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FÓKUSZBAN 
 

Telefónia 1890-1980 – kiállításmegnyitó 
Szalay Imre kiállításmegnyitón elhangzott beszédéből ragadtunk ki részeket 

— Jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy az NDK turmixgép, a leszedhető ajtajú, megérkezett-e már? 

— Kitől tetszik érdeklődni? 

— Nem Vasedény? 

— Nem. Én Weiner elvtársra várok. Be tetszett jönni a vonalba. 

 

Talán akadnak köztünk páran, akik még emlékeznek Kern András zseniális jelenetére. Valaha, egyetemista koromban, egy telefonvonal 
boldog tulajdonosának lenni óriási dolog volt – ezt a mai fiatalok valószínűleg fel sem tudják fogni. Persze a szolgáltatás színvonala 
hagyott maga után némi kívánnivalót, mint ahogy arról a fenti paródia is tudósít. 

Az időpontok – és az oltások – úgy alakultak, e megnyitóval megemlékezhetünk egyszersmind a Távközlés Világnapjáról is, amit 1968 
óta május 17-én ünnepelhetünk. Hogy mire emlékezünk e napon? Arra, hogy 1865-ben e napon húsz ország képviselői írták alá Párizs-
ban a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ez a szervezet oldotta meg a különféle rendszerű hálóza-
tok közötti kommunikáció problémáit egységes nemzetközi szabályozások és szabványok kibocsátásával, ami a zökkenőmentes 
telekommunikáció alapja.  

Ezt a napot idén annak is szenteljük, hogy tisztelegjünk mindazok előtt, akik több mint egy éve járulnak hozzá nap mint nap a hazai 
távközlési hálózatok működőképességének fenntartásához, akik „láthatatlanul” teszik a dolgukat, hogy mindenki számára elérhetők 
legyenek a TV- és rádióműsorok, fix és mobil internet szolgáltatások – így könnyítve meg életünket a pandémiás időszakban! 

Vegyék jól szemügyre múltunk egy részét, és fogadják szeretettel a tárlatot! Jelentsen önfeledt élményt, hogy a tárgyak egy részét 
működés közben is kipróbálhatják, a megjelent családokat látva biztos vagyok benne, hogy lesz rá fogadókészség! Reméljük, hogy 
sikerül vele felejthetetlen élményt szereznünk idősnek és fiatalnak egyaránt. 
 

Hálás köszönet illeti az alkotókat, a kiállítás nélkülük nem jött volna létre. Elsősorban az ötletgazda kurátort, Megyery Károlyt, és 
önkéntesként Szendrei Józsefet és Korom Dezsőt, akik vállukra vették, szívükön viselték a tárlat létrehozását. 

Nagy munkát végeztek a Informatikatörténeti Gyűjtemény szakemberei, gazdái is az összeállítás megvalósításában: Bohus Mihály és 
Labáth László. A kiállítási környezet kialakításáért pedig az Agora műszaki és technikai munkatársait illeti köszönet: Silabin Flórián, 
Vigh István Mátyás, Orbán Hédi igazgató irányításával és Kónya Orsolya szervezésével. A kiállítási katalógus tipográfiai munkájáért 
Korom Ádámot illeti dicséret.  

 

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


HÍREK 
 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kitüntetései 

 

A Kárpát-medencei Tehetségnap 2021 rendezvény keretében 2021. május 12-én a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
Havass Miklósnak, a Neumann Társaság tiszteletbeli elnökének a Magyar Tehetség Nagykövete címet adományozta. A 
megbízatást Benkő Vilmos, a Tehetségnagykövet-választó Tanács elnöke adta át (a lenti videón 1:02:40-től). 
 

 

A Tanács Dr. Horváth Gyulát, a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának alelnökét a Tehetségek Szolgála-

táért Életműdíjjal tüntette ki. A díjat Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnök asszonya adta át (a lenti 

videón: 1:44:05-től). 

A Neumann Társaság szívből gratulál a két nagyszerű szakember kitüntetése alkalmából! 

A teljes rendezvény ide kattintva felvételről megtekinthető.  

https://youtu.be/oi0nZCxLy38


Elhunyt Vámos Tibor 
Életének 95. évében, 2021. május 19-én elhunyt Vámos Tibor, a SZTAKI alapítója. 

