NJSZT HÍRLEVÉL

2019. május 8.
NJSZT éves beszámoló közgyűlés
2019. május 27. 10 óra
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2019. május 27-én, 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019. május 27-én 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2018. év pénzügyi terv-tény elemzése. A Felügyelő
Bizottság kiegészítése.
3. A 2019. év pénzügyi terve. A Felügyelő Bizottság kiegészítése.
4. Alapszabály módosítás
5. Kibővített Elnökség tagjainak megválasztása (módosított Alapszabály elfogadása esetén)
Kérjük, hogy legkésőbb 2019. május 22-ig regisztráljon itt!
A 2018. évi közhasznúsági dokumentumok itt megtalálhatók.
A módosított Alapszabály tervezete itt olvasható, a változásokat vastag dőltbetűvel kiemelve jelöltük.
Üdvözlettel:
Beck György
elnök, NJSZT

Fektessen a jövőbe! Önnek 1 százalék, nekünk 100 százalék. És nyugodt lehet: száz
százalék, hogy támogatása jó helyre kerül.
Az NJSZT már 51 éve a magyar IT-világ meghatározó szervezete. De nemcsak a múltunk jelent
garanciát: a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként is mindent elkövetünk, hogy az MI jövője a
mi jövőnk legyen, minden előnnyel a magyar társadalom minden tagja számára.
A digitális világ GPS-eként segítjük a tájékozódást az információs társadalom világában.
Megőrizzük a múlt értékeit. A világ 4-5 legnagyobb informatikai gyűjteményének egyikét fejlesztjük,
hogy a Jövő múltját az Ön „unokái is láthassák”.

Alkalmazkodunk a jelenhez. Magyarország versenyképessége elképzelhetetlen a digitális
kompetenciák nélkül. Bizonyítjuk a digitális írástudást: 22 éve az ECDL hazai vezető szervezeteként.
Befolyásoljuk a jövőt. Legyen szó akár informatikai versenyekről, akár diákolimpiai felkészítésről.
Nálunk nincs lógás, de van LOGO verseny, minden Nemes versengés az NJSZT-hez kötődik, ahogy a
Neumann Verseny is. Robotikában és robotversenyekben is otthon vagyunk.
Támogassa adója 1 százalékával a Neumann Társaságot. Területi és szakmai közösségeink
behálózzák az országot, várjuk tagjaink sorába – és köszönjük a támogatást!

„Szegeden rejtőzik a világ legkülönlegesebb kompjútertörténeti gyűjteménye”
Az Index a MI és a Robot kiállítás (2017) és a jelenleg is látogatható Generációk Saját Mobiljai című
tárlat beszámolója után a teljes Informatika Történeti Kiállítást mutatta be nagyképben. A kiállított
tárgyak, informatikatörténeti relikviák révén remek képet kaphatunk a számítástechnika fejlődéséről,
az első kibernetikus gépezetektől, a szobányi komputereken át, napjaink okoseszközeivel bezárólag.
„A világon nincs még egy ilyen gyűjtemény” – mondta az Indexnek Alföldi István, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság igazgatója a gyűjteménnyel kapcsolatban. „Az Informatika Történeti
Múzeum Alapítvány gyűjteménye több évtizedes munka gyümölcseként állt össze, három nagyszerű
ember, Muszka Dániel, Kovács Győző és Bohus Mihály jóvoltából. A nyolcvanas években kezdődött
gyűjtés eredményeképp elmondhatjuk, hogy a szegedi gyűjtemény egyedülálló a világon. Van ugyan
négy-öt nagy informatikatörténeti múzeum a világon, de olyan, amiben a keleti és a nyugati
fejlesztések fő állomásai egyszerre láthatók, egy sincs.”
Bővebben:
https://index.hu/techtud/2019/05/05/szegeden_rejtozik_a_vilag_legkulonlegesebb_kompjutertorte
neti_gyujtemenye/

Neumann János Kollégium indul a Népfőiskolán
A lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Művelődési Intézet 2019. május végén szakmai képzést indít
Neumann János Kollégium elnevezéssel. A kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek
Neumann János tudományos életművével, illetve olyan fejlesztésekről és kutatásokról értekezzenek,
amelyek meghatározzák a világ következő 5-10 évének alakulását.
Bővebben:
http://www.nepfolakitelek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3336:2019-03-0609-06-00&catid=88:2019-03-06-08-58-24&Itemid=152

Rendezvények a közeljövőben
Neumann-nap
2019. május 9. 10-14 óra
ELTE IK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar ismét megrendezi hagyományos ünnepségét, a
Neumann-napot, amelyen ez alkalommal a Numerikus és Gépi Matematika Tanszék 1968-as
megalapításáról emlékeznek meg. Az NJSZT ITF képviseletében Sántáné-Tóth Edit ad elő.

A rendezvényhez kapcsolódóan kerülnek átadásra a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai
Tanulmányi Verseny és a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny döntőbe jutott
diákjainak az elismerések.
Bővebb információ és regisztráció: https://www.elte.hu/content/neumann-nap.e.11518

Információvédelem Menedzselése – LXXXVI. Szakmai Fórum
2019. május 15. 10 óra
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Májusban nyolcvanhatodik alkalommal rendezik meg az „Információvédelem menedzselése” szakmai
fórumot. A 2019. május 10-i eseményt szervező Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
elsősorban az informatikai biztonság felelőseire számít - IT biztonsági szakemberek, IT biztonsági
vezetőkre, szakemberekre, rendszergazdákra -, valamint a téma iránt érdeklődőkre. A rendezvény
egyaránt érinti a köz-és versenyszféra szereplőit!
A Szakmai fórum az ISACA Hungarian Chapter által támogatott rendezvény. CPE pontszerzési
lehetőség.
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2019. május 12-ig elektronikus regisztrációval a
www.hetpecset.hu honlapon keresztül.

Szoftver export – magyar sikertörténetek
2019. május 16. 14 óra
Óbudai Egyetem
Budapest III. Bécsi út 96/B F09 terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSZT iTF) és az
Óbudai Egyetem (ÓE) tisztelettel meghívja a magyar szoftver export első lépéseit ismertető
rendezvényére.
Minