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A Neumann Társaság hírlevele 
399. szám, 2020. március 31.    

 

FÓKUSZBAN 

Kedves Kollégák, Tagjaink, Követőink! 

Az utóbbi két hétben kényszerűségből számtalan változás állt be mindnyájunk életében, 
a  koronavírus miatti vészhelyzetben nagyon sokan kényszerültek otthoni munkára, tanulásra, 
szórakozásra, nyilván közületek is. Remélem, hogy a lehetőségekhez képest mindenki jól van és 
túlesett az átállás első nehézségein.  Amire hosszabb távon kell berendezkedni, mert már szinte 
biztos, hogy nem csak egy rövid idejű időszak átvészeléséről van szó. 

A mostani vészhelyzetben felértékelődött minden területen az informatika szerepe, ahogy ezt 
nyilván a saját tapasztalataitok és a híradások is mutatják. 

Ezért is fordulunk Hozzátok, szeretnénk a Nálatok lévő tudásra is építeni: a szakmánk iránti igény 
megnőtt, mutassuk meg, hogy érdemesek vagyunk rá. 

Várjuk visszajelzéseteket, kérünk mindenkit, hogy jelezzétek számunkra, hogy mivel 
tudjátok segíteni a tanulókat, tanárokat, iskolákat, otthonmaradókat, időseket! Milyen 
szaktudással, szolgáltatással, informatikai fejlesztéssel, jó ötlettel, esetleg eszközzel 
tudtok cselekedni e helyzetben? 

A Hírlevél anyagai így most erre a segítésre koncentrálnak, s arra hogy a nehézségek ellenére sem 
állt le az élet. 

Az eddigi segítségeket, amihez várjuk a további ötleteket, felajánlásokat, kiegészítéseket, az alábbi 
helyen gyűjtöttük össze: 

https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak 

Ezek a tartalmak bekerülnek a Digitális Összefogás ajánlatai közé, ahol az informatikai szakma 
legszélesebb körének ajánlatai gyűlnek össze, onnan is lehet inspirációt nyerni a támogatásokhoz, 
esetleg kérésekhez. 

Egyes szakosztályok már ajánlottak fel segítséget, ezt is kellene bővíteni, konkretizálni. 

Az élet, a munka megy tovább digitális módon is, arról szólnak még további beszámolóink. 

https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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Folynak az online informatikai versenyek, elismerést kapnak a kiemelkedő teljesítmények, 
különböző platformokon zajlanak szakmai programok. Itt is az a kérés javaslat, hogy csak azért is 
legyenek meg a tervezett szakosztályi események, legyen több meetup az interneten keresztül. 
Osszátok meg a tapasztalataitokat velünk, s a többiekkel, hogy a széles eszközválasztékból mi 
mire vált be: erre az információra éhes mindenki a tanulástól, a zh íratáson át a leginteraktívabb, 
legszemélyesebb összejövetelek megoldásáig. 

A Neumann Társaság nincs könnyű helyzetben, mert miközben az igények növekedtek 
irányunkban, a forrásaink csökkentek. Ezért kérünk mindenkit, hogy a tagdíját, akár egy kis 
plusszal is megfejelve, ne feledje  befizetni, s az 1%-os felajánlások is soha nem kellettek jobban. 

Köszönünk minden felajánlást, ötletet, támogatást. 

Vigyázzatok magatokra és a környezetetekre! 

A legjobbakat! 
Szalay Imre 

  

 

 

Posta helyett online! Teljes home office 

Kedves Tagjaink és Szakmai Partnereink! Már két hete 
home office-ban dolgozunk, most már a pénzügyi 
folyamatokat is távmenedzsmentben intézzük. A 
veszélyhelyzethez alkalmazkodva a postai 
küldeményeket ritkábban tudjuk átvenni. Kérünk 
mindenkit, hogy a kéréseket, folyamatban lévő 
ügyeket, számlákat is online – vagy online is! – küldjék 
számunkra. 

Operatív ügyekben a titkarsag@njszt.hu e-mail címen, 
ECDL-ügyekben az ecdl@njszt.hu címen állunk 
rendelkezésre! 

