
 

A Neumann Társaság hírlevele 
A Neumann Társaság hírlevele - 412.sz. 2020.10.14. 

 

 

FÓKUSZBAN 

A jelenből a digitális jövőbe! 

 

Nem hagyjuk el idén sem a nagy szakmai megmozdulásunkat. Májusra terveztük az idei nagy 
konferenciánkat, nagyrészt össze is állt a program, de elsodorta a pandémiás leállás.  

De most már itt van az idő: várunk, buzdítunk mindenkit részvételre, tagokat és az információs 
társadalom dolgai iránt fogékony minden érdeklődőt.  

S mindenki hozzon még valakit, például egy fiatal rokont, ismerőst! 

A Neumann Társaság A jelenből a digitális jövőbe konferenciáját online platformon tartjuk 
meg 2020. november 4-én 14 és 18 óra között. Az eseményre előzetes regisztrációt 

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


követően bárki díjmentesen becsatlakozhat majd az interneten keresztül, és lehetőség lesz 
interakciókra is a neves előadókkal. 

A digitális jövő feltérképezése során ilyen témák kerülnek terítékre: 

• milyen lesz a munkahelyünk a digitális világban,  
• mit vesz, vehet át a digitális dolgozó, melyek a digitális „avatar” belépése kapcsán 

felmerülő kihívások, feladatok 

• hogyan tegyük rendbe a generációs logikát a jövő kapcsán 

Nem kerülhetjük meg a COVID-járvány kapcsán felmerült digitalizációs kérdéseket 
sem: 

• hogyan változtatta meg a közösségi tudás alkalmazását? 

• Ki tanít kit – a digitális pedagógia előnyei és kihívásai, a tanár átalakuló szerepe. 

S a Társaság mesterséges intelligencia terén való erősítéséről is tudunk szólni, George 
Tilesch, az amerikai Fehér Ház MI-etikai munkacsoportjának tagja, a Neumann 
Társaság MI nagyköveteként a gépi intelligenciákban rejlő lehetőségekről, illetve ezek 
kockázatairól tart előadást, külön kitérve a magyarországi vonatkozásokra. 

Az online konferencián kerülnek átadásra: a nagy presztízsű Neumann Professzori Díj (a 
BMGE-vel közösen) és a Társaság a hazai informatika kiválóságait elismerő díjai is. 

Szóval jó lesz, kapcsolódjatok, hisz ki se kell mozdulni, s mégis együtt leszünk. 

Szalay Imre 

https://www.facebook.com/events/645932829415561/ 

  

 

HÍREINK 

Holnaptól lehet regisztrálni az e-Hódra! 

 

A jubileumi e-Hód 2020-on hazai általános- és 
középiskolás diákok indulhatnak: az interneten zajló 
versenyen a gyerekeknek a programozáshoz 
hasonló és informatikai készségeket igénylő 
feladatokat kell megoldaniuk egy rendhagyó 
informatika tanóra keretében. Tavaly több mint 
27 ezer diák vett részt a megmérettetésen, 
amelynek célja, hogy megmutassa az informatika 
sokszínűségét és eloszlassa az azzal kapcsolatos 
negatív előítéleteket. 

Döntsük meg a múlt évi rekordot!!! 

http://e-hod.elte.hu/ 

https://www.facebook.com/events/645932829415561/
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ECDL 

Ősszel érettségizel? ECDL-bizonyítványt is kaphatsz! 

 

Tavasszal törölték az előrehozott érettségiket, 
október 28-án van az írásbeli és november 
4-12 között a szóbeli informatika érettségi! 

Nagyon fontos információ, hogy akciónk az őszi 
érettségizők számára is rendelkezésre áll! 

Kérünk minden informatikatanárt, ECDL-
vizsgaközpont munkatársat, hogy terjesszék a hírt.  

Akciónk most is érvényes! 

https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi 

 

Rázoomoltunk az IT biztonságra! 

