-tarsasag-muzeumanak
https://ajovomultja.hu/news/legendas-otthoni-szamitogepet-adomanyoztak-neumann-tarsasag-muzeumanak
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-05/tech-trend-show-az-agoraban-bemutatkozott-az-edlris
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-05/tech-trend-show-az-agoraban-bemutatkozott-az-edlris
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VERSENYFELHÍVÁS 

 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2020 

Jó hírünk van! A MIRK budapesti helyszínére még 
december 15-ig lehet jelentkezni! 
További részletek: 
http://pingvin.nyf.hu/robojun/ 

 

 

SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

LAN Party 

Célunk a számítógépes technika, azon belül is a játékok iránt 
vonzódó egyetemisták összehozása volt. Ezzel a hiánypótló 
rendezvénnyel igyekeztünk egy egyébként magányosan űzött, 
ám igen népszerű tevékenységet legalább egy estére közösségi 
élménnyé tenni. Az eredmény felülmúlta várakozásainkat! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-05/jatekosokbol-kozosseg 

 

GIKOF - NOKIT   

 

OGIK2019 

A szokásosan színvonalas, nemzetközi hatókörű 
konferencia újdonsága volt, hogy Bujdosó Gyöngyi 
szervezésében megjelent a NOKIT, Nők az Oktatás, a 
Kutatás, az Informatika Területén szakmai közösség, 
amelynek tagjai nemcsak érdekes, a nők helyzetét 
elemző érdekes előadásokkal, de egy kerekasztal-
beszélgetéssel is hozzájárultak a konferencia szakmai 
színvonalának növeléséhez. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-06/ogik2019-
konferencia-beszamolo 

 

http://pingvin.nyf.hu/robojun/
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-05/jatekosokbol-kozosseg
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-06/ogik2019-konferencia-beszamolo
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-06/ogik2019-konferencia-beszamolo
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezet 

 

Robotokkal az oktatásban 

Az idei rendezvény az élet minden területén egyre 
szélesebb körben alkalmazott ún. okos eszközök, 
kiemelten a robotok bemutatását célozta meg. Az 
előadók a téma kiváló ismerői és művelői, akik a 
robotika alkalmazási lehetőségeivel ismertették meg a 
résztvevőket. A robotok népszerűségére jellemző, 
hogy aranyos gyerekrajzok is érkezetek 
pályázatunkra. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-29/regionalis-
informatikai-konferencia-sarospataki-comenius-
campuson 

 

Informatikatörténeti Fórum (iTF)   

 

Új videoportrék 

Folyamatosan gazdagodik digitális gyűjteményünk! 
Boda Miklós és Ormai László után Alföldi István 
portréja is megtekinthető Adattárunkban. 

https://itf.njszt.hu/itf_hirek/alfoldi-istvan-videoportreja-
az-adattarunkban 

 

Magyar Fuzzy Társaság   

 

IMSμC konferencia 

Most már hagyományosan decemberben szervezzük 
meg a mechatronika szakos hallgatók számára az 
IMSµC konferenciát, ahol 15-20 magyar és külföldi 
hallgató mutathatja be a munkáját. 

További részletek: 
http://old.bgk.uni-
obuda.hu/mei/IMSmC/2019/index.php 

 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-29/regionalis-informatikai-konferencia-sarospataki-comenius-campuson
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-29/regionalis-informatikai-konferencia-sarospataki-comenius-campuson
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-29/regionalis-informatikai-konferencia-sarospataki-comenius-campuson
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/alfoldi-istvan-videoportreja-az-adattarunkban
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/alfoldi-istvan-videoportreja-az-adattarunkban
http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/IMSmC/2019/index.php
http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/IMSmC/2019/index.php
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet   

 

2020-ra készül a MIRK-csapat is! 

A RoboCupJunior 2020 világ és európai bajnokságok 
magyarországi kvótaszerző versenyére előkészítő 
műhelymunka folyt november 16-án, szombaton a 
Nyíregyházi Egyetem Robotintelligencia Laborjában. 
Világjárt és dobogós helyezett csapatok mentorai 
tartottak iránymutató előadásokat a különböző ligák 
kihívásairól a szabályok újdonságairól. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-10/felkeszito-
muhelymunka-robocup2020-ra-beszamolo 

 

 

 

RENDEZVÉNYEINK 

e-Hód díjkiosztó 

 

Pénteken, az ELTE IK-n tartjuk a legnagyobb magyar 
informatikai diákverseny díjkiosztóját. Éljenek az ifjú 
HÓDítók! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-13/e-hod-dijkioszto 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-12-10/felkeszito-muhelymunka-robocup2020-ra-beszamolo
https://njszt.hu/hu/news/2019-12-10/felkeszito-muhelymunka-robocup2020-ra-beszamolo
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-13/e-hod-dijkioszto


