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FÓKUSZBAN 

Honlap – megújulóban! 

 

Honlapunk rendszeres látogatói, olvasói 
nyilván észrevették már, hogy folyamatosan 
megújul, változóban van a honlapunk, azokat a 
funkciókat, szolgáltatásokat keressük, melyek 
kényelmessé teszik a használatát. 

Fontos lépés volt az online tagdíjfizetés, ügyintézés 
elindítása, a tagsági online szolgáltatások javítása. 

A főoldalt böngészve nyilván feltűnt mindenkinek, 
hogy immár büszkén megjelenítjük támogatóink 
és szakmai partnereink logóit is. Ők adják azt a 
szakmai bázist, amely megsokszorozza hatásunkat a 
digitális világ GPS-eként: nem vagyunk egyedül. Az 
elmúlt hónapokban számos támogató taggal 
tárgyaltunk sikeresen –és a Neumann-brand vonzó a 
hazai és nemzetközi partnereinknek is. 

Törekszünk új struktúra kialakítására: sok, friss hírünk 
került előtérbe a főoldalunkon, de fókuszban tartott, 
célzott üzeneteinket és az eseményeket is jót 
áttekinthetővé tettük. Szeretnénk, ha honlapunk nem 
keltene statikus benyomást. Mobiltelefonról nézve is 
kevesebb „tölteléken” kell átgörgetni, hogy a friss 
hírekre találjunk.  

Hamarosan új rovatokat indítunk – reméljük, hogy az 
ideiglenes, KORONAVÍRUS rovattól pedig hamarosan 
megválhatunk… –, az új struktúra a szakmaiságunk 
pilléreinek arányosabb megjelenítését segíti majd 
(informatikai örökség, szakmai fórum, digitális 

https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/


kompetencia képzés- és minősítés, 
tehetséggondozás). 

Mit kellene javítani még? Milyen elavult anyag 
van a honlapon? Milyen tartalmat, funkciót, 
linket hiányol? 

Írja meg nekünk a titkarsag@njszt.hu címre! 

 
 

HÍREINK 

A legjobb javaslat a 4K 

 

Beck György véleménye szerint ma és talán 2038-
ban is a legjobb javaslat a 4K, azaz a Kritikus 
gondolkodás, Kommunikáció, Kooperáció és 
Kreativitás - ezeket kell fejlesztenie a jövő 
munkavállalóinak, ebben az irányban kell fejlődni a 
felsőoktatásban is.  

Többek között erről is beszélt a Neumann Társaság 
elnöke a Menedzserek Országos Szövetsége 
jótékonyságú célú konferenciáján, ahol a digitális 
jövőről szervezett panelbeszélgetésen hallhattuk 
gondolatait:  

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-22/digitalis-jovorol-
beszelt-dr-beck-gyorgy-jotekonysagi-online-
konferencian 

 

Online otthonoktatás – Fülöp Hajnalka sikere 

 

Fülöp Hajnalka neve nem ismeretlen tagjaink 
számára, hisz a mindig jókedvű szakember és 
„digitális szülő” az ECDL közösségi média modulunk 
kapcsán is tartott már előadást. 

A közösségi médiában otthon van: pillanatok alatt 
közel 90.000 fős csoportot épített fel, hogy az online 
oktatásba csöppenő tanárokat és szülőket segítse! 

Interjúnk: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-26/online-
otthonoktatas-egy-varosnyi-ember-gyult-ossze-
pillanatok-alatt 
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SZAKMAI ÉLET 

A COVID előtt – e-Hétköznapok 

 

A cél: beszélni a korszerű technikák szerepéről a 
mindennapjainkban, felhívni a figyelmet az egyes 
alkalmazások előnyére és hátránya is, minél 
színesebb képet festeni a valóságról a hétköznapi 
felhasználók számára.   

Influencerekről és drónokról is előadott Guld Ádám 
és Talyigás Judit a COVID-kor előtt a Petőfi 
Gimnáziumban – és persze az online kort sem töltik 
tétlenül… 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-25/covid-elott-
ehetkoznapok 

 

Ilyen volt a SACI 2020 – online! 

 

Szakosztályunk, a Magyar Fuzzy Társaság 
tevékeny részvételével nagyon sikeres online 
konferenciára került sor. 

A jelen, különleges helyzetben is 46 cikk került 
elfogadásra, hat ország kutatói küldték be 
publikációikat (Ausztria, Csehország, Kanada, 
Magyarország, Németország és Románia) és az 
immár hagyományosnak tekinthető doktorandusz 
szekciót is megrendezték! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-26/ilyen-volt-saci-
2020-online 
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TEHETSÉGGONDOZÁS 

Hatvan ország rakta össze tudását a Hódhoz 

 

Már az őszi, 10., mondhatjuk azt is, hogy jubileumi 
e-Hód versenyünkre készülünk – ennek részeként 
vett részt a BEBRAS nemzetközi közösség több napon 
át tartó online találkozóján Erdősné dr. Németh 
Ágnes és Pluhár Zsuzsa. 

Hatvan ország szakembereinek köszönhető, hogy 
igazán motiváló feladatokból állnak össze a nemzeti 
Hód-versenyek. 

A kulisszatitkokról szóló beszámolónk: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-26/hatvan-orszag-
rakta-ossze-tudasat-hodhoz    

 

Erdélyi diákok a Nemes Tihamér verseny budapesti döntőjén 

 

Nagy élmény volt az erdélyi diákok számára a 
budapesti látogatás még a vészhelyzet előtt – és 
nagyon jól szerepeltek a versenyen. 

Örömmel közöljük az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság beszámolóját. 

https://emt.ro/oldal/beszamolo-nemes-tihamer-
informatikai-tanulmanyi-verseny-budapesti-dontojerol 

 
 

ECDL 

ECDL-bizonyítványt ér a jeles infoérettségi! 

 

Korábban már beszámoltunk róla, de most nagyon 
aktuális, hisz az érettségizők izgalommal várják 
vizsgáik eredményeit! Együtt drukkolunk! 

Fogjunk össze, hogy eljusson a jó hír az 
informatikából jelesre érettségizőkhöz: ez az 
érdemjegy egyben a nemzetközi munkaerőpiacon 
elfogadott bizonyítványt ér! 
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https://njszt.hu/hu/news/2020-04-29/ecdl-
bizonyitvanyt-ad-neumann-tarsasag-jeles-
informatikaerettsegiert 

 

DESI –humán tényező: van tennivalónk! 

 

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 
mutatót (DESI) évente felmérik az Európai Unió 
minden országára. 

A Neumann Társaság a több szempontú elemzésben 
a humán tényező, a digitális tudás, a digitális 
írástudás mértékét figyeli elsősorban, itt tud 
ráhatással lenni. Nézzük, hogy is állunk… 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-26/desi-human-
tenyezo-van-tennivalonk 

 

A személyes jelenlétet igénylő ECDL vizsgák megszervezhetők a biztonsági előírások 
betartásával! 

 

Már mi is a nyitásra készülünk! Az ECDL 
vizsgák mert nemcsak online, de a 
hagyományos módon is megszervezhetők.  

- Biztosítani kell a megfelelő távolságot az egyes 
vizsgázók és a vizsgáztató között, ajánlott a maszk, 
kesztyű használata és a kézfertőtlenítés. A kontakt 
vizsgák megtartása a vizsgaközpont döntésén múlik. 

- A távoli (online) vizsgák április közepén már 
elindultak, az ECDL honlapján közzétettük azoknak a 
központoknak a listáját, amelyek vállalkoztak a távoli 
(online) vizsgák lebonyolítására. 

- Ugyanakkor az aktív regisztrációval rendelkező 
vizsgázóknak levelet küldtünk arról, hogy a 
regisztráció idejét 6 hónappal meghosszabbítottuk (a 
2020. március 31. és a 2020. május 31-ig 
érvényes regisztrációval rendelkezők számára), illetve 
tájékoztattuk őket a távoli vizsgázás lehetőségéről. 
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Otthon is úgy megy az Excel, mint az irodában? 

