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A tagság véleménye
A 2021 novemberében megválasztott Elnökség aktívan indított, számos új
kezdeményezést, területet kíván a programjába venni, s természetesen az eddig is
jól működő tevékenységek folytatását sem hanyagolja el.
Egy ilyen új iniciatíva volt, hogy az Neumann Társaság, mint szervezet munkájáról
visszajelzést kértünk tagjainktól, már csak azért is, hogy az elnökség első kézből
kapjon véleményt, hogy mi megy jól, min kell változtatni. Talán a szokatlanság is
belejátszott abban, hogy sajnos csak a tagság kb. 10%-ától kaptunk választ. Az is

egy tanulság, hogy valószínűleg több idő és nagyobb hírverés is kell, hogy nagyobb
számú tagreagálást érjük el.
Köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a felmérést! S nézzük az eredményeket, hisz
az is ösztönző lehet a jövőre nézve, hogy az eredményekről beszámolunk, s látszik,
hogy az elnökség, titkárság foglalkozik visszajelzésekkel.
Folytatás a honlapon:
Irányok - Arányok
Szalay Imre

HÍREK
Last minute – Háromkor kezdünk!

Ma délután folytatódik online meetup-sorozatunk: most a computer artról, a kortárs
gyűjtést, kultúrafogyasztást és alkotást behálózó digitalizációról és az újabban
sokszor emlegetett NFT való alapjairól és lehetőségeiről beszélgetünk avatott
szakemberekkel a művészeti múzeumok, galériák és az IT világából.
Itt az utolsó lehetőség csatlakozni!
Művészet, Informatika és az a titokzatos NFT
Eseményünket eddig 15 sajtótermék harangozta be, egy példa: Tech: Budapestre
hozták az őskomputert, amilyenen a Star Wars grafikái is készültek | hvg.hu

Netacademia hozzáférés egyéni tagjaink részére!

A Netacademia (www.netacademia.hu)
Magyarország legnagyobb e-Learning
szolgáltatója, elsősorban az informatikai
témájú képzések terén. A Training360
csoporthoz tartozó cég támogatni szeretné a
Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság működését azzal, hogy
térítésmentes hozzáférést biztosít az egyéni
tagjaink részére félszáz érdekes, több témát
felölelő tanfolyamához. Minden tag, aki az
idén érvényes aktív tagsággal rendelkezik
(tagdíját befizeti legkésőbb márc. 31-ig) vagy
egyéni tagként idén lép be a Társaságba,
hozzáférést kap ehhez a csomaghoz. A
részleteket a tagnyilvántartó rendszerbe
feltöltött dokumentum tartalmazza.
Amennyiben még nem tagunk, belépés
itt: https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsagegyeni-tagsag

Interjú Szalay Imrével

Egy új interjú olvasható ügyvezető
igazgatónkkal a PMI Blogon.
Az apropó a rangos Eric Jenett
Projektmenedzsment Kiválósági Díj, de
az áttekintő interjú nemcsak Szalay Imrét,
a profi projektmenedzsert mutatja be, hanem
a Neumann Társaság digitalizációjáról,
megújításáról és a Neumann120 év
tervezett eseményeiről is beszél a díjazott.
Érdemes elolvasni!
Interjú Szalay Imrével, az Eric Jenett
Projektmenedzsment Kiválóság Díj
nyertesével | PMI Budapest

Égető szükség van a nők nagyobb bevonására

„..Az utóbbi évtizedekben – épp amióta az
informatika presztízse megugrott – borzasztó
kevés nő dolgozik a szakmában. Nemcsak a
társadalmi egyenlőség jegyében kell ezért
tennünk, hanem az informatikai szektor
érdekében is: egyrészt komoly
munkaerőhiány van a tech-iparban, másrészt
számos kutatás bizonyítja, hogy a
csapatmunkát, sőt a végterméket – vagyis a
szoftvereket – is jobbá teszi, minél színesebb
a munkaerő.” – mondja dr. Szlávi Anna,
akivel a Nők és Lányok a Tudományban
Világnapon beszélgettünk.
Égető szükség van a nők nagyobb
bevonására

