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FÓKUSZBAN 

Szeptemberi találkozások 

 

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…” A költői időszakban, „szeptember végén” 
nemcsak a természetben lesz módunk gyönyörködni, de tartalmas, jó találkozásokra 
is lehetőségünk lesz. 

Folytatjuk a hagyományteremtő szándékkal megkezdett online meetupok 
sorát, Sport & IT fókusszal. A vendégünk Dénes Ferenc sportközgazdász, a 
Champions Consulting tulajdonosa, a DJP munkatársa. 

A magyar sportinformatikának már most is vannak ismert sikerei – és az e-sportok is 
elfogadottak a sportok mellett. Ilyen és hasonló témákról beszélgetünk a 

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


szakemberrel – előzetesen is várjuk kérdéseiteket, illetve a program alatt és után is 
lesz lehetőségetek elmondani véleményeteket. 

Beszélhetünk még Túróczy Gáborral, a Webpont Kft. vezetőjével arról, hogy mit 
tud egy kis magyar cég nyújtani például a Los Angeles Lakersnek. Harmadik 
vendégünk Hirsch Gábor, aki most nem IT biztonsági szakértőként, hanem 
triatlonosként beszél arról, hogy ebben a sportágban is van helye az informatikának. 

Regisztráljatok most az eseményre! 

Meeting Registration - Zoom 

Ne felejtsétek: a meetupjaink lényege nem a prezentációk, slide-ok bemutatása, 
hanem a pörgős, informatív beszélgetés. Már gyűjtjük az ötleteket a következő 
találkozókra is: titkarsag@njszt.hu 

Szeptember végén – szeptember 24-én - kerül sor a Kutatók Éjszakájára is. Idén 
nemcsak Szegeden, hanem Budapesten is találkozhatnak a Neumann Társasággal az 
érdeklődők. Az IT-támogatta sportok helyett itt a „született e-sportokra” 
koncentrálunk: retró videojátékok nosztalgiasarkával várjuk azokat, akik regisztrálnak 
és felkeresik az ELTE Informatikai Kar könyvtárát. 

17 órától, 18 órától és 19 órától előadásokat tartunk a múlt és jelen játékairól, retró 
e-sportról és napjaink bajnokairól. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

További részletek hamarosan (regisztráció szeptember 15-től!): 

Kutatók Éjszakája – 2021. szeptember 24-25. (kutatokejszakaja.hu) 

Szalay Imre 

 
  

https://zoom.us/meeting/register/tJEudeiqqj0tEtVOMOlUe2NHTcUqJTeKddp0
mailto:titkarsag@njszt.hu
https://kutatokejszakaja.hu/


HÍREK 

Díjak, jelölések 

 

A Neumann Társaság évtizedek óta kiosztja díjait (Neumann-díj, Tarján-
emlékérem, Kalmár-díj, Kemény János-díj, Életműdíj), amelyek egy 
informatikusi pálya fontos fokmérői. 

Várjuk az új díjra érdemeseket elismertjeink táborába - Elismertjeink - ITF, NJSZT 
Informatikatörténeti Fórum -, ehhez pedig mindenekelőtt a jelöléseket, hogy 
díjbizottságunk megtalálja a legjobb jelölteket. 

A díjakat novemberi konferenciánkon fogjuk ünnepélyesen átadni, a jelölés 
határideje: október 15.! 

NJSZT díjak, jelölések | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Várjuk a jelöléseket az IVSZ-szel és az Infotérrel közös Kovács Attila-díjra is, 
melyet az év informatikai újságírójának osztunk 
ki: https://njszt.hu/hu/kovacs_attila_dij_2021 

 

Az év ICT-menedzserei 

 

Alelnökünk, Csányi Péter és a Neumann Társaság tevékenységét is támogató 4iG 
NyRt. vezérigazgatója, Jászai Gellért lettek az év legsikeresebb ICT-menedzserei 
az ITBUSINESS 2021 TOP25 szakmai zsűrije és az olvasók szerint. 

https://itf.njszt.hu/elismertjeink
https://itf.njszt.hu/elismertjeink
https://njszt.hu/hu/form/njszt-dijak-jelolesek
https://njszt.hu/hu/kovacs_attila_dij_2021


Szeretettel gratulálunk az elismeréshez – jó érzés, hogy iránymutató személyiségek 
segítik a Neumann Társaság „A digitális világ GPS-e” küldetését! 

Az év legsikeresebb ICT-menedzserei 2021 - ITBusiness 

 

Magyar Érdemrendek 

 

Tagjaink közül Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést vehetett át Dr. 
Gyimóthy Tibor Szent-Györgyi Albert-díjas 
és Kalmár-díjas informatikus, a  Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja, 
a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
Informatikai Intézete Szoftverfejlesztés 
Tanszékének egyetemi tanára, aki az NJSZT 
keretében létrejött hazai Szoftvertechnológiai 
Fórum tudományos rendezvénysorozat 
munkáját több éven keresztül irányította. 

Szintén tisztikeresztet vehetett át Dr. Sima 
Dezső Neumann-díjas villamosmérnök, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
az Óbudai Egyetem professor emeritusa, az 
NJSZT korábbi elnöke, jelenleg tiszteletbeli 
elnökünk. Szeretettel gratulálunk! 

Nagy büszkeséggel gratulálunk Lovász 
László kimagasló Szent István-rend 
kitüntetéséhez és Sallai 
Gyula középkeresztjéhez is! 

Elismerések 2021. augusztus 20-a alkalmából 
- ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum 

 
  

https://www.itbusiness.hu/technology/aktualis_lapszam/kiadvanyok/ict-nagykonyv-2021/top-25/az-ev-legsikeresebb-ict-menedzserei-2021
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/elismeresek-2021-augusztus-20-a-alkalmabol
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/elismeresek-2021-augusztus-20-a-alkalmabol


A Trilobita is mellénk állt 

 

"A Neumann Társaság tevékenységét 
majdnem minden iparági résztvevő ismeri. A 
Társaság informatikai tudományok iránti 
tisztelete és elhivatottsága és az iparág 
magas színvonalának megőrzése érdekében 
tett erőfeszítései kimagasló értéket 
jelentenek számunkra is. Külön kiemelném a 
Neumann Társaság katalizátor szerepét. 
Nagyra becsülöm a tehetséggondozás, a 
korszerű technológiák oktatása területén 
végzett folyamatos munkáját. Ezért tartottuk 
fontosnak, hogy mi is támogassuk a 
Társaságot.” – mondja Koltai Zsolt, a 
Trilobita Zrt. vezérigazgatója. A 
szponzorunkkal készült beszélgetés már a 
kvantumszámítógépek felé tekintő cégvezető 
szakmai értékrendjébe is bepillantást enged. 

Interjú Koltai Zsolttal | Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 
 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

eJOI és CEOI – szépen zártuk a diákolimpiai szezont! 

 

Előző hírlevelünk idején kezdődött 
az Európai Junior Informatikai 
Diákolimpia, az eJOI, amely a verseny 
történetében addig példátlan magyar 
éremesővel zárult – bár hivatalosan négy 
éremszerzésre esélyes versenyzőnk volt, 
végül öt érmet sikerült begyűjteni! 

Molnár István Ádám aranyérmet 
kapott, Németh Marcell ezüstérmet 
vehetett át, Czanik Pál, Fülöp Máté és 
Jenei Marcell bronzéremnek örülhet! 

Azóta a Közép-Európai Informatikai 
Diákolimpia (CEOI) is véget ért, 

https://njszt.hu/hu/news/2021-09-08/interju-koltai-zsolttal
https://njszt.hu/hu/news/2021-09-08/interju-koltai-zsolttal


ott Németh Márton Tamás gyűjtött be 
egy szépen csillogó ezüstöt. 

Jelen számunkban Molnár István eJOI-
aranyérmessel való beszélgetésünket ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe! Honlapunkon már 
olvasható a tanárával – egyben a verseny 
miskolci házigazdájával –, Csató Endrével 
készült interjú is. 

Folytatjuk! Következő hírlevelünkben a CEOI 
kapcsán Németh Mártonnal és alelnökünkkel, 
Erdősné dr. Németh Ágnessel beszélgetünk! 

Molnár István Ádám, az aranyos (!) eJOIs | 
Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (njszt.hu) 

 

Neumann Verseny határidő 

 

A korábbi főtitkárunk, Kovács 
Győző szellemében rendezett nemzetközi 
programtermék versenyünk nevezési 
határideje novemberre módosult, a minden 
évben eseményszámba menő 
döntőt december 9-én tartjuk. 

Olyan diákokat keresünk, akikben van 
bátorság – jövendő menedzserként – egy 
saját programozói alkotást bemutatni a 
zsűrinek! 

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny – A Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny hivatalos honlapja (sulinet.hu) 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-08-31/molnar-istvan-adam-az-aranyos-ejois
https://njszt.hu/hu/news/2021-08-31/molnar-istvan-adam-az-aranyos-ejois
https://njszt.hu/hu/news/2021-08-31/molnar-istvan-adam-az-aranyos-ejois
http://ibela.sulinet.hu/neumann/
http://ibela.sulinet.hu/neumann/
http://ibela.sulinet.hu/neumann/
http://ibela.sulinet.hu/neumann/


Budapest Talent Summit 

 

Október 7-8-án jön a rangos esemény, melyen a Neumann Társaság 
tehetséggondozási programja is bemutatkozik! További információk később! 

 
 

 

ECDL 

Új infók az ECDL nyilvános fórumról 

 

Időpont: 2021. szeptember 16. 

Open source megoldások a közigazgatásban – erről a témáról ad elő Szabó 
Dóra, a NISZ Zrt. vállalati támogató és nyíltforráskódú rendszerek igazgatója 
nyilvános, online ECDL-tanévnyitónkon. Az előadásban a 2012 óta tartó időszak 
Open Source eredményeit vonultatja fel, melyeket a NISZ Zrt kompetencia 
központjának sikerült elérnie, illetve a szabályozási hátteret is bemutatja. 



Regisztráció és teljes program a mindenki számára nyitott eseményre (várjuk a 
kérdéseket, észrevételeket is!) 

ECDL tanévkezdő konferencia | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(njszt.hu) 

 
 

 

SZAKOSZTÁLY 

MMO-kerekasztal 

 

Röptében megoldott feladat: Hogy lehet a 
drónokról online tanítani? Milyen kihívásokkal 
járt az online, hibrid oktatásra való áttérés? 

Többek között erről is beszélgettek a 
Multimédia az oktatásban szakosztályunk 
igen aktív, pezsgő közösségének résztvevői 
az Edutus Egyetemen tartott 
kerekasztalon. Szakmai igazgatónk, Tihanyi 
Zoltán is jelen volt, az ő beszámolóját 
olvashatjuk. 

MMO-kerekasztal | Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

DIDMATTECH 

 

NOKIT szakosztályunk javasolta a részvételt! 

Ahogy az augusztusi hírlevelünkben már 
megemlítettük, a DidMatTech konferencia idén is 
megrendezésre került, immár 34. alkalommal. A 
Nagyszombati Egyetem és az ELTE Informatikai 
Karának közös programja szeptember 2-3-án 
zajlott, ez alkalommal online. A kétnapos 
nemzetközi konferencián nemcsak a visegrádi 
országok kiváló kutatói és oktatói képviseltették 
magukat, hanem Európán kívülről is csatlakoztak 
előadók. 

A plenáris előadást Eljakim Schrijvers, az IOI 
titkára és a holland csapat felkészítője 

https://njszt.hu/hu/event/2021-09-16/ecdl-tanevkezdo-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2021-09-16/ecdl-tanevkezdo-konferencia
https://njszt.hu/hu/news/2021-09-08/mmo-kerekasztal
https://njszt.hu/hu/news/2021-09-08/mmo-kerekasztal


tartotta. NOKIT (Nők az Oktatásban, 
Kutatásban, Informatikában és 
Tudományban) szakosztályunk tagja, Szlávi 
Anna szintén prezentációt tartott, amelyben arról 
beszélt, miért van kevés nő az informatika 
területén, és milyen tanulságokkal zárult felmérése, 
amelyben magyar informatikus-hallgatók 
motivációját és nehézségeit vizsgálta.  

Az előadások részletes programja és az absztraktok 
megtekinthetők a 
honlapon: http://didmattech.inf.elte.hu/program/ H
amarosan a kész cikkek is elérhetőek lesznek, ha 
valaki lemaradt volna a konferencia-előadásokról. 

 
 

 

ÖRÖKSÉG 

Telefónia – megújult kiadvány 

 

Szeptembertől újra ömlenek a látogatók Telefónia időszaki kiállításunkba. Képes 
Gábor kollégánk egy rövid cikkben foglalta össze a sztorit a tárlat mögött – a 
mélyebb, átfogóbb ismeretekre vágyók számára pedig ajánljuk adatbőséges 
kísérőkiadványunkat, melynek legfrissebb (második), javított-bővített kiadása immár 
elérhető a honlapunkon! 

Volt élet a mobiltelefon előtt! | A jövő múltja (ajovomultja.hu) 

http://didmattech.inf.elte.hu/program/
https://ajovomultja.hu/news/volt-elet-mobiltelefon-elott


 

Kutatók Éjszakája 

 

Szeptember 24-én, a Kutatók Éjszakáján 
természetesen állandó kiállításunk és 
Telefónia időszaki kiállításunk is 
tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai 
programokkal várja az érdeklődőket – egy 
kisebb, játékos válogatást pedig elhozunk 
Budapestre, ahol az ELTE IK könyvtárát 
töltjük meg retró e-sport előadásokkal, 
interaktív bemutatókkal. 

Regisztráció és részletes program 
szeptember 15-től! 

Kutatók Éjszakája – 2021. szeptember 24-25. 
(kutatokejszakaja.hu) 

 

Vegytiszta bemutatás – Élet és Irodalom 

 

Meglepő helyen, az Élet és Irodalomban olvashatunk egy remek cikket Magyarország 
egyik műszaki múzeumáról, a Vegyészeti Múzeumról, amely egy műemlék épületet 
használ fel ipartörténeti kiállítási célokra. A kiállításon számítástechnikai anyag is 
látható, például a GIER számítógép. 

https://kutatokejszakaja.hu/
https://kutatokejszakaja.hu/


Keressük a kapcsolatot a hazai műszaki gyűjteményekkel, a cikk is tanulságos, hogy 
mit tanulhatnánk egymástól! 

Vegytiszta bemutatás | ÉLET ÉS IRODALOM (es.hu) 

 
 

 

PARTNEREK 

HTE Infokom 

 

Szakmai partnerünk immár a 
huszonharmadik Infokommal jelentkezik! 

A konferencia célja, hogy lehetőséget 
teremtsen az infokommunikációs piac 
változásainak megismerésére, a legújabb 
műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- 
és alkalmazásfejlesztési elképzelések 
közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, 
az együttműködés elmélyítésére, a személyes 
és közvetlen kapcsolatok kialakítására. 

