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A Neumann Társaság hírlevele 
401. szám, 2020. április 30.    

 

FÓKUSZBAN 

Túl a 400-on. NJSZT Hírlevél 

Nem tudni feltűnt-e páraknak, hogy az előző Hírlevél a 400-as számot viselte. Ez 
alkalmat ad a tagsággal és az érdeklődőkkel való kapcsolattartásban a 
visszatekintésre, pláne most, hogy a személyes kapcsolattartás nehezebb… 

Hírlevelünk ezen a néven 2011. március 23-án jelent meg először, innen datáljuk a 400-as 
számot, de e szám eléréséig többféle formátumban is jelentkeztünk, hiszen ez elektronikus 
hírlevél, s alkalmazkodni kell a technológia és a divat változásaihoz. Tartalmában viszont sokban 
hasonló a mostanában megjelenők tematikájához: megújult honlap, Informatika-történeti Fórum 
nagyelőadás, eVita az Innovációs Hivatalban, ECDL, számítógépek a gyengén látók számára. 

A Hírlevél közvetlen elődjére biztos sokan emlékeznek, különösen, ha még a logóját is meglátják. 
Ez az 1997-től nyomtatott formában a tagoknak megküldött MI Újság című magazin jellegű havi 
kiadványunk volt. Színvonalára jellemző, hogy szerkesztői nívódíjat is kapott 2008-ban. 

Már a múlt ködébe vész a korábban ez eseményekről adott NJSZT Tájékoztató, amit itt egy 
halvány képen tudunk csak felidézni. Ez is többféle formátumban készült, egy darabig az akkor 
még fontos és erős számítástechnikai újságok részeként jutott el az érdeklődőkhöz. 

Mostani Hírlevelünkkel kéthetente jelentkezünk, s ezt sikerült a járvány idején is fenntartanunk, s 
az olvasottsága sem változott a „normál” időkhöz képest. Jelenleg körülbelül 2000 címre 
juttatjuk el: a tagok mellett az ECDL vizsgaközpontokban feliratkozók is megkapják. 

A Hírlevél mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a közösségi média megjelenésre: a 
Facebookon közel 6000 követőnket érjük el, az Instagramon már több mint 400-an nézegetik 
képeinket, míg honlapjainkat, blogunkat változó számban keresik fel, de azért a havi 10 ezer 
kattintás megvan, s jó párszor ennek sokszorosa is. 

https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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Szeretnénk, hogy még jobb, tartalmasabb legyen a Hírlevél. Mit 
változtassunk, javítsunk? Küldjenek híreket Önök is: a Neumann-
tagság hogy segít a környezetének, hogyan teszi jobbá a 
mindennapokat az IT által? 

Hírlevél első szám: 
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/njszt_hirle
vel_001._sz.__2011.03.23.pdf  

MI Újság utolsó szám: 
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/mi_ujsag
_2015.12-2016.01.pdf  

 

 

SZERVEZETI ÉLETÜNK - DIGITÁLISAN 

Közgyűlés 

 

Egy szakmai civil szervezet legfontosabb eseménye a 
tagok döntéshozó fóruma, a közgyűlés. Ezt 
legkésőbb májusban meg kell tartani, hogy a 
beszámoló, a pénzügyi terv, a közhasznúsági 
megfelelőség elfogadásra kerüljön, s benyújthassuk 
az átláthatóságot és ellenőrizhetőséget biztosító jogi 
fórumokra is. Sokan talán már várták is ezt a 
fórumot.  
Az április 10-i kormányhatározat adott iránymutatást 
a civil szervezetek veszélyhelyzet idején megtartandó 
közgyűlésére vonatkozóan is. E szerint az egyesület 
elnöksége jogosult határozni a számviteli törvény 
szerinti beszámoló elfogadásáról, a törvényes 
működés fenntartásához, valamint az ésszerű és 
felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan 
ügyekben. 
Fontos garanciális szabály, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő legfeljebb 90. napra össze 
kell hívni a Rendkívüli Közgyűlést és napirendre 
kell tűzni a fentiek szerint hozott valamennyi kérdést, 
azaz az elnökség által elfogadott döntéseket utóbb a 
Rendkívüli Közgyűlésnek jóvá kell hagynia (vagy új 
döntést kell hoznia).  

https://njszt.hu/hu/elnoksegi_ulesek/hatarozatok 
https://njszt.hu/hu/doc/kozhasznusagi-
dokumentumok-2019 

https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/njszt_hirlevel_001._sz.__2011.03.23.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/njszt_hirlevel_001._sz.__2011.03.23.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/mi_ujsag_2015.12-2016.01.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_newsletter/2019/mi_ujsag_2015.12-2016.01.pdf
https://njszt.hu/hu/elnoksegi_ulesek/hatarozatok
https://njszt.hu/hu/doc/kozhasznusagi-dokumentumok-2019
https://njszt.hu/hu/doc/kozhasznusagi-dokumentumok-2019
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Segítségkérés Szegedre 

 

A járványos helyzetben sem álltak le az építkezések, s 
a várható május eleji oldások valószínűleg még 
inkább megengedőek lesznek az ilyen fejlesztések 
terén. Így Szegeden, az ITMA alapítvány 4000 
négyzetméteren összegyűjtött hatalmas mennyiségű 
és muzeális értéket képviselő gyűjteményének 
mostani elhelyezésére szolgáló volt laktanya épület 
is új funkciót kap kormányzati és egyetemi fejlesztési 
döntés alapján. Április közepén megszületett a döntés 
a gyűjtemény áthelyezéséről, a megfelelő hely 
biztosításáról, kiírták a szállításra, rakodásra a 
tendert. A kiürítés határidejét pedig május 31-ben 
határozták meg. 
A kiürítés előkészítése, majd az értékekre érdemben 
figyelő helyszíni irányító, felügyelő munka, a 
szakmaiság érvényre juttatása, a törékenység 
figyelése, kezelése nyilván nem várható el teljesen a 
szállítóktól, s Szegeden igen kevés az önkéntes és 
saját munkaerő. Ehhez kellene önkéntes 
segítség! 
Jó hír, hogy – láthatóan - a hely nem zsúfoltságáról 
ismert, s fertőtlenítőről gondoskodunk. Készül a 
részletes projektterv, várjuk a jelentkezéseket, hátha 
azért most több az idő, és a van igény a 
kimozdulásra. 

Érdeklődést, jelentkezést a titkarsag@njszt.hu címre 
várjuk. 

 

Folyamatosan bővülő, digitális életet segítő tartalmak a honlapunkon 

 

 

 

 

Az összes segítő tartalom összegyűjtve itt található új 
videókkal, több lehetőséggel a tartalmas időtöltésre a 
munka és tanulás utánra is: 

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

További tartalmakkal is jelentkeztek partnereink is: 
https://njszt.hu/hu/page/egyutt-meg-tobbet 

Többek között ilyen elemekkel bővültek partnereink 
ajánlatai: 

Interaktív oktatási építőkockák, online elérhető ECDL 
eiskola, mesterséges intelligencia alapok és IT 
biztonsági „mesekönyv”. 

Várjuk a további ajánlatokat is izgalmas, a tanulást, 

mailto:titkarsag@njszt.hu?subject=Seg%C3%ADts%C3%A9g%20Szegedre
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/page/egyutt-meg-tobbet
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művelődést, a szabadidő eltöltését, otthoni 
informatikai problémák megoldását segítő 
tartalmakra!  

 

Szakosztályaink 

 

MMO Online Konferencia 

Május 3-ig lehet jelentkezni az MMO 
konferenciájára, 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 

 

 

Creativ_IT 

A mozaBook/mozaWeb rejtelmeiről, a Google 
Classroom, Microsoft Teams lehetőségeiről és a 
digitális oktatás kihívásairól már láthatóak érdekes 
oktató videók a Creativ_IT Youtube-csatornáján. 
Érdemes feliratkozni, hogy az újabb oktató 
előadásokról is értesüljünk! 

 

  

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://www.youtube.com/channel/UCRP4glcaE-yNUz0w0z_EExw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCRP4glcaE-yNUz0w0z_EExw/videos


5 
 

DIGITÁLIS ÖSSZEFOGÁS 

 

Mivel segít az NJSZT, az IVSZ és az Infotér? 

 

A Neumann Társaság nevében dr. Beck György 
elnök beszélt – otthonról – az IT Business podcast 
műsorában. A beszélgetés nemcsak a civil 
szervezetek segítő tartalmaira irányítja rá a figyelmet, 
de olyan kérdésekre is választ keres, mint: - Hogyan 
javíthatja az infokommunikáció az életminőséget? - Új 
korszakot nyit-e a pandémia a társadalom digitális 
írástudásában? Nem megy varázsütésre, keressük 
együtt a válaszokat, jó megoldásokat! 

https://www.itbusiness.hu/technology/itb-podcast/az-
njszt-az-ivsz-es-az-infoter-is-kiveszi-reszet-a-jarvany-
elleni-kuzdelembol 

 

  

 

