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A Neumann Társaság hírlevele 
395. szám, 2020. február 05.    

 

FÓKUSZBAN 

Digitális Neumann Társaság 

Örömmel osztjuk meg, hogy a Neumann Társaság szolgáltatásai korszerűbbé válnak, bővülnek az 
elektronikus térben. 
Ennek kézzel fogható eredménye, - illetve pont, hogy virtuális, on-line: nem kell kézbe fogni a 
csekket - hogy az éves tagdíj befizetését már a honlapunkon keresztül, immár kártyás 
fizetéssel is rendezhetitek!  
Ezen a felületen a tagságmegújításon túl, lehetőség van az adatokban való változások rögzítésére, 
ezzel is segítve a kapcsolattartást, biztosítva az adatok pontosabbá válását. Feltétlen jelöljétek be 
azt is, mely szakosztályban dolgoztok vagy kívántok tevékenykedni – ebben is szeretnénk 
naprakészek lenni! 

A honlapunkon, minden tagunk számára egy saját fiókot hoztunk létre, erről értesítést küldtünk, itt 
indítható a megújítás. Reméljük, hogy ez az egyszerűsítés, gyors lehetőség mindenkinek kedvet 
ad a további ittléthez! Rövidesen erre az útra tereljük az új tagok belépését is. 

A digitális világhoz való alkalmazkodás másik fejleménye, hogy február 3-án elindult az ECDL 
adminisztráció gyors, kényelmes, megújított rendszere: a papír alapú dokumentumokat e-
vizsgakártyák, e-bizonyítványok váltják fel. Itt is a vizsgázók saját fiókat kapnak, ahol ezeket 
a dokumentumokat elérhetik, bármikor hozzáférhetnek.  
(Lehetőség van a papír alapú, keményfedeles bizonyítványt megrendelésére is.) 

Kevesebb kivágott fa, gyorsabb ügyintézés.  
Szalay Imre 

 

HÍREINK 

https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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Bankváltás 

 

Február 1-től bankszámlaszámunk megváltozott. 

Az új számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11705008-
22537124-00000000 

Tagjaink, partnereink, vizsgázóink figyelmét is 
felhívjuk: ha régi csekkje, tartozása van, figyeljen a 
számlaszámunk változására, már az újat használja! 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen 
kérdése, kérése volna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
pénzügyes munkatársunkkal, Tallárom-Vitányi 
Viktóriával, a tallaromvv@njszt.hu címen, vagy a +36 
1 472 2722 telefonszámon! 

 

Merre tovább, számítógép-használói jogosítvány? 

 

Készülve a március 5-i éves ECDL Fórumra, ahol a 
világszervezet egyik vezetőjét is meghallgathatjuk, 
érdemes kitekintenünk a világba, megnézni a 
fejlesztési irányokat.  
Az ECDL előnye, hogy a hazai értékek, tapasztalatok 
mellett a másutt bevált elemekre is számíthatunk. S 
nem megvetendő az sem, ha a jövő igényeit, 
tudásterületeit sem egyedül, hanem egy nemzetközi 
közösség tagjaként próbáljuk megjövendölni. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/merre-tovabb-
szamitogep-hasznaloi-jogositvany 

 

A robotika műhelyeiben 

A Neumann Társaság egyik legfontosabb pillére, 
hogy szakmai fórumot biztosít az IT-világ 
szereplőinek. A robotika egy olyan új terület, 
melynek eredményeit érdemes figyelemmel 
kísérni, szakmai témáink, szakosztályaink közé 
beépíteni.  
Ennek segítésére az elkövetkező hónapokban több 
robotika műhelyt, fejlesztőt, oktatót, 

mailto:tallaromvv@njszt.hu?subject=Bankv%C3%A1lt%C3%A1ssal%20kapcsolatos%20k%C3%A9rd%C3%A9s
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/merre-tovabb-szamitogep-hasznaloi-jogositvany
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/merre-tovabb-szamitogep-hasznaloi-jogositvany
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versenyszervezőt bemutatunk keresve a formát és 
tartalmat, ahogy ez a terület a Neumann Társaság 
köreibe beépíthető legyen - s mindenképpen 
hasznos, tanulságos, ha bepillantunk az ő 
világukba. 
Elsőként a Revolution Robotics csapatot 
mutatjuk be. A Revolution Robotics egy 2018 
márciusában alapított nonprofit alapítvány San 
Franciscóból, melynek a fejlesztő csapata 
Budapesten található. A céljuk egy igazságosabb, 
viszont kevésbé komplex robotverseny létrehozása 
volt. A célhoz pedig eszközt is fejlesztenek, 
mégpedig Magyarországon: egy nyílt forrású 
hardver- és szoftverelemekkel rendelkező, 
bővíthető robotika készletet. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/robotika-
muhelyeiben-1 

 

Civilnek lenni 2020-ban 

 

 

 

