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FÓKUSZBAN 
 

 

Közgyűlés: 2021. április 15. 17.00 óra 
Az idő gyorsan telik. Hogy mennyire, mi sem jelzi jobban, minthogy a Neumann Társaság ismét beszámoló közgyűlést tart 

– és 174 év után megszűnik a távirat. 

Szeretnénk itt is felhívni Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy jövő csütörtök délután 5 órakor beszámoló közgyűlést tartunk, 

online, a platform: zoom. Örömmel vennénk, ha a Társaságnak a tagok szempontjából legfontosabb eseményén minél 

többen részt tudnátok venni. 

Talán észrevettétek, hogy egyre bővülnek a tagi exkluzív tartalmak, ebben a számban is hírt adunk egy új lehetőségről: az 

Oracle ajánlott fel tananyagokat tagjaink számára, és bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódik. 

Próbáljuk egy mederbe terelni a kapcsolattartást, ezért a csak tagok számára elérhető tartalmakat a nemrég bevezetett 

tagi rendszer irányába toljuk, egyelőre ez tűnik a legcélszerűbbnek, de más megoldások irányába is nyitottak vagyunk. 

Kérjük, hogy a közgyűlésre április 12-ig regisztráljatok, a regisztrációs felületet és a napirendet ide kattintva eléritek.  

Szalay Imre  

 

https://njszt.hu/hu
https://www.facebook.com/njszt/
https://njszt.hu/hu/webform/regisztracio-kozgyules-2021
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/


HÍREK 

 

#Infoday – az NJSZT a regionális konferencián 
eDigiStars Konferencia – Digitális készségfejlesztés az ötven felettiek munkaerőpiaci esélyeinek növelésére 

Mikor: 2021. április 13. 12:30 

A Duna-régiókon átívelő projekt célja az 50 feletti álláskeresők digitális 

készségeinek fejlesztése munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében, 

reagálásképp a Duna-menti országok munkaerőpiaci elvárásaira a digitális 

készségek tekintetében. 

Tihanyi Zoltán, a Neumann Társaság szakmai igazgatója 15:15 órai kezdettel „The role of ECDL in digital competence 

building in Hungary, Q&A” címmel (Az ECDL szerepe a digitális kompetencia fejlesztésében Magyarországon, Kérdések és 

Válaszok) tart előadást. A konferencia online elérhető, a részvétel ingyenes.   

>>> Tovább 
 

Exkluzív tagi tartalmak 
A Neumann Társaság tagjai részére tananyagokat ajánlott fel az 

Oracle. 

Database Management Cloud, Oracle Cloud, Applications Development Cloud, Oracle Database / SQL Explorer, Oracle 

Data management és Java területeken férhettek hozzá tananyagokhoz. Tagjaink részére a tagi rendszer 

dokumentumtárába helyeztük a tudnivalókat, ott keressétek! 

 

          

Projektünk nemzetközi híre 
Az osztrák-magyar Interreg együttműködési program keretében a Neumann Társaság is részt vett az ELDRIS 

(European Driving License for Robots and Intelligent Systems) projekt megvalósításában. 

A 2020-ban zárult EDLRIS-projekt célkitűzése a robotika és a mesterséges intelligencia területén egységes, standardizált, 

nemzetközileg elismert szakmai képzési és minősítési rendszer kidolgozása és meghonosítása volt. 

A projektben az Austrian Computer Society (Osztrák Számítógéptudományi Egyesület, Bécs) a Graz University of 

Technology (Műegyetem, Graz), a University of Teacher Education Burgenland (Burgenlandi Tanárképző Egyetem), a győri 

Széchenyi István Egyetem és a Neumann Társaság működött együtt. 

A projekt eredményeit összegző publikáció ide kattintva tölthető le. 

Covid-19 vs. nemek közötti egyenlőség 
A Világgazdasági Fórum (WEF) jelentése szerint a koronavírus járvány a nemek 

közötti egyenlőség eléréséhez szükséges időt több mint egy nemzedékkel vetette 

vissza. 

A 2020-ban prognosztizált 99,5 év helyett 135,6 évre lesz szükség ahhoz, hogy a 

nők és a férfiak egyenrangúvá váljanak, politikai, gazdasági, egészségügyi és 

edukációs téren. 