Védekezzünk a mérgező „mikroviselkedésekkel” szemben

Évek óta támogatjuk a nők érdekében történő DiversIT kezdeményezést - ennek
keretében rendezik meg március 9-én a Zoomos webinart. Gillian Arnold, a
DiversIT Charter vezetője tart előadást az imposztor szindrómát előidéző
"mikroviselkedésekről" és az ellenük való védekezésről.
Egy újabb lépés a mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító, a nők számára is
befogadó-elfogadó munkahelyi légkörért, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a nők
is arányos, egyenlő módon jelenjenek meg és érvényesüljenek a műszaki, IT
szakmákban.
Micro-behaviours and how to counter them - 9 March - CEPIS

World of Robots

A kiállítás részeként láthatóak lesznek a legújabb fejlesztésű humanoid robotok, nagy
értékű – kipróbálható – robot játékok, transformerek, irányítható focilabda, rakodó
tank robot, rajzoló robotkarok, 3D scannerek és nyomtatók, eredeti filmes relikviák,
mint például a Vasember, R2D2, Terminátor, Robotzsaru, ezenfelül több méteres –
nagy játékfilmes koncepció robotok, robotállatok, és a digitális kultúrához köthető
kiemelkedő újítások, sőt még egy Mars járó koncepció robot is bemutatásra kerül.
Egy időfalon bemutatjuk, hogy honnan hová fejlődtek a robotok és azt is
megnézhetjük, hogy miben jobb egy robot és miben egy ember – írja a
beharangozó. A márciusban nyíló World of Robots kiállítás szervezői felvették a
kapcsolatot a Neumann Társasággal, az együttműködés folyamatban van!
World of Robots

ECDL / ICDL
Az ICDL PROFI a munkáltatók számára is pontos képet adhat a munkavállaló digitális
kompetenciaszintjéről

Ma már egyre több munkáltató várja el a dolgozóktól a magasabb szintű felhasználói
ismereteket.

Az ECDL/ICDL vizsgamodulok követelményei bárki számára, így a munkáltatók
számára is nyilvánosan elérhetőek az ICDL Alapítvány honlapján kívül természetesen
a Neumann Társaság weblapjáról is. Így, ha az álláshirdetéseket az „ICDL
PROFI tanúsítvány előnyt jelent” szöveggel jelentetik meg, nem érheti
meglepetés a HR-seket, hiszen konkrétan tudható, hogy a jelentkező
milyen szintű tudással rendelkezik.
Az ICDL PROFI a munkáltatók számára is pontos képet adhat a munkavállaló digitális
kompetenciaszintjéről

ECDL bizonyítványt szerezhetnek a betelepülők a digitális tudásukról

A különböző országokból származó
jelentkezők számára a közös nyelvet az
informatika jelenti majd, és ha sikerül a
tanulással járó nehézségeket leküzdeniük, az
ECDL/ICDL bizonyítvány hozzásegíti őket
ahhoz, hogy megszerzett ismereteiket a
munkavállalásban is hasznosítani
tudják.
A Neumann Társaság és a Next Step
Magyarország egyesület már sok éve
együttműködik a betelepülők digitális
kompetenciáinak fejlesztése terén, ezáltal is
elősegítve az esélyegyenlőséget az arra
rászorulóknak.
ECDL bizonyítványt szerezhetnek a
betelepülők a digitális tudásukról

TEHETSÉGGONDOZÁS
Nemzetközi versenyek után

A Neumann Társaság tehetséggondozási programja számára különösen
fontosak az olyan nemzetközi versenyek, amelyek a diákolimpiák közti
félidőben alkalmasak a diákok mérésére, jó visszajelzést jelentenek. Februárban két
nemzetközi versenyen is kipróbálhatták magukat diákjaink.
Jó hírrel szolgálhatunk:
Az Info(1)Cup versenyen két aranyat és két ezüstöt gyűjtöttek a magyar
versenyzők!
Gratulálunk!
Nemzetközi versenyek után

Márciustól regisztrálhatsz a MIRK-re!

Fontos hír minden robotrajongónak, robotika szakkörösnek! Április 20-án: Magyar
Ifjúsági Robot Kupa - rengeteg érdekes kategóriával, köztük az egybe profibb
meccseken bizonyító robotfocival és az egészen kivételes, a művészetet a
tudománnyal, olykor a humorral ötvöző robotszínházzal!
Itt kibontakoztathatod a kreativitásodat!
Még semmiről sem maradtál le: márciusban lehet regisztrálni!
A Neumann Társaság szakmai együttműködésével megrendezett, patinás MIRK verseny
a RoboCupJunior nemzetközi verseny közösségéhez is kötődik, itt a nagy lehetőség a
továbblépésre, kitekintésre!

A teljes felhívás innen letölthető!
Magyar Ifjúsági Robot Kupa

Robotprogramozó Országos Csapatverseny

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 2010 óta szervezi Robotprogramozó
Országos Csapatversenyét, melyre március elsejéig jelentkezhetnek az 5-8.

évfolyamos diákok, 2-3 fős csapatokban. Az első fordulót március 25-én, a döntőt
április 23-án rendezik meg! A versenyen a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms
EV3 robotok programozása a feladat.
A csapatoknak egy előre elkészített pályán kell útvonalkövetési, alapvető
robotprogramozási és akadálypálya jellegű feladatokat megoldaniuk egy előre
összeépített robotra írt programok segítségével.
ROCS - Versenyleírás (robotprog.hu)

Merklik László Problémamegoldó Verseny

A BMSZC Neumann János Informatikai Technikum és az Emarsys
Technologies Kft közös versenyt hirdet, melyre a versengő kedvű középiskolásokat
várják, nevezni március 7-ig lehet. A Merklik Lászlóról (1975-2018), az Emarsys
egyik alapítójáról elnevezett verseny különböző stílusú logikai és informatikai
feladványok megoldásából áll.
Mintafeladatok, versenykiírás és más hasznos linkek:
3. ML verseny Meghívó 2022 (google.com)

SZAKOSZTÁLY
Time-to-event modellezés: egy hétköznapi probléma, ami kimarad a legtöbb
tananyagból

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetünk által szervezett programot március
16-án, a Zoomon tartjuk. Az előadó: Dr. Kovács György, Lead Data Scientist, DA
Analytics Kft.

Áttekintjük, hogy hogyan lehet felismerni a
time-to-event jellegű problémákat, miben
különböznek az idősor problémáktól, milyen
klasszikus megoldásokat találhatunk az
irodalomban, és hogyan hozhatunk time-toevent problémákat olyan formára, hogy
tetszőleges nem-lineáris osztályozó módszer
segítségével megoldhassuk őket a
gyakorlatban.
Time-to-event modellezés: egy hétköznapi
probléma, ami kimarad a legtöbb
tananyagból

Holnap! Informatikai Szakest az Információbiztonsági Szakosztállyal

Információbiztonsági
szakosztályunk Informatikai szakest –
A XXI. század kihívásai, ipari
szereplők, hallgatók és oktatók
találkozója címmel tart egy érdekes
rendezvényt. Az esemény február 24-én,
15 órai kezdettel az Óbudai Egyetem,
Keleti Károly Gazdasági Kar (1048
Tavaszmező u. 15-17.) épületében kerül
megrendezésre. Két fő témát járunk
körül:
1. Mik a legégetőbb kérdések (az ITszektorban)?
2. Van optimum az egyetemi (az
„universitas” eredeti jelentésében) képzés
és az ipari elvárások között?
Az esemény nyilvános, de a terem
kapacitása miatt kérjük
a tihanyi.zoltan@njszt.hu email
címen mindenképp előre jelezzétek,
ha részt kívántok venni.

Tech Trend Show

A Szoftveripari Innovációs Pólus
Klaszter idén újra megrendezi a TECH
TREND SHOW 2022 rendezvényt, mely az
elmúlt években (2017-2019) nagy sikerrel
valósult meg. A Tech Trend Show a régió
meghatározó rendezvénye, amelynek helyet
adó szegedi helyszín az IT szektor egyik
legdinamikusabban fejlődő központja.
A programot 2022. március 31-én rendezik
meg összesen 1000 m2 alapterületen,
az SZTE Tanulmányi és Információs
Központban.
A programon az NJSZT is képviselteti magát,
lehet jelentkezni megjelenni, az ötleteket
várjuk!

ÖRÖKSÉG
Kempelentől az MI-ig: Álmok Álmodói 20 az NJSZT-vel

Február 14-én együtt örülhettünk az ünnepélyes megnyitón! A Neumann Társaság
több hónapos, intenzív szakmai részvételével valósult meg a Millenáris Álmok
Álmodói 20 kiállításának Infokommunikációs csomópontja.

A világszínvonalú, interaktív tárlat erénye, hogy tágabb összefüggéseiben mutatja
meg az informatikát – és arra is van tér és hely, hogy a sokat emlegetett
iskolateremtők mellett például a közelmúlt startup-sikerei is
megjelenhessenek. Kempelen Farkastól a Preziig – és a mesterséges
intelligenciáig, melyet a Mesterséges Intelligencia Koalíció együttműködésével a
jelenig, sőt a jövőig mutat be a Neumann Társaság idővonala a tárlaton.
Kempelentől az MI-ig: Infokommunikációs csomópont az Álmok Álmodói 20-on

Laktanyából inkubátorház

Alakul a szegedi Science Park a Lézerközpont mellett. A jövőben több ezer
embernek munkát adó projekt egy újabb fontos épülettel gazdagodott: a Magyar
Molekuláris Medicina Kiválósági Központjával. Az épület ismerős lehet régi
tagjainknak, hiszen korábbi állapotában ez az egykori szovjet laktanyaépület adott
helyet múzeumi raktárunknak. Reméljük, hogy egyszer a végleges, önálló
múzeumépület is Szeged büszkesége lehet, hasonlóan mint most ez az
Inkubátorház.
Szeged.hu – A szegedi tudomány most lép a második évszázadába: inkubátorházat
adtak át a lézerközpont mellett
Szegedi Tudományegyetem | Első mérföldkövéhez ért a Science Park Szeged –
átadták az SZTE Inkubátorházat (u-szeged.hu)

Élet a Számítóközpontban

Informatikatörténeti
Adattárunk nemcsak „száraz” adatokat
gyűjt, de az összefüggések megtalálására
is csábít. Adattárunk szerkesztői is
készítenek személyes emlékekkel
színesített összeállításokat. Talán olyan
értelemben nem virtuális kiállítások, mint
ahogy azt a múzeumokban megszoktuk,
de mindenképpen sok információt
tartalmazó prezentációk.
Újonnan hozzáférhetővé tett anyag
érhető el például
a számítóközpontokban zajló munkáról
és „Ott fent a hegyen” a KFKI világáról.
Tárlatok - ITF, NJSZT
Informatikatörténeti Fórum

MEGEMLÉKEZÉS
Sántáné-Tóth Edit

Váratlanul elhunyt Sántáné-Tóth
Edit kollégánk, az egyik első magyar
programozónő, a Neumann Társaság
Informatikatörténeti Fórum
szakosztályának meghatározó tagja, az
Informatikatörténeti Adattár Személyek
rovatának vezető szerkesztője.
Keressük a szavakat. Csupaszív lénye és
végtelenül precíz, lelkiismeretes munkája
is nagyon hiányzik...
Sántáné-Tóth Edit (1938-2022)