A magyar digitális ökoszisztéma szereplői felajánlják tudásukat a veszélyhelyzet idején: a 
távoktatástól és távmunkától az extra mobil adatcsomagokig. 

https://youtu.be/v4LzdnSq0Ds 

A legfrissebb összesítés szerint a felajánlások összeértéke 30 milliárd forint! A Neumann Társaság 
alapító tagja az akciónak – mindenkit bátorítunk, hogy vegye igénybe a lehetőséget! 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200426-koronavirus-sikeres-a-digitalis-osszefogas-akcio.html 

https://www.itbusiness.hu/technology/itb-podcast/az-njszt-az-ivsz-es-az-infoter-is-kiveszi-reszet-a-jarvany-elleni-kuzdelembol
https://www.itbusiness.hu/technology/itb-podcast/az-njszt-az-ivsz-es-az-infoter-is-kiveszi-reszet-a-jarvany-elleni-kuzdelembol
https://www.itbusiness.hu/technology/itb-podcast/az-njszt-az-ivsz-es-az-infoter-is-kiveszi-reszet-a-jarvany-elleni-kuzdelembol
https://www.youtube.com/embed/v4LzdnSq0Ds
https://www.origo.hu/gazdasag/20200426-koronavirus-sikeres-a-digitalis-osszefogas-akcio.html
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DOLGOZUNK A JÁRVÁNY IDEJÉN IS 

Érettségizők figyelmébe! A jeles info érettségi egyben ECDL-t is jelent! 

 

  

 

Az oktatásért felelős minisztérium és a Neumann Társaság megállapodása értelmében az emelt- 
vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül 
igényelhetnek ECDL-bizonyítványt, amelyet az idei évtől kezdve már elektronikus úton juttatnak el 
számukra, így a postára sem kell elmenni a dokumentumért. 

Eddig 8990 főnek küldtük ki az erről a lehetőségről írt felhívásunkat, a címzettek 55 
százaléka nyitotta meg a levelet. Az érettségi a május legizgalmasabb, legfontosabb kihívása 
a társadalomnak. Nagyon jó lenne, ha egyben a munkaerőpiacon igazolható bizonyítvány is 
segítené az érvényesülést sokaknak – és a továbblépést az emelt szintű ECDL-modulok, a további 
egyéni fejlődés felé. 

Sajtószövegünk: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-29/ecdl-bizonyitvanyt-ad-neumann-tarsasag-jeles-
informatikaerettsegiert 

A hír több mint 45 helyen megjelent, többek között itt is: 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/28/jeles-informatika-erettsegivel-kivalthato-az-ecdl-
vizsga 

https://24.hu/kozelet/2020/04/28/koronavirus-erettsegi-ecdl/ 

https://njszt.hu/hu/news/2020-04-29/ecdl-bizonyitvanyt-ad-neumann-tarsasag-jeles-informatikaerettsegiert
https://njszt.hu/hu/news/2020-04-29/ecdl-bizonyitvanyt-ad-neumann-tarsasag-jeles-informatikaerettsegiert
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/28/jeles-informatika-erettsegivel-kivalthato-az-ecdl-vizsga
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/28/jeles-informatika-erettsegivel-kivalthato-az-ecdl-vizsga
https://24.hu/kozelet/2020/04/28/koronavirus-erettsegi-ecdl/


7 
 

Újabb forduló a Nemes Tihamér Online Versenyen 

 

Sok diák meglátta a lehetőséget az otthoni, digitális 
tanulásban – az online versenyek például kiválóak a 
megmérettetésre, de a gyakorlásra, felkészülésre is 
mind az iskolai tudás rendszerezésére, mind a 
későbbi, akár nemzetközi versenyekre készülve. 
A Nemes Tihamér Online Verseny külön fordulókból 
áll, de ezeken külön-külön is lehetséges a részvétel. 
Az áprilisi fordulóra a jelentkezés másfélszeres volt. 
És már itt a következő esemény! 

A május 9-én, szombaton megrendezésre 
kerülő fordulóra május 6., szerda éjfélig lehet 
jelentkezni! 
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes-
online/nemes_aktualis.html 

 

Virtuális betekintés az Informatikai Múzeumba 

 

 

 

A Szent-Györgyi Albert Agorában, Szegeden 
található informatikatörténeti állandó kiállításunk a 
koronavírus vészhelyzet alatt zárva tart. Jelen videó 
az állandó kiállításunk két szintjét mutatja be. Az alsó 
szint a mechanikus számológépektől és 
számolóeszközöktől a szuperszámítógépekig mutatja 
be az informatika fejlődését, a felső szinten a front-
end rendszerek, a terminálok, az elektronikus 
számológépek és személyi számítógépek történetét 
láthatjuk. Szintén az emeleten látható Inter(törté)net 
című, telekommunikációs kiállításunk - és múzeumunk 
jelképe, a Muszka Dániel Szegedi Katicabogara. Ezen 
a videón nem látható: Neumann János 
emléktermünk, könyvtárunk és videojáték kabinetünk. 

