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A Neumann Társaság hírlevele 
397. szám, 2020. március 4.    

 

FÓKUSZBAN 

Tagnak lenni kell! 

A Neumann Társaság civil szakmai szervezet, ezért működésének és létezésének bázisa a tagsága. 
Bár az informatika életünkbe való beépülésével szélesebb körű feladatokat is fel tudtunk vállalni, 
ezért pályázatokból, támogatásokból, minősítési tevékenységből is vannak forrásaink, azért az alap 
a mindenkori szakmánknak elkötelezett tagság. Ezen öntevékenység, szakmaiság visszaerősítését 
meg is kezdtük az elmúlt esztendőben. 

Elérkezett a tagságmegújítás ideje, várjuk a tagsági viszony megerősítését jelenlegi tagjainktól, s 
nem volna baj, ha az elhagyók visszatérnének, s egyre több új tag is csatlakozna! A Hírlevél 
olvasóit is kérjük, mindenki toborozzon tagokat! 

Jelenlegi tagjaink bejelentkezhetnek a honlapunkra, s ott kártyás fizetéssel is rendezhetik a tagdíj 
fizetését. Új vagy visszatérő jelentkezők is kérhetnek hozzáférést, s akkor számukra is kinyílik ez a 
lehetőség, ahol a fizetésen túl a személyes elérhetőségek is naprakészen tarthatók. 

A hozzáférés menetéről minden aktív tagunknak küldtünk levelet. Amennyiben ezt a levelet nem 
kapta meg vagy újként jelentkezik, vegye fel a kapcsolatot velünk, írjon a lendvaiorsi@njszt.hu 
címre emailt. 

Az egyéni tagság részletei (díjak, számlaszámok) megtalálhatók honlapunkon: 
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag 

Ejtsünk azért itt is pár szót, hogy miért érdemes tagnak lenni a fentieken túl 

 A több mint 50 éve létező NJSZT neve garanciát jelent, olyan „klub”, ahova érdemes tartozni. 
 Kapcsolatépítés: Tagjaink között az akadémikustól az általános iskolai tanárig, az ipari szereplőtől 

a tudományos kutatóig, a kisiskolástól az egyetemi hallgatóig, az informatikai szféra számos 
szereplője, minden területe, témája  megtalálható és elérhető.  

 Konferenciáink komoly tudományos értékektől a digitális mindennapok kérdéseiig kiváló 
bemutatkozási vagy épülési lehetőséget adnak 

 Cége, családja informatikai múltjáról nálunk biztos található olyan érdekesség, érték, amire érdemes 
emlékezni, felmutatni, akár a saját, akár szülői emlékről van szó 

 Kiterjedt tehetséggondozási rendszerünk révén a legkiemelkedőbb informatikus fiatalokkal állunk 
kapcsolatban, a teljes hazai informatika és robotikai versenyek, versenyzők itt elérhetők  

mailto:lendvaiorsi@njszt.hu?subject=NJSZT%20tags%C3%A1ggal%20kapcsolatban
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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 Közösen lehetünk a hazai közéletben digitális világ GPS-e, iránymutatói, meghatározói 

Ne tartozzon! Tartozzon hozzánk! 

 

 

 

 

HÍREINK 

ECDL vizsgaközponti fórum 

 

 

1-Nagyon elégedetlen  

2-Inkább elégedetlen  

3-Semleges  

4-Inkább elégedett  

5-Nagyon elégedett  

 

Március 5-én kerül sor a hagyományos ECDL 
vizsgaközpontok éves találkozójára, ahol nemcsak a 
legjobb vizsgaközpontokat díjazzuk, de több előadás 
mutatja be az ECDL aktuális trendjeit, irányait. Ebben a 
nemzetközi ECDL központ igazgatója, Jakub 
Christoph is segítségünkre lesz. 

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

Ennek kapcsán felmérést is készítettünk, és nagyon 
értékes visszajelzés érkezett az idei év ECDL újításáról, 
az e-vizsgakártyáról és az e-bizonyítványról. Míg az 
előbbi egyértelműen elfogadott, addig a másik 
megosztotta a vizsgaközpontokat. Ezekről is és a többi 
kérdésről is szót válthatunk a fórumon. 

 

  

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-05/ecdl-vizsgakozpontok-xxii-orszagos-foruma
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-05/ecdl-vizsgakozpontok-xxii-orszagos-foruma
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Magyar diákok az orosz Szilícium-völgyben 

 

A február 17-i héten a Neumann Társaság és az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával öt magyar diák is részt vehetett az 
Innopolis Open versenyen és az előtte zajló 
táborban Oroszországban. Mind az öt diák remekül 
helyt állt, ketten bronzértékű helyen végeztek.  

Kísérőjük, Nikházy László exkluzív beszámolójából 
több érdekességet megtudhatunk a körülményekről 
és feladatokról, a későbbiekben pedig a diákok 
élményeiből szemezgetünk Facebook-oldalukon. 