Program - Infokom2021 - HTE site 

 

Tedd láthatóvá a nők tapasztalatait 

 

https://www.es.hu/cikk/2021-08-19/korosi-boglarka/vegytiszta-bemutatas.html
https://www.hte.hu/web/infokom2021


Az IVSZ hazánkban úttörő felmérést végez a „nők az IT-ban” 
témakörben. A kutatás célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk a nők helyzetéről 
az említett szektorban, munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt. Igények, 
szaktudás, fájdalompontok… Támogatjuk a kutatást! 

Tedd láthatóvá! #femintech by IVSZ • IVSZ 

 

Színpadon a tudomány 

 

Időpont: 2021. szeptember 17-18. 

A múzeumunknak is helyet adó Szent-
Györgyi Albert Agora ad otthont a nagy 
hagyományú Színpadon a 
Tudomány rendezvénysorozat 2021-es 
eseményének. A természettudományos 
fesztivál és kiállítás a Magyar Kémikusok 
Egyesülete, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, az Informatika-
Számítástechnika Tanárok Egyesülete, 
a Bolyai János Matematikai Társulat és 
a Magyar Biológiatanárok Országos 
Egyesülete közös szervezése. 

Tudomány, oktatás, közművelődés egy 
helyen! 

Science on Stage Hungary (szinpadon-a-
tudomany.hu) 

 
  

https://ivsz.hu/tedd-lathatova-a-nok-tapasztalatait-igenyeit-szaktudasat-es-fajdalompontjait-it-teruleten/
http://szinpadon-a-tudomany.hu/
http://szinpadon-a-tudomany.hu/


Lem-beszélgetés – Felczak Műhely 

 

Időpont: 2021. szeptember 13. 

2021-ben lesz 100 éve, hogy megszületett Stanisław Lem, ez alkalomból 
tisztelgünk a lengyel író előtt. Életéről, írásairól, a lengyel irodalomban elfoglalt 
szerepéről és arról, hogy mit jelent munkássága a ma embere számára, Jerzy 
Snopek lengyel nagykövettel, Képes Gábor költő, sci-fi író, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság marketingigazgatójával és Nemere István író, 
műfordítóval fog beszélgetni az este moderátora, Dr. Lovászy László 
Gábor stratégiai elemző, jövőkutató, miniszteri biztos. 

Felczak Műhely vol. 7 - LEM 100: A kelet-európai tudományos fantasztikus irodalom 
óriása | Facebook 

 
  

https://www.facebook.com/events/208388284638703/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/208388284638703/?ref=newsfeed


Neumann, lengyel-magyar társaságban 

 

Méltó társaságba került Neumann János 
Gaál Tibor karikaturista összeállításában. 

A lengyel-magyar arcképcsarnok olyan 
tudósokat, művészeket, sportolókat, 
történelmi figurákat mutat be, akiknek 
az eredményei évszázadokon és 
országhatárokon átívelve gazdagítják az 
egyetemes kultúrtörténetet. 

A 2023-as Neumann120 eseményekre 
készülve is tanulságos látni, hogyan vált 
Neumann János a (pop)kultúra részévé: 
életműve, egyénisége nemcsak a 
tudományos élet és az IT-szakma számára 
értékes, de az országimázshoz is hozzájárul a 
világhírű tudós szellemi öröksége. 

Instytut Polski w Budapeszcie 

 
 

 

Tetszett a hírlevél? Támogasd munkánkat! 

 

Ha úgy érzed, hogy a munkánk fontos, 
Te is támogathatod tevékenységünket. 
Akár egy kattintással erre a QR-kódra, 
hiszen az okostelefon nemcsak „GPS-
ként” használható, de a „digitális világ 
GPS-ének” támogatására is. Jelképes 
1000 forint átutalására kérünk a QR-
kódra kattintással. 

De az igazi segítség az, ha tagjaink 
között tudhatunk! 

NJSZT tagság - egyéni tagság | Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság 

 

 

 
Támogatóink 

https://instytutpolski.pl/budapest/2021/05/20/ki-kicsoda-gaal-tibor-lengyel-magyar-arckepcsarnoka/
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
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