 

Felhívjuk a figyelmet az Index.hu májusban megjelent cikkére, 
melyben Jakub Christoph, az ECDL/ICDL Alapítvány európai 
fejlesztésekért felelős vezetője szólal meg. Jakub Christoph 
sokunk számára ismerős a legutóbbi – még a vírus betörése előtti 
időszakban megrendezett – ECDL Vizsgaközponti Fórumról. 
Jövőbemutató gondolatok digitális kompetenciákról… 

https://index.hu/techtud/2020/05/05/ecdl_icdl_informatika_kepze
s_online_jakub_christoph/ 

 
 

INFORMATIKAI ÖRÖKSÉG 

Múzeumok Éjszakája Online 

 

A Múzeumok Éjszakája egy stabil pont a 
közgyűjtemények és a látogatók életében, de 
most az is áttevődött az online térbe. Friss 
információk a szervezők Facebook-oldalán 
lesznek olvashatóak : 

https://www.facebook.com/muzeumokejszakaja/ 

Az elmúlt hónapokban nekünk is erősödött virtuális 
múzeumi tevékenységünk. Online összeállítások, 
virtuális múzeumtúra, képgaléria is található segítő 
tartalmaink között: 

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

Legfrissebb anyagunk a mesterséges intelligencia 
történetéből szemezget: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-05-22/mivolt 
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Neumann a MaNDA adatbázisban 

 

Neumann János – képünkön Eisenhower amerikai 
elnökkel – nemzeti büszkeségünk. A Magyar Nemzeti 
Digitális Archívummal folytatott együttműködésünket 
egy Neumann János életéről szóló virtuális kiállítással 
folytatjuk, amely a legendás főtitkárunk, Kovács 
Győző által írt tablókat is tartalmazza. 

Várhatóan május 30-án kerül ki a MaNDA oldalára, de 
megosztjuk mi is a Facebookon, figyeljék! 

https://mandadb.hu/ 

 

Gál Jenő, az alkotó ember 

 

Gál Jenő elbeszéléséből nemcsak a szakmai alapok 
derülnek ki, hanem a magyar számítástechnika 
hőskora, a 60-as, 70-es évek fejlesztései is 
kibontakoznak. 

Miből épül fel a digitális technológia? Mi a flip-flop, 
mik azok a logikai kártyák? Mire használták az 
elektroncsöveket? Hogyan jött létre az első, magyar 
alkatrészekből összeállított tranzisztoros számítógép 
az EMG 830? Miért lett később meghatározó a 
szoftverek fejlesztése, és miért szorult vissza a 
számítógépek építése? 

Erről beszél a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum kisfilmjében – a forgatás helyszíne a 
Neumann Társaság informatikai múzeuma! 

https://www.youtube.com/watch?v=g6iyeswCods 
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Múzeum – nyári üzemmód 

 

Múzeumi raktárunk sikeres átköltöztetése után 
munkatársaink az állandó kiállításunknak helyet adó 
Agorában készítik elő a nyitást, természetesen a 
COVID-helyzetre figyelemmel. 

Többféle táborral – ECDL, robotika, Kockakör – 
várjuk a gyerekeket, négy szombati, tematikus 
nyitvatartási nappal is készülünk – és a Múzeumok 
Éjszakája online felületéről sem feledkezünk el. 

A részletek hamarosan az Agora honlapján! 

http://www.agoraszeged.hu/ 

 
 

KEREK EGÉSZ 

Új rovatot indítunk, melyben az informatikával, informatikusokkal kapcsolatos kerek évfordulókra hívjuk fel a 
figyelmet. 

5 éve hunyt el Pompéry Béla 
 

 

"Kérlek Benneteket, hogy úgy őrizzetek meg engem a 
szívetekben, ahogy ezen a fotón tekintek Rátok." - 
üzente a május 23-án 5 éve, élete 97. évében elhunyt 
Pompéry Béla, a Neumann Társaság 
felügyelőbizottságának legendás elnöke. 

Egy igazi Gentleman volt, aki bölcsességét nemcsak a 
magyar informatikusközösségben rekordgyanús 
életkorának köszönhette: neveltetése, tisztessége, 
egész életpályája példamutató volt. 