 

Megszakadt és mégsem szakadt meg egy 
hagyomány: bár idén nem rendeztünk 
kiberbiztonsági konferenciát Szegeden – az 
Európai Kiberbiztonsági Hónap 
kezdeményezés jegyében idén is igyekeztünk minél 
többek figyelmét felhívni az IT-biztonságra, 
mégpedig: az egyik legérzékenyebb korosztályét, a 
gyerekekét – és a tanáraikét, szüleikét. 

Solymos Ákos volt virtuális vendégünk – ECDL-
tankönyvünk szerzője, aki mellette: végzett tanító 
és népszerű meseíró! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-
13/razoomoltunk-az-it-biztonsagra 
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TEHETSÉGGONDOZÁS 

Online is hozta a Neumann-atmoszférát egyik legpatinásabb versenyünk! 

 

Az I. Béla Gimnázium és a Neumann Társaság 
versenyének döntője idén online került 
megrendezésre: magyarországi, vajdasági és 
erdélyi diákok kaptak esélyt, hogy elinduljanak a 
pályán: programozóként, tervezőként vagy 
számítógépes művészként. Nekik az online tér 
természetes – és a zsűri is megbirkózott a 
kihívással. 

Főmunkatársunk, Képes Gábor 16 éve a zsűri 
tagja – exkluzív élménybeszámolója itt olvasható: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-13/online-hozta-
neumann-atmoszferat-egyik-legpatinasabb-
versenyunk 

 

SZAKOSZTÁLYAINK 

E-hétköznapok pandémia idején 

 

Az online otthonoktatás hazai helyzetéről, online 
dizájnhétköznapokról, digitális túlélésről és Covid-
mémekről is szó lesz az online workshopon, 
melyen neves egyetemi kutatók és internetjogász 
gondolait hallhatjuk! 

https://njszt.hu/hu/event/2020-10-
22/ehetkoznapok-pandemia-idejen 
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SzaFARI – határok nélkül 

 

Szakosztályunk, a Magyar Fuzzy Társaság igen 
sikeres programot tartott: 10 előadó regisztrált a 
konferenciára, közöttük külföldi hallgatók is, így 
idén már angol nyelvű szekciót szervezve a 
konferencia nemzetközivé vált. A témák 
sokszínűsége is jól mutatja a fuzzy megközelítés 
széleskörű alkalmazhatóságát. A legjobb 
előadásokat díjaztuk is! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-06/szafari-
beszamolo 

 

Fuzzy Ifjúsági Díj 

 

Október 22-ig várjuk a pályázatokat a lágy 
számítási módszerek területén nyújtott 
tudományos-kutatási teljesítményekről. 

A Fuzzy Társaság díjátadójára november 5-én, a 
szakosztály közgyűlésén kerül sor! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-02/magyar-
fuzzy-tarsasag-ifjusagi-dij 

 

Hacktoberfest 

 

535 meetup közül Magyarországot a Step into 
Open Source képviseli a nemzetközi programon.  

Sági-Kazár Márkkal és Méreg Norberttel 
ismerhetjük meg az open source tematika titkait, 
Hajdú-Bihar megyei területi szervezetünk szakmai 
támogatásával! 

https://organize.mlh.io/participants/events/5389-
step-into-open-source 
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Neumann Kollokvium 

 

Sosem volt még az orvos-biológia és az 
egészségügyi informatika olyan fontos, mint 
napjainkban. Fél évszázados tapasztalat + a 
legfrissebb tudás: ezt nyújtja szakosztályunk. 

Jó hír: meghosszabbítottuk a XXXIII. 
Neumann Kollokvium jelentkezési és 
absztrakt beadási határidejét. Az új határidő 
2020. október 30. 

