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FÓKUSZBAN A TEHETSÉGGONDOZÁS 
 

Diákolimpiák évada 
Az idei június az év tehetséggondozási területének egyik legmozgalmasabb, de egész biztosan leglátványosabb hónapja 

volt: két nagy diákolimpiai világverseny követte egymást, ahol a válogatókon kiválasztott olimpikonok nemzetközi 

színtéren mérhették össze tudásukat – mi pedig drukkolhattunk, hogy jó eredményeket érjenek el. 

A Neumann Társaság Tehetséggondozási szakosztálya mindent elkövet, hogy a ma tehetségei ne kallódjanak el. Ez a 

hálózat, a szakosztály hosszú évek munkájával kidolgozott szakmai és módszertani műhely teszi lehetővé, hogy 

tehetségeink magabiztos tudáshoz jussanak, és ezáltal a nagypresztízsű nemzetközi versenyek, diákolimpiák élvonalában 

legyenek. Az utóbbi hetekben mögöttünk hagyott versenyeken a nyolc versenyzőből négy érmes helyezést szerzett, amire 

nagyon büszkék vagyunk! Gratulálunk, köszönjük nekik és felkészítőiknek! 

Előbb az idén első alkalommal megrendezett EGOI-t (Európai Lány Informatikai Diákolimpia) bonyolították le, melynek 

Svájc adott otthont, de sajnos a csapatok részvétele online zajlott. A magyar csapat Szombathelyről versenyzett. A legjobb, 

ezüstérmet jelentő eredményt Éles Júlia érte el, Kelemen Anna pedig csak egy ponttal maradt le a bronzéremről. 

 

A magyar versenyzők: Éles Júlia, Kelemen Anna, Nagy Boglárka és Ottrok Veronika 

A lányok a versenynapok közt csodaszép szabadidős programokon vettek részt. Kirándultak festői tájakon: Velem, Írottkő, 

Őrség, és városnézésre is jutott idejük: Kőszeg, Szombathely, melyeken a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló 

Gimnázium tanárai segítőkészen, nagy lelkesedéssel kalauzolták őket.  

A lányok versenyre való felkészítésében – szaktanáraikon kívül – részt vett: Erdősné Dr. Németh Ágnes, Nikházy László, 

Dr. Horváth Gyula, Dr. Zsakó László, Szente Péter, Busa Máté. Megemlítjük, hogy a két határon túli diáklányt, Éles Júliát és 

Nagy Boglárkát informatikatanáruk, Demeter Csaba is elkísérte.  

A programokat Erdősné Dr. Németh Ágnes szervezte és készítette elő. Vele – mint a Neumann 

Társaság tehetséggondozásért és diákolimpiákért felelős alelnökével – több médium is készített 

interjút, kettőt ajánlunk ezúttal figyelmetekbe:  

• Miért rendeznek 2021-ben külön programozás olimpiát lányoknak? 

• Fiúké az elsőbbség, lányoké a dicsőség – Informatikai diákolimpia lányoknak 

  

https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg/tehetseggondozasi-szakosztaly
http://www.egoi.ch/
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-19/egoi-parhuzamos-interjuk-bemutatjuk-eles-juliat
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-19/egoi-parhuzamos-interjuk-bemutatjuk-eles-juliat
https://njszt.hu/hu/news/2021-05-14/egoi-hirek-gyorsinterju-kelemen-annaval
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-16/egoi-parhuzamos-interjuk-bemutatjuk-nagy-boglarkat
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-18/egoi-parhuzamos-interjuk-bemutatjuk-ottrok-veronikat
https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/06/25/lany-informatika-verseny/
https://www.gyerekkelvagyunk.hu/napkozi/fiuke-az-elsobbseg-lanyoke-a-dicsoseg-informatikai-diakolimpia-lanyoknak/


Az EGOI-t azonnal követte az IOI, azaz a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia. 

Ez a világverseny is online zajlott a járványhelyzet miatt, a rendező ezúttal Szingapúr volt, a magyar csapat pedig az ELTE-

ről versenyzett, és Szentendrén töltötte közösen az időt. Szabadidejükben, esténként sakkoztak, amúgy a Pilisben 

kirándultak és strandon hűtötték le magukat az óriási kánikulában. A magyar csapatot ebben a cikkben mutattuk be. 

A legjobb, ezüstérmes helyezést Tóth Gellért szerezte, Szabó Kornél és Varga Péter pedig bronzérmes lett. Ide kattintva 

olvasható mind a négyükkel készített villáminterjúnk az első versenynap után. 

 

A magyar versenyzők: Németh Márton Tamás, Tóth Gellért, Szabó Kornél és Varga Péter 

Szabó Kornél a bronzérme mellett a szabadidős CodeCombat verseny 1000 szingapúri dolláros szponzori díját is 

megnyerte.  

