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FÓKUSZBAN 

Három évünk elszelelt - A megújuló NJSZT 3 éve 

 

Hamar eltelt az idő a 2018. november 5-i tisztújítás óta, azóta is rengeteg 
átalakulással, változással. A 2021. november 25-re összehívandó tisztújító 
közgyűlésre készülve visszatekintünk, mit végeztünk. 

Az informatika mindenhova elérő voltára reagálva „A digitális világ GPS-e 
leszünk” lett az célkitűzés, hogy a szakmánk iránymutatója, élharcosa legyen a 
digitális világ eljövetelének. 

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


A stratégiában pedig a sokat emlegetett négy pillérre támaszkodva végeztük a 
mindennapi munkát, törekedve magának a szervezetnek is a megújítására. 
Mondhatjuk, hogy a Neumann Társaság átalakítás alatt, de az „üzletben” a munka 
folyik. 

A digitalizálásnak a magunk területein is erőteljesen nekikezdtünk, így új, korszerű 
alapra került a tagokkal való kommunikáció, a tagok adatainak kezelése. A belső 
rendszerek felhő alapúvá váltak, az ECDL-ben pedig e-bizonyítványt,  távoli-, sőt 
automatikus vizsgáztatást vezettünk be. 

Elkerülhetetlen volt a pénzügyi konszolidáció is, sokat tettünk az igen nagymértékű 
hiány csökkentésére. Egyre több támogató segít abban, hogy az NJSZT stabil 
szakmai szervezet maradhasson, de nem kerülhettük el a több tíz év óta nem 
változott díjak emelését és a létszám, működési tér nagyságának csökkentését sem. 

A jó célok megvalósításához aktív tagság, működő szakosztályok kellenek, erősebb 
elkötelezettséggel: számos változtatást tettünk ennek elérésére, a látott szakmai 
egyesületi példákat követve. 

Tudatos munka következtében nőtt a láthatóságunk: erős jelenlét a közösségi 
médiában, jelentős, színvonalas sajtómegjelenések, kéthetente megjelenő, tartalmas 
hírlevél... 

Megtartottuk, megújítottuk az éves, nagy konferenciák hagyományát is, új 
kezdeményezésekkel is gyarapítva a tagság lehetőségeit (szakosztályi konferencia, 
rendszeres, top témáról való online beszélgetések). 

Ilyen az átalakulásban lévő Neumann Társaság 2021-ben – és érzünk kedvet, erőt, 
támogatottságot a következő 3 évre is. Kérjük segítségeteket, részvételeteket! 

Reméljük, hogy nem csak elszelelt a három évünk. Hogy József Attilánál 
maradjunk: „Én egész népemet fogom / Nem középiskolás fokon / taní- / 
tani!” mintájára: egyetemi szinten segítjük a lakosságot a digitális világ kényelmes 
belakásában. 

Szalay Imre 

ügyvezető igazgató 

A taggyűlésről a tagjaink hamarosan értesítést kapnak a tagi rendszeren 
keresztül (Egyesület Online)! 

 
  



HÍREK 

DEEP IT. Ássunk a mélyére! Még lehet csatlakozni. 

 

Mindjárt itt a nagy nap, november 10-én, délután az éves, nagy Neumann 
Konferencián találkozunk. Már közel 200-an éltek a díjmentes regisztráció 
lehetőségével, de még lehet jelentkezni! 

Az előadók már készülnek. Kik ők? Aki Budapestre hozza a 3D-nyomtatók 
centrumát: Lakatos Dávid (Bostonból jelentkezik be hozzánk). Aki a Qubit szerint 
az év embere volt 2020-ban, egy informatikus a COVID visszaszorításáért: Török 
Ákos. Akin nem fognak ki a kamuvideók – és tudja, hihetünk-e a szemünknek és 
fülünknek: Veszelszki Ágnes. 

