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Tisztelet az Érdemeseknek! 
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https://www.instagram.com/njszt/


Múlt hét szerdán, november 10-én több mint háromszáz regisztrálttal és mintegy 200 
valóban kitartó érdeklődővel megtartottuk online éves Neumann Konferenciánkat. A 
tanácskozáson jelentettük be hagyományos díjainkat és az IVSZ-szel és Infotérrel 
közös, az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila-díjat. 

A díjak jelentős, ünnepi megtiszteltetései az arra érdemeseknek. Az Életműdíj egy 
óriási példaképre, informatikai vezetőre hívja fel a figyelmet – innen is tisztelettel 
köszöntöm Havass Miklóst, idei díjazottunkat! - , a Neumann-díjasok az IT világ 
nagy vezetői, szervezői, akik a Neumann Társaság életében is nagy segítők, 
nélkülözhetetlen pillérek. 

A Kalmár-díjjal a kutatói szférát, a Tarján-díjjal a nagy oktatókat, tanárokat díjazzuk, 
sok évtizede immár. A Kemény János-díjjal pedig azokat a fiatalokat, akik már 
jelentős publikációkkal – vagy akár vállalkozásokkal, de főleg társadalmilag is fontos 
kezdeményezésekkel hívták fel magukra a figyelmet. 

Tisztelet a Díjazottaknak! Teljes listájuk itt olvasható – és tisztújító közgyűlésünkön 
részletesebben is bemutatjuk őket! 

Tizenkét hazai informatikai szakembert díjazott idén a Neumann Társaság | 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

Ez a sajtóhír nem tartalmaz még két, „belsős” köszöntést, amire a konferencián sort 
kerítettünk – és itt is szeretném kiemelni őket! 

Köszöntjük Vajkai Álló Gézát, jó egészséget és további sikereket kívánunk az idén 
90 éves szakembernek, aki már 2011-ben kiérdemelte Életműdíjunkat. A Neumann 
Társaság ÖRÖKSÉG tevékenységeinek egyik tartóoszlopa, továbbra is számítunk 
alapos munkájára az Informatikatörténeti Adattár gyarapításában! 

És a Társaságért végzett munkájáért Emlékplakettel köszöntjük Németh Andrást, 
aki 23 éven át dolgozott a főkönyvelőnkként.   Az egész korábbi és jelenlegi 
Neumannos közösség nevében köszönjük azt a rengeteg szakértő és alapos 
tanácsot, kezdeményezést is adó munkát, amit az elmúlt évtizedekben minket 
segítve végzett – és amit én is tapasztaltam, bár csak az utóbbi két évben 
dolgozhattunk együtt. Nem lehet említés nélkül hagyni azt a professzionalizmust 
és korrektséget sem, amit az utolsó félévben a lezárás és átadás során tanúsított.   

Szalay Imre 

ügyvezető igazgató 

  

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-11/tizenket-hazai-informatikai-szakembert-dijazott-iden-neumann-tarsasag
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-11/tizenket-hazai-informatikai-szakembert-dijazott-iden-neumann-tarsasag


HÍREK 

Közgyűlés 

 

November 25-én tartjuk a Tisztújító Közgyűlésünket. A Neumann Társaság alulról 
építkező civil szervezet, melyben fontos minden tag véleménye, ezért számítunk 
minden tagtársunk aktív részvételére. Lehetőség nyílik az eddigi munka 
áttekintésére. értékelésére és a jövő formálására is. A szavazati joggal bíró tagtársak 
külön levélben fogják megkapni a regisztrációhoz szükséges linket. Minden 
észrevételt, gondolatot, de különösen a részvételt várjuk! A tisztújító közgyűlés egy 3 
éves korszak értékelése és egy új kezdete, ezért is nagyon fontos, hogy a döntéseket 
közösen hozzuk meg. 

A jelöltek: Elnökségi és FB jelöltek bemutatása  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/elnoksegi-es-fb-jeloltek-2021


Meghívó Tisztújító közgyűlésre (2021.11.25.) 

