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FÓKUSZBAN 

Közgyűlés után, konferencia előtt! 

 

Szeptember 30-án megtartottuk rendkívüli 
Közgyűlésünket, köszönjük mindenkinek, aki a 
pandémia idején is részt vett a törvényi előírás szerinti 
kötelező alkalmon.  

A további működésünk szempontjából fontos alapszabály 
módosításokat röviden összefoglalom: 

• Egyéni és társas tagsági viszony megkülönböztetése, és 
az eddigieknél több társas tagsági viszony definiálása (a 
támogatói lehetőségek bővítése céljából) 

• Az írásbeli és online közgyűlési döntéshozatal 
lehetőségének megteremtése 

• A szakmai közösségek és területi szervezetek azonos 
néven és módon való kezelése (szövegi egyszerűsítés 
jegyében)  

A Közgyűlés az elnöki és a pénzügyi beszámolót, a 
közhasznúsági jelentést és az alapszabály módosítását is 
elfogadta.  

Az anyagokat itt tudjátok áttekinteni:  

• https://njszt.hu/hu/doc/kozhasznusagi-dokumentumok-
2019 

• https://njszt.hu/sites/default/files/event/2020/2020_alap
szabaly_tervezet_szept_7.pdf 

Megyünk tovább, egy nehéz évben, rengeteg izgalmas feladatra 
készülve! Az igazi vitára és a tervek megbeszélésére még idén, 
október-novemberben egy Zoom megbeszélést szervezünk, 
számítunk a gondolataitokra! 
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November 4-én pedig, top előadókkal, egy nagyon sokszínű, 
modern online konferenciára készülünk, már most jegyezzétek 
fel a naptáratokba.  

Várhatóan a konferencián adjuk át a Neumann Professzori 
Címet és a Társaság hagyományos, magas presztízsű díjait. 

A jelölés határideje tegnap volt, de október közepéig még 
elfogadunk jelöléseket az  

NJSZT-s díjakra. Várjuk a jelöléseket, hiszen a Társaság 
számára és az informatikai közélet számára is nagyon fontos 
díjakról van szó: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-11/jeloljon-njszt-dijak 

Az IVSZ-szel és az Infotérrel közös Kovács Attila-díjra külön 
felhívom a figyelmeteket! A folyamatosan változó médiapiacon 
is fontos, hogy felmutassuk azt az iránymutató informatikai 
szakújságírót, aki hitelesen mutatja be szakmánk híreit, 
tartalmait. Jelöljétek a legjobb szerzőt! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-01/kovacs-attila-dij-az-ev-
informatikai-ujsagiroja 

Szalay Imre 

 
 

HÍREINK 

Jövő héten! - Frici, Fülöp és a hackerek 

 

Még lehet jelentkezni az ECSM2020 keretében 
rendezett „online író-olvasó találkozónkra”! 
Gyerekeknek, diákoknak - no meg a szülőknek és 
pedagógusoknak is - egy online beszélgetés 
Solymos Ákossal, a Frici, Fülöp és a hackerek című 
népszerű könyv szerzőjével. 

Nem mese: a következő lépés az ECDL IT 
biztonság modul teljesítése lehet a tanulóknak! 

https://www.facebook.com/events/32260848675123
48 
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ECDL 

A folyamatosan megújuló ECDL 

 

A járvány utáni helyzetet tekintették át az ECDL 
Alapítvány fórumai szeptemberben. A jó példák 
azt mutatják, hogy korszerű technikákkal 
ellensúlyozható a pandémia jelentette kiesés! 

A fejlesztő munka sem állt le, az új nemzetközi 
modulok kapcsán várjuk a visszajelzéseket! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-
30/folyamatosan-megujulo-ecdl 

 

 

Meghosszabbítjuk az akciót! Back to school! 

 

Szeptemberben több mint ezren vették igénybe 
iskolakezdési akciónkat, láthatóan a digitális 
oktatás tapasztalata és mellette az óvatos 
iskolakezdés sokakat arra ösztönzött, hogy 
fejlesszék digitális kompetenciáikat. 

A nagy sikerre való tekintettel az akciót október 
15-ig meghosszabbítjuk!  

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-02/ecdl-
iskolakezdesi-akcio 
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DIÁKOLIMPIÁK 

Mind a négy csapattag ezüstérmet nyert az IOI-n! 

 

Az, hogy az idei IOI-n négy ezüstérmet is 
szereztünk, remekül szemlélteti a Neumann 
Társaság több évtizedes tehetséggondozó 
programjának sikerességét, hiszen a nagy 
versenyeinken (Logo, Nemes Tihamér, OKTV 
versenyek) kitűnt diákok sok-sok gyakorlással, 
online versenyen való részvétellel készültek fel, s 
szerepeltek sikeresen. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-24/mind-negy-
magyar-csapattag-ezustermet-szerzett-nemzetkozi-
informatikai-diakolimpian 

 

Íme, az Ezüst Csapat! 