Aki pontos listákat vezet róla – és tudja is, merre tart az IT: Bakk József. Aki 
számítógépes modellezéssel segít a légszennyeződés csökkentésében: Horváth 
Zoltán. És korábbi alelnökünk, akinek a kisujjában van a nyelvtechnológia és pontos 
jövőképe van a nyelvek gépi feldolgozásáról: Prószéky Gábor. 

A konferencián nemcsak az ő témáik mélyére ásunk. Előkerül a „kincsesláda” is: fény 
derül a Neumann Társaság idei díjazottjaira és az Év informatikai újságírója kiléte 
sem marad titok! 

November 9-ig várjuk a regisztrációkat: 

NEUMANN KONFERENCIA 2021 

 
  

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-10/neumann-konferencia-2021


Exkluzív IT biztonsági tartalmak a Neumann Társaságtól 

 

Elkezdődött a november, a konferenciák 
hónapja, de hagyományosan októberben is 
számos eseményre sor került, például egy 
egész Európán átívelő kezdeményezés 
keretében: ez az Európai Kiberbiztonsági 
Hónap (ECSM). Mondhatjuk, hogy a 
halloweeni időszakban ijesztgetjük egymást a 
hackerek, adathalászok virtuális 
rémfiguráival, de az egész program messze 
nem az ijesztgetésről szól. „Jobb félni, mint 
megijedni” – ismerős a mondás, s ezért 
fontos a biztonságtudatosságra való 
felkészítés. 

Egyedi biometrikus adatokkal is teljes 
biztonságban – az e-közigazgatás 
átvilágításban. Érdemes feliratkozni Youtube-
csatornánkra: a legfrissebb tartalom az ECSM 
alkalmából rendezett konferenciánk teljes 
videója, Varga József Zoltán és Otti 
Csaba teljes előadásaival és a meetup 
beszélgetéssel! 

Exkluzív IT biztonsági tartalmak a Neumann 
Társaságtól 

 

IOI 2023 – még lógunk egy logóval! 

 

Nem egyszerűen egy menő logót keresünk - 
egy büszkeségre okot adó logót várunk! 

A Neumann Társaság, a Digitális Jólét 
Nonprofit Kft. (DJ Nkft.) és a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) közös 
konzorciumban nyerte el a 2023-as IOI - 
Nemzetközi Informatikai 
Diákolimpia rendezési jogát. 

Szegedre várjuk mintegy száz ország 
középiskolásait a fiatalok legrangosabb 
informatikai megmérettetésére! A verseny 
hazai szervezésének évét különlegessé teszi, 
hogy a XX. század legmeghatározóbb magyar 

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/exkluziv-it-biztonsagi-tartalmak-neumann-tarsasagtol
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/exkluziv-it-biztonsagi-tartalmak-neumann-tarsasagtol


származású matematikusa, Neumann 
János születésének 120. évfordulójára esik. 

Neumann Jánoshoz méltóan intelligens, 
kreatív, korát megelőző, névadónk 
szellemiségét megidéző logót várunk! 

Határidő, nyeremények és más részletek: 

Pályázati felhívás a Nemzetközi Informatikai 
Diákolimpia (IOI 2023) logójának tervezésére 
- Digitális Jólét Program 
(digitalisjoletprogram.hu) 

 

Interjú Svébis Andrással 

 

„Számos oka vannak, hogy miért tartom 
fontosnak a társaság támogatását. Az egyik, 
hogy a MOL az egyik legnagyobb vállalat 
Magyarországon, sőt, a MOL IT az egyik 
legnagyobb hazai IT szervezet – és ezért úgy 
gondolom, felelősséggel tartozunk a 
társadalomnak abban, hogy vissza is adjunk. 
Azt gondolom, a Neumann Társaság egy 
patinás, hosszú múltra visszatekintő, 
újragondolás előtt álló társaság, ahol nekünk 
is juthat szerep a későbbiekben.” 

Sorozatunkban annak járunk utána, hogy 
szponzorainkat milyen okok motiválták 
társaságunk támogatására – némi hátsó 
szándékkal: hátha mások is kedvet kapnak. 

Svébis Andrással, a MOL IT & Digital Group 
Business Solutions vezetőjével társadalmi 
felelősségvállalásról és digitális 
transzformációról beszélgettünk. 

Interjú Svébis Andrással 

 
  

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ioi-2023-logojanak-tervezesere?fbclid=IwAR1K6-UBpnlBX7MRvnRd-oMT34UsRmwU8h3fF8v23wXDn2VkvYAVqSv6EiU
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ioi-2023-logojanak-tervezesere?fbclid=IwAR1K6-UBpnlBX7MRvnRd-oMT34UsRmwU8h3fF8v23wXDn2VkvYAVqSv6EiU
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ioi-2023-logojanak-tervezesere?fbclid=IwAR1K6-UBpnlBX7MRvnRd-oMT34UsRmwU8h3fF8v23wXDn2VkvYAVqSv6EiU
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ioi-2023-logojanak-tervezesere?fbclid=IwAR1K6-UBpnlBX7MRvnRd-oMT34UsRmwU8h3fF8v23wXDn2VkvYAVqSv6EiU
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/interju-svebis-andrassal


TEHETSÉGGONDOZÁS 

BitHÓDításra fel! 

 

Várunk mindenkit Magyarország legnagyobb informatikai versenyén, az e-Hódon! Az 
informatikai gondolkodás sokszínűségéből ízelítőt adó kihívás! A 45 perces online, 
feleletválasztós versenyt 5 korcsoportban rendezzük meg, a 4. osztályos 
„kishódoktól” a 12. osztályos seniorokig. Ragyogó bevezetés ez, amely az 
informatikai látásmódot élesíti -  minden évben tízezres közönséghez jut el, hála az 
informatikatanároknak. 

Itt a november, lehet regisztrálni, készülni! 

Regisztráció és tudnivalók a 2021-es HÓD versenyről | e-Hód (elte.hu) 

Ne maradjatok le a térképről! 

HÓDítsd meg a biteket – Google Saját térképek 

 
  

http://e-hod.elte.hu/2021/10/25/regisztracio-es-tudnivalok-a-2021-es-hod-versenyrol/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1opLIh77QsAhP3sCvs6s5TFM6KdCroZV4&ll=47.59072078134828%2C20.59846227210904&z=8


Neumann Verseny 

 

Még két hétig lehet jelentkezni a Neumann 
Versenyre! A szekszárdi döntőn már sok 
érdekességet láttunk: játékprogrammal 
kirukkoló ifjú zsenit, aki később szponzor és 
zsűritag lett. Hasznos alkalmazást, amit 
kamaszok írtak – és a családi vállalkozás 
eredményesen használta. És a jövő 
menedzserei és fejlesztői számára kiírt 
versenyen bizony mindig volt helye a 
humornak is: 2018-ban például egy 
palacsintasütő robot mosolyogtatta meg a 
zsűrit. 

Süssünk ki együtt idén is valamit! 

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny 

 

EFOP tábori beszámoló 

 

Az EFOP 3.4.4-16-2017-00004 projekt 
keretében évek óta rendezünk robotika 
táborokat, a Pécsi Tudományegyetem felé 
is orientálva a legfiatalabbakat. 

Gyakorlati életből vett példákból építkező 
robotika feladatokban idén sem volt hiány a 
pandémia miatt kicsit megkésve 
megrendezett táborban. 

Érdemes megnézni a mellékelt képgalériát és 
videókat is: a jövő robotprogramozóit 
segítettük, hogy megtegyék első lépéseiket. 

Nagy Károly táborvezető beszámolója: 

Robotprogramozó leszek! – pécsi 
táborélmények 

 
  

http://ibela.sulinet.hu/neumann/
http://ibela.sulinet.hu/neumann/
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/robotprogramozo-leszek-pecsi-taborelmenyek
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/robotprogramozo-leszek-pecsi-taborelmenyek


Részletes anyag a versenymozgalmunkról 

 

Korábban megosztottuk már a versenyfelhívásainkat összesítő cikkünket, melyhez 
újdonságként egy részletesebb összefoglalást is mellékelünk (lásd a cikk alján, 
csatolmányban). Érdemes minél több iskolának, tanárnak, diáknak eljuttatni a 
hírt: hol vannak a kulcsok a Piramishoz! 

AKTUÁLIS! A NEMES VERSENYEK HATÁRIDEJE NOVEMBER! 

Nevezz a nevezetes versenyekre! Minden szinten IT 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-10-07/nevezz-nevezetes-versenyekre-minden-szinten-it


ECDL 

Interaktív Kérdezz-Felelek Online Fórum 

 

ECDL Országos Fórumunk résztvevői hiányolták a kötetlenebb beszélgetés 
lehetőségét, ennek biztosítottunk egy online felületet. Mintegy 50 ECDL-szakértő, 
vizsgaközponti munkatárs vitatta meg a ránk váró feladatot, kihívásokat. 

Egy tiszta modell alakult, melyre Szalay Imre, a Neumann Társaság ügyvezetője 
világított rá: a felkészülés és a vizsgázás, mint ahogyan ez általában a legkülönfélébb 
vizsgarendszereknél, például a nyelvvizsgáknál is szokásos, teljesen különválik. 

Ezt a rendszert is „szokni kell”, de már kényelmes, korszerű, logikus. Erre tartunk – a 
kérdéseknek, vitáknak pedig mostantól rendszeresen helyet biztosítunk. 

Rendszerszintű és egyedi problémák felvetése és megvitatása volt a cél az ECDL 
online fórumon 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/rendszerszintu-es-egyedi-problemak-felvetese-es-megvitatasa-volt-cel-az-ecdl-online
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/rendszerszintu-es-egyedi-problemak-felvetese-es-megvitatasa-volt-cel-az-ecdl-online


Új modulok 

 

Eddig 29 sajtótermék, köztük a megyei lapok 
is leközölték sajtóközleményünket új ECDL-
moduljainkról. 

Különösen az kelti fel sokak figyelmét, hogy 
az alapvetően alkalmazói ismeretekhez kötött 
ECDL-ben az épp frissen a világ 
legnépszerűbb programozási nyelvévé 
előlépett Pythonból is lehet vizsgázni. 

Ma már a digitális kompetencia képzés- és 
minősítés rendszerében helye van a 
programozásnak. Másik modulunk pedig az 
online kooperáció ismereteit tartalmazza. 
Íme, két fontos terület, amely egy rugalmas 
struktúrában minden munkavállalónak, 
tanulónak hasznos! 

Már programozási alapismeretekből is lehet 
ECDL-vizsgát tenni  

 

ECDL tréning a Csányi Alapítvánnyal 

 

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/mar-programozasi-alapismeretekbol-lehet-ecdl-vizsgat-tenni
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-03/mar-programozasi-alapismeretekbol-lehet-ecdl-vizsgat-tenni


Tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeken segít Csányi Sándor (OTP) 
alapítványa. Nagyon helyesen azt is észrevették, hogy a digitális kompetenciák 
nélkülözhetetlenek a későbbi boldogulás szempontjából. Az ECDL pedig sok 
sikerélményt ad a diákoknak. 

Idézzük őket: 

„A csoportunk az őszi szünetben is szorgalmasan folytatta a munkát, újabb sikeres 
vizsga reményében ECDL tréningen vettünk részt, ahol a képszerkesztést tanultuk 
meg. A rengeteg gyakorlás után felkészülten utaztunk Pécsre a vizsga helyszínére. 
Nagy izgalommal ültünk le a gépek elé, viszont mikor megláttuk a feladatsort minden 
aggodalmunk elszállt.”  

Csányi Alapítvány | ECDL tréning (csanyialapitvany.hu) 

 

Óbudai ernyők... 

 

Régi NJSZT-tagok emlékezhetnek a Neumann 
Társaság egyik szimbólumára, a Digitális 
Esélyegyenlőség „sárga esernyőjére.” 

