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A Neumann Társaság hírlevele 
402. szám, 2020. május 13.    

 

FÓKUSZBAN 

Elnöki videóüzenet 

Május közepén mindig, hagyományosan a közgyűlésen 

találkozunk, erre most a koronavírus miatt nem kerülhet sor. 

Nincs más megoldás, elnökünk, Dr. Beck György új 

módon, videóüzenetben köszönti a tagokat – és ez egyben 

egy új korszak kezdete is.  

Aktivitásaink a digitális térbe kerültek át, itt a Digitális 

Neumann kora, az online, Zoom-konferenciák egyben új 

lehetőséget is adnak társaságunknak. 

Hamarosan indul belső Facebook-csoportunk a Neumann-

tagoknak, dedikált tartalommal.  Figyeljék felületeinket, 

legyenek aktív tagjaink, építsük együtt a csapatot!  

Köszönjük az eddigi aktivitást!  

https://www.youtube.com/watch?v=Of0tNs8ebfU 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/dr-beck-gyorgy-

videouzenete 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Of0tNs8ebfU
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/dr-beck-gyorgy-videouzenete
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/dr-beck-gyorgy-videouzenete
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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HÍREK KORONA IDEJÉN 

Zoomoljunk az új lehetőségekre! 

 

A Neumann Társaság előfizet a Zoomra. Eddigi 

tapasztalataink szerint ugyanis ez az alkalmazás az 

egész kis megbeszélések mellett akár nagy 

konferenciák megvalósítására is alkalmas. 

Szabad a pálya tehát szakosztályainknak, hogy 

hagyományos találkozóikat – vagy akár teljesen új, 

online meetingjeiket – Zoomon szervezzék meg. 

Várjuk a visszajelzéseket, igényeket és tanácsokat a 

Zoom szervezésére: zoomoljunk a Zoomra!  

 

Kihasználandó nemzetközi háttér 

 

A Neumann Társaság tagja az informatikai társaságok 

európai szövetségének, a CEPIS-nek (Council of 

European Professional Informatics Societies), amely 29 

országból 30 szervezet 450 ezer informatikusát fogja 

össze. Keveset beszélünk erről, pedig ennek a 

nemzetközi kapcsolatrendszernek az ismerete, 

használata az NJSZT-n keresztül még számos, eddig 

kihasználatlan lehetőséget rejt magában. A járvány 

miatt az eredetileg Brüsszelbe tervezett 64. ülés most 

egy jól szervezett, moderált ZOOM konferencia 

keretében zajlott le. Az ülés lényegében megfelelt az 

éves közgyűlésnek, ahol a szakmai eredmények 

áttekintése, a pénzügyi beszámoló, mindezek 

elfogadása, és a szervezet elnökének választására 

került sor.  

Bővebben honlapunkon! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/kihasznalando-
nemzetkozi-hatter 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/kihasznalando-nemzetkozi-hatter
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/kihasznalando-nemzetkozi-hatter
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Digitális foglalkoztató – kedvcsináló az ECDL-hez is! 

 

Interaktív, furfangos feladatok, oktatóvideó és 
keresztrejtvény is található a Neumann Társaság és a PC 
School összeállításában. 

A kezdőknek készült feladatsor kézen fogva vezet végig az 
internetes adatbázisok, az online ügyintézés, a Google-
alkalmazások biztonságos használatához szükséges 
ismeretek világán, jó belépést adva az ECDL alap 
moduljaihoz is. 

A visszajelzésekre építünk: próbálja ki, mondja el, miben 
változtassunk! 

https://njszt.hu/hu/ecdl/digitalis_foglalkoztato_tananyag 

 

A Neumann Társaság virtuális kiállítása a MaNDA-ban 

 

A Neumann Társaság első 50 évét bemutató virtuális kiállítást 
közölt a Magyar Nemzeti Digitális Archívum. A MaNDA 
adatbázist kiadó Forum Hungaricum Facebookos felületén 
(Kultúrkincs) közel 33000 elérést és 624 kattintást produkált 
az anyag. 

Az NJSZT50 tablósor mellett videóportrékat, tárgybemutató 
videókat, műtárgyfotókat is közzétettünk az adatbázisban – és 
már várják tőlünk a következő kiállítást, Neumann Jánosról. 