 

„Érzékeltél valami különbséget a fiúkhoz képest? 

Szerintem versenyszempontból hasonlóan viselkednek. Sőt. Szerintem pont ugyanúgy versenyeznek. 

Most tényleg van összevetési alapom. Az IOI első versenynapján pontosan ugyanazt az elkenődést 

láttam a fiúk arcán a rossz eredmények miatt. A lányok többet csacsognak, talán annyi.” 

A versenyek kapcsán Nikházy László tehetséggondozó szakemberrel itt olvasható interjúnk. 

* * * 

Az informatikai olimpiai mozgalom azért is került reflektorfénybe, mert a kormány a közelmúltban elfogadta és 

határozatban rögzítette a 2023-as Nemzetközi Informatikai Diákolimpia – melynek rendezési jogát már korábban 

elnyertük – pénzügyi és szervezeti támogatását. A kormánydöntés alapján az IOI2023-nak elnevezett projektet irányító 

bizottság, Dr. Solymár Károly Balázs ITM infokommunikációért felelős helyettes államtitkár elnökletével, július közepén 

tartja alakuló összejövetelét. 

A bizottságban a szervezőpartnerek, azaz a Digitális Jólét Nonprofit Kft., a Szegedi Tudományegyetem és a Neumann 

Társaság képviselői kapnak szerepet, s megkezdik a hosszú előkészítő munkát. 2023-ban Neumann János születésének 

120-dik évfordulójának az IOI2023 lesz az egyik központi eseménye, de a teljes év Neumann Jánoshoz kötődő 

eseménysorozatának előkészítése is megkezdődik. 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-06-19/kezdodik-az-ioi-33-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-28/toth-gellert-ezustermet-szerzett-2021-es-ioi-n
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-23/villaminterju-az-ioi-magyar-versenyzoivel
https://njszt.hu/hu/news/2021-07-01/bemutatjuk-nikhazy-laszlot


HÍREK 
 

A High Performance Computing szakosztály várja új tagjait! 
Tagtoborzó felhívás 

Létrejött egy új szakosztály, mely a mai informatika egyik jelentős területének szakmai 

követésére, eredményeinek megismertetésére fókuszál. Örömmel vesszük a téma iránt 

érdeklődő szakemberek csatlakozását. 

A High Performance Computing a kutatások és az üzleti élet területén is egyre inkább 

megkerülhetetlen fogalom. Alapfeladata a nagy számításigényű feladatok elfogadható időn 

belüli megvalósítása a rendelkezésre álló hardver eszközök maximális kihasználásával. 

Hagyományosan ez a szuperszámítógépek használatát jelentette, amelyekhez csak nagyon 

kevesek férhettek hozzá, azonban az utóbbi évtizedben ez kezd alapvető igénnyé válni. 

>>> Tovább 

 

 

Játékosítás meetup 
Június 30-án „A munka nem játék, de közel állhat hozzá” címmel tartottunk meetupot. A meetup-sorozatunkat ősszel 

folytatjuk! 

 

Ezalkalommal Pusztai Ádám, a Gyakorlati játékosítás – 

Hogyan teremtsünk játékosított ügyfélélményt? című 

könyv szerzője és Prievara Tibor, az Apáczai tanára, A 21. 

századi tanár című könyv szerzője volt vendégünk. 

Beszélgetésüket Hancsics György moderálta.  

Szalay Imre foglalta össze a hallottakkal kapcsolatban 

gondolatait. A rendezvényről felvétel készült, Youtube 

csatornánkon meg tudjátok nézni. 

>>> Tovább 

 

 

 

Interjú Veréb Elemérrel 
Sorozatunkban annak járunk utána, hogy szponzorainkat milyen okok motiválták 

társaságunk támogatására – némi hátsó szándékkal: hátha mások is kedvet kapnak.  

Ezúttal Veréb Elemért, a Provice ügyvezetőjét firtattuk a miértekről. 

„A Provice-nál 50 % feletti a nők aránya, amire büszkék is vagyunk. A Dynatrace fontosnak 

tartja a nemi egyenlőség megteremtését a cégnél. A Dynatrace ügyvezetője, John Van Siclen, 

a 31. legjobb CEO a női alkalmazottak számára (best CEO for women) megelőzve számos 

nagy és elismert technológiai céget.” 

>>> Tovább 

 

https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg/high-performance-computing
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-30/high-performance-computing-szakosztaly-tagokat-toboroz
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-23/munka-nem-jatek-de-kozel-allhat-hozza-meetup-jatekositasrol
https://njszt.hu/hu/news/2021-07-01/lehet-e-munka-jatek-njszt-meetup-jatekositasrol-gamification
https://njszt.hu/hu/news/2021-07-01/lehet-e-munka-jatek-njszt-meetup-jatekositasrol-gamification
http://www.provice.eu/
https://njszt.hu/hu/news/2021-07-01/interju-vereb-elemerrel
https://njszt.hu/hu/news/2021-07-01/interju-vereb-elemerrel


Ne maradj le! Neumann-kirándulás Szegedre 

Időpont: 2021. július 15., csütörtök 

Megismételjük az előző hírlevélben már közölt felhívásunkat, hátha ezúttal többen érdeklődtök. 