 

Egy 2010-ben rögzített videóval emlékezünk.  

Nyugodjék békében! 

Fotó: ITF 

 

 

 

 

Gyász – búcsú Milan Ftáčniktól 
Május 13-án elhunyt Milan Ftáčnik, a CEPIS elnökségének tagja, a Szlovák Számítógép-

tudományi Társaság képviselője. Alföldi István, Társaságunk korábbi ügyvezetőjének 

megrendült szavait idézzük: 

„Személyesen is megrázó, elképzelni sem tudom, milyen igazságtalan betegség vihette el őt. 

Valóban ismertem és becsültem Milant, az NJSZT támogatta is board taggá választásában. 

Többször járt Budapesten is, alapvetően a minőségbiztosítási csúcsbizottságban (QAC) betöltött 

munkám és az ECDL indítása kapcsán betöltött aktív magyarországi szerepvállalásom 

tapasztalatai miatt.” >>> Tovább   

(Fotó: Twitter) 

 

 

Következő szakmánkat a számítógépünk előtt fogjuk 

kitanulni 
„Ahhoz, hogy egy új generáció sikeresen megállja a helyét a jövőben, egyre nagyobb szükség lesz 

a rugalmas gondolkodásra és képességeit folyamatosan megújítani, frissíteni képes munkaerőre. 

Ma már az sem elég, ha valaki megszerzi egy egyetemen a programozói képesítést, a folyamatos 

fejlődés miatt gyakorlatilag egészen a nyugdíjkorhatár eléréséig ugyanúgy képeznie, fejlesztenie 

kell magát, mint annak, aki féléves tanfolyamon sajátította el az alapokat.”  

Dr. Beck György, a Neumann Társaság elnökének véleménycikke >>> Tovább  

 

 

 

Az informatikusok helyzetéről, a diploma fontosságáról 
„Egy egészen sajátos szakma a miénk. A köznyelv informatikusnak hívja azt is, aki bonyolult 

rendszereket tud leprogramozni, de azt is, akinek a tudása nem terjed tovább annál, minthogy 

pár kattintással képes honlapokat készíteni.” 

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 

Informatikai Karának dékánja, az NJSZT alelnökének véleménycikke >>> Tovább  
 

 

  

https://itf.njszt.hu/szemely/vamos-tibor
http://kifu.videotorium.hu/hu/recordings/605/el-a-mult
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-14/gyasz-bucsu-milan-ftacniktol
https://www.vg.hu/velemeny/velemeny-rovat-hirei/a-szamitogepunk-elott-fogjuk-kitanulni-a-kovetkezo-szakmankat-2-3743476/
https://novekedes.hu/interju/bme-dekan-diploma-nelkul-nem-informatikus-az-informatikus-legfeljebb-kekgalleros-asszisztens


ECDL 
 

Az ECDL folyamatok minősége 

 

A Neumann Társaság által menedzselt ECDL rendszert, mint világszerte valamennyit, rendszeresen auditálják, hogy a 

folyamatok biztosítják-e a vizsgáztatás pártatlanságát és a követelményeknek való szigorú megfelelést. Örömmel 

jelenthetjük, hogy a most áprilisban lezajlott audit lényegi megállapítás nélkül megadta a felhatalmazást a további 

működésre, noha az elmúlt időszakban számos változás történt a folyamatokban, tehát egy teljesen átalakult rendszer 

megfelelőségét kellett dokumentálni, alátámasztani. 

>>>   Tovább 
 

Az ECDL nemzetközisége 2. 
Szalay Imre beszámolójának következő része 

Az előző hírlevelünkben az ICDL Foundation április közepén tartott vezetői 

értekezletének stratégiai elemeit foglaltuk össze. Néhány társországból jó 

gyakorlatokról is érkezett előadás, most Írország és Ausztria példáit idézzük fel, 

tanulságképp.  

>>>   Tovább 

 

Elektronikus aláírás webinár  
A legközelebbi Elektronikus aláírás webinárt 2021. május 25-én tartjuk. 

A távoli hitelesítés rendkívüli módon megkönnyíti és felgyorsítja a folyamatokat az 

ügyintézésben, ráadásul takarékos és környezettudatos megoldás. Ezért is váltotta 

fel a Neumann Társaság néhány évvel ezelőtt a papír alapú ECDL-bizonyítványt 

elektronikusan hitelesítettre. Az államigazgatásban, jogi ügyleteknél is egyre 

jobban bevett az elektronikus aláírás használata. Azonban a cégeknél, például 

szerződések, dokumentumok aláírásánál nem jellemző, hogy ezt a korszerű 

megoldást választanák, hanem inkább a nyomtatás és postázás hagyományos 

módszere a bevett gyakorlat. >>>   Tovább  

https://njszt.hu/hu/news/2021-05-11/az-ecdl-folyamatok-minosege
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-13/az-ecdl-nemzetkozisege-2
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-12/technologia-rendelkezesre-all-csak-nincs-meg-hozza-megfelelo-tudas


TEHETSÉG 
 

Érettségi után, EGOI előtt – Kelemen Anna 
Az Európai Lány Informatikai Diákolimpia 2021 (EGOI) magyar csapatának egyik ifjú 

tehetsége, a válogatóversenyen 4. helyezést elért Kelemen Anna adott telefonon 

interjút.  

— Ha ajánlanod kellene az informatikai területet, mondjuk nálad fiatalabb lányoknak, 

mivel érvelnél, miért épp ezt válasszák? 

— Leginkább az érdekessége miatt. Rendkívül érdekes mint tudományterület. 

Természetesen hasznos is, hiszen nagyon keresett szakma. A problémamegoldó 

képességet, gondolkodásmódot óriási mértékben fejleszti, és egy-egy nehezebb feladat 

megoldása igazi sikerélményt ad. Amióta programozom, a matekra is másképp 

tekintek, azon kapom magam, hogy ott is a programozási tudást használom fel. 

>>>   Tovább 

 

Továbbra is EGOI: a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjainak 

kivételes sikere 

 

Éles Júlia, Nagy Boglárka és Halász Eszter (Fotó: Szatmár.ro) 

„Az iskolában folyó magas színvonalú oktatásra bizonyíték az is, hogy a kolozsvári, debreceni, budapesti egyetemek 

informatikai képzéseit is egyre több kölcseys diák választja. Diákjaink eredményei nem csak ebben, vagy a sikeres 

informatika érettségiben valósulnak meg, hanem kivételes versenyeredményekben is.” 

>>>   Tovább 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-05-14/egoi-hirek-gyorsinterju-kelemen-annaval
https://www.szatmar.ro/Kiveteles_siker_informatikabol__kolcseys_diakok_Magyarorszag_nemzetkozi_diakolimpiai_csapataban/hirek/112802


 

 

 

 

Teszteld magad! – Felhívás 15-17 éves fiatalok számára 
Jelentkezési határidő: 2021. május 3-26. 

Térbeli gondolkodás? Logika? Szókincs? Teszteld magad! 

Próbáld ki különböző képességeket igénylő feladatsorok segítségével, hogy kortársaidhoz képest mennyire erős a logikai 

gondolkodásod, problémamegoldó készséged, szókincsed vagy térlátásod! 

A Matehetsz People Test oldalán jelenleg hatféle teszt áll rendelkezésre, melyekkel gyerekek és felnőttek egyaránt 

felmérhetik, hogy saját korosztályukhoz képest hol állnak logika, magyar, angol szókincs és egyéb területeken. 

2021. június 10-én, a Tehetségek Magyarországa projekt zárórendezvényén az első öt helyezett egy-egy minimum 20 ezer 

forint értékű ajándékot kap. 

>>>   Tovább 

  

http://www.tehetseg.hu/
https://tehetseg.hu/felhivas/terbeli-gondolkodas-logika-szokincs-teszteld-magad


ÖRÖKSÉG 
 

Ideális egynapos tanulmányi kirándulás: Telefónia 1890-1980 
Pedagógusok figyelmébe! 

Már csak pár hét van hátra a tanévből, indul az osztálykirándulások főszezonja! 