Múzeumunk munkatársai folyamatosan 
dolgoznak az online jelenléten. A Magyar 
Nemzeti Digitális Archívumban már kereken 100 
anyagunk érhető el. Az NJSZT-t bemutató új virtuális 
kiállítás várhatóan a hét végén kerül föl a 
Mandadb.hu oldalra, figyeljék Facebook-oldalunkat, 
megosztjuk! 

https://mandadb.hu/tart/kereses 

 

  

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes-online/nemes_aktualis.html
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes-online/nemes_aktualis.html
https://youtu.be/6VTPUtBXdc0
https://youtu.be/6VTPUtBXdc0
https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=true&_clearfilters=true&fld_compound=&fac_organization=156
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PARTNEREINK FELHÍVÁSAI 

KöMaL 

 

 

Megjelent a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapok Informatika rovattal áprilisi száma. 
Nemcsak előfizetőknek, de mindenkinek online 
elérhető, pdf formában letölthető a komal.hu oldalról. 
Kérjük, olvassák, használják az oktatásban! 

A KöMaL pontversenye a tanév végéig folytatódik, a 
beküldés változásairól a komal.hu honlapon 
olvashatnak. 

https://www.komal.hu/home.h.shtml 

 

Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért Egyesület 

 

 

A Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért 
Egyesület támogatásával létrejött a 
#SzülinapozzOtthon Facebook-csoport. 
A csoportban a szülinapjukat ünneplő gyerkőcöket 
művészek, színészek, énekesek, bohócok, táncosok 
szórakoztatják és köszöntik fel. 
Az egyesület szeretné, ha a csoport híre eljutna a 
hátrányos helyzetben lévő területekhez, gyermekekhez 
is. 
Örömmel támogatjuk az emberséges kezdeményezést! 
Szépítsük meg a gyerekek szülinapját! 

https://www.facebook.com/groups/323491805657197
4/ 

 

  

https://www.komal.hu/home.h.shtml
https://www.facebook.com/hashtag/sz%C3%BClinapozzotthon
https://www.facebook.com/groups/3234918056571974/
https://www.facebook.com/groups/3234918056571974/
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Hack the Crisis 

 

 

134 csapat dobta be a közösbe online ötleteit az 
április elején tartott Hack the Crisis versenyen. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium és a 
Digitális Jólét Program védnökségével lezajlott 
programon Digitális Összefogás díjat is kiadtak a 
https://viszemneked.hu/ alkalmazásért, amely a 
házhoz szállítókat köti össze a rendelni vágyókkal. 

Érdemes a többi versenyző munkáiból is szemezgetni: 
pár gombnyomással hozhatunk létre virtuális 
tantermet (https://etanterem.hu/ ), de a legjobb 
projektek között digitális betegágy nyilvántartást, 
tömegfeltérképezést, rugalmas termelői értékesítési 
rendszert, digitális tanítót is találunk.    

https://fintechzone.hu/134-projekt-48-ora-alatt-a-
koronavirus-ellen-sikeresen-lezarult-a-hack-the-crisis-
hungary/ 

A Hack the Crisis pályaművei is bizonyítják: az 
informatika jobbá teszi, de legalábbis 
elviselhetőbbé napjainkat. Mi is 
összegyűjtöttünk pár példát a világból. Olvasta 
már? 

 

 

MŰKÖDÉSÜNK ALAPFELTÉTELEI 

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! 

 

https://viszemneked.hu/
https://etanterem.hu/
https://fintechzone.hu/134-projekt-48-ora-alatt-a-koronavirus-ellen-sikeresen-lezarult-a-hack-the-crisis-hungary/
https://fintechzone.hu/134-projekt-48-ora-alatt-a-koronavirus-ellen-sikeresen-lezarult-a-hack-the-crisis-hungary/
https://fintechzone.hu/134-projekt-48-ora-alatt-a-koronavirus-ellen-sikeresen-lezarult-a-hack-the-crisis-hungary/
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2020/NJSZT_hirmagazin_koronavirus_kulonszam_2020-aprilis.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2020/NJSZT_hirmagazin_koronavirus_kulonszam_2020-aprilis.pdf
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 

 

 

                

 

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