 

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Programozni tudni kell! – A Mesterről 

 

Az érettségire készülők mellett a kezdő 
programozóknak és a haladóknak, a versenyekre 
készülő tehetségeknek is kiváló online alkalmazás a 
Mester. Nemcsak feladatértékelő, de tudásbázis is! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/mester-
karantenban-mester 

 

mailto:titkarsag@njszt.hu
mailto:ecdl@njszt.hu
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/mester-karantenban-mester
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/mester-karantenban-mester
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A vészhelyzet miatt meghosszabbítjuk az ECDL vizsgakártyák érvényességi idejét 

 

A vészhelyzetre való tekintettel az NJSZT a 2020. 
március 31-től 2020. június 30-ig érvényes 
vizsgakártyával rendelkező minden vizsgázó esetében 
a regisztráció idejét 6  hónappal meghosszabbítja. 

Kidolgozásra kerültek az ECDL távoli vizsgáztatás 
nemzetközi szabályai. A Nemzetközi ECDL Alapítvány 
annak érdekében, hogy a vészhelyzet idején is 
lehessen ECDL vizsgákat tartani, kidolgozta, és az 
összes ICDL/ECDL ország számára közzétette a távoli 
vizsgáztatás szabályaira vonatkozó ajánlását. 

 

Érettségire készülőknek 

 

Alelnökünk, Erdősné dr. Németh Ágnes maga is 
gyakorló informatikatanár. Rövid áttekintése hatékony 
felkészülésre inspirálhatja az érettségizőket, 
bemutatva a nélkülözhetetlen lépéseket a tanuláshoz. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/felkeszules-
ajanlas-tavasszal-informatika-emelt-szintu-erettsegi-
vizsgara 

 

 

Informatikatörténet diákoknak 

 

Az informatika érettségi részeként a diákoknak az 
informatika fejlődéstörténetét és a Neumann-elveket 
is ismerniük kell. Főmunkatársunk, Képes Gábor 
összeállítása ezért is fontos, de egyéni kutatásokhoz 
is fogódzót adhat. 

(Képünkön: a múzeumunkban őrzött Razdan 
tranzisztoros számítógép részlete.) 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/neumann-
tarsasag-ajanlata-az-informatikatortenet-kutatasahoz 

 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/felkeszules-ajanlas-tavasszal-informatika-emelt-szintu-erettsegi-vizsgara
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/felkeszules-ajanlas-tavasszal-informatika-emelt-szintu-erettsegi-vizsgara
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/felkeszules-ajanlas-tavasszal-informatika-emelt-szintu-erettsegi-vizsgara
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/neumann-tarsasag-ajanlata-az-informatikatortenet-kutatasahoz
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-29/neumann-tarsasag-ajanlata-az-informatikatortenet-kutatasahoz
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A Neumann Társaság is csatlakozott a Digitális Összefogáshoz 

 

Digitális Összefogás elnevezéssel akciót indított az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a 
kezdeményezés célja, hogy a szektor szereplői által 
felajánlott digitális megoldások, eszközök és 
szolgáltatások minden érintetthez eljussanak ebben a 
rendkívüli helyzetben. Természetesen a Neumann 
Társaság is elsők között csatlakozott a 
kezdeményezéshez. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-25/neumann-
tarsasag-csatlakozott-digitalis-osszefogashoz 

Rövid idő alatt komoly eredményeket ért el a Digitális 
Összefogás, erről itt olvasható összefoglaló: 

https://www.origo.hu/itthon/20200328-digitalis-
osszefogas-nehany-nap-alatt-masfelszeresere-nott-a-
felajanlasok-szama.html 

Segítő tartalmaink kapcsán ismételten felhívjuk a 
figyelmet a Neumann Társaság által biztosított 
lehetőségek gyűjteményére! Várjuk szakosztályaink és 
tagjaink javaslatait a bővítésre! 

https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-
felajanlott-segito-tartalmak 

 

A MUNKA FOLYIK... 

Zsakó László kitüntetése 

 

Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott Zsakó 
László, az ELTE IK tanszékvezető egyetemi 
docense,  a Neumann Társaság Tehetséggondozási 
Szakosztályának elnöke. 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Kitüntetési 
Bizottsága a fiatal tehetségek felkarolásában végzett 
önzetlen, igen eredményes, sok éves áldozatos 
munkája elismeréseként ítélte oda a díjat. 