7 
 

Töltődj fel! Az Elektrotechnikai Gyűjtemény kiállítása az ITK-ban 

 

Múzeumunkban a magyar informatika kiemelkedő 
őseként, a hazai informatika nagyjai között mutatjuk 
be Jedlik Ányost az állandó kiállításban található 
tablósoron. Most a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Elektrotechnikai Gyűjteményének 
köszönhetően Jedlik Ányos elektrotechnikai 
munkásságát helyezzük fókuszba. 

https://ajovomultja.hu/news/toltodj-fel-uj-kiallitas-az-
itk-ban 

Tekintse meg a kiállítást az Agora 
Gyermekkarácsonyán! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-
15/gyermekkaracsony-az-agoraban 

 

 

PARTNEREINK ESEMÉNYEI 

 

Mesterséges Intelligencia Koalíció 

„Alakítsd aktívan a jövőt, szólj bele, hogyan alakul 
Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája! 
Gyere, és mondd el, melyek a legfontosabb 
szempontok, amelyeket figyelembe kellene venni 
annak véglegesítéséhez.” 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-16/mi-meet-szolj-
bele-magyar-mi-strategiaba 

 

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 

 

https://ajovomultja.hu/news/toltodj-fel-uj-kiallitas-az-itk-ban
https://ajovomultja.hu/news/toltodj-fel-uj-kiallitas-az-itk-ban
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-15/gyermekkaracsony-az-agoraban
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-15/gyermekkaracsony-az-agoraban
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-16/mi-meet-szolj-bele-magyar-mi-strategiaba
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-16/mi-meet-szolj-bele-magyar-mi-strategiaba
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
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BLOG, HÍRMAGAZIN 

 

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/ 

A Hírmagazin legfrissebb, decemberi száma: 
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2019/NJSZT_Hir

magazin_19-12.pdf 

 

Szemle: 

 

A GSM a KarcFM műsorában. Főmunkatársunk, Képes 
Gábor és Csernák Márton magángyűjtő volt a Spájz 
című műsor vendége. Figyelmükbe ajánljuk a 
szellemes, nosztalgikus beszélgetést! 

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?ight=1&fe 
ed=%2Fkarcfm%2Fsp%C3%A1jz-2019-11-29-0900-
1159-2%2F 

Több informatikatörténeti vonatkozású, érdekes cikk 
is megjelent a Tudomány blogon. A felejthetetlen 
polihisztor zseniről, Neumann Jánosról – aki 
december 28-án lenne 106 éves – Szász Domokos 
írását szemlézi a blog. Neumann, a matematikus! 

https://tudomany.blog.hu/2019/12/05/szasz_domo 
kos_a_matematikus_neumann_janosrol 

 

https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2019/NJSZT_Hirmagazin_19-12.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2019/NJSZT_Hirmagazin_19-12.pdf
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?light=1&feed=%2Fkarcfm%2Fsp%C3%A1jz-2019-11-29-0900-1159-2%2F
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?light=1&feed=%2Fkarcfm%2Fsp%C3%A1jz-2019-11-29-0900-1159-2%2F
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?light=1&feed=%2Fkarcfm%2Fsp%C3%A1jz-2019-11-29-0900-1159-2%2F
https://tudomany.blog.hu/2019/12/05/szasz_domokos_a_matematikus_neumann_janosrol
https://tudomany.blog.hu/2019/12/05/szasz_domokos_a_matematikus_neumann_janosrol
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
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Videó Kovács Győző emlékére 

December 18-án lesz 7 éve, hogy meghalt Kovács 
Győző. Ő volt a mi „örökmozgónk”, aki óriási 
örökséget hagyott ránk az informatikatörténettől a 
tehetséggondozásig. Összeállításunkban pályájáról 
mesél – és olyan nagyságokkal beszélget, mint 
Herman Goldstine, Konrad Zuse és Neumann 
János öccse, Miklós. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnEEo8pMsc 

 

 

Böngéssze képeinket az Instagramon is! 

 

Mindennapi képeink egy albumban! Már több mint 300-an követik! Van egy jó képe a 
Neumann Társaság kapcsán? Küldje el a kepesg@njszt.hu címre! 
https://www.instagram.com/njszt/ 

 

 

A Facebookon már mindjárt 5500-an leszünk. Hívja meg barátait, kollégáit is, lájkra fel! 
https://www.facebook.com/njszt/ 

 

 

                

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnEEo8pMsc
mailto:kepesg@njszt.hu
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/

