
 

A Neumann Társaság hírlevele 
396. szám, 2020. február 19.    

 

FÓKUSZBAN 

Erősödő szakmai bázisunk 

Találkozunk március 11-én! 

A Neumann Társaság szakmai, civil, non-profit szervezet. Ennek alapját adják, kell, hogy adják a 
szakosztályok. Itt is elmondom, hogy a szakosztály megnevezéssel együttesen értjük: az egy 
tematikát felvállaló szakmai közösségeket és a regionalitást jelentő területi szervezeteket. 
Az új fogalomhasználat nemcsak az egyszerűbb fogalmazást segíti, hanem arra is utal, hogy bár 
vannak nyilván szervezési különbségek a területi és a tematikus megközelítések között, de van jó 
néhány helyen átfedés is, amikor egy informatika tématerület például egy megyei szervezettel 
fonódik össze. 

Jó hagyomány, hogy a szakosztályok képviselői így az év eleje táján összegyűlnek, találkoznak, 
tapasztalatot cserélnek, felsorolják az eredményeket, nehézségeket. Idén is előkészítjük ezt a 
fórumot, amit március 11-ére tervezünk. Azzal a kis változással, hogy nem külön 
összejövetel lesz a szakmai közösségeknek, illetve a területi szervezeteknek, hanem 
egy közös beszélgetés, eszmecsere. 

Az elmúlt évben már elkezdték az elnökség szakosztályokkal foglalkozó vezetői az új megközelítés, 
a szakmai háttér erősítésének felépítését. Ennek része volt a szakosztályi minimum követelmények 
meghatározása, megbeszélése a 2019 eleji fórumunkon. Ennek célja is az volt, hogy pezsgő 
szakosztályi élettel, szakosztályok együttműködő hálózatával erősítsük az NJSZT szakmai 
szervezeti imázsát, hátterét. S ezért volt a novemberi szakkonferencia, melynek alapja a 
szakosztályok szakmai eredményeinek bemutatása, közzététele, felmutatása volt. Ide tartozik, 
hogy – ahogy jeleztük – folytatódik a DE! típusú konferenciasorozat is, kicsit más címmel a 
digitális jövő felé fordulva, s a tagságnál szélesebb közönséget is megcélozva. Ennek időpontja 
május utolsó harmada lesz várhatóan. 

Az idei március 11-i szakosztályi fórumra készülve áttekintettük a közösségek munkájáról készült 
beszámolókat, s ez alapján közösen értékeljük, mit sikerült elérni, mit kell változtatni. Kétségtelen 
jó fejlemény, hogy a szakosztályok sokkal aktívabban vannak jelen a Neumann Társaság életében, 
hiszen nagyon megszaporodtak a beszámolók a rendezvényekről, eseményekről, új, agilis vezetők 
kaptak szerepet. Hatalmas érték az a jó pár hagyományokra támaszkodó jelentős konferencia, 
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amit a szakosztályok szerveznek, ennek erőteljesebb megmutatása, elvállalása, támogatása 
mindenképpen feladat. Szakosztályi keretekben is működik a tehetséggondozás a legkülönbözőbb 
versenyeket szervezve, most a kevesebb említést kapó Prograce-t vagy a szekszárdi Neumann 
versenyt említem itt, a többiekre a Neumann Társaság tehetségstratégiája kapcsán esik 
reflektorfény. 

Fórumunkon beszélnünk kell majd arról, hogy vannak új és megújításra váró szakosztályok, s 
vannak olyanok, ahol elfogyott a lendület, s ki kell együtt gondolni, mi a helyes lépés velük 
kapcsolatban. 

Szakmai fórumrendszerünk az új Neumann Társaság négy alappillérének egyike, ennek 
legfontosabb eseménye a most következő fórum. Ezzel kapcsolatban szívesen veszünk, várunk 
minden véleményt, javaslatot most is, de folyamatosan. De az is fontos, hogy a tagság 
megújításakor vagy új belépés esetén a szakosztályba tartozást is jelezzétek, hisz a 
szakosztályokban valósul meg elsősorban a személyes kapcsolódás, önkéntes munka, a szakmai 
elkötelezettség. 