  

 

A Neumann Társaság konferenciája az IT mélységeiről 

 

Idén a felkért előadóktól azt kérte a társaság, hogy vizsgálják meg, szakterületük 
esetében a legújabb technológiai fejlesztések milyen hatással vannak a 
mindennapi életünkre. Merre tovább, hogyan lehet elősegíteni egy élhetőbb, 
biztonságosabb világ megteremtését a technológia segítségével? 

„Ragyogó szervezés, előadók, témák és moderátor!!! De azért a személyes 
kapcsolatok lehetősége hiány, akár vegyes konferencia is jó lenne!” – egy a jellemző 
visszhangok közül. 

Beszámolónk: 

A Neumann Társaság konferenciája az IT mélységeiről 

  

 
  

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-02/meghivo-tisztujito-kozgyulesre
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-18/neumann-tarsasag-konferenciaja-az-it-melysegeirol


Európának több informatikusra volna igénye, de… 

 

  

„Ugyanakkor, bár az IT-szakemberek számának növelése alapvető fontosságú, az 
európai kormányoknak, a szociális és oktatási rendszereknek nemcsak a 
számosságra, hanem a munkaerő tudásának minőségére és a megfelelő minőség 
biztosításához szükséges cselekvésekre is hangsúlyt kell fektetniük” 

A digitális kompetenciafejlesztés nemzetközi tekintélye, az ICDL/ECDL világból 
ismert Jakub Christoph ITPE-főtitkár véleménycikke a honlapunkon! 

Európának több informatikusra volna igénye, de a digitális transzformációhoz IT-
szakemberekre lenne szükség  

  

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-10/europanak-tobb-informatikusra-volna-igenye-de-digitalis-transzformaciohoz-it
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-10/europanak-tobb-informatikusra-volna-igenye-de-digitalis-transzformaciohoz-it


TEHETSÉGGONDOZÁS 

Neumannos „kontent” a közoktatási konferencián 

 

Az éves Neumann Konferenciával 
párhuzamosan egy jelenléti tanácskozásra is 
sor került Hajdúszoboszlón, amelyről 
természetesen nem 
hiányozhattak Közoktatási, 
Tehetséggondozási- és Robotika 
Szakosztályaink képviselői – annyira nem, 
hogy egy egész delegáció és szinte egy külön 
szekció kerekedett a Neumann Társaság 
szakembereiből. 

A XXIII. Országos Közoktatási Szakértői 
Konferencián jártunk – s ha már ott 
jártunk, bemutattuk „tehetségpiramisunk” 
minden építőkockáját! 

Mindent az oktatásról – Neumannosok a 
közoktatás nagy eseményén 

 

2022-ben is lesz MIRK! 

 

Hozd el a sulid legügyesebb robotépítőit, 
robotprogramozóit, mérettesd meg a robotod 
izgalmas, furfangos pályákon! 

Ez akár egy nemzetközi karrier kezdete is 
lehet a robotika területén.  

Jó hír: 2022-ben ismét lesz Magyar 
Ifjúsági Robot Kupa - és már lehet rá 
regisztrálni, egészen 2021. december 
10-ig!  

A 
nemzetközi RoboCupJunior válogatóverseny
e, a Neumann Társaság szakmai 
támogatásával. 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa  

 

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/mindent-az-oktatasrol-neumannosok-kozoktatas-nagy-esemenyen
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/mindent-az-oktatasrol-neumannosok-kozoktatas-nagy-esemenyen
https://njszt.hu/hu/event/2022-01-23/magyar-ifjusagi-robot-kupa


MATEHETSZ Tehetség Közvéleménykutatás 

 

Októberben ünnepelte megalakulásának 15. 
évfordulóját a 14 civil szervezet 
kezdeményezésére létrejött, hazai és határon 
túli magyar tehetségsegítő szervezeteket 
tömörítő konzultatív testület, a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a jogi 
képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). 

Az évforduló alkalmából mi is hozzáférhetővé 
tesszük a tehetségsegítéssel kapcsolatos, 
reprezentatív, tanulságos 
közvéleménykutatást, a cikk aljáról 
letölthető! 

15 éves a magyar tehetséggondozás civil 
ernyőszervezete | Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

e-Hód 

 

Már megy a BIThódítás, több mint 300 
iskola, jóval több mint 3000 csoport 
vesz részt a versenyen! Kedvet csinálunk 
az informatikai gondolkodáshoz! 

e-Hód | HÓDítsd meg a biteket! (elte.hu) 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-11/15-eves-magyar-tehetseggondozas-civil-ernyoszervezete
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-11/15-eves-magyar-tehetseggondozas-civil-ernyoszervezete
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-11/15-eves-magyar-tehetseggondozas-civil-ernyoszervezete
http://e-hod.elte.hu/


Podcast diákolimpikonokkal 

 

Magolás helyett értelmezés, logikus gondolkodás, kíváncsiság és tudás. A tartalmas 
beszélgetés egyik megszólalója Szabó Kornél a józsefvárosi Fazekas Gimnáziumból, 
aki két bronzérmet is szerzett, matematikából és informatikából. Tehetséggondozási 
programunk aktív, sikeres résztvevője most is okot ad a büszkeségre – tanuljunk a 
fiataloktól! 

 #13 A siker kulcsa a tudományos diákolimpikonjaink szerint – Józsefváros Újság 
(jozsefvarosujsag.hu) 

  

  

 
  

https://jozsefvarosujsag.hu/podcast/13-a-siker-kulcsa-a-tudomanyos-diakolimpikonjaink-szerint/
https://jozsefvarosujsag.hu/podcast/13-a-siker-kulcsa-a-tudomanyos-diakolimpikonjaink-szerint/


ECDL 

Demovizsga mindenkinek 

 

Próbáld ki magad Te is! Teszteld le 
digitális kompetenciáidat automatikus 
vizsgarendszerünk segítségével! 

A Sophia vizsgarendszer széleskörűen 
használható, messze okosabb, mint a 
szokásos feleletválasztós felületek! Most a 
nemzetközi (Európán túli országokban is 
elfogadott!) ICDL rendszerének megfelelő 
tudásterületekből állítottuk össze az 
anyagot: 7 modul, 12 kérdés, max. 15 
perc! 

Ezekből a témákból bizonyíthatod 
rátermettséged: szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentáció, adatbázis-
kezelés, online alapismeretek, online 
együttműködés és IT biztonság. Igen, a 
demóvizsga már egyik új modulunk, az online 
kooperáció kérdéseiből is tartalmaz 
ismeretet. 

KÓD: ecdlhu21 

További információk: Sophia - ingyenes 
DEMO vizsga  

 

Digitális készségfejlesztő tréning időseknek 

 

2021. november 4-én a Neumann Társaság 
az Örökifjak Klubja – Aranytíz Nyugdíjas 
Klub keretei között digitális készségfejlesztő 
tréninget tartott a klub tagjai számára. Szánt 
szándékkal nem az előadás műfajának 
kereteit választottuk, szerettük volna 
interaktívabbá, gyakorlatiasabbá tenni a 
találkozót, így a résztvevők saját 
munkaállomásukon követhették nyomon és 
kattinthatták végig az ismertetett funkciókat. 

https://njszt.hu/hu/ecdl/sophia-ingyenes-vizsga-demo
https://njszt.hu/hu/ecdl/sophia-ingyenes-vizsga-demo
https://www.aranytiz.hu/modules.php?module=articles&do=article&artname=OEROEKIFJAK-KLUBJA-ARANYTIZ-NYUGDIJAS-KLUB
https://www.aranytiz.hu/modules.php?module=articles&do=article&artname=OEROEKIFJAK-KLUBJA-ARANYTIZ-NYUGDIJAS-KLUB


Olyan témák kerültek terítékre, melyek 
gyakorlati hasznot hoznak az idősebb 
korosztály számára: a tudással felvértezve 
gyarapítottuk az otthonról, karosszékből 
intézhető ügyek számát.  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-
08/digitalis-keszsegfejleszto-trening-
idoseknek 

 

SZAKOSZTÁLY 

Fogyatékossággal élők online oktatása 

 

Hallgatók / tanulók online oktatásával, 
tanulásával kapcsolatos észrevételekkel 
kapcsolatos szakmai eszmecserét 
szervez FÉTSZK szakosztályunk november 
18-án, melyhez online jelnyelvi tolmácsot is 
biztosítunk! 

A vendég: Dr. Komorócki-Steiner 
Henriette (NIK KRI egyetemi adjunktus, 
NIK esélyegyenlőségi koordinátor) 

Mindenkit szeretettel látunk! 

Fogyatékossággal élők hallgatók / tanulók 
online oktatásával, tanulásával kapcsolatos 
észrevételek  

 

A Mátrix kihívásai – FIGYELEM: ONLINE! 

 

Az NJSZT MultiMédia az Oktatásban 
Szakosztálya és a Milton Friedman 
Egyetem közös szervezésében, 2021. 
november 19-én, pénteken 10:00 – 14:00-
ig tartandó „A MÁTRIX kihívásai – A digitális 
tanítási és tanulási folyamat módszertani 
kérdései” rendezvény helyszíne a nem túl 
kedvező egészségügyi helyzetre való 
tekintettel változik. 

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-08/digitalis-keszsegfejleszto-trening-idoseknek
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-08/digitalis-keszsegfejleszto-trening-idoseknek
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-08/digitalis-keszsegfejleszto-trening-idoseknek
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-18/fogyatekossaggal-elok-hallgatok-tanulok-online-oktatasaval-tanulasaval-kapcsolatos
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-18/fogyatekossaggal-elok-hallgatok-tanulok-online-oktatasaval-tanulasaval-kapcsolatos
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-18/fogyatekossaggal-elok-hallgatok-tanulok-online-oktatasaval-tanulasaval-kapcsolatos


A rendezvény az egyetem által biztosított 
ZOOM felületen 
(https://us06web.zoom.us/j/87531758959) 
kerül megvalósításra. Ehhez a korábbi 
regisztrációs felületen létrehoztuk az online 
csatlakozás linkjét, amely a kezdés előtt 20 
perccel lesz elérhető. A rendezvény továbbra 
is ingyenes és regisztrálni a rendezvény 
megkezdéséig lehet az MFE felületén 
(https://uni-milton.hu/konferencia/a-matrix-
kihivasai/)! 

A Mátrix kihívásai  

 

Event of Gender Equality 

 

NOKIT szakosztályunk ajánlásával! 
A több mint 30 éve létező CEPIS, az 
Európai Professzionális Informatikai 
Társaságok Tanácsa – melyben 
hazánkat a Neumann Társaság 
képviseli –nagyon fontos 
dokumentumot fogadott 
el DiversIT charta néven. Most egy 
ezzel kapcsolatos, jelentős 
eseményre invitálunk. A „Nemek 
közötti egyenlőség az 
informatikai munkahelyeken: a 
korlátok lebontása” című 
webinárium november 26-án lesz! 

Nemek közötti egyenlőség az IT 
munkahelyeken: A korlátok 
lebontása  

 
  

https://us06web.zoom.us/j/87531758959
https://uni-milton.hu/konferencia/a-matrix-kihivasai/
https://uni-milton.hu/konferencia/a-matrix-kihivasai/
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-19/matrix-kihivasai
https://njszt.hu/hu/search?exp=diversit
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-26/nemek-kozotti-egyenloseg-az-it-munkahelyeken-korlatok-lebontasa
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-26/nemek-kozotti-egyenloseg-az-it-munkahelyeken-korlatok-lebontasa
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-26/nemek-kozotti-egyenloseg-az-it-munkahelyeken-korlatok-lebontasa


Tér – Idő – Tapasztalás online workshop 

 

Az e-Hétköznapok Szakosztályunk online 
workshopot rendez november 29-én. Az 
ismeretlen legyőzése – az infokommunikációs 
technológia lehetőségei és veszélyei a téri 
tájékozódásban. A vezetés mediatizációja – 
GPS-navigáció hatása a térbeli 
tájékozódóképességre. GPS-technológián 
alapuló járműkövetés lehetőségei a térben… 

És: mennyire vagyunk tudatos 
„kütyühasználók”? 

A digitális világ GPS-eként jószívvel ajánljuk a 
programot! 