Tehát arra gondoltunk, hogy vagytok páran olyanok, akik még soha nem jutottak el a szegedi kiállításunkra, pedig 

kíváncsiak volnátok. Ha volna kellő érdeklődő, mi megszervezzük a túrát! 

Fogjátok fel egy vidám szakmai közösségépítő programnak, amit egy szögedi halászlé koronáz meg. A jó társaságot Ti 

magatok biztosítjátok! 

 

 
 

A program legalább 35 fizető résztvevővel indul! 

Jelentkezési határidő: július 7. 

Részvételi díj: 14.500,- Ft különbusszal – vagy 8000,- Ft egyéni utazással 

Jelentkezés módja: ráutaló magatartás, azaz a kirándulás kifizetése 

A fizetés történhet bankkártyával online, átutalással vagy készpénzzel. 
 

 

 

 

>>> Tovább a jelentkezési űrlapra 

  

https://njszt.hu/hu/webform/indul-neumann-tours-kiserleti-kirandulas-szegedre


ECDL 
 

Az ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul 
Rákosi Szilvia írása az idén jubiláló modul múltját, jelenét és jövőjét veszi számba 

„A vizsgamodul népszerűsége a kezdeti időszakhoz képest csökkent. Bár pont az utóbbi időben, a távoli ügyintézésnek a 

pandémia miatt (is) megnövekedett jelentősége miatt, az elektronikus aláírás most éppen nagyobb érdeklődésre tart 

számot. Ezt mutatja az is, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló bizonyos képzések esetében az ECDL 7 modulos 

bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgákként a résztvevők az elektronikus aláírás modult választották, mert ezt 

ítélték a leghasznosabbnak a hivatali munkájuk során.” 

 

 

 

>>> Tovább 
 

 

Sikerrel zárult az első „Elektronikus aláírás napja” konferencia 
 

2021. június 30. – Erdősi Péter Máté tudósítása a rendezvényről 

„A rendezvény célja, hogy Magyarországon is legyen lehetőség az elektronikus aláírás 

népszerűsítésére minél szélesebb körben, az aláírásokkal kapcsolatos aktuális, szakmai 

ismeretek felhasználóbarát módon hozzáférhetőek legyenek, továbbá jöjjön létre egy 

olyan fórum, ahol minden érdeklődő a számára szükséges információhoz első kézből 

hozzájuthat.” 

 

>>> Tovább 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-06-30/az-ecdl-elektronikus-hitelesseg-elektronikus-alairas-modul-multja-jelene-jovoje
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-30/sikeresen-veget-ert-az-elso-elektronikus-alairas-napja-konferencia


ÖRÖKSÉG 

 

Múzeumok éjszakája a szegedi Informatika Történeti Kiállításon 
Országszerte június 26-án tartották a rendezvényt, melyről Megyery Károly írt rövid beszámolót 

Ezúttal is tárlatvezetéseket és bemutatókat tartottunk. Különösen sikeres volt az új Telefónia 1890-1980 kiállításunk, 

melyen működés közben mutattuk be a korabeli telefonközpontokat és készülékeket. 

 
A tárlatvezetéseket és bemutatókat Kónya Orsolya és Korom Dezső tartotta 

>>>   Tovább 

A kiállítás július végéig tart nyitva, augusztusban zárva lesz! 
 

Megemlékezések 

  

Szentiványi Tibor 
90 éve, 1931. július 2-án született Szentiványi Tibor 
Neumann-díjas villamosmérnök, az NJSZT és a magyar 
szoftver export egyik megalapítója. 

>>> Pályája 

Vajkai Álló Géza 
Augusztus 28-án tölti be 90. évét Vajkai Álló Géza 
villamosmérnök, tanár, programozó, aki 1968 óta aktív 
tagja az NJSZT-nek. A kerek évforduló alkalmából sok 
szeretettel kívánunk boldog születésnapot és jó 
egészséget! 