Szalay Imre 

 

 



HÍREINK 

ECDL-megállapodás Csongrád megyében is 

 

Segítenünk kell, mert digitális készségek nélkül 
egyetlen munkavállaló sem boldogulhat! A VOSZ és a 
VDSZ után újabb jelentős szakmai szervezet kötött 
megállapodást a Neumann Társasággal a dolgozók 
digitális kompetenciáinak növelésére. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-10/ecdl-lel-
fejleszti-digitalis-keszsegeket-csongrad-megyei-
iparkamara 

 

Kormányzati elismerések a tehetséggondozásért 

Diákolimpikonok, felkészítői tanáraik és a felkészítő szervezetek kaptak miniszterelnöki és 
miniszteri dicsérő okleveleket. 2019-ben nagyon sikeresen vettünk részt a nemzetközi informatikai 
diákolimpián – az elismerés pedig erőt ad ahhoz, hogy az idei kihívásoknak megfeleljünk. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-06/miniszterelnoki-es-miniszteri-elismeresek-
tehetseggondozasert 
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DiversIT – nő a nők szerepe 

 

Alelnökünk, Erdősné dr. Németh Ágnes és NOKIT 
(Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika 
Területén) szakosztályunk vezetője, dr. Bujdosó 
Gyöngyi Londonban vettek részt a CEPIS (Európai 
Professzionális Informatikai Társaságok Tanácsa) 
megbeszélésén. 

A CEPIS DiversIT kezdeményezéséről korábban már 
írtunk, de idézzük fel a legfontosabb 
megállapításokat: 

A nők a technológiai és digitális szakmákban dolgozók 
kevesebb mint 20% -át teszik ki, míg a rendelkezésre 
álló munkaerő felét jelenthetnék. Ha változatos a 
csapat,l növekszik a termelékenység, a 
jövedelmezőség és az innovációs potenciál. A 
DiversIT egy ütemterv és program a szervezeteknek 
egy nők számára támogató környezet 
megteremtésére. Ezen dolgozunk! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-01-08/diversit-nok-
egyenlo-reszvetele-europai-erdek 

 

A robotika műhelyeiben – Pepper papái 

 

A robotika egy olyan új terület, melynek eredményeit 
érdemes figyelemmel kísérni, szakmai témáink, 
szakosztályaink közé beépíteni. Ennek segítésére több 
robotika műhelyt, fejlesztőt, oktatót, 
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. 

A Revolution Robotics után egy újabb fiatal, lelkes 
csapathoz látogattunk el: a Netlife Robotics Peppert, 
az ügyfélszolgálati robotot tanítgatja magyarul – mi 
pedig sokat tanultunk tőlük robotul! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-14/cuki-
robotember-magyarul-tanul 
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Autonóm robotok, közösséggé szerveződő diákok - RobonAUT 

 

Pályaorientációból, projektszemléletből a RobonAUT 
minden szinten jelesre vizsgázik évről évre. A Műszaki 
Egyetemen szervezett verseny már az önvezető autók 
korára készíti fel a jövő mérnökeit és a jövő 
társadalmát egyaránt. A verseny kapcsán Tevesz 
Gábor főszervezővel és Charaf Hassannal, a BME 
VIK dékánjával, a Neumann Társaság alelnökével 
beszélgettünk. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-18/autonom-
robotok-kozossegge-szervezodo-diakok 

 

Megemlékezés Neumann Jánosról 

 

A BMSZC Neumann Szakgimnáziummal közösen 
emlékeztünk névadónkra, a 63 éve elhunyt 
Neumann Jánosra. Neumannról és Neumanntól 
mindig van mit tanulni – emlékeztetett korábbi 
igazgatónk, Alföldi István, aki Neumann János 
alakját egy ritkán emlegetett naplóbejegyzés 
segítségével elevenítette meg. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-12/szeretnek-
elmondani-valamit-errol-ferfirol 