Szeretettel gratulálunk! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-30/tehetsegek-
szolgalataert-eletmudijat-kapott-zsako-laszlo 

 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-25/neumann-tarsasag-csatlakozott-digitalis-osszefogashoz
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-25/neumann-tarsasag-csatlakozott-digitalis-osszefogashoz
https://www.origo.hu/itthon/20200328-digitalis-osszefogas-nehany-nap-alatt-masfelszeresere-nott-a-felajanlasok-szama.html
https://www.origo.hu/itthon/20200328-digitalis-osszefogas-nehany-nap-alatt-masfelszeresere-nott-a-felajanlasok-szama.html
https://www.origo.hu/itthon/20200328-digitalis-osszefogas-nehany-nap-alatt-masfelszeresere-nott-a-felajanlasok-szama.html
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-30/tehetsegek-szolgalataert-eletmudijat-kapott-zsako-laszlo
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-30/tehetsegek-szolgalataert-eletmudijat-kapott-zsako-laszlo
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Online verseny 

 

Képünkön: Nemes Tihamér 

A szellemi versenyekre, így az informatikai 
diákversenyekre való felkészülés hasonlóan 
szorgalmas, rendszeres munkát, jelenlétet igényelő 
folyamat, mint a komolyan vett sportolás. A 
koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet miatt több 
informatikai verseny elmarad a tavasz folyamán, de a 
Neumann Társaság tehetséggondozási rendszere 
ebben a vészhelyzeti időszakban is biztosítja a 
felkészülést, az online, letölthető anyagokat, sőt! a 
nagy megmérettetések szimulálására alkalmas online 
versenyeket is. A következőre, a Nemes Tihamér 
Online Programozási Versenyre április 4-én kerül sor! 

Jelentkezési határidő: április 1., éjfél! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-26/maradj-otthon-
maradj-edzesben 

 

Nyilvános vizsgafeladatok! Közösségi média modul 

 

Az ECDL-modulunkhoz megjelent Közösségi média 
tankönyvünk abban segíthet minden korosztálynak, 
hogy a közösségi média felületein, így a Facebookon 
és az Instagramon, kapcsolatot tartsanak rokonaikkal, 
hírekhez, információhoz jussanak, értékesen töltsék el 
szabadidejüket – vagy akár munkájukhoz is hasznos 
tudáshoz jussanak. 

Március elején tartott vizsgaközponti 
fórumunkon (képünkön) sokan kérték a 
Példatárat: elkészült! Jó hír azoknak, akik a 
Közösségi média modulból ECDL vizsgát 
kívánnak tenni, hogy mostantól nyilvánosan 
elérhetőek a honlapunkon a 
Modulok/Közösségi média menüpontról a 
modul vizsgafeladatai is! A Közösségi média 
modul vizsgafeladatai 30 feladatsort tartalmaznak, 
tekintsék meg őket! 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2020/vizsga... 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-26/maradj-otthon-maradj-edzesben
https://njszt.hu/hu/news/2020-03-26/maradj-otthon-maradj-edzesben
https://njszt.hu/hu/ecdl/kozossegi-media-tananyag
https://njszt.hu/hu/ecdl/kozossegi-media-tananyag
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2020/vizsgafeladat_syllabus2_kozossegi_media.pdf
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Digitális iroda – a rendetlenség sok pénzbe kerül 

 

Az e-Szolgáltatások Minősége érdeklődésébe tartozó 
témákat vetett fel a Piac&Profit online konferencia, 
melynek apropóján Vitályos Gábor gondolatait 
olvashatjuk a holnapon. Várjuk az online 
meetingekről, konferenciákról szóló beszámolókat – 
vagy az azok nyomán született cikkeket, 
összefoglalásokat! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-30/digitalis-iroda 

 

 

Creativ_IT: Online meeting szerdán! 

 

Érdemes követni a Creativ_IT Facebook-oldalát, 
április elsején már a második online meetupra kerül 
sor. A tanároknak és szülőknek szóló előadások a 
távtanulás problémáira világítanak rá. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-03-25/online-meetup-
tanarok-szamara 

 

 

Informatikatörténeti Fórum: Új funkciók, szolgáltatások az Adattárban! 

 

Az Informatikatörténeti Fórum (iTF) szerkesztősége a 
kialakult helyzetre (MARADJ OTTHON)  reagálva 
kiépítette Skype-os kapcsolati hálót, és ezen keresztül 
rendszeres "üléseket" tartunk, egyeztetjük a 
feladatokat, beszámolunk az elvégzett feladatokról. 