Hogy ez a kedves emlék miért jutott 
eszünkbe az Óbuda jelképének számító 
esernyős szoborról? A kerületi önkormányzat 
úgy határozott: folytatódik a 
városrészben az a program, amelyben 
az ECDL vizsga regisztrációs díját 
visszatérítik a harmadik kerületi diákok 
számára. 

Remek példa más városok, kerületek 
számára is! – ha van esernyő, ha nincs… 

Emelt összegű karácsonyi támogatás, 
vizsgadíj-visszatérítés, kedvezményes 
biciklikölcsönzés – Ezekről is döntöttek a 
képviselő-testületi ülésen | Obuda.hu 

 
  

https://www.csanyialapitvany.hu/ecdl-trening-2/
https://obuda.hu/blog/hirek/emelt-osszegu-karacsonyi-tamogatas-vizsgadij-visszaterites-kedvezmenyes-biciklikolcsonzes-ezekrol-is-dontottek-a-kepviselo-testuleti-ulesen/
https://obuda.hu/blog/hirek/emelt-osszegu-karacsonyi-tamogatas-vizsgadij-visszaterites-kedvezmenyes-biciklikolcsonzes-ezekrol-is-dontottek-a-kepviselo-testuleti-ulesen/
https://obuda.hu/blog/hirek/emelt-osszegu-karacsonyi-tamogatas-vizsgadij-visszaterites-kedvezmenyes-biciklikolcsonzes-ezekrol-is-dontottek-a-kepviselo-testuleti-ulesen/
https://obuda.hu/blog/hirek/emelt-osszegu-karacsonyi-tamogatas-vizsgadij-visszaterites-kedvezmenyes-biciklikolcsonzes-ezekrol-is-dontottek-a-kepviselo-testuleti-ulesen/


SZAKOSZTÁLY 

Jövő héten Térinforrás! 

 

Az NJSZT újjáalakulóban lévő Térinformatikai Szakosztálya meetup sorozatot 
indít Térinforrás néven, november 11-én. 

A rendezvénynek az érdekes előadások mellett a networking, szakmai 
kapcsolatépítés is fontos része, így aki teheti, maradjon velünk az előadások utáni 
kötetlenebb beszélgetésen egy korsó sör vagy egyéb ital mellett. 

Témák: Számítógépes látás és szenzor fúzió autonóm rendszerekben; Automatizált 
illesztőpont felismerés UAV felvételeken; Úton a gépi tanulási módszerek 
távérzékelési alkalmazása felé; ESRIUM – EGNSS alapú nagy pontosságú úthiba 
felismerő rendszer és információs szolgáltatások. 

Esemény: 

Térinforrás Meetup | Facebook 

 
  

https://www.facebook.com/events/252725050204484


MMO kerekasztal 

 

A digitális tanulási és tanítási folyamat 
módszertani kérdéseiről 
szól MMO szakosztályunk következő 
programja a Milton Friedman Egyetemen, 
ahol a Vodafone Digitális Iskola Programjáról, 
a tanári szerep változásairól, e-Learningről és 
gamifikációról is hallhatunk. 

Zseni a mátrixban: érdemes 
csatlakozni november 19-én! 

A Mátrix kihívásai  

 

Fuzzy Ifjúsági Konferencia 

 

Mechatronika és járműipar: trendi témák, amelyek nemcsak a gazdaságot pörgetik, 
de tudósaink agyát is. Egyik legaktívabb szakosztályunk, a Magyar Fuzzy 
Társaság december 14-én, immár kilencedik alkalommal rendezi meg hallgatói 
konferenciáját, melynek célja: projektmunkák bemutatása e témákban. 

IMSµC 2021  

 
  

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-19/matrix-kihivasai
https://njszt.hu/hu/event/2021-12-14/imsmc-2021


ÖRÖKSÉG 

Szentiványi 90! 

 

Időpont: most szombaton! 

November 6-án a Pro Ludo Társaskörrel 
közösen, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban emlékezünk 
alapító tagunkra, jelentős 
informatikusunkra, Szentiványi Tiborra. 