TÉR, IDŐ, TAPASZTALÁS 

 

Ki van a zsebemben? 

 

„Honnan ismerem őket? Nos, ők híresek. Mások is, több százezren vagy millióan is 
szoktak velük együtt enni.  Mitől híresek? Mitől lesznek híresek több ezer éve az 
emberek? Például a színháztól a színészek.” De mi a helyzet az influencerekkel? E-
hétköznapi kérdések Talyigás Judittól és Guld Ádámtól. 

TALYIGÁS JUDIT-GULD ÁDÁM: Ki van a zsebemben? Miért van a zsebemben? - 
kerekasztal-mp.hu 

 

 

E-szolgáltatások minősége és a mesterséges intelligencia 

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-29/ter-ido-tapasztalas
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/talyigas-judit-guld-adam-ki-van-a-zsebemben-miert-van-a-zsebemben/
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/talyigas-judit-guld-adam-ki-van-a-zsebemben-miert-van-a-zsebemben/


 

Mesterséges intelligencia az élő nyelvek 
feldolgozásában. Rövidítve, hogy senki se 
értse: AI/NLP. Pontosabban, hogy aki érti, az 
is megijedjen: Komplex, magas dimenziójú 
matematikai algoritmusok hasznosítása 
ember és gép kommunikációjában. 

Ha nem vagy ijedős, csatlakozz az online 
konferenciához: 

Vitályos Gábor bevezetője 
után Normandy 
Tibor előadásával, november 30-án! 

E-szolgáltatások minősége és a mesterséges 
intelligencia | Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

OGIK – a 20 éves GIKOF rendezvényén jártunk 

 

Még az súlyosbodó koronavírus helyzet sem 
tudott a XVII. Gazdaságinformatikai 
Konferencia útjába állni. Idén a Pannon 
Egyetem adott otthont ennek a nagy 
presztízsű, nemzetközi szakmai eseménynek, 
mely évente más-más helyszínen kerül 
megrendezésre. 

Érdekes előadások mellett díjátadásokra is 
sor került – elismerést kapott az NJSZT, mint 
anyaszervezet is. Örülünk, hogy biztos 
keretet adhatunk a GIKOF-nak! 

Szakmai igazgatónk, Tihanyi 
Zoltán beszámolója: 

OGIK - a 20 éves Gazdaságinformatikai 
Kutatási és Oktatási Fórum rendezvényén 
jártunk  

Gratulálunk a GIKOF új vezetőségének! 

GIKOF tisztújító közgyűlés 

 

ÖRÖKSÉG 

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-30/e-szolgaltatasok-minosege-es-mesterseges-intelligencia
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-30/e-szolgaltatasok-minosege-es-mesterseges-intelligencia
https://njszt.hu/hu/event/2021-11-30/e-szolgaltatasok-minosege-es-mesterseges-intelligencia
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/ogik-20-eves-gazdasaginformatikai-kutatasi-es-oktatasi-forum-rendezvenyen-jartunk
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/ogik-20-eves-gazdasaginformatikai-kutatasi-es-oktatasi-forum-rendezvenyen-jartunk
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/ogik-20-eves-gazdasaginformatikai-kutatasi-es-oktatasi-forum-rendezvenyen-jartunk
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-17/gikof-tisztujito-kozgyules


Új munkatárs segíti az ITK munkáját 

 

„Kuspi Zsolt vagyok, végzettségemet tekintve informatikatanár. Tanári és 
rendszergazda munkakörben dolgoztam legutóbbi munkahelyemen. Előtte 
számítógépek javításával, összeállításával foglalkoztam. Érdekel a robotika, a 
programozás és a számítógépes grafika (pixel, vektor, 3D). „Vasas” és szoftveres 
embernek tartom magam. Arra a kérdésre, hogy mi motivál, egy szóval tudnék 
válaszolni: a megismerés. Legyen szó új vagy régi dolgokról. Mondjuk úgy: Mindent 
tudni akarok :) .” 