Szóval az élet nem áll le, folytatjuk a munkánkat. 
Néhány szakmai, tartalmi előrelépés a 
honlapunkon  (https://itf.njszt.hu/ )  is megtalálható. 

Így sikeresen lezajlott a verzióváltás a fejlesztő 
rendszerünk (Word Press) tekintetében, beépítettük a 
kritérium szerinti szűrést 

https://njszt.hu/hu/news/2020-03-30/digitalis-iroda
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-25/online-meetup-tanarok-szamara
https://njszt.hu/hu/event/2020-03-25/online-meetup-tanarok-szamara
https://itf.njszt.hu/
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(ld. https://itf.njszt.hu/irasok-lista), kialakítottunk un. 
képgalériákat a Személyek 
(https://itf.njszt.hu/szemelyek-kepgaleria) és a 
Termék (https://itf.njszt.hu/hardver-kepgaleria) 
rovatokban. 

Továbbra is ajánljuk böngészésre, 
tallózásra  Időutazás rovatunkban a mérföldköveteket 
<https://itf.njszt.hu/merfoldkovek#event-a-hazai-
informatika-tortenete> , amely véleményünk szerint 
alkalmas és felhasználható a NJSZT felhívására 
segíteni az otthoni munkavégzést, az tanulást, a 
szórakozást, a hasznos időtöltést is. 

 

NJSZT 

NJSZT tagdíj 

 

 

Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2020. évi 
tagdíjakat mielőbb fizessék be! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az éves tagdíj befizetését 
már a honlapunkon keresztül, kártyás fizetéssel is 
rendezheti! Közeledik a megújítás ideje (március 1.), 
így remélhetőleg Önnek is elnyeri tetszését ez az új 
lehetőség, hogy könnyebben, egyszerűbben fizetheti 
a tagdíját! 

A honlapon, minden tagunk számára egy saját fiókot 
hoztunk létre, ahol megtekinthetőek a nyilvántartott 
adatok, és itt érhető el a tagdíj online rendezésének 
felülete is. A hozzáférés menetéről, minden - jelenleg 
is aktív – tagunknak küldtünk levelet. Amennyiben ezt 
a levelet nem kapta meg, kérjük jelezze felénk 
a lendvaiorsi@njszt.hu vagy az 
ecdl.adatbazis@njszt.hu címen! 

 

  

https://itf.njszt.hu/irasok-lista
https://itf.njszt.hu/szemelyek-kepgaleria
https://itf.njszt.hu/hardver-kepgaleria
https://itf.njszt.hu/merfoldkovek#event-a-hazai-informatika-tortenete
https://itf.njszt.hu/merfoldkovek#event-a-hazai-informatika-tortenete
https://webmail.njszt.hu/cpsess9047717525/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://webmail.njszt.hu/cpsess9047717525/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Az 1% is fontos egy civil szervezet fennmaradásához 

 

 

Tudjuk, hogy a koronavírus veszélyhelyzet minden 
állampolgárnak és az egész társadalomnak nagyon 
komoly nehézségekkel, kihívásokkal jár. Úgy 
gondoljuk, a civil szférát is erősíteni kell, hogy mi is 
segíteni tudjunk – készülve a vírus utáni 
újrakezdésre. 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 

 

Segítsünk együtt! 

A Neumann Társaság szakértő közösségei a Digitális Összefogás jegyében felajánlották 
segítségüket. 
A szakosztályokkal kapcsolatfelvétel a szokásos címeken:  
info@njszt.hu, titkarsag@njszt.hu 

 informatikai érettségi tartalmi kérdései – Tehetséggondozási Szakosztály 
 honlapok, szolgáltatások használatának segítése – e-Szolgáltatások Minősége Szakosztály 
 webes felületetek telepítése, konfigurálása, testre szabása – Webalkalmazások Fejlesztése 

Szakosztály 

Várjuk további segítők jelentkezését! 

 

További olvasnivalók, gondolkodnivalók (várjuk a javaslatokat bővítéshez!) 

https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak  

 

 

 

                

 

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
https://webmail.njszt.hu/cpsess9953122090/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://webmail.njszt.hu/cpsess9953122090/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak

