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A Neumann Társaság hírlevele 
400. szám, 2020. április 15.    

 

FÓKUSZBAN 

Köszönjük, folytatjuk! 

A Hírleveink olvasottsága változatlan, a FB eléréseink növekedtek a vírusos időben. Csak vége 
lesz. 

 

 

 

  

 

 

Egyszer talán majd mégis vége lesz 

És akkor, aki visszatérni bír, 
Csak visszatér megint a régihez. 

A régi hithez, a régi házhoz - 
Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez, 
És számon mit se kér, kit se átkoz. 

A mappás talán új térképet ír, 
De másként minden régiben marad, 
Csak egy darabig sok lesz a friss sír. 

Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd, 
A föld valahogy döcög majd tovább, 
És lassú erők lemossák a vért. 

Reményik Sándor 

https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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Segítségek a digitális kihívásokhoz 

 

A Neumann Társaság folyamatosan igyekszik 
tartalmakkal segíteni az otthoni munkát, tanulást, 
fejlődést, a digitálisan elérhető lehetőségeket. Az 
utóbbi hetekben többször adtunk hírt újabb és újabb 
tartalmakról, a távoli vizsga lehetőségének 
megteremtéséről, feladatokról, tanácsokról az 
informatikai érettségi felkészüléshez, de akár az 
informatikai programozásban vagy az 
informatikatörténetben való elmélyüléshez 
összeállított anyagokról is.  Ezek a bejelentések igen 
széles visszhangot keltettek, széleskörűen elterjedtek 
a médiában, pár példa csak: 

http://www.penzcentrum.hu/otthon/mar-ecdl-
vizsgat-is-lehet-tenni-online-csak-ennyi-kell-
hozza.1092558.html 

http://magyarnemzet.hu/belfold/netes-
feladatbankkal-segitik-az-erettsegire-
keszuloket-7949621/ 

https://www.origo.hu/techbazis/20200330-
online-feladatbank-neumann-tarsasag.html 

Hírlevelünk olvasói ezeket a közleményeket 
megtalálják a honlapunkon a koronavírus menüpont 
alatt, de tematikusan összegyűjtve is: 

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

Kérjük tagjainkat, olvasóinkat, hogy segítő 
tartalmainkra – tananyagok, érettségi 
ajánlások, a szabadidő hasznos eltöltését célzó 
összeállítások – folyamatosan hívják fel az 
érdeklődők figyelmét és küldhetnek ötleteket, 
javaslatokat és további tartalmakat is. 

 

  

http://www.penzcentrum.hu/otthon/mar-ecdl-vizsgat-is-lehet-tenni-online-csak-ennyi-kell-hozza.1092558.html
http://www.penzcentrum.hu/otthon/mar-ecdl-vizsgat-is-lehet-tenni-online-csak-ennyi-kell-hozza.1092558.html
http://www.penzcentrum.hu/otthon/mar-ecdl-vizsgat-is-lehet-tenni-online-csak-ennyi-kell-hozza.1092558.html
http://magyarnemzet.hu/belfold/netes-feladatbankkal-segitik-az-erettsegire-keszuloket-7949621/
http://magyarnemzet.hu/belfold/netes-feladatbankkal-segitik-az-erettsegire-keszuloket-7949621/
http://magyarnemzet.hu/belfold/netes-feladatbankkal-segitik-az-erettsegire-keszuloket-7949621/
https://www.origo.hu/techbazis/20200330-online-feladatbank-neumann-tarsasag.html
https://www.origo.hu/techbazis/20200330-online-feladatbank-neumann-tarsasag.html
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak
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Együtt még többet! 

 

Saját tartalmaink mellett szakmai partnereink is több 
felajánlással jelentkeztek, melyek közül most a 
Tabello nyelvoktató programot és a Teleházak 
webináriumait emeljük ki. 

A teljes lista itt található:  
https://njszt.hu/hu/page/egyutt-meg-tobbet 

Várjuk az újabb ötleteket, javaslatokat is! 

 

MASZK (Magyar Adatszolgáltató 
Kérdőív) melynek célja, hogy pontosabb becsléseket 
lehessen adni a járvány terjedésének gyorsaságára. 

TÖLTSÜK KI a kérdővet (csak 2-3 
perc)!   https://covid.sed.hu                          
https://www.facebook.com/szte.sed 

 

"Koronás" Hírmagazin 

 

A koronavírus-járványra, a jelen szomorú 
eseményeire reagálva, tematizáljuk, tragikus 
kényszerűségből új köntösbe öltöztetjük az 
infokommunikációs technológiák (ICT) szerteágazó 
világát bemutató Hírmagazinunk mostani és 
következő számait. A politikától a tudományokig, a 
művészetektől a technológiáig, az emberiség 
elsőszámú célkitűzése a Covid-19 legyőzése. A 
betegség elleni küzdelem mindennapjaink 
meghatározó elemévé vált. Hírmagazinunk e 
tendenciára reagálva, igyekszik bemutatni a 
betegséghez kapcsolódó technológiai újításokat, 
infokom trendeket és üzleti folyamatokat az 
Olvasónak Kömlődi Ferenc összeállításában. 

https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine 

 

https://njszt.hu/hu/page/egyutt-meg-tobbet
https://covid.sed.hu/
https://www.facebook.com/szte.sed
https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine
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FOLYIK A MUNKA A JÁRVÁNY ALATT IS 

ECDL vizsga – távolról, online 

 

Másfélszer annyi versenyző a Nemes Tihamér Online Versenyen 

 

A koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet – minden 
tragikus következménye mellett – felpörgette a 
digitális oktatást és ráirányította a figyelmet az online 
tanulási, fejlődési lehetőségekre. Emiatt – és a 
Neumann Társaság intenzívebb kommunikációs 
tevékenysége miatt – mintegy másfélszer-kétszer 
több tanuló jelentkezett a Nemes Tihamér Online 
Verseny negyedik fordulójára, mint a korábbiakra.  

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/masfelszer-
annyi-versenyzo-nemes-tihamer-online-versenyen 

 

  

 

A tavaszi hónapokra az ECDL vizsgaközpontok a különböző modulokból mintegy hatszáz vizsgát 
írtak ki, és a vizsgák elmaradása több ezer magyar vizsgázót érintett volna. A Neumann Társaság 
– összhangban a nemzetközi ECDL-család ajánlásaival – bevezeti a távoli (online) vizsgát, ezzel is 
segítve, hogy a koronavírus vészhelyzet idején is folyamatos legyen a digitális kompetencia 
képzéssel- és minősítéssel kapcsolatos tevékenység. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/ecdl-vizsga-tavolrol-online 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/masfelszer-annyi-versenyzo-nemes-tihamer-online-versenyen
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/masfelszer-annyi-versenyzo-nemes-tihamer-online-versenyen
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/ecdl-vizsga-tavolrol-online
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Veszélyes helyre küldjünk ember helyett robotot 

 

A robotika műhelyeiben 6. 

Az informatika iránti szerelem a Nemes Tihamér 
versennyel indult – s ma már Kopiás Péter olyan 
robotokat fejleszt, amelyek atomerőművek 
felügyeletében segítenek. A robotika műhelyeit 
bemutató cikksorozatunkban egy olyan embert 
mutatunk be, aki sokat köszönhet a robotikai 
versenyeknek is. Csapata, a Rescube Robotics 
pedig számos nemzetközi sikert hozott az országnak. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-14/veszelyes-
helyre-kuldjunk-ember-helyett-robotot 

 

Díjak 

 

Erdősné dr. Németh Ágnes Mestertanári díja   

A MOL idén is tíz kiemelkedő munkát végző tanár és 
utánpótlásedző munkáját ismerte el Mester-M Díjjal: 
egyikük Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann 
Társaság alelnöke, a nagykanizsai Batthyány Lajos 
Gimnázium mesterpedagógusa! Sok éves 
tehetséggondozó munkájának sikerességét jól 
mutatja, hogy diákjai nagy számban vesznek részt 
hazai programozási versenyek döntőjében, illetve 
nemzetközi informatikai diákolimpiákon. 