Filmvetítés, kerekasztalbeszélés várja a 
megjelenteket, tiszteletbeli 
elnökünk, Dömölki Bálint pedig a hőskorról 
mesél, amikor Szentiványival az első magyar 
számítógépen dolgoztak – majd részt vettek 
egy tudományos egyesület 
megalakításában… A Neumann 
Társaságéban! 

Az esemény a XIV. Ördöglakat 
Találkozó része! 

Szentiványi 90! 

 

Pályaválasztási kiállítás az ITK-ban 

 

Nagy megtiszteltetés érte a szegedi 
Agorában működő Informatika 
Történeti Kiállítást. 

Kiállításunkat felkérték, hogy legyen részese 
az idei, 2021-ben, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal által szervezett (szinte 
valamennyi szegedi általános- és középiskola 
részvételével megvalósuló) Pályaválasztási 
Kiállításnak, amely 2021. november 4-5-6. 
napján lesz megtartva. Interaktív 
programokkal várjuk a diákokat: csörög a 
piros telefon és egymásnak feszülnek a 
szumórobotok! 

Pályaválasztási Napok az ITK-ban 

 

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-06/szentivanyi-90
https://ajovomultja.hu/news/palyavalasztasi-napok-az-itk-ban


Informatikai múzeumok a nagyvilágban 

 

Folytatjuk sorozatunkat a világ informatikai 
múzeumaiban való kalandozás újabb 
állomásával. Festői olasz környezetben 
található egy Apple múzeum, amely laza 
baráti kezdeményezésből lett egy nonprofit 
társaság jelentős, 7000 darabos 
gyűjteménye: bizonyítva, hogy a személyi 
számítógép története iránt mekkora a 
kereslet, érdeklődés a világon. 

Alma – paradicsommártással. Egy igazi olasz 
történet, egy amerikai alapítású világcég 
tiszteletére. Mindent az Apple-ről! 

All About Apple - Il museo Apple dove la 
mela prende vita 

 

Cikk a Razdanról 

 

Előző hírlevelünkben már kedvet csináltunk 
egy friss videóhoz a kiállításunk ékéről, 
a RAZDAN tranzisztoros számítógépről. Most 
egy adatokban és anekdotákban gazdag 
háttéranyagot kínálunk a szovjet-örmény 
gépritkaságról. 

(Képzelt) riport 
a VEIKI számítóközpontjából: hogyan és 
mire használták a gépet – mit tanulhat ebből 
az utókor? Kiderül a cikkből! 

Új cikk: Beszélgetés a Razdan-3 
számítógépről 

 
  

https://www.allaboutapple.com/
https://www.allaboutapple.com/
https://itf.njszt.hu/objektum/beszelgetes-a-razdan-3-szamitogeprol
https://itf.njszt.hu/objektum/beszelgetes-a-razdan-3-szamitogeprol


Időutazás a videojátékok világában 

 

Félmillió ember nem tévedhet: legalább 
ennyien hallgatták a vasárnap reggeli 
rántottasütés közben Képes 
Gábor kollégánkat, ahogy a videojátékokról 
mesél a minden retro kütyü iránt érdeklődő 
műsorvezetőnek, Leirer Tímeának. 

Bizony, a TV-tenisz potmétereitől hosszú út 
vezetett az e-sportig. Ütős beszélgetés, 
amely egy kis kedvcsinálónak is 
értelmezhető, hiszen Szegeden mi is 
bővelkedünk kipróbálható számítógépes 
játékokban! 

Érdekességek a videojáték történetéből - 
YouTube 

 

PARTNEREK 

Közoktatási szakértők Hajdúszoboszlón 

 

Folytatás vagy újrakezdés? 
A SULISZERVIZ monstre konferenciáján 
külön szekció foglalkozik a nemzetközi 
versenyek és a tehetségfejlesztés kérdésével, 
melynek keretei között alelnökünk, Erdősné 
dr. Németh Ágnes – és más 
szakértőink: Badics Alex, Pluhár Zsuzsa, 
Szögi Zoltán előadásai is hallhatóak 
lesznek. 