 

A múlt jövője: az Informatikai Múzeum sorsa Szegeden 

 

Megkezdődött Szegeden az egykori szovjet katonai 
laktanya területének továbbfejlesztése. A legénységi 
épületben, ahol ma az informatikai gyűjtemény 
található, inkubátor házat alakítanak ki. A 
gyűjteményünk új helyet kap. A régi katonai 
közösségi színházépület megújításával készül el a 
Látogató Központ és Informatikai Múzeum épülete, 
amelynek fő küldetése, hogy befogadja az 
Informatika Történeti Múzeum Alapítvány 
gondozásában levő gyűjteményt. A költöztetés és az 
új elhelyezés kialakításában az NJSZT partnere az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, a szegedi 
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önkormányzat és a Szegedi Tudományegyetem. Az 
informatikai gyűjtemény kiállított része az Agorában 
változatlanul látogatható. 

https://u-szeged.hu/sztemagazin/2020/tudomanyos-
park-epul-eli 

 

GSM finisszázs Budapesten 

 

A szökőnapot kihasználva február 29-én (szombaton) 
15 órától a GSM - mobiltörténeti kiállítás zárónapján 
még egy utolsó kurátori tárlatvezetésre invitáljuk a 
kedves érdeklődőket, amelyet Képes Gábor, a 
Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság főmunkatársa tart a jelenlévő 
magángyűjtők bevonásával. 

Táskatelefonok, bunkofonok, színes Nokia telefonok, 
sőt egy Nokia gumicsizma és több száz változatos 
telefonmodell várja a látogatókat. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-29/gsm-kiallitas-
utolso-kuratori-tarlatvezetes 

 

Mondunk 5 okot, miért érdemes rendelkeznie az adója 1%-áról! 

 

 

2018-ban a Neumann Társaság 181 e Ft-ot 
kapott az 1%-os felajánlásokból. Köszönjük és 
megbecsüljük ezt a támogatást, de úgy érezzük, ez a 
maradéktalanul jó célokra fordított összeg növelhető 
lenne. Lehet, hogy múlt évben sokunk nem 
rendelkezett az 1%-ról? 

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

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-19/mondunk-5-
okot-hogy-adoja-1-szazalekaval-tamogasson-minket 
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SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

Magyar Fuzzy Társaság 

 

Ismerjük meg egymást! Alapozzunk meg közös kutatásokat! A Magyar Fuzzy Társaság, a 
Neumann János Egyetem és az IEEE Hungary Section - Computational Intelligence Society közös 
szervezésében 2020. április 17-én először kerül megrendezésre a Fuzzy Nap, melynek célja, hogy 
a tagok bemutassák saját munkájukat. Az előadásók számára publikálási lehetőség adott a Gradus 
folyóiratban. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-04-17/fuzzy-nap-2020 

 

 

Közoktatási Szakosztály 

 

HÓD-kérdőív tanároknak, pedagógusoknak 

Az idei év különleges lesz számunkra, mivel immár 
10. alkalommal tudjuk megrendezni a HÓDítsd meg a 
biteket versenyt. Több aktivitást is igyekszünk 
megvalósítani, hódunkkal kapcsolatos kihívásokat 
meghirdetni. Ezekről folyamatos tájékoztatást küldünk 
márciustól. Az első lépésünk idén, hogy a felhasználói 
felületet is zökkenőmentesebbé, barátságosabbá, 
hatékonyabbá tegyük. Ehhez kérjük a támogatásukat. 
Készítettünk egy rövid kérdőívet, melyben a felület 
használatával kapcsolatos tapasztalataikról, 
meglátásaikról és javaslataikról várjuk a 
visszajelzésüket. 