Május 15-én megnyílt szegedi Informatika Történeti Kiállításunk a Szent-Györgyi Albert Agorában (6722 

Szeged, Kálvária sugárút 23., www.agoraszeged.hu). Az állandó kiállítást új időszaki tárlattal bővítettük, 

mely a Telefónia 1890-1980 címet kapta. A tárlat katalógusa ide kattintva elérhető. 

A kiállítás a hazai távközlés tárgyi emlékeit és a távközlés történetét mutatja be, melyben a magyar 

feltalálók kiemelkedő szerepet játszottak. A kiállítás kifejezetten izgalmas program általános és középiskolai 

diákcsoportoknak! 

 

A kiállítás védettségi igazolvány felmutatásával látogatható (kiskorúak esetében kísérő lehet a védettségi igazolvánnyal 

rendelkező szülő, pedagógus, szakkörvezető, csoportvezető). Tárlatvezetés szakképzett múzeumpedagógusokkal! 

Szeretettel várunk Benneteket Szegeden! 
 

Évforduló: Sima Dezső 80. 
Szeretettel köszöntjük közelgő 80. születésnapja alkalmából Sima Dezsőt, a Neumann Társaság tiszteletbeli elnökét, 

számos hazai és nemzetközi tudományos egyesület, szakbizottság tagját, az MTA doktorát! 

 

Az Informatika Történeti Fórum által 2019-ben rögzített portréval kívánunk további jó egészséget és munkát!  

http://www.agoraszeged.hu/
https://ajovomultja.hu/news/szemelvenyek-telefonia-tortenetebol-1890-1980
https://itf.njszt.hu/szemely/sima-dezso-2
https://www.youtube.com/embed/lHF47E4rrUs?feature=oembed
http://www.agoraszeged.hu


Papp Tibor költőre emlékezünk 
Képes Gábor – Víziváros Facebook bejegyzése nyomán 

Papp Tibor (1936-2018) József Attila-díjas költő, a számítógépes 

szépirodalom és a kombinatorikus költészet egyik úttörője. 

A 80-as évek elején, egy Sinclair ZX-81 házi számítógép dokumentációját 

tanulmányozva szeretett bele az informatikába, lett programozó 

művész – de maradt művész, alkotó, aki a véletlen hatalmát, a 

matematika megoldásait, a számítógép szabadságélményét eszközül 

használja az írás egy új minőségéhez, mégpedig abszolút úttörő, újító 

módon, de nemcsak az avantgárdot, hanem a kombinatorikus költészet 

a nyomtatott könyv hőskorából való, kora-újkori hagyományait is 

kikutatva és tisztelve. Ilyen volt ő, a hagyománytisztelő avantgárd. 

1989 óta a világ első számítógépen működő irodalmi folyóirata, az Alire 

alapítója és szerkesztője volt, majd 1994-ben megjelentette – 

mágneslemez melléklettel – az első magyar versgenerátort, a Disztichon 

Alfát, amely számtalan értelmes, szellemes időmértékes verset írt. 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

SISY 2021 konferenciafelhívás 
Időpont és helyszín: Szabadka, 2021. szeptember 16-18. 

A Magyar Fuzzy Társaság a konferencián saját szekciót szervez „Special Session on Soft 

Computing-based Risk Management” címmel. A konferenciára június 2-ig várják a 

tudományos publikációkat. Publikálási szempontból jelentős, hogy az elfogadott cikkek 

újabb vizsgálat után bekerülnek az IEEE Xplore Digital Library elektronikus könyvtárba, 

ahol a cikkek jelentős része az Elsevier kiadó által gondozott Scopusban referált.  

>>> Tovább 

 
 
 

SzaFARi-beszámoló 
2021. május 17-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mecha-

tronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről 

(SzaFARi) nevet viselő rendezvény. A vírushelyzet miatt sajnos ismét a virtuális térbe kényszerültünk, de a körülmények 

ellenére is 15 résztvevővel zajlott a konferencia, ahol 8 előadást hallhattunk idén zömében magyar nyelven, de külföldi 

előadónk is volt. A résztvevő hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez, illetve annak rokonterületeihez kapcsolódó 

kutatásaikat mutatták be, melyek színvonalukat tekintve messze túlmutattak egy hallgatói konferencia keretein. A BSc, 

MSc és PhD képzésben résztvevő hallgatók között több visszatérő előadónk is volt, ami egyértelműen sikerként 

könyvelhető el. A bemutatott témák sokszínűsége is jól mutatja a fuzzy megközelítés széleskörű alkalmazhatóságát. Az 

információ-biztonság, minőségbiztosítás, orvosi, valamint gépészeti alkalmazás egyaránt megjelent a kutatásokban.  