A teljes jelentés itt olvasható. 

  

https://njszt.hu/hu/event/2021-04-13/infoday-edigistars-danube-transnational-programme-projekt
https://egyesuletonline.hu/asp/dokumentumtar
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13218-021-00716-8.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/global-gender-gap-facts


ECDL 
 

 

Megújult az ECDL Minősítőbizottsága – az új tartalmakra és az 

automatikus vizsgázásra fókuszálva  
A múlt hónapban megtartott bizottsági ülésen a tagok áttekintették az ECDL program helyzetét.  

Az online találkozón a tagok megerősítették, hogy a vizsgarendszer átalakítása időszerű volt.   >>> Tovább 

 

 

„Sophia a vizsgázók szemével” online konzultáció 
Az április 8-án megrendezésre kerülő eseményre már több mint 130 ECDL vizsgáztató és felkészítő tanár 

regisztrált. 

A konzultáción részletesen áttekintjük az automatikus vizsgák követelményeit, amelyek most jelenleg hét modulból 

tehetők le. A résztvevők képet kaphatnak arról, hogy milyen típusú feladatokat kell elvégezniük a vizsgázóknak, felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy az ECDL hivatalos követelmény-leírásában, a Syllabusokban szereplő tudás-elemek számonkérése 

milyen módon történik. 

>>> Tovább 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-04-01/az-ecdl-minositobizottsaga-szakmai-tanacsado-testuletkent-segiti-vizsgarendszer
https://njszt.hu/hu/news/2021-04-05/sophia-vizsgazok-szemevel-elnevezessel-online-konzultaciot-szervezunk


TEHETSÉG 

 

 

 

 

A KöMaL folyóirat felhívása Informatikai OTDK eredmények 
 

A folyóirat kéri az olvasók – tanárok és diákok – segítségét 
és véleményét egy anonim kérdőív kitöltésével. 

>>> Tovább 

 
Az idei, ELTE által megrendezett 35. OTDK Informatika-
tudományi Szekciójának eredményei itt tekinthetők meg. 

Gratulálunk a díjazottaknak! 
 
 

  

Mit hoz a jövő?  
Tanítás-tanulás másképp 

Neumann János  
Nemzetközi Tehetségkutató 

Programtermék Verseny 
  
Elkészült a közoktatási konferencia kiadványa, amely az 
elhangzott plenáris előadásokat, kerekasztal-beszélgeté-
seket, a szekciók összefoglalóit, a konferencián készült 
fotókat (I. kötet) és a szekcióbeli előadásokat (II. kötet) 
tartalmazza. 

>>> Tovább 

Változás! 
A nevezési határidő, és a döntő időpontja változott! 
A nevezés határideje: 2021. május 23. 
A döntő: 2021. június 24-25., mely a Szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumban kerül megrendezésre. 
 

>>> Tovább 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-03-29/komal-folyoirat-felhivasa
http://otdk2021.inf.elte.hu/results
https://tehetseg.hu/aktualis/mit-hoz-jovo-tanitas-tanulas-maskepp-konferencia-teljes-tartalma-elerheto
http://ibela.sulinet.hu/neumann/


ÖRÖKSÉG 

 

 

A Múlt emlékeinek megőrzése az Örökség jegyében 
Az iTF szerkesztősége rendszeres, virtuális összejövetelei alkalmából – a tavalyi év értékelése mellett – nagy 

hangsúlyt fektetett az idei év terveire. 

Ebben az évben szeretnénk bővíteni a tárlatok, virtuális kiállításokat, elsőként az „Élet a Számítóközpontokban” címmel. 

Jelenleg az információk és a dokumentumok gyűjtésén kívül a rendszerezést végezzük. 

A témakör teljességéhez segítségünkre volna, ha a ’60-as, ’70-es, ’80-as évekből származó anyagokat, 

dokumentumokat kapnánk a számítóközpontokkal kapcsolatos emlékekről. Olyan érdekességekre és témakörökre 

gondolunk, mint például a „nagy számítógépek” (típusok, perifériák, stb.) hol, milyen módon, milyen környezetben 

működtek, üzemeltetési / működési / elszámolási-számlázási mód, kik működtették (személyzet, fejlesztők), hogyan 

használták, felhasználók típusai és hogyan használták (jelenlét, foglalt gépidő, stb.), milyen volt az élet a 

számítóközpontban (érdekeltség, egészség-klíma, sztorik, stb.).  