Kérjük február 23-ig töltsék ki az alábbi linken: 
https://forms.gle/hohFzQacx2H8xL6q7 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet 

 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa 

A RobocupJunior magyar kapuja! A héten még 
lehet jelentkezni a Magyar Ifjúsági Robotkupa 
(MIRK) nyíregyházi versenyére! Február 21-én, 
pénteken pedig a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási 
Nyelvű Baptista Gimnáziumban tartjuk a 
RoboCupJunior világversenyhez is kapcsolódó, patinás 
versenyünk budapesti fordulóját. 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 

 

Tehetséggondozási Szakosztály 

 

Innopolison a világ szeme 

Magyar csapat (Deák Bence, Horcsin Bálint, 
Németh Márton és Szente Péter) is részt vesz az 
oroszországi Innopolisban rendezett nemzetközi 
informatikai versenyen és az azt megelőző felkészítő 
táborban - a Neumann Társaság és az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával. 

A felkészítő tábor már elkezdődött – hétvégén jön a 
verseny! Drukkoljunk együtt, figyeljék Facebook-
oldalunkat, ahol rendszeresen beszámolunk a 
fejleményekről! 
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ESEMÉNYEINK 

ECDL Vizsgaközpontok XXII. országos fóruma 

 

Március 5-én ECDL fórum! 

Az ECDL vizsgaközponti fórumunk díszvendége 
Jakub Christoph, a ECDL Központ igazgatója, aki új 
és jó gyakorlatokat mutat be a nemzetközi közösség 
világából. A fórumon az ECDL hazai lehetőségeiről, új, 
Közösségi média modulunkról, az e-dokumentumokra 
való átállásról, az informatikai tehetséggondozás 
versenyeiről, valamint a NAT digitális kultúra 
tantárgyáról is hallhatunk előadásokat. 

Az eseményen adjuk át a legjobb 
vizsgaközpontoknak járó okleveleket. A 
program alapvetően a vizsgaközpontok 
munkatársainak szól, de korlátozott számban 
külső érdeklődők számára is lehetővé tesszük a 
részvételt. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-05/ecdl-
vizsgakozpontok-xxii-orszagos-foruma 

 

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 

Magyar Asztronautikai Társaság 

 

A Budapesti Műszaki Egyetemen rendezett 
nemzetközi űrkutatási konferencia az űrkutatás és 
űrtevékenység tudományos, technológiai és oktatási 
kérdéseivel foglalkozik. Az esemény lehetőséget 
biztosít arra is, hogy magyar kutatók tudományos 
tevékenysége széles publicitást kapjon. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-02-26/h-space 
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ITBUSINESS&TECHNOLOGY 

Az adat az új gyémánt! Technológiai trendek,  kormányzati informatikai kérdések, technológiai és 
humán workshopok, cég- és termékbemutatók, szakmai kiállítás, „Az év legsikeresebb ICT-
cége 2020” díj  átadása és az 52 legsikeresebb cég rangsora. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-03/itbusiness-technology-2020-az-adat-az-uj-gyemant 

 

 

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 

 

XI. Robotprogramozó Országos Csapatverseny 

Idén is 5-8. évfolyamos diákok 2-3 fős 
csapatai jelentkezhetnek három életkori kategóriában 
a több helyszínen megrendezett versenyre. A verseny 
két fordulóból áll. A regionális döntőkből a legjobb 
csapatok jutnak az országos döntőbe. Nevezési 
határidő: 2020.02.28. 

http://www.banyai-
kkt.sulinet.hu/robotika/Robotverseny/robotverseny.ht
ml 
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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/ 

 

Kövessen minket a Youtube-on is! 

 

Youtube-csatornánkon rengeteg izgalmas előadást újranézhet, meghallgathat. A Kossuth 
Rádió Trendidők műsorában múlt csütörtökön rendhagyó módon három Neumannos 
szakértő is hallható volt: Simon Béláné a robotika versenyről, Szalay Imre az 
informatikushiányról, Képes Gábor a bölcsészinformatikáról beszélt az adásban: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-TMd6OlOAQ 

 

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/ 
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