Az ECDL témaköréről pedig kiállítással, 
háttéranyagokkal várja az oktatási 
szakértőket főmunkatársunk, Rákosi 
Szilvia. 

 XXIII. Országos Közoktatási Szakértői 
Konferencia 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tib5FllQsd4
https://www.youtube.com/watch?v=Tib5FllQsd4
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-09/xxiii-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-09/xxiii-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-konferencia


A Tudomány Ünnepe 

 

Jó szívvel hívjuk fel a figyelmet a Magyar Tudományos 
Akadémia programsorozatára: klímaváltozás, új járványok, technológiai 
függőségek… És a megoldások, belátások, minden, amit a kémikusoktól, 
informatikusoktól, orvosoktól tanulhatunk.  

https://mta.hu/tudomanyunnep/  

 

Garai Géza Szabadegyetem 

 

November 9-én, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kara és a TIT Fejér 
Megyei Egyesülete sorozatában a Bel- és 
kültéri helymeghatározási módszerekről lesz 
szó. Hogyan tudjuk beltérben helyettesíteni a 
GPS-t? Tudunk-e pontosabb, vagy 
gyakrabban frissülő pozícióbecslést adni, és 
persze mennyiért? 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar - 
Garai Géza Szabadegyetem - 2021. 
november 9. (uni-obuda.hu) 

 
  

https://mta.hu/tudomanyunnep/
http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/1184-garai-geza-szabadegyetem-2021-november-9
http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/1184-garai-geza-szabadegyetem-2021-november-9
http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/1184-garai-geza-szabadegyetem-2021-november-9


Körkapcsolás 

 

November 11-én „Csúcsra járatva” Sportleckék projektmenedzsereknek a PMSZ-
szel! 

Olimpikonból projektszponzor, kétszer is csúcsformába kerülő, azaz újra nekifutó 
menedzserek és sportolók. Mik a párhuzamok? Gerinctorna, totó és szakmai 
beszélgetések a Magyar Projektmenedzsment Szövetség konferenciáján! 

https://pmsz.hu/rendezvenyeink/36-korkapcsolas-konferencia/ 

 

Hétpecsét 

 

November 17-én Információvédelem menedzselése XCVIII. 
Szakmai Fórumot tart a Hétpecsét Információbiztonsági 
Egyesület. Az ingyenes, online rendezvény egyebek mellett 
információvédelmi aktualitásokról szól, további témák: Zero 
Trust modell az MNB ajánlásainak tükrében, phishing, távoli 
személyazonosítás, iPar 5.0 – iSaac biztonságirányítási 
standard. 
 
Részletek a Hétpecsét honlapján. 

 

https://pmsz.hu/rendezvenyeink/36-korkapcsolas-konferencia/
https://hetpecset.hu/site/news/view/informaciovedelem-menedzselese-xcviii-szakmai-forum


Digitális Transzformáció 

 

November 18-án a mVISZ munkacsoport online ülésének fókuszában: Digitalizáció 
az egészségügyben! Digitalizációs trendek és hazai fejlesztések, mesterséges 
intelligencia a diagnosztikában. 

Részletek a mVISZ honlapján. 

 

Tetszett a hírlevél? Így is támogasd munkánkat! 

 

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

De az igazi segítség az, ha tagjaink 
között tudhatunk! 

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

Hírlevelünk HTML verziója itt érhető el: https://njszt.hu/hu/node/11657 

 

https://mvisz.hu/rendezvenyek/digitalis-transzformacio-munkacsoport-ules-online/
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/node/11657
https://securepay.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/lGBcPLBN_e3eFAUfhPpcYuGz0Ai1Zwrv0ScHqrMu4U6RftUmKf


Támogatóink 

    

    

    

    

  

 
 

Ezt a levelet a email@email.hu címre küldtük. 
Amennyiben a jövőben nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, a leiratkozás linkre kattintva egyszerűen és gyorsan 

leiratkozhat, ez esetben e-mail címét véglegesen töröljük rendszerünkből.   
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