 

Ketten az ELTE-n, ketten pedig Cambridge-ben 
tanulnak tovább abból a csodálatos négyesből, akik 
egységesen ezüstérmet szereztek a 2020-as IOI-n, 
a szingapúri szervezésű, de a pandémia miatt 
online megrendezett nemzetközi informatikai 
diákolimpián.  Az érdekes feladatoknak, 
problémáknak élnek - és ez fontosabb pénznél, 
ragyogásnál. Ez egy életcél. 

Riportunk: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-30/ime-az-
ezust-csapat 
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„Magyarország mindig magasabbra teszi a mércét” – mit tanultunk a CEOI-ból? 

 

Úgy gondoljuk, a Közép-Európai Informatikai 
Diákolimpia (CEOI 2020, Nagykanizsa) 
megszervezése kiváló lehetőség volt arra, hogy 
2023-as nagy kihívásunkra, a nemzetközi 
diákolimpia (IOI 2023, Szeged) szervezésére 
készüljünk.  

A nagyságrend más lesz, de számos ötlet, 
megoldás adaptálható. Alelnökünk és nagykanizsai 
házigazdánk, Erdősné dr. Németh Ágnes 
számos levelet, visszajelzést kapott a külföldi 
csapatvezetőktől, ezekből szemezgetünk. 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-
30/magyarorszag-mindig-magasabbra-teszi-
mercet-mit-tanultunk-ceoi-bol 

 
 

SZAKOSZTÁLYAINK 

Digitális kultúra oktatási aspektusai 

 

A Digitális kultúra tantárgy területeinek 
megjelenése a Nemzeti alaptantervben, Workshop 
– Innovatív oktatási megoldások a Digitális kultúra 
tantárgyban – és még sok más érdekesség a 
digitális pedagógia témájában. Kimondottan a 
közoktatásban dolgozó kollégák jelentkezését várja 
Baranya megyei szakosztályunk. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-11-17/digitalis-
kultura-oktatasi-aspektusai 
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Neumann Kollokvium 

 

Fél évszázada szervezi Orvos-biológiai 
Szakosztályunk a Neumann Kollokviumot, idén 
decemberben a XXXIII-ra kerül sor. A kiemelt 
témák nagyon időszerűek: COVID-19 elleni 

védekezés kihívásai, telemedicina és 
adatfeldolgozás. 

Az absztrakt beadás határideje október 16.! 

http://neumann-kollokvium.njszt.hu/  

Szakosztályunk az EFMI tagja, így várhatóan a 
pezsgő nemzetközi konferenciaéletnek is fontos 
pillére lesz Magyarország! 

https://efmi.org/ 

 

Robotika Zoom 

 

Megtartotta első online meetingjét a Robotika 
Szakosztály, a megbeszélésen több 
munkacsoport elindításáról volt szó (ipari források 
bevonása oktatási robotok beszerzése céljából 
iskoláknak - e-Learning). A megújult szakosztály a 
következő online megbeszélését október 22-én, 
16 órakor tartja, belépés: csak tagoknak! 

https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg/robotika-
szakosztaly 
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Tehetséggondozás: Online szakkörök! 

 

Microsoft Teamsen készülhetnek a jövő 
programozói!  

Ebben a tanévben online szakkört tartunk azoknak, 
akik esélyesek a Nemes vagy az OKTV 
programozás döntőjébe jutásra. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-10-16/online-
szakkor-nemes-es-az-oktv-programozas-
versenyekhez 

 
 

INFORMATIKAI ÖRÖKSÉG 

Országos Közművelődési Konferencia az Informatikai Múzeumban 

 

Kultúra és digitalizáció témájú tanácskozásnak 
adtunk helyet. A résztvevők a digitalizáció 
alkalmazásának különböző területeivel 
ismerkedhettek meg igazán stílszerű helyszínen: 
informatikai múzeumunk falai és a digitalizáció 
múltját megjelenítő műtárgyak között. Mindez 
küldetésünknek is megfelel: összekötni a múlt 
értékeit és a jövő technikáját. 

https://ajovomultja.hu/news/orszagos-
kozmuvelodesi-konferencia-az-informatikai-
muzeumban  

A biztonsági előírások betartásával a 
pandémia alatt is nyitva tartunk. Megújult 
múzeumpedagógiai kínálattal várjuk 
továbbra is az érdeklődő látogatóinkat! 
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Beszélgetés Havass Miklóssal 

 

A Gábor Dénes díjazottak Klubjának elnöke, 
Darvas Ferenc a Klub meghatározó elnökségi 
tagjáról, Havass Miklósról - aki 12 év után 
visszavonul - kért egy videóinterjút, ahogy ő 
nevezte: virtuális lenyomatot. 

A szellemi csemegének ígérkező videóban Havass 
Miklós nem csak a szakmájáról elmélkedik, hanem 
izgalmas véleményét és gondolatait mondja el több 
fontos kérdésben, ami túlmutat a számítástechnika 
szakmai területein. 