A MaNDA is egy jó felület örökségünk bemutatására, fedezze 
föl velünk! 

https://mandadb.hu/cikk/1119039/A_szamitokozponttol_a_mi
ndent_behalozo_informatikaig 

 

Sikeres a Digitális Összefogás 

 

Az akció márciusi elindítása óta – május 4-ig – felajánlott 
eszközök, szolgáltatások és alkalmazások becsült piaci értéke 
elérheti a 30 milliárd forintot: ilyen hozzáadott értékkel segít 
a Digitális Összefogás, melyben az egyik alapítóként a 
Neumann Társaság segítő tartalmai is megtalálhatóak. 
A social distance idején sem vagyunk egyedül: segítsünk 
egymásnak – és találjuk meg azokat, akik rászorulnak a 
segítségre! 

https://mandiner.hu/cikk/20200504_sikeres_a_digitalis_ossze
fogas_akcio 

https://njszt.hu/hu/ecdl/digitalis_foglalkoztato_tananyag
https://mandadb.hu/cikk/1119039/A_szamitokozponttol_a_mindent_behalozo_informatikaig
https://mandadb.hu/cikk/1119039/A_szamitokozponttol_a_mindent_behalozo_informatikaig
https://mandiner.hu/cikk/20200504_sikeres_a_digitalis_osszefogas_akcio
https://mandiner.hu/cikk/20200504_sikeres_a_digitalis_osszefogas_akcio
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Segítő tartalmak a honlapunkon! 

 

Elfogadás – elengedés – elindulás: hogy szerezzük vissza 
a kontrollt a vírus idején? – ebben segít a Forbes, míg a VOSZ 
a kisvállalkozóknak nyújt díjmentes vészhelyzeti tanácsadást – 
keresse partnereink tartalmai között!  

Saját anyagaink között az érettségire készülés célegyenesében 
is hasznos oktató alkalmazások, szórakoztató, ismeretterjesztő 
filmek, kiállítások, blogok egyaránt találhatóak. Dőljön hátra – 
és böngésszen! 

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

 

"Koronás" Hírmagazin 2.0 

 

Tíz trend, amely a COVID19 korszak nyertese – és 
amelyek révén a mi életünk is jobb lehet: 

- online vásárlás és robotokkal történő kiszállítás 
- digitális és érintés nélküli fizetés 
- távmunka 
- távoktatás 
- online szórakozás 
- viselhető IoT-eszközök és tele-egészségügy 
- Ellátási lánc 4.0 
- 3D nyomtatás 
- robotika és dróntechnológia 
- 5G 

Mit segíthet még az IT-világ napjainkban? Kiderül immár 
második tematikus Hírmagazinunkból! 

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

 

  

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/newsletter/magazine
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SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

Magyar Fuzzy Társaság  

 

Csak azért is Fuzzy Online!  

Temesvár, Reykjavík – szép helyszínei nemzetközi 
konferenciáknak, de megtartjuk online is! 

A Neumann Társaság szakosztályaként működő Magyar 
Fuzzy Társaság két magas szintű szakmai szimpózium, 
tanácskozás szervezésében is részt vesz – és nem 
engedjük el egyiket sem.  

Találkozzunk a virtuális térben! Jövőt formáló, 
hamisítatlan fuzzy témákkal, világszerte jegyzett 
szakértőkkel! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-07/nemzetkozi-online-
konferenciak-fuzzy-tarsasaggal 

 

HCI&DfA szakosztály 

 

LMS-rendszerrel segített a szakosztály 

Digitális tanterem és tanórai kurzusok kialakításához 
szükséges rendszert épített ki szakosztályunk egy 
iskolában – a segítő törekvés azonban nagyon sok 
technológiai és társadalmi problémára is rávilágított a 
digitális oktatás világában.  

Benyomásait Szücs Veronika, a szakosztály elnöke írta 
meg a számunkra:  

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/lms-rendszerrel-
segitett-hcidfa-szakosztaly 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-07/nemzetkozi-online-konferenciak-fuzzy-tarsasaggal
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-07/nemzetkozi-online-konferenciak-fuzzy-tarsasaggal
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/lms-rendszerrel-segitett-hcidfa-szakosztaly
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/lms-rendszerrel-segitett-hcidfa-szakosztaly
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iTF szakosztály 

 

Adatközlők kerestetnek 

Hallgatóságból elbeszélők! 

Régi kollégáink sokat vannak most otthon – és épp ők 
azok, akik az informatikatörténetben is „otthon vannak”.  

Óriási segítséget adhatnak nekünk, ha a hirtelen megnőtt 
szabadidőt a birtokukban lévő tudás rendszerezésére és 
megosztására használják. 

Az iTF felhívása: https://njszt.hu/hu/news/2020-05-
11/adatkozlok-kerestetnek 

 

NJSZT - MMO 

 

MMO Online Konferencia 

Multimédia az oktatásban – mi lehetne aktuálisabb ennél 
manapság? Magyar-angol, kétnyelvű konferenciánk a 
szakterület legnagyobb seregszemléje – a patinás sorozat 
nem szakadhat meg 2020-ban sem.   

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

 

Tehetséggondozási Szakosztály  

 

Magyar siker a Girls Code versenyen 

Tehetséggondozási programunk rendszeres résztvevői 
azok a magyar lányok, akik most egy marokkói 
szervezésű, nemzetközi online versenyen is büszkeségre 
okot adóan álltak helyt a 150 fős világmezőnyben! 

Demeter Csaba Attilával beszélgettünk. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-05/magyar-siker-girls-
code-versenyen 

 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/adatkozlok-kerestetnek
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/adatkozlok-kerestetnek
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://njszt.hu/hu/news/2020-05-05/magyar-siker-girls-code-versenyen
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-05/magyar-siker-girls-code-versenyen
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Sok új tehetség tűnt fel a Nemes Online Versenyen 

Az 5 fordulós verseny novembertől május elejéig tartott, 
az utolsó két fordulót már a pandémia idején tartottuk – 
részben annak „pozitív mellékhatásaként”, részben a 
Neumann Társaság kommunikációs tevékenységének 
köszönhetően érezhetően megnövekedett érdeklődés 
mellett. 

Két versenyző – Csontos Dávid és Selyem Benjámin 
- elérte a maximálisan szerezhető 1600 pontot 
(azaz 4 fordulóban sem hibáztak!). 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-12/sok-uj-tehetseg-
tunt-fel-nemes-online-versenyen 

 

 

PARTNEREINK HÍREI 

Eszterházy Károly Egyetem 

 

Május 31-ig lehet regisztrálni a nemzetközi 

AgriaMedia2020 és ICI-16 Információ- és 

Oktatástechnológiai Konferenciára.  

„Az oktatás digitális átállítása korunk pedagógiai 

forradalma” – ez a konferencia mottója. 

A digitális pedagógia mellett a közgyűjtemény, a 

könyvtárpedagógia, az akadálymentesítés is fókuszban 

lesz a tanácskozáson. 

Mindenkinek ajánljuk! 

https://agriamedia2020.uni-eszterhazy.hu/ 

 

IVSZ 

 

A digitális bizalom, a tettrekészség, az érettség és a 

felkészültség az elmúlt hetekben még nagyobb 

hangsúlyt kapott és kap a továbbiakban, ezért a 

SMART közönsége sem marad innovációs és 

digitalizációs betevő nélkül. 

https://www.smartconference.co/ 

 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-12/sok-uj-tehetseg-tunt-fel-nemes-online-versenyen
https://njszt.hu/hu/news/2020-05-12/sok-uj-tehetseg-tunt-fel-nemes-online-versenyen
https://agriamedia2020.uni-eszterhazy.hu/
https://www.smartconference.co/
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NJSZT 

 

7 nap – 5 érv – 1%! 

 

Utolsó alkalom: még egy hétig rendelkezhet az 1%-ról. 
Nem fogytak el az érveink, sőt! Mondunk 5 okot, hogy 
adója 1%-val támogasson minket! 
 
Reméljük, ez az 5 érv meggyőző, kérjük tagtársainkat és 
mindazokat, akik szimpatizálnak munkánkkal 
(informatikai múzeum, tehetséggondozás, szakmai 
fórum biztosítása, digitális kompetencia képzés- és 
minősítés), hogy hívják fel a lehetőségre barátaik 
figyelmét is. Köszönjük! 
 
‼ 19815888-2-41 ‼ 

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

 

1+1% 

 

 

                

 

 

Aki ismeri a Stranger Things sorozatot, jót 
mosolyoghatott a Nemzeti Tehetség Program fotóján. 
Szerencsére szakmai partnerünk kíméletesebben gondozza 
a tehetségeket! 

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://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