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

 

INFORMATIKAI ÖRÖKSÉG 

Nők és az Informatika 

 

Adattárunkban tízszer annyi férfi található, mint 
nő. Talyigás Judit utánajárt az okoknak – és 
egyben mindenkit kér, hogy segítse 
informatikusnők, történeti példaképek felmutatását 
célzó projektünket! 

https://njszt.hu/hu/news/2020-10-13/nok-es-az-
informatika 
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MEGEMLÉKEZÉS 

Elhunyt Tarnay Katalin 

 

Október 4-én elhunyt Tarnay Katalin, korábbi főtitkárhelyettesünk, 
Kalmár-díjasunk. A kiváló, úttörő informatikusnő temetése október 
16-án, 12 órakor lesz az Óbudai Temetőben. 

Emlékezzünk kolléganőnkre videoportréja felidézésével.  

Tarnay Katalin, saját szavaival: 

https://www.youtube.com/watch?v=a1y4cAG5Gg4&feature=youtu.be 

 

PARTNEREINK HÍREI 

Elhozta a jövőt a MENTA 

 

Szakmai partnerünk, az IVSZ összegyűjtötte a 
legérdekesebb, legizgalmasabb gondolatokat, 
idézeteket sikeres konferenciájáról, érdemes 
végigpörgetni! 

https://ivsz.hu/hirek/elhozta-a-jovot-a-2020-as-
menta-konferencia/ 

 

KöMaL – diákoknak alap, felnőtteknek is érdekes 

 

Megjelent a KöMaL szeptemberi száma, buzdítsuk 
az egész tanéves versenyre a matematika, fizika, 
informatika iránt érdeklődő középiskolásokat. A 
lapban megjelent a tavalyi pontverseny 
végeredménye, cikkek például a legutóbbi (online) 
világversenyekről, vagy a fraktálokról. 
A megoldandó, gondolkodtató példákon túl a 
gyakorló feladatsorokkal elkezdhetik a felkészülést 
az érettségire is. Előfizetés, információk 
a www.komal.hu oldalon. 

Mindenkinek ajánljuk az informatikából 
kitűzött feladatok és Woynarovich Ferenc 
érdekes tanulmánya miatt is! 

https://www.komal.hu/lap/2020-09/tart.h.shtml 
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Már megy a DOKK2020 

 

A digitális oktatás elképesztően gazdag 
seregszemléje. Már megy – tanuljunk belőle! 

Részletes program a honlapon: 

https://dpmk.hu/dokk/ 

 

Már javában tart a 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 

 

Tudományok Fővárosa 

 

Ízelítő a tudományos (és fantasztikus) programból: 

Beszélgess élőben űrhajósokkal, akiket a NASA-ból 
kapcsolunk. Menjünk együtt körbe a CERN-ben és 
nézzünk bele a részecskekutatás elképesztő 
világába. Érezd az adrenalin száguldását a Drónok 
Harcán, nézd meg élőben a Szaturnusz gyűrűit és 
találkozz személyesen a legmenőbb és 
leginspirálóbb magyar kutatókkal és mérnökökkel, 
tech vállalkozókkal! 

https://tudomanyokfovarosa.hu/ 
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Infotér: Balatonfüreden és online 

 

Az autonóm közlekedéstől a mesterséges 
intelligencián keresztül a digitális oktatásig, 
karanténsuliig: átfogó program, neves 
előadásokkal, hibrid (helyszíni és online) 
szervezéssel. 

Mindenkinek ajánljuk – idén is… 

https://konferencia.infoter.eu/Programok/ 

 

DEIK szakmai napok 

 

Itt van az ősz, itt van újra: és online jelentkezik a 
DEIK patinás programsorozatának idei állomása.  

Az eseményen lehetőséget kínálnak céges 
/intézményi partnereinknek előadás tartására 
magyar és/vagy angol nyelven, 
valamint „standszobás” megjelenésre, 
próbainterjúk lebonyolítására. 

https://inf.unideb.hu/hu/iszn2020osz 

 
  

https://konferencia.infoter.eu/Programok/
https://inf.unideb.hu/hu/iszn2020osz


Támogatóink 

 

 

 

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/
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https://mkik.hu/
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