Sajtóhír: 
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/ket-harmadik-
helyezest-szereztek-magyar-diakok-innopolisban 

Nikházy László beszámolója: 
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/magyar-diakok-
az-orosz-szilicium-volgyben 

 

Vonalkövető robotok és követendő egyéniségek 

 

A robotika műhelyeit bemutató sorozatunkban eddig 
két fiatal robotfejlesztő csapatot és egy egyetemi 
versenyt mutattunk be – most pedig „hazabeszélünk”, 
mert a Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) sok 
szálon kapcsolódik a Neumann Társasághoz. Ez a 
verseny, a MIRK valóban egyre jobban műhelyként 
működik, a csapatok egyre nyitottabbak egymással 
szemben. Amellett, hogy egymás kihívói, egyre 
szorosabb a kommunikáció köztük. 

A budapesti helyszínen menekítő labirintus és 
vonalkövető kategóriában indultak a versenyzők – 
olyan ügyesen, hogy úgy látjuk, a RoboCupJunior 
világversenyen is esélyesek a csapatok! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/vonalkoveto-
robotok-es-kovetendo-egyenisegek 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/ket-harmadik-helyezest-szereztek-magyar-diakok-innopolisban
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/ket-harmadik-helyezest-szereztek-magyar-diakok-innopolisban
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/magyar-diakok-az-orosz-szilicium-volgyben
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/magyar-diakok-az-orosz-szilicium-volgyben
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/vonalkoveto-robotok-es-kovetendo-egyenisegek
https://njszt.hu/hu/news/2020-02-24/vonalkoveto-robotok-es-kovetendo-egyenisegek
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Múlt + Jövő = A legkorszerűbb témákról az informatika múzeumában 

 

ECDL bemutató órák, IT biztonság, a Google világa, 
3D nyomtatás, LEGO robotika. A Digitális 
Témahéten résztvevő diákok betekintést nyerhetnek 
az aktuális technológiai újdonságokba és 
megtekinthetik az IKT-eszközök történetét, azaz a 
„Jövő múltját” bemutató, átfogó informatikatörténeti 
tárlatunkat is.  

https://ajovomultja.hu/news/minden-ami-it-2020 

 

Az 1% is fontos egy civil szervezet fennmaradásához 

 

 

Kérjük idén se felejtse az 1%-at a Neumann 
Társaságnak felajánlani – és a lehetőségre hívja fel 
kollégái, barátai figyelmét! Közösségben, szakmai 
fórumban gondolkodunk, ennek építéséhez pedig a 
tagok felajánlásai is döntően járulhatnak hozzá. 

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

 

  

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

NOKIT 

 

Minerva Díj 

Az Informatics Europe (IE) megnyitotta a 
pályázatot az ötödik Minerva Díj megszerzésére, 
amellyel a nők informatikai pályára vonzását és 
pályán tartását célzó tevékenységeket kívánja 
ösztönözni és díjazni. Az elismerő Minerva Díjjal az IE 
5000 eurós támogatást is ajándékoz a nyertes 
intézmény számára. A Minerva Díjat az IE Women in 
Informatics Research and Education (WIRE) 
munkacsoport jegyzi. A munkacsoport egyik tagja 
a NOKIT szakosztályunk elnöke, Dr. Bujdosó 
Gyöngyi. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/palyazati-
lehetoseg-intezmenyek-szamara-minerva-nemek-
kozotti-egyenlosegi-dij 

 

NOKIT 

 

Horizon 2020 a nemek közötti egyenlőségért! 

Érdemes rápillantani a Horizont 2020 Tudomány a 
társadalommal a társadalomért (Science with and for 
Society – SwafS) pályázat nemek közötti 
egyenlőséget érintő pályázati kiírásaira, mert még van 
lehetőség benyújtásra április 15-ig! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/horizon-2020-
nemek-kozotti-egyenlosegert 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/palyazati-lehetoseg-intezmenyek-szamara-minerva-nemek-kozotti-egyenlosegi-dij
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/palyazati-lehetoseg-intezmenyek-szamara-minerva-nemek-kozotti-egyenlosegi-dij
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/palyazati-lehetoseg-intezmenyek-szamara-minerva-nemek-kozotti-egyenlosegi-dij
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/horizon-2020-nemek-kozotti-egyenlosegert
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/horizon-2020-nemek-kozotti-egyenlosegert
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Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

A Baranyai Területi Szervezet folytatja meetup 
programját. Az idei első találkozó alkalmával két 
nagyon érdekes előadónk és témánk lesz. 