Ivanyos Lajos

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2022. február
12-én, életének 89. évében elhunyt Ivanyos
Lajos főiskolai tanár, címzetes egyetemi
docens. „Sokat tanultam, kísérleteztem és
ami örömmel tölt el: használható és hasznos”
– vallotta a tudós, aki a Neumann Társaság
rendezvényeit is az utolsó pillanatig
figyelemmel kísérte.
Nyugodjon békében!
Elhunyt Ivanyos Lajos

PARTNEREK
VISZ CAFÉ

Folytatódik a VISZ Café, melyen IT vezetők
és szakértők beszélgetnek mindenről, ami a
munkájukkal kapcsolatos mostanság. A ma
16 órai beszélgetés témája: Az informatikai
fejlesztések priorizálása.
Beszélgetőpartnerek: Popovicsné Koncsos
Brigitta, E.ON, Fodor Andrea,
Projektcoach Consulting, Kerepesi Károly,
Aegon és Szántó Zoltán, Szerencsejáték
Zrt.
VISZ CAFÉ BESZÉLGETÉSEK FEBRUÁRBAN
(online) – mVISZ

Junior Projektmenedzsment Verseny

Partnerünk, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség felhívása:

Nem tudjátok még, mit hoz a jövő, de a projektmenedzsmentnek biztosan szerepe lesz
benne? Alapozzátok meg a karriereteket most!

Dolgozzatok valódi esettanulmányon! Legyetek összetartó, hatékony csapat!
Prezentáljátok meggyőzően az eredményeiteket! Pont úgy, mint később majd egy igazi
cég valós projektjében, élesben!
Kapjatok visszajelzést tapasztalt
projektmenedzserektől! Ismerjétek meg
személyesen a szakma elismert szereplőit!
Továbbképzési lehetőség, rendezvényeken
való részvétel, értékes tárgyjutalom vár a
legjobb csapatokra.
2022. február 28. – jelentkezési határidő,
2022. március 15. – kiválasztás, 2022. április
8. – középdöntő, 2022. május 6. – döntő!
Hírek - Magyar Projektmenedzsment
Szövetség (pmsz.hu)

Újra robotok lepték el Tatabányát

2022. február 11-én ismét az Edutus
Egyetem szervezésében került sor a Lego
robotépítési és programozási verseny
tatabányai fordulójára. A megmérettetésen
idén 6 csapat vett részt, akik Budapestről,
Székesfehérvárról, Esztergomból, Tatáról és
Pécsről érkeztek.
Újra robotok lepték el Tatabányát az Edutus
Egyetem szervezésében a FIRST® LEGO®
League tatabányai fordulóján | Edutus
Egyetem

Hibrid verseny küszöbén

"Hibrid lett a munkavégzés, az ügyintézés, az intelligencia, az informatikai

infrastruktúra, de még a gyártás is. Egy hibrid rendszer vagy módszer ötvözi
összetevőinek előnyeit, de hátrányait is. Egy hidroplán nem mindenben helyettesíti a
motorcsónakot vagy az utasszállítót, ám számos olyan vonzó tulajdonsággal
rendelkezik, ami miatt megéri használni. 2022-ben mindenkinek meg kell találnia,
hogyan tudja a legjobban ötvözni a különféle összetevőket a vállalati működés minden
területén, hogy az így kialakuló hibrid megoldásokban az előnyök legyenek túlsúlyban,

a végeredmény pedig a gyorsabb innováció, a hatékonyabb operáció, a jobb
ügyfélkiszolgálás legyen."

Izgalmas konferencia várható március elsején, alelnökünk, Svébis
András részvételével!
ITBusiness&Technology 2022 - ITBUSINESS
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