A Neumann Társaság a civil társadalom részeként, 
szakmai nonprofit szervezetként a Civilek Napja 
alkalmából kicsit körbetekintett ebben a világban, s 
másoknál is látottak alapján nagyon számít a tagság 
aktivitására, az önkéntes kezdeményezésekre, 
szimpatizánsok támogatására, az adók 1%-a terén is. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/civilnek-lenni-
2020-ban 

Fektessen a jövőbe! Önnek 1 százalék, nekünk 
100 százalék. És nyugodt lehet: száz százalék, 
hogy támogatása jó helyre kerül! 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/robotika-muhelyeiben-1
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/robotika-muhelyeiben-1
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/civilnek-lenni-2020-ban
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-05/civilnek-lenni-2020-ban
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VERSENYEK 

 

 

Irány Innopolis! 

A nagykanizsai Batthyány Gimnázium két tanulója, 
Németh Márton és Szente Péter, továbbá a 
debreceni Deák Bence és a budapesti Tóth Gellért 
és Horcsin Bálint is részt vehet február közepén az 
oroszországi Innopolisban rendezett nemzetközi 
informatikai versenyen és az azt megelőző felkészítő 
táborban - a Neumann Társaság és az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával. 

A lehetőségről a Batthyány Gimnázium tanára, 
Társaságunk alelnöke, Erdősné dr. Németh Ágnes 
számolt be a zaol.hu-nak. 

Hajrá, várjuk az innopolisi sikereket! A srácok 
eredményesek a Neumann Társaság versenyein is, 
Németh Márton pedig múlt évben bronzéremmel tért 
haza a Szlovéniában rendezett eJOI-ról. 

A nemzetközi versenyek nemcsak a diákok számára, 
de számunkra is izgalmas tapasztalatok, jó példák: 
idén Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (CEOI), 
2023-ban pedig világolimpiát (IOI) rendezünk, így 
szükségünk is van erre a tudásra! 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kanizsai-
batthyanybol-ket-diak-vehet-reszt-a-nemzetkozi-
informatika-versenyen-3603702/ 

 

 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa – Budapest 

Február 21-én Budapesten, a Kőrösi Csoma Sándor 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban tartjuk a 
RoboCupJunior világversenyhez is kapcsolódó, patinás 
versenyünk, a MIRK budapesti fordulóját. Budapesten 
RescueLine és RescueMaze ligában van lehetőség 
kvótát szerezni. Drukkoljunk élőben a versenyen – de 
egy beszámoló természetesen az NJSZT.hu-n is 
olvasható lesz a verseny után! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-21/magyar-
ifjusagi-robot-kupa-budapest 

 

https://www.facebook.com/zalaihirlap.hu/?__tn__=K-R&eid=ARBCUUxT_b16AKl-8dYuTh8ylvUfkICMWY_6ouFFWxxbVO59RQsHrD1tAoNO27SyN1RE4-vD8k4S1-Mb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtEI5iCRYEeH4my0VhHlLCpU543bkLU7CUACkYbWQCxx9N-RRNkYCSUgOIWh5UMzOLzJtYSWYi0KnGurhtNqMynlrMlWDUwZmm5or9_ic7Fdan4J8hfpAOih1pW7g96nUu0sE6zUAXHd-l8cSOPcJE38OETCu90XI-k2QKRvqsx5WSuoeg4d2yGRg_QHP5JagBa3aucB9956bSFuC1XtpgCW8YjUHQv3fY4z7kG49csrj_-nZ85SAGFdyDZ8PgDWsbIFZ3YrUipV-OfZbQ9ohEoNctILBWdTdoSCQVfyOLb0W2Gr3FgBlnX87MFeXhYbj75QstUczCzsD5cNIFiBcUPA
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kanizsai-batthyanybol-ket-diak-vehet-reszt-a-nemzetkozi-informatika-versenyen-3603702/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kanizsai-batthyanybol-ket-diak-vehet-reszt-a-nemzetkozi-informatika-versenyen-3603702/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kanizsai-batthyanybol-ket-diak-vehet-reszt-a-nemzetkozi-informatika-versenyen-3603702/
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-21/magyar-ifjusagi-robot-kupa-budapest
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-21/magyar-ifjusagi-robot-kupa-budapest
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Mutassa be humanoid robotokra vonatkozó 
kutatását a RoboCupon! 

A RoboCup világversenyhez diákversenyzők mellett 
felnőtt kutatók is kapcsolódnak. Humanoidrobotokkal 
kapcsolatos fejlesztések, kutatások szimpóziumon is 
bemutathatóak Franciaországban! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-01-29/mutassa-be-
humanoid-robotokra-vonatkozo-kutatasat-robocupon 

 

 

SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

A pontosság királyi erény! A múlt évi munkák áttekintésére érkeznek a beszámolók szakosztályaink munkáiról, ezekből később 
közlünk összeállítást. Még nem minden szakosztály küldte el beszámolóját, kérjük a szakosztályok vezetőit, pótolják a mulasztást! 