A kapcsolódó publikációk a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg. 

>>> Tovább a konferencia weblapjára 

  

https://www.facebook.com/vizivaroskg/posts/10157925312022724
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-17/ieee-19th-international-symposium-intelligent-systems-and-informatics
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-17/ieee-19th-international-symposium-intelligent-systems-and-informatics
http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/SzaFARi/2021/index.php


Harmadik Szombathelyi Robotverseny 

Időpont és helyszín: Szombathely, 2021. május 27. 

Önállóan működő mobilrobotot is létre kell hozniuk a résztvevő csapatoknak május 27-én a Harmadik Szombathelyi 

Robotversenyen.  

>>> Tovább 

 

 

„Telemedicina és EESZT a COVID járvány alatt” – online fórum 
Időpont: 2021. május 28. 14.30, online 

Az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztályának online rendezvénye 

A tervezett előadások és a csatlakozáshoz szükséges link a szakosztály weboldalán lesz elérhető az érdeklődők számára. 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-05-19/harmadik-szombathelyi-robotverseny
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-19/harmadik-szombathelyi-robotverseny
http://obsz.njszt.hu/site/index.php/hu/rendezvenyek/2021/34-telemedicina-es-eeszt-a-covid-jarvany-alatt


PARTNEREK 
 

TRANSZFROMÁCIÓS VEZETŐ WORKSHOP 
Időpont: 2021. május 26. 15.00, online 

„Hiszem, hogy előbb vagy utóbb NEM lesz egyetlen olyan felsővezető sem a jövőben, akinek ne lenne 

meg az a képessége, hogy transzformációs módon létezzen, gondolkodjon és vezessen, azaz, hogy 

transzformációs vezetővé váljon. Csakis ezután lesznek a vezetők képesek jól vezetni a válto-

zásban, és folyamatosan transzformálni a mai turbulensen változó világunkban. Miért 

gondolom így? Erre adok választ, valamit gyakorlati példákon át mutatom be a transzformációs 

vezetővé válás folyamatát.”• Előadó: Kalamár Beáta, Transformational Catalyst & Leadership Expert • >>> Regisztráció 

 

 

 

HTE Fekete László-díj 
Fekete László (1960-2017) hosszú évtizedekig ismert szereplője volt a hazai távközlési és informatikai vezetői közösségnek. 

Innovációs munkássága elismeréseként és az újabb generációk újabb és újabb innovációra való ösztönzésére hazai 

cégvezetők Díjat alapítottak, amely Fekete László nevét viseli. 

A díjra az alapítók akarata alapján magánszemélyek pályázhatnak vagy jelölhetők.  

A pályázat vagy jelölés leadásának határideje 2021. október 1. 

>>> Tovább 

 

Azonnali fizetési platform ArchiMate modellezéssel az Arab Valutaalapnál 

 

A májusi AEA klub a Buna projekt bemutatásával foglalkozik, amely az Arab Valutaalap (AMF) által bevezetett új platform, 

melynek célja egy integrált, valós idejű bruttó elszámolási és azonnali fizetési platform létrehozása az arab régióban, több 

pénznemben. >>> Tovább 

 

 

 

  

https://mvisz.hu/rendezvenyek/transzformacios-vezeto-transformational-leadership/
https://www.hte.hu/hte-fekete-laszlo-dij
https://www.hte.hu/hte-fekete-laszlo-dij
http://www.aeahungary.org/hirek/2021-es-hirek/azonnalifizetesiplatformtoebbpenznembenarchimatemodellezesselabunaprojekt


 

 

 

 

 

Támogatóink 

 

 

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,  

aki személyi jövedelemadója 1 %-át Társaságunknak ajánlotta fel! 

 

      
 

             
 

      

 