Új kezdeményezésként elindítottuk az informatikai közösségek, nosztalgiaklubok, az informatika-hagyományőrzők, stb. 

közösségekkel a kapcsolatfelvételt, tevékenységüknek a honlapunkon keresztüli támogatására, publicitásuk növelésére, 

azzal is, hogy a tevékenységükhöz szükséges „keretrendszert”, infrastruktúrát a mi rendszerünk keretében használhatják, 

megfelelő biztonsági és jogosultsági eljárásokon keresztül, a saját kezelésű tartalmakkal.  >>> Tovább 

 

 

Az Informatika Történeti Kiállítás aktuális hírei 
Ahogy már írtuk, a kiállítás újranyitására a „Hungarikumok a telefóniában 

– a telefónia őstörténete” című kiállításunkkal készülünk. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az informatikai örökség megőrzésével 

kapcsolatban egyre többen felismerték és támogatják a NJSZT ezirányú 

integráló tevékenységét, és sorozatban érkeznek a felajánlások.  

>>> Tovább 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-03-31/mult-emlekeinek-megorzese-az-orokseg-jegyeben
https://njszt.hu/hu/news/2021-04-01/az-informatika-torteneti-kiallitas-aktualis-hirei


Állásajánlat Szegeden 

Az Informatika Történeti Kiállítás továbbra is keresi új 

munkatársát! 

A munkakör 40 órás munkaviszony keretében, akár azonnal 

betölthető. 

Feltételek: 

• Felsőfokú informatikai és/vagy tanári végzettség 

• Informatikai jártasság, nemcsak felhasználói szinten 

(Microsoft Office, LEGO Mindstorm EV3, kiadványszer-

kesztés) 

• Informatika-történeti érdeklődés, tájékozottság 

• Szakmai rátermettség 

>>> Tovább 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

NJSZT Szakosztályi fórum – 2021.03.24. 
 

Köszönjük, hogy ilyen sokan vettétek a fáradságot, becsatlakoztatok, és őszintén megosztottátok véleménye-

teket. 

Részünkről a legfontosabb állítás: mi a tagságért, a tagság szolgálatáért vagyunk, szeretnénk nektek a 

munkátokban segítséget, támogatást nyújtani. Ehhez számunkra a szakosztályok láthatósága volna 

elengedhetetlen. Tagság nélkül nincs szervezet. 

Nagy tagtoborzó kampányt tervezünk. Örülnénk, ha segítenétek megfogalmazni, miért érdemes a Neumann 

Társaság tagjának lenni. Frissíteni szeretnénk az érveket, és megköszönnénk, ha segítenétek, kiket szólítsunk 

meg, mik a közös témák. 

Összefoglaltuk, miről beszéltünk, milyen kérdések maradtak nyitva, illetve az értékes hozzászólásokat is 

dokumentáltuk, hogy az elhangzottak ne vesszenek el, és legyen a számonkéréseteknek alapja. 

Az összefoglalót a tagi rendszerbe tesszük, mivel az csak tagjaink számára publikus. 

 

       
 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-03-18/allashirdetes-szegedi-informatika-torteneti-kiallitas-uj-munkatarsat-keres
https://njszt.hu/hu/news/2021-03-18/allashirdetes-szegedi-informatika-torteneti-kiallitas-uj-munkatarsat-keres
https://egyesuletonline.hu/asp/dokumentumtar


 

PARTNEREK 

 

 

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság az alábbi online tudományos konferenciákra hívja fel az érdeklő-
dők figyelmét. 

XXV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia – ÉPKO 

Időpont: 2021. június 5. 

Határidők: 

• Jelentkezési határidő: 2021.05.03. 

• Az előadás anyagának beküldése: 2021.05.10. 

• Részvételi és publikációs díj utalása: 2021.05.30. 

>>> Tovább 

 

XIV. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 

Időpont: 2021. június 26. 

Határidők: 

• Jelentkezési határidő: 2021.05.16. 

• Az előadás anyagának beküldése: 2021.05.23. 

• Részvételi és publikációs díj utalása: 2021. 06.15. 