>>> Pályája 

 

Forrás: Informatikatörténeti Fórum adattára 

 

https://njszt.hu/hu/news/2021-06-28/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban
https://itf.njszt.hu/szemely/szentivanyi-tibor
https://itf.njszt.hu/szemely/vajkai-allo-geza
https://itf.njszt.hu/az-adattarrol


SZAKOSZTÁLY 
 

Space Challenge 2021 
Az NJSZT Baranya megyei szakosztályának beszámolója a programról 

„Az Európai Unió elkötelezte magát a kultúra alapú gazdaságfejlesztésben. A prioritások között megjelenik az oktatásba 

és élethosszig tartó tanulásba történő befektetés szükségessége. Ennek a motivációját az a vízió jelenti, miszerint a 

globális gazdaságban az európai nemzetek kizárólag a szolgáltatások minőségének javításával: képzett, művelt, a szembe 

jövő kihívásokra rugalmasan és többféle módon válaszolni tudó munkaerő létrehozásával lehetnek képesek versenyben 

maradni, illetve növelni gazdasági súlyukat. Az európai, regionális és helyi kultúra ezért a fejlesztéspolitikának is kiemelt 

terepévé válik. A 2021-27-es Európai Uniós költségvetési ciklus prioritásai közül is kiemelten fontos az „Intelligensebb 

Európa” elérésének segítése, így a technikai kultúra, ami hosszú távon GDP emelő, valamint a „Zöldebb Európa” 

eszmeiségének attitűdbe való beágyazásának segítése a természeti és környezeti kultúra előtérbe helyezésével. 

Magyarországnak a következő években, évtizedekben feltett szándéka, hogy erőteljesen bekapcsolódjon az űrkutatásba 

és fejlesztésekbe, ami fejlett technológiát igényel.” 

 

 
A Pannon Televízió forgatott a díjátadón – a lejátszáshoz kattints a nyílra! 

>>> Tovább a beszámolóhoz 
 

XXVII. Multimédia az Oktatásban Nemzetközi Konferencia 
Az NJSZT Multimédia az Oktatásban szakosztályának beszámolója 

2021-ben 27. alkalommal került megrendezésre a Multimédia az Oktatásban Nemzetközi Konferencia, a Dunaújvárosi 

Egyetem, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály immár 

második alkalommal történő közös szervezésében, amelynek keretében az egyetem tanárképzésének 50 éves jubileumát 

is ünnepelte. A konferencia ünnepélyes díjkiosztóján az MMO szakosztály által odaítélt kiemelkedő díjak is átadásra 

kerültek. A díjazottak: 

    

Dr. Bacsa-Bán Anetta Dr. Seres György Dr. Simonics István Dr. Berkéné Várbíró Beáta 

>>> Tovább a beszámolóhoz  

https://njszt.hu/hu/news/2021-06-25/space-challenge-2021-beszamolo
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-25/space-challenge-2021-beszamolo
https://njszt.hu/hu/news/2021-06-25/beszamolo-xxvii-multimedia-az-oktatasban-nemzetkozi-konferenciarol
https://www.youtube.com/embed/5a7Zwfo86iI?feature=oembed


PARTNEREK 
 

MI Kihívás 
A mesterséges intelligencia alapjainak megértésére fókuszálva – és most nyereményjátékkal! 

 

 

 

Mobilmementók 
30 éve mobilozunk. Tavaly október közepén volt 30 éve, hogy Magyarországon létrejött az első Mobiltelefonos kapcsolat, 

míg idén az első GSM mobilhívás harmincadik évére emlékszünk. A mobilunk az elmúlt harminc évben elválaszthatatlan 

társunk lett: ezzel kelünk, dolgozunk, játszunk. Képviseli az egyéniségünket, őrzi emlékeinket. Azonban a személyes 

emlékek mellett kiválóan szemlélteti, milyen gyorsan és észrevétlen változik világunk, fejlődik a számítástechnika. 

A Mobilmementók baráti kör kiállítását ajánljuk figyelmetekbe, a Virág Benedek Házban (Bp. I., Döbrentei utca 9.). 

 

A rendezvény a mindenkori járványügyi szabályoknak megfelelően kerül megrendezésre, a belépés védettségi igazol-

ványhoz kötött. 

 

  

https://www.facebook.com/mobilmementok/
https://ai-hungary.com/hu/tartalom/mi-akademia/ertsd-meg


VISZ Akadémia 
Agilis transzformáció – gondolatok és ötletek menedzserek számára 

Időpont: 2021.07.09. 10.00-15.00 

 

>>> Tovább a rendezvényhez 

 

XXII. Energetika-Elektrotechnika – ENELKO és XXXI. Számítástechnika és 

Oktatás – SzámOkt Multi-konferencia 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Energetika-Elektrotechnika és Számítástechnika Szakosztályai online 

szervezik meg a XXII. Energetika-Elektrotechnika – ENELKO és XXXI. Számítástechnika és Oktatás – SzámOkt Multi-

konferenciát 2021. október 16-án, szombaton.  

>>> Tovább a felhíváshoz 

 

Támogatóink 

 

 

                             
 

                
 

                         
 

                        

 

https://mvisz.hu/rendezvenyek/visz-academy-julius/
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