Kónya Orsolya kollégánk mellett Kuspi Zsolt is várja a látogatókat 
múzeumunkban – és értékes háttérmunkát is végez majd az informatikai 
múzeumügy érdekében. Zsoltot 2019-ben ismertük meg, a Lego-Katica építőjeként 
munkatársunk volt a győri Robotika Olimpián (WRO). 

Sok örömet kívánunk az immár állandó, közös munkához! 

  

 
  



Az Ördöglakatos 

 

Egy játékos informatikus nyomában 
jártunk. Nem volt szakbarbár – ez az abszolút 
minimum, amit a nagyszerű Szentiványi 
Tiborról mondhatunk, de talán azt sem 
túlzás kijelenteni: ez a koponya egy igazi 
rejtvény volt. A 90 éve született 
informatikusról november 6-án emlékeztünk 
meg a Pro Ludo Társaskörrel közösen, egy 
online-jelenléti hibrid előadói nappal 
a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban (MKVM). 

Beszámoló, képekkel és Dömölki 
Bálint prezentációjával! 

Az Ördöglakatos – egy játékos informatikus 
nyomában  

 

Informatikai múzeumok a nagyvilágban 

 

Foglalkozzunk a játékkal! Az Egyesült 
Államok elképesztően gazdag 
játékmúzeuma komoly léptékben 
teszi ezt, erről tanúskodik a Google 
Arts & Culture felületén 
hozzáférhetővé tett összeállítása is. 

The Strong National Museum of Play, 
Rochester , Egyesült Államok — 
Google Arts & Culture 

Mintegy 100.000 tárgy, mintegy 
30.000 videojáték borító esetén a 
mennyiség már önmagában átcsapna 
minőségbe, de a múzeum színvonalas 
online kiállításokkal is segít 
kontextualizálni a látottakat. Jó 
példa! 

Homepage - The Strong National 
Museum of Play 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-16/az-ordoglakatos-egy-jatekos-informatikus-nyomaban
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-16/az-ordoglakatos-egy-jatekos-informatikus-nyomaban
https://artsandculture.google.com/partner/the-strong
https://artsandculture.google.com/partner/the-strong
https://artsandculture.google.com/partner/the-strong
https://www.museumofplay.org/
https://www.museumofplay.org/


Kutor Show! 

 

November 18-án az IT Evolúció kibővítését, 
megújítását ünnepeljük az Óbudai Egyetemen. 
Egy fantasztikus magángyűjtemény válik 
közérdekké, közüggyé. 

Mindig élmény az informatika 
kultúrtörténetében kalandozó Kutor 
László professzort hallgatni, érdemes 
megnézni! 

IT evolúció 2.0 kiállítás megnyitója 

 

JELES EMBEREK 

Búcsú Heppes Aladártól 

 

Október 16-án elhunyt Heppes 
Aladár alkalmazott matematikus, az állami, 
számítógépes népességnyilvántartás 
létrehozója. Az ELTE legendás oktatójáról 
korábban videoportrét készítettünk, melyet 
mindenki figyelmébe ajánlunk – ahogy a 
megindító, személyes nekrológokat is. 

Nyugodjon békében! 

Elhunyt Heppes Aladár - ITF, NJSZT 
Informatikatörténeti Fórum 

 

50 éves az Intel 4004 

 

November 15-én volt 50 éve, hogy az Intel 
bemutatta az első mikroprocesszort, amely 
végül a személyi számítógép történetének 
legfontosabb processzorcsaládját megalapozó 
fejlesztés lett. A fejlesztésben a magyar 
származású Vadász László (Les Vadasz) is 
kulcsszerepet játszott, a cég vezetői közül 
pedig Gróf András (Andy Grove) is 
rengeteget tett azért, hogy a chipbe sűrített 

https://njszt.hu/hu/event/2021-11-18/it-evolucio-20-kiallitas-megnyitoja
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/elhunyt-heppes-aladar
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/elhunyt-heppes-aladar


vezérlőművek meghódítsák a világot. Egy 
apró tárgy, amely megnyitotta a 
számítógépek negyedik generációját! 

50 éves az első mikroprocesszor - HWSW 

 

PARTNEREK 

30 éves a SZTAKI.hu 

 

A magyar internet első doménnevéről tart 
kerekasztalbeszélgetést a SZTAKI november 
26-án. Az NJSZT nevében Képes 
Gábor marketingigazgató tart bevezető 
előadást. 