Szeretettel gratulálunk! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/mol-mester-m-
dijaval-jutalmaztak-neumann-tarsasag-alelnoket-
erdosne-dr-nemeth 

 

 

Zsakó László 

Mint korábban beszámoltunk róla, Zsakó László 
tanár úr Életműdíjat kapott az informatikai 
tehetséggondozásban betöltött ikonikus szerepéért. 
Azóta a hír bejárta a sajtót, megadjuk a forrást, a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közleményét és a 
díjazás módját. 

https://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-
eletmudij-2020/dr-zsako-laszlo 

https://tehetsegpont.hu/nemzeti-tehetsegsegito-
tanacs-kituntetesei 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-14/veszelyes-helyre-kuldjunk-ember-helyett-robotot
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-14/veszelyes-helyre-kuldjunk-ember-helyett-robotot
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/mol-mester-m-dijaval-jutalmaztak-neumann-tarsasag-alelnoket-erdosne-dr-nemeth
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/mol-mester-m-dijaval-jutalmaztak-neumann-tarsasag-alelnoket-erdosne-dr-nemeth
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-15/mol-mester-m-dijaval-jutalmaztak-neumann-tarsasag-alelnoket-erdosne-dr-nemeth
https://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2020/dr-zsako-laszlo
https://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2020/dr-zsako-laszlo
https://tehetsegpont.hu/nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-kituntetesei
https://tehetsegpont.hu/nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-kituntetesei
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ÉL A SZERVEZETÜNK A JÁRVÁNY ALATT IS 

ITF szakosztály 

 

Nem vagyunk egyedül, régi munkatársaink 
velünk élnek 

Az Informatikatörténeti Fórum (iTF) oldalain 
könnyen megtalálhatjuk kollegáinkat és informatikus 
ismerőseinket, akikkel – akár a kezdetek kezdetén – 
kapcsolatban voltunk. Még az sem akadály, ha 
valakinek mindössze az arcvonásaira emlékszünk, de 
a neve éppen nem jut az eszünkbe. 

A Személyek rovat új Képgalériájában, melyről egy 
korábbi hírlevélben már szóltunk, több mint 500 
informatikus arcképe látható. Amikor valaki az 
adattárunkba bekerül, azonnal megjelenik a 
Képgalériában is (feltéve, hogy sikerült róla fényképet 
szereznünk). 

Hányat ismer fel közülük? Ahhoz, hogy megfejtsük, 
kit is ábrázol a kép, elég a kurzort a fotóra vinni, de 
egy további kattintással megjeleníthető minden, 
amit az illetőről tudni érdemes. Azzal is eljátszhatunk, 
hogy egy szűréssel kiválasztjuk azokat az 
arcképeket, akik kapcsolatba hozhatók egy-egy 
intézménnyel, termékkel, vagy bármi mással, ami az 
adatlapjukon szerepel. Keresse meg, hogy kikkel 
dolgozott együtt, akár egy olyan intézményben, ami 
ma már nem is létezik, vagy kik azok, akikkel egy 
korai eszköz, program tervezésében, fejlesztésében 
részt vett. 

Most éppen 529-an vannak itt, együtt az aktív 
dolgozók, a nyugdíjasok és a már eltávozottak. Csak 
meg kell találnunk, meg kell szólítanunk őket. 

 

  

https://itf.njszt.hu/szemelyek-kepgaleria
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IT Biztonsági Szakosztály 

 

 

A számítógépes vírusokkal és támadásokkal is 
szembe kell néznünk 

Sokkal több időt töltünk számítógép, okostelefon 
képernyője előtt – átálltunk a digitális oktatásra, az 
eddig ódzkodók is elkezdtek videohívásokkal 
kommunikálni, serkent a jelenlétünk a közösségi 
médiában, elkezdtünk neten rendelni élelmiszert, 
neten rendezni a bankszámlákat. A gyengébb digitális 
kompetenciákkal rendelkezők is intenzívebben 
neteznek, netbankolnak, próbálnak önbizalomra szert 
tenni, miközben csalások áldozataivá válhatnak. 

A témáról március közepén IT biztonság 
közérthetően című könyvünk társszerzője, 
Solymos Ákos is beszélt a Forrás Rádióban: 
https://forrasradio.hu/szorakozas/studio-blog/a-
koronavirus-a-kiberterben-is-fertoz.html 

A tankönyvéből okolhatunk például ilyen témákban: 

 rosszindulatú szoftverek 
 kártékony kódot tartalmazó weboldalak 
 mobileszközöket fenyegető zsarolóvírusok 
 személyes adatokat érintő incidensek 
 adathalászat 
 gyermekeket érintő fenyegetettségek  
 internetbankolással, internetes fizetéssel 

kapcsolatos kockázatok 
 csaló webáruházak 

Érdemes letölteni, 7000-en már megtették. 

https://njszt.hu/hu/webform/it-biztonsag-
kozerthetoen 

 

  

https://forrasradio.hu/szorakozas/studio-blog/a-koronavirus-a-kiberterben-is-fertoz.html
https://forrasradio.hu/szorakozas/studio-blog/a-koronavirus-a-kiberterben-is-fertoz.html
https://njszt.hu/hu/webform/it-biztonsag-kozerthetoen
https://njszt.hu/hu/webform/it-biztonsag-kozerthetoen
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NJSZT - MMO 

 

MMO Online Konferencia 

Május 3-ig lehet jelentkezni az MMO 
konferenciájához, melyet idén a virtuális térben 
tartunk meg június 11-12-én. A színvonalas 
előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra 
kerülnek. A konferencia nyelve angol és magyar. Az 
online konferencia részvételi díja: INGYENES, de 
regisztrációhoz és előminősítéshez kötött. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-06-11/xxvi-multimedia-
az-oktatasban-online-konferencia 

 

Láthatatlan Munka Világnapja  

 

Április első keddjén ünnepeltük a Láthatatlan Munka 
Világnapját. A Kanadából indult kezdeményezés 
azokat a tevékenységeket ismeri el, amelyekért nem 
jár fizetés, pedig a társadalom, a gazdaság működése 
és a családok szempontjából is alapvetőek: a 
háztartási munkák, a főzés, a mosás, a takarítás, a 
gyermekgondozás, az idősgondozás... Most, hogy a 
munkavállalók egy igen jelentős része is home office-
ban dolgozik, úgy gondoljuk, a „láthatatlan” munka 
még inkább láthatóvá vált számukra is, a nehézségei 
érzékelhetőbbekké váltak mindenki számára. 

A családi munkák mellett minden önkéntes 
tevékenység is egyfajta „láthatatlan munka”, 
melybe a közjó érdekében, értékek védelmében, 
életminőségünk javítására végzett kulturális, civil 
tevékenységek is beletartoznak. Jó szívvel hívjuk fel a 
figyelmet a szakmai partnerünk, a Magyar Nukleáris 
Társaság oldalán Sipos László József cikkére, amely 
minket is felsorol a közjót szolgáló műszaki egyesület 
között. 

Soraihoz csatlakozva köszöntjük önkénteseinket és 
szakmai partnereink, a műszaki egyesületek 
„fizetetlen munkásait” is. És csatlakozunk a 
felhíváshoz: mutassunk példát a láthatatlan munkák 
láthatóvá tételével, megbecsülésével – és 
példamutatással családunkban és szabadidőnkben! 

https://nuklearis.hu/tegyuk-lathatova-becsuljuk-meg-
lathatatlant 

https://njszt.hu/hu/event/2020-06-11/xxvi-multimedia-az-oktatasban-online-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2020-06-11/xxvi-multimedia-az-oktatasban-online-konferencia
https://nuklearis.hu/tegyuk-lathatova-becsuljuk-meg-lathatatlant
https://nuklearis.hu/tegyuk-lathatova-becsuljuk-meg-lathatatlant
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NJSZT 

Még csak tagjaink fele fizetett tagdíjat! 

 

 

A jelen, nehéz helyzetben végképp nem 
nélkülözhetjük a tagdíjakat. 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! 

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! 

 

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 

 

1+1% 

 

Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek 
támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (második) 1%-át 
a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt 
kormányzati célkitűzésnek a támogatására. A cél, hogy 
a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a 
tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására. 

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823 

https://webmail.njszt.hu/cpsess9047717525/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://webmail.njszt.hu/cpsess9047717525/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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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Posta helyett online! Teljes home office 

 

 

 

                

 

 

Kedves Tagjaink és Szakmai Partnereink! 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! 

mailto:titkarsag@njszt.hu
mailto:ecdl@njszt.hu