CreativIT 

 

Ha örökéletet nem is, de ingyen sört kínál 
szakosztályunk – mellé pedig pörgős előadásokat 
hallhatunk: három téma (energiapiac, munkaerőpiac, 
fenntartható város), négy előadó, témánként tizenkét 
perc! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/12min-ignite-
talks-creativit-meetup 

 

Informatikatörténeti Fórum 

 

Időutazás a legősibb magyar számítógép világába 

Ennél kényelmesebben aligha utazhatnánk 50-60 évet vissza az időben! Az ITF 
egyre látogatottabb virtuális kiállítását, melyet Havass Miklós állított össze, 
Képes Gábor mutatta be a PosztModem műsorban – dőljön hátra a fotelben és 
utazzon velünk! 

https://indavideo.hu/video/Idoutazas_a_legosibb_magyar_szamitogep_vilagaba 

 

https://njszt.hu/hu/news/2020-01-29/mutassa-be-humanoid-robotokra-vonatkozo-kutatasat-robocupon
https://njszt.hu/hu/news/2020-01-29/mutassa-be-humanoid-robotokra-vonatkozo-kutatasat-robocupon
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/12min-ignite-talks-creativit-meetup
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/12min-ignite-talks-creativit-meetup
https://indavideo.hu/video/Idoutazas_a_legosibb_magyar_szamitogep_vilagaba
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NOKIT 

 

Online meeting formájában tartja meg közgyűlését 
NOKIT szakosztályunk. A Nők az Informatika, Kutatás 
és Oktatás Területén szakmai közösség 2019-es 
munkáinak összegzése mellett a 2020-as célok, 
tervek ügyében is döntések születnek majd. A 
közgyűlést dr. Bujdosó Gyöngyi, a szakosztály 
elnöke hívta össze. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/nokit-
kozgyules  

 

 

 

ESEMÉNYEINK 

 

Megismeri ezt az épületet?  

A Báthori utcai irodánktól pár lépésnyire található 
Neumann János szülőháza. Most halálának 63. 
évfordulójára emlékezve koszorúzunk, a Neumann 
Társaság nevében előző igazgatónk, Alföldi István 
mondja el gondolatait. Mit jelent nekünk a 20. század 
nagy polihisztora, Neumann?  
A Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium 
diákjaival és tanáraival közösen emlékezünk, február 
7-én, 13 órakor! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/koszoruzas-
neumann-janos-emlekere 

 

  

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/nokit-kozgyules
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/nokit-kozgyules
https://www.youtube.com/watch?v=gHA8pGxLbUA
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/koszoruzas-neumann-janos-emlekere
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-07/koszoruzas-neumann-janos-emlekere
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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 HÍREI 

 

BME - ELTE 
Magyar Internet Történetei 

A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
és az ELTE BTK Média és Kommunikáció 
Tanszék Kultúra a digitális forradalom idején című 
konferencia-sorozatát folytatja, többek között az 
online újságírás és a magyar közösségi hálózatok 
történetébe is bepillantást engedve. Kis magyar 
nettörténet, bölcsész nézőpontból. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-13/magyar-
internet-tortenetei 

 

 

Budapesti Műszaki Egyetem 
RobonAUT 

Idén is sok izgalmat ígér az önvezető autók, robotok 
iránt érdeklődők számára a BME VIK robotversenye. 
Érdemes kilátogatni a látványos programra – de ha 
erre nincs ideje, az njszt.hu-n is olvashat majd 
beszámolót! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-15/robonaut 

 

 

Infotér Egyesület 
Infobál MMXX 

Itt a báli szezon! Zene, tánc, tartalmas beszélgetések 
elegáns környezetben: ezzel várja az Infotér Egyesület 
az infokommunikációs szakma képviselőit. 

https://infobal.infoter.eu/ 

 

BLOG, HÍRMAGAZIN 

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
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-13/magyar-internet-tortenetei
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-13/magyar-internet-tortenetei
https://njszt.hu/hu/event/2020-02-15/robonaut
https://infobal.infoter.eu/
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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 januári száma: 
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine 

 

BLOG, 

Kövessen minket a Youtube-on is! 

 

Youtube-csatornánkon rengeteg izgalmas előadást újranézhet: Orvosi robotok, Haidegger 
Tamás előadása. 

 

Böngéssze képeinket az Instagramon is! 

 

Mindennapi képeink egy albumban! Már több mint 360-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 5500-an vagyunk! Hívja meg barátait, kollégáit is, lájkra fel! 
https://www.facebook.com/njszt/ 

 

 

                

 

https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=7g9_F4lzWCQ
https://www.youtube.com/watch?v=7g9_F4lzWCQ
https://www.youtube.com/watch?v=pOjxg_DP7CE
mailto:kepesg@njszt.hu
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/