Bepillantást kapunk a robotika jövőjébe a KUKA 
Robotics vezetésével - és közvetlenül Tamás Árpád, a 
storiesonboard.com vezetője mesél majd az egyik 
legsikeresebb pécsi IT cég múltjáról, jelenéről és a 
terveiről. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-17/vi-pecs-it-
meetup 

 

Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

SpaceChallenge2020 

Idén ünnepeljük a 40 éves évfordulóját annak, hogy 1980-
ban egy magyar űrhajós, Farkas Bertalan egy hetet 
töltött a Szaljut-6 űrállomáson. A Pécsi Kulturális 
Központ, valamint a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság Baranyai Területi Szervezete 
SpaceChallenge2020 címmel pályázatot hirdet általános 
iskola felső tagozatos, valamint középiskolai diákok 
részére. 
Az érdeklődő diákok a weblapon jelentkezhetnek a 
versenyre, amelynek eredményhirdetése június elején egy 
technikai gyermeknap keretében valósul meg. Az 
eseményt megtiszteli jelenlétével Farkas Bertalan űrhajós 
is. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-
03/spacechallenge2020 

 

Tehetséggondozási Szakosztály 

 

Márciusban több fontos versenyünk döntőjére is sor kerül. 
Március 19-én és 20-án Szekszárdra figyelhetnek a 
legifjabb zseniket kereső fejvadászok és az informatika 
szerelmesei: a jövő startuppereinek lehetőséget adó 
Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Versenyt online is közvetíti 
szervezőtársunk, a szekszárdi I. Béla Gimnázium. 
Érdekes hírekkel szolgálhatunk a Nemes Tihamér Verseny 
alkalmazás kategóriájáról és a Magyar Ifjúsági Robot 
Kupáról is! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/donto-hirek-
tehetseggondozasrol 

http://storiesonboard.com/
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-17/vi-pecs-it-meetup
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-17/vi-pecs-it-meetup
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/spacechallenge2020
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/spacechallenge2020
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/donto-hirek-tehetseggondozasrol
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-04/donto-hirek-tehetseggondozasrol
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Vas Megyei Területi Szervezet 

 

Nemes verseny Vas megyében is 

A területi szervezeteink is komoly részt vállalnak 
tehetséggondozási rendszerünkben. Ezt bizonyítja 
Nemes József cikke is, amely a Nemes Tihamér 
tanulmányi verseny helyi fordulójának tanulságait 
foglalja össze. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/lezajlott-2020-
evi-nemes-tihamer-nemzetkozi-informatikai-
tanulmanyi-verseny-vas 

 

 

ESEMÉNYEINK 

Március 11-én találkoznak szakosztályaink vezetői 

 

Honnan hová tartunk? – közösen keressük a  választ 
szakmai és területi közösségeink vezetőivel a március 
11-én, 14 órakor tartott találkozón, amely szakmai 
bázisunk erősségeit emeli ki – s egyben módot ad a 
párbeszédre, eszmecserére is. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-11/erosodo-
szakmai-bazisunk 

 

 

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://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/lezajlott-2020-evi-nemes-tihamer-nemzetkozi-informatikai-tanulmanyi-verseny-vas
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/lezajlott-2020-evi-nemes-tihamer-nemzetkozi-informatikai-tanulmanyi-verseny-vas
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-03/lezajlott-2020-evi-nemes-tihamer-nemzetkozi-informatikai-tanulmanyi-verseny-vas
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-11/erosodo-szakmai-bazisunk
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-11/erosodo-szakmai-bazisunk
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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PARTNEREINK HÍREI 

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 

 

Márciusban kilencvenedik alkalommal rendezik meg 
az "Információvédelem menedzselése" szakmai 
fórumot. A 2020. március 18-i eseményt szervező 
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 
elsősorban az informatikai biztonság felelőseire 
számít - IT biztonsági szakemberekre, IT biztonsági 
vezetőkre, szakemberekre, rendszergazdákra -, 
valamint a téma iránt érdeklődőkre. A rendezvény 
egyaránt érinti a köz-és versenyszféra szereplőit! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-
18/informaciovedelem-menedzselese-xc-szakmai-
forum 

 

HTE Projektmenedzsment Szakmai Fórum 

 

A projektek általában nem magukban működnek, 
hanem vállalati, szervezeti környezetben 
támogatásért, erőforrásokért versenyezve az operatív 
feladatokkal és más projektekkel együtt, 
párhuzamosan futnak. Ezen összefüggések illetve a 
projektmenedzsment munkára, gyakorlatra való 
hatását: a szervezeti projektmenedzsmentet, a 
projektmenedzser szervezetben tematikát választotta 
központi motívumnak a 23. PM Fórum. 

Az esemény szakmai partnere a Neumann Társaság! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-04-02/23-
projektmenedzsment-forum 

 

  

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-18/informaciovedelem-menedzselese-xc-szakmai-forum
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-18/informaciovedelem-menedzselese-xc-szakmai-forum
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-18/informaciovedelem-menedzselese-xc-szakmai-forum
https://njszt.hu/hu/event/2020-04-02/23-projektmenedzsment-forum
https://njszt.hu/hu/event/2020-04-02/23-projektmenedzsment-forum
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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, februári száma: 
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine 

 

Digitális oktatás, tehetséggondozás a Kossuth Rádióban 

 

A digitális oktatás fontosságáról dr. Beck György elnök, a tehetséggondozásról 
Erdősné dr. Németh Ágnes beszélt a Trend-idők március 3-i műsorában. 
A február 21-i adásban pedig az ECDL-ről és a digitális írástudásról hallhattuk vezető 
szakértőinket. 

 

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 5600-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://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-03_15-11-00&enddate=2020-03-03_15-35-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-21_15-11-00&enddate=2020-02-21_15-35-00&ch=mr1
mailto:kepesg@njszt.hu
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/