A SZTAKI szerepéről Kovács 
Lászlót hallhatjuk, majd a kerekasztal tagjai 
a magyar internet kezdeteiről beszélgetnek. 

A meghívott vendégek Bakonyi Péter, 
Csaba László, Horváth Nándor, Lábadi 
Albert, Martos Balázs, Pásztor Miklós és 
Tétényi István. 

30 éves a sztaki.hu, a magyar internet első 
doménneve - kerekasztal-beszélgetés: | 
SZTAKI 

 

Fogyatékos emberekért díjátadó 

 

https://www.hwsw.hu/hirek/64001/intel-4004-mikroprocesszor-processzor-chip-gyartas-8008-x86-jubileum-szuletesnap.html
https://www.sztaki.hu/sztaki-hu-30
https://www.sztaki.hu/sztaki-hu-30
https://www.sztaki.hu/sztaki-hu-30


December 2-án a múzeumunknak is helyet adó Szent-Györgyi Albert Agora egy 
nagyon szép, ingyenes programnak ad otthont. Az eseményen szeretnék díjazni 
mindazokat, akik arra érdemesek. Odafigyelésükkel, magatartásukkal, 
kezdeményezésükkel, tenni akarásukkal kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt 
időszakban sorstársukért - fogyatékossággal élő emberekért a mindennapi életében. 

Az esemény fővédnöke: Gémes László, a Csongrád - Csanád megyei közgyűlés 
elnöke. 

Fogyatékos Emberekért Díjátadó 2021 | Facebook 

  

 

Ingyenes online tanfolyam az adatvédelemről 

 

A Nők a Tudományban 
Egyesület 2020 januárjától részt vesz a 
“Citizen Scientists investigating Cookies 
and App GDPR compliance” (CSI-
COP) https://csi-cop.eu/  projektben. „Az 
online adatvédelemhez való jog” címmel 
már magyar nyelven is elvégezhető az 
ingyenes online tanfolyam. A tanfolyam 
bármikor elkezdhető, körülbelül 3 órát 
vesz igénybe.  

 A tanfolyam teljes anyaga magyar 
nyelven ITT elérhető. A tanfolyam 
eredményes elvégzése után a résztvevők 
bizonyítványt kapnak, és lehetőségük 
nyílik, hogy civil kutatóként, szakértő-
kutatókkal együttműködve részt vegyenek 
a nyomkövetők keresésére irányuló közös 
kutatásban.  

Legyél te is citizen scientist! (google.com) 

 
  

https://www.facebook.com/events/857677024899734/
https://csi-cop.eu/
https://bit.ly/CSI-COP-EDUCATION-HUN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1U4cvCgtw2WMOsIrEuw8QMklZjdhVtOBEnlMlXPMyoPejmA/viewform


Év PM-je 

 

Átadták az Év Projektmenedzsere 
díjat, Sárvári Mariann-nak. 

A szakember vezetésével valósult 
meg az ELMŰ – ÉMÁSZ 
áramhálózati vállalatok IT 
szempontból történő szétválasztása, 
mintegy 160 alkalmazás logikai 
szeparációjával.  Gratulálunk! 

A díj szervezője a 
Projektmenedzsment 
Kiválósági Tábla, melynek idén 
a Neumann Társaság is tagja 
lett. 

Átadták az Év Projektmenedzsere 
Díjat | Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

A Magyarországi Vezető Informatikusok 
Szövetsége általános iskolás korosztálynak 
szóló pályázatán két feladat közül 
választhatnak a gyerekek: 

1. Írj, rajzolj vagy készíts videót 3 percben 
arról milyennek tartottad az online oktatást! 
VAGY  2. Programozz, vagy készíts videót: 
milyennek képzeled a világűrt! 

Beküldési határidő: 2021.november 23. 

Részletes pályázati kiírás: 

https://mvisz.hu/palyazatok/ 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat
https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat
https://mvisz.hu/palyazatok/


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/11765 

 

 
 

  

https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/node/11765
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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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