>>> Tovább 

 

 
 

 

 

FIRKA 30 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) és a FIRKA – Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok elnevezésű 
természettudományos diáklap szerkesztősége 2021. február 20-án, a lap fennállásának 30. évfordulója alkalmából 
ünnepi eseményt szervezett, amelyre a vírushelyzet okozta korlátozások miatt online került sor. 

>>> Tovább 

 

 

Munkajog a digitális munkarendben konferencia 
Időpont: 2021. április 14., 9.00 óra, online 

A világjárvány következtében számos életterület, így a munkavégzés is a digitális térbe került át. Az eseményen a 
munkajog területén elismert előadók értekeznek a távmunka és az otthoni munkavégzés elhatárolásának gyakorlati 
kérdéseiről, az online munkavégzés kollektív munkavállalói jogokra gyakorolt hatásairól, és több szakmai- és 
közérdeklődésre számot tartó témáról. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció 2021. április 12-ig. 

>>> Tovább 
 
 

  

https://emt.ro/esemeny/nemzetkozi-epitestudomanyi-konferencia-epko/meghirdetes/xxv-nemzetkozi-epitestudomanyi-0
https://emt.ro/esemeny/tudomany-es-technikatorteneti-konferencia/meghirdetes/xiv-tudomany-es-technikatorteneti-0
https://emt.ro/oldal/firka-folyoirat-30-eves-fennallasanak-megunneplese-beszamolo
https://djpstudio.hu/munkajog/
https://mcusercontent.com/b08609926d5479ee7dee71645/files/cbbb00f8-d58d-4612-b6b0-59282adea679/MEGH%C3%8DV%C3%93_Munkajog_a_digit%C3%A1lis_munkarendben_konferencia.pdf


 

 

MVISZ: új elnökség ICANN Month 

Fritsch Róbert lett a Magyarországi Vezető Informatiku-
sok Szövetsége elnöke 
 
Megválasztása alkalmából a Neumann Társaság eljuttatta 
jókívánságait. 
 
Az MVISZ új, két évre megválasztott elnökségi tagjai ide 
kattintva tekinthetők meg. 

 

Előadássorozat a BME VIK TMIT szervezésében 

Mikor: április 13., 14.15 
DNS 101: An introduction to Domain Name Servers 

Mikor: április 15., 10.15 
ICANN and Internet Governance, IPv6 and Challenges with 
a Global Namespace 

Mikor: április 29., 10.15 
Introduction to Internationalized Domain Names and 
Universal Acceptance 

>>> Tovább 

 

 

Önkéntesség Magyarországi Éve A Civil Díj 2021 jelöltjei 

Hivatalosan is megnyitották az Önkéntesség 
Magyarországi Évét. 
Magyarország polgárainak harmada végzett már valami-
lyen önkéntes tevékenységet. Többségük a szociális és az 
egészségügyben, illetve a civil társadalom céljainak 
megvalósításáért dolgozik. Egyre több vállalat is ösztönzi 
és támogatja, hogy munkatársai közösen szervezzenek és 
valósítsanak meg önkéntes programokat. 
 

>>> Tovább 

 

Az idei rekordszámú, közel 130 pályázat közül a zsűri 
döntése alapján 27 került a döntőbe. 

 

>>> Tovább 

 

 

 

  

https://youtu.be/RWyW6K1ra54
https://mvisz.hu/az-mvisz-uj-elnoksege/
https://mvisz.hu/az-mvisz-uj-elnoksege/
https://www.tmit.bme.hu/icann
https://www.nonprofit.hu/hirek/Hivatalosan-is-megnyitottak-az-Onkentesseg-Magyarorszagi-Evet
https://civildij.hu/a-civil-dij-2021-jeloltjei/


 

 

 

 

Tudjuk, hogy a koronavírus 

veszélyhelyzet minden állampol-

gárnak 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%-át a 

Neumann Társaságnak felajánlani 

– és a lehetőségre hívja fel kollé-

gái, barátai figyelmét! Közösség-

ben, szakmai fórumban gondol-

kodunk, ennek építéséhez pedig a 

tagok felajánlásai is döntő mér-

tékben járulhatnak hozzá. 

 

 

Támogatóink 

             
 

                
 

                      
 

 