Talyigás Judit csinál kedvet az általa készített 
interjúhoz: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-29/beszelgetes-
havass-miklossal-az-njszt-egyik-alapitojaval-az-
njszt-volt-elnokevel 

 

Mindent a MESz-1-ről! 

 

Nagy világszenzáció volt egy 75 éves számítógép leírásának 
előkerülése: 

https://m.hvg.hu/tudomany/20200924_konrad_zuse_z4_szamitog
ep_hasznalati_utasitas_user_manual 

Reméljük, hasonló fordulat még várat magára Budapesten is. 
Örömmel mutatjuk be Németh Krisztián és kollégái projektjét, 
amely a computer pioneer Kozma László elektromechanikus 
számítógépének rekonstrukcióját célozza. 

 http://mesz-i.org/ 
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KEREK EGÉSZ / MEGEMLÉKEZÉS 

Elhunyt Varga László 

 

Sajnos nemcsak születésnaposokat köszönthetünk, 
évfordulókat ünnepelhetünk – újabb nagy 
egyéniségünk búcsúzik a földi világtól… Varga 
Lászlót a Neumann Társaság Kalmár-díjjal (1979) 
és Életműdíjjal (2001) tüntette ki. Az ELTE 
Informatikai Kar nekrológjával búcsúzunk a kiváló 
tudóstól. Nyugodjon békében! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-28/elhunyt-
varga-laszlo-matematikus 

 

Vasvári György 90 

 

Október 2-án lenne 90 éves Vasvári György, 
akinek innovatív és örökké tanuló és tanító 
egyénisége mindmáig inspirációt jelent számunkra. 
Az NJSZT alapító tagja, korábbi főtitkárhelyettese, 
Neumann-díjasa és Életműdíjasa volt, önzetlen, 
önkéntes munkájával haláláig segítette a 
Társaságot. 

Mi mindent tanulhatunk tőle? 

https://njszt.hu/hu/news/2020-09-30/vasvari-
gyorgy-90 
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PARTNEREINK HÍREI 

Lányok Napja 

 

Ma van a Lányok Napja, amikor több ezer fiatalnak 
adnak pompás ötleteket a pályaorientációhoz. A 
program nagyon gazdag, az egyetemek mellett 
támogatónk, a DXC Technology például 
Mesterséges intelligencia, chatbotok és 
sikeres női IT-sek címmel csinál kedvet az 
informatikus pályához – teltházas alkalom! 

http://lanyoknapja.hu/programlista/ 

Várjuk az új kolléganőket NOKIT 
szakosztályunkba! 

https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg/nokit 

 

Idén sem maradunk robotika challenge nélkül! 

 

Az Edutus Egyetem, mint a World Robot 
Olympiad™ hivatalos magyarországi szervezője a 
koronavírus-járványra való tekintettel úgy döntött, 
hogy idén a már hagyományossá vált lego 
robotépítési és -programozási verseny nemzeti 
döntője helyett megrendezi az Edu Robotics 
Cupot, ezzel is összetartva a hazai WRO® 
közösséget és fenntartva az MTMI tárgyak iránt 
érdeklődők motivációját. 

https://njszt.hu/hu/event/2020-11-16/iden-wro-
helyett-edu-robotics-cup 
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Október 10-től: CodeWeek! 

 

Iskolák, tanárok, programozóklubok, hatóságok is 
csatlakozhatnak – csináljunk kedvet együtt a 
programozáshoz! Idén - nyolcadik alkalommal - 
rendezik meg az alulról szerveződő, önkéntesek 
által működtetett eseményt az Európai Bizottság 
támogatásával, amelynek célja a programozás 
széles körű bemutatása és népszerűsítése. 
Magyarországon a Digitális Jólét Programhoz (DJP) 
tartozó Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
(DPMK) segíti a CodeWeek létrehozását. 

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/ujra-jon-
a-codeweek-segitsd-te-is 

 

Gyurós Tibor-díj 

 

Az IVSZ szakmai zsűrije ebben az évben is az év 
menedzsere, a digitális oktatás nagykövete, az év 
digitalizációs projektje, illetve az év innovációja 
díjak odaítéléséről döntött. 

Gratulálunk a díjakhoz – valóban az életminőséget 
javító ötleteket és nagyszerű szakembereket 
sikerült kiemelni! 

https://ivsz.hu/hirek/gyuros-tibor-dij-2020-
innovativ-szakemberek-es-otletek/ 
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30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

 

Kreatív diákokat, eredményes tanárokat és 
középiskolákat keres a Magyar Innovációs 
Szövetség. Pályázni lehet műszaki, 
természettudományi, környezetvédelmi, 
informatikai, valamint matematikai területről 
bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, 
kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka 
terveivel. 

https://www.innovacio.hu/3a_hu_30_felhivas.php 

 

 

Támogatóink 

 

https://www.innovacio.hu/3a_hu_30_felhivas.php
https://www.otpbank.hu/
https://www.4ig.hu/
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://www.microsoft.com/
https://www.sap.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/
https://www.cisco.com/c/hu_hu/index.html

