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Már most jegyezze be a naptárába!!! 
A Mester és MI! 
Neumanntól a blokkláncig és tovább 
 
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk. 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért  
 
A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az 
Információs Társadalom folyóirat. 
 

  
 
Részletes program:  
http://njszt.hu/de/esemeny/20180627/a-mester-es-mi-neumanntol-a-blokklancig-es-tovabb-a-12-
de-konferencia-tervezett- 
Regisztráció: 
http://njszt.hu/de/12-de-konferencia-online-regisztracio 

 
A nélkülözhetetlen 3I 
 
Fontos cikk jelent meg a Világgazdaság című lap június 21-i számában, Csath Magdolna professzor 
asszony tollából. A Digitális versenyképességünk című írás az IMD svájci versenyképesség-kutató 
tanulmányát elemzi. A hatvanhárom ország digitális versenyképességét érintő felmérés szerint – bár 
Magyarország általános versenyképessége a V4-országok között a legjobb – a digitális területen 
visszaestünk és csak negyvenhatodikak vagyunk. 
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„Tudjuk, hogy számos jó kezdeményezés működik ezekben a témákban. Meggyőződésünk, hogy csak 
ezek szinergiája vezethet áttöréshez Magyarország versenyképessége érdekében. Nagyon fontos az 
eredmények hivatalos elismertségének jelentős fokozása a magyar társadalom digitális jól-léte 
érdekében.” – Ügyvezető igazgatónk, Alföldi István így reagált Csath Magdolna professzor asszony 
Világgazdaságban megjelent cikkére a lap hasábjain „A nélkülözhetetlen 3I” címmel. 3I, azaz 
I(nfrastruktúra), I(gény), I(smeret). Az NJSZT álláspontja szerint nagyon fontos az együttműködés az 
ország érdekében, hogy a digitális versenyképességben ne sereghajtók, hanem éllovasok legyünk. 
 
A teljes cikk itt olvasható:  
https://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/a-nelkulozhetetlen-3i-2-977514/ 

 

Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT - díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarján-emlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2018. 
szeptember 26-ig a http://njszt.hu/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap kitöltésével tegyék 
meg. A díjátadásra 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A 
díjakról részleteket itt olvashatnak: http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
 

Év CIO-ja 2018 Pályázat felhívás 
 
A Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 2018-ban is kiírja az Év CIO-ja pályázatot. Pályázat célja, 
hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint díjjal 
elismerje az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó CIO munkáját. 
A jelentkezést rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. 2016-tól átadják 
az Év fiatal CIO-jának járó Braun Péter díjat is. 

 
9.2 milliárd eurót invesztál az Európai Bizottság a digitális kihívásokra 
 
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy 9,2 milliárd eurót fektet be a digitális kihívások kezelésére a 
2021-2027 közötti, hosszú távú költségvetése részeként. A Digital Europe program célja, hogy 
megerősítse azokat a digitális területeket, melyekben Európa erős, beleértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a fejlett digitális készségeket.  
A program keretében 700 millió eurót fognak felhasználni annak biztosítására, hogy a 
munkavállalóknak lehetősége legyen a fejlett digitális készségek fejlesztésére különféle módokon. 
Speciálisan célzott programok (Digital Innovation Hubs) segítik majd a kkv-kat és a közszférát, hogy 
dolgozóik megszerezhessék a szükséges készségeket.  
Biztosak vagyunk benne, hogy a digitális kompetenciák keretrendszerének maximálisan megfelelő 
ECDL-nek jelentős feladatai lesznek e folyamatban. 
 
További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_en.htm 
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Fókuszban az IT biztonság – az NJSZT-nél is 
 
Az IT biztonság kérdéseit járta körül az IT Business júniusi ITB Club rendezvénye. „Annyit érdemes IT 
biztonságra költeni, amennyi a nyugodt alváshoz kell” – tanácsolta Papp László, a Gartner képviselője 
a jelenlévőknek. Az informatikai megoldások mellett nagyon fontos a tudatos felhasználói attitűd is. 
A rendezvényről az IT Business július 3-i számában jelent meg beszámoló (Schopp Attila: IT-biztonság 
nem csak a nagyoknak jár, p35-37.), melyben az NJSZT ügyvezető igazgatója, Alföldi István beszámolt 
a Társaságunk honlapján ingyenesen hozzáférhető IT biztonság közérthetően könyv megújításáról. 
Az eredeti bejelentéssel összhangban készül a kötet korunk kihívásainak megfelelő, új változata, 
melyet augusztus elején már olvashatnak is – a megjelenésről természetesen időben hírt adunk. 
 
Rövid összefoglaló és képgaléria az ITB Clubról: 
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/human/behaviour/work/Informaciobiztonsag_nem_csak_nagyokn
ak.html?query=ITB%20Club 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Hacktivity2018 
2018. október 12-13. 
MOM Kulturális Központ 
 
2018-ban ismét megrendezésre kerül Közép-Kelet Európa legrangosabb IT biztonság konferenciája, a 
Hacktivity. 
 
Keynote speakers: Rodrigo Branco, Chief Security Researcher az Intel Corporationtől és Mike 
Ossmann, alapító a Great Scott Gadgetstől. 
 
Bővebben: https://www.hacktivity.com/ 
 

Külföldi rendezvények 
 
IJCAI-ECAI-18 
July 13th to July 19th, 2018 
Stockholm, Sweden 
 
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-
ECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the 
submission of technical papers for the main technical track of the conference. 
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all 
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search, 
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing, 
robotics and perception, and multiagent systems. 
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018 
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net 
 
More information: http://www.ijcai-18.org/ 
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EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and 
Innovation Conference) 
2018. szeptember 5-7. 
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia) 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a 
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI 
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018-
ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel 
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek 
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve 
ápolása érdekében. 
31.07.2018 Early registration deadline 
30.08.2018 Upload of conference presentation 
 
További információk: http://2018.eurospi.net/ 
 

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 
9-12 September, 2018 
Poznan, Poland 
 
The FedCSIS 2018 Federated Conference invites submissions of POSITION PAPERS to its respective 
events. Position papers must not exceed 8 pages and they should relate to an ongoing research or 
experience. Position papers will be presented by the authors alongside regular papers. Position 
papers may be also submitted as DEMO PAPERS and presented as demonstrations of software tools 
and products. They should describe non-for-profit software tools in a prototype-, alpha-, or beta-
version. 
 
https://fedcsis.org/ 

 
További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 

 

 
 
További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link 
elérhető a fenti képre kattintva! 
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A jövő múltja – Neumanntól az internetig 
 
Könyv és kiállítás 
 
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor, 
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén, 
a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. 
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft. 
 
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu 

 
 

A képre kattintva belelapozhat 
a könyvbe 

 
Figyelemfelhívás! 
 
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak 
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk! 

 
Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 
 

 
Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/ 
 

 
Üdvözlettel: NJSZT 
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