Életútja - sok más, már elhunyt és még élő kiválóság 
életrajza mellett - Informatikatörténeti Adattárunkban 
olvasható: 
https://itf.njszt.hu/szemely/pompery-bela 
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PARTNEREINK HÍREI 

100 jó szó 

 

Több mint félezer település idős lakóin segít a Napi 
100 Jó Szó mozgalom. Kiemelt fontosságú a 
különösen veszélyeztetett, 65 év feletti polgárok 
támogatását célzó összefogás, hiszen az idősebb 
korosztályhoz tartozó honfitársaink egy részét nem 
csupán a betegség fizikai, testi kockázatai fenyegetik, 
hanem az elzártságból adódó lelki elmagányosodás is 
– mondta Gál András Levente, a Digitális Jólét 
Program szakmai vezetője. A „Napi 100 jó szó” 
mozgalom célja, hogy a DJP Hálózat Mentorainak 
önkéntes segítségével a fokozottan veszélyeztetett 
korosztály segítséget kapjon az online térben történő 
kapcsolattartásban 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tobb-mint-felezer-
telepules-idos-lakoin-segit-napi-100-jo-szo-mozgalom 

 

Inspiráció 

 

Az ISZE így segíti a tanárokat a digitális oktatásban - a 
legfrissebb, tematikus hírlevelében a jó gyakorlatokat 
mutatja be: 
https://isze.hu/wp-
content/uploads/2016/12/Inspir%C3%A1ci%C3%B32020_2
.p…   
Ajánljuk a korábbi számokat is, tudományos igényű 
cikkgyűjtemények! 
https://isze.hu/inspiracio/ 
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Digitálisan – Neumann szakértelemmel 

 

Új csatornán is találkozhat a Neumann Társaság 
híreivel, segítő tartalmaival! A rendkívül sokszínű, 
számos rovattal rendelkező digitalisan.hu hírportálban 
saját rovatunk indul. 

Első cikkünk a Hírmagazinunkra hívja fel a figyelmet 
(Ön olvasta már?) 

http://digitalisan.hu/2020/05/18/tiz-trend-a-vilag-
korul-a-neumann-tarsasag-hirmagazinjaban/ 

 

Elindult a konferenciaélet! EMT: technikatörténeti online konferencia 

 

A matematika, a természettudományok, az ipar- és a 
technikatörténet is terítékre kerül az idén 30 éves 
EMT technikatörténeti konferenciáján. 

A nyári, online esemény  

https://emt.ro/esemeny/tudomany-es-
technikatorteneti-konferencia/meghirdetes/xiii-
tudomany-es-technikatorteneti 

 

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. 

Már zajlik a fantasztikus sokszínű SMART konferencia, 
érdemes bekapcsolódni! 

https://www.smartconference.co/ 
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Civil szervezetek munkájának megváltozása a járvány alatt (felmérés eredmény) 

 

A változás jellegét leíró válaszokból kirajzolódik, hogy 
a megkérdezettek legnagyobb arányban, 30%-ban az 
elmaradt rendezvényeket említették, ezt 11%-kal a 
forráshiány és a bevételek kiesése követte. Csupán 
10% jelölte, hogy komoly gondokkal, akár a szervezet 
munkájának ellehetetlenülésével néznek szembe. Ez 
alatt pedig két kisebb, 4% jelölte, hogy külső 
helyszínek bezárásával járt a krízis, illetve további 4% 
írta, hogy a szervezet életében pozitív változásokat 
hozott a válság… 

https://www.nonprofit.hu/hirek/Az-online-terbe-
koltozes-a-legnagyobb-gond-koronavirus-
felmeresunk-megallapitasai 

 

Digitális Témahét mintaprojektek a távtanulásban 

 

A Digitális Témahét 2020 programjának határidejét 
2020. május 31-ig meghosszabbították! 

Várjuk szakosztályaink jelentkezését jó programokkal, 
az NJSZT is regisztrált a felületre. 

https://digitalistemahet.hu/ 

 

 

Támogatóink 
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https://digitalistemahet.hu/
https://www.otpbank.hu/
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://www.microsoft.com/
https://www.sap.com/
https://www.hpe.com/
https://www.dxc.technology/
https://u-szeged.hu/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://djnkft.hu/
https://www.sztaki.hu/
https://www.vodafone.hu/
http://www.vosz.hu/
http://www.vdsz.hu/
https://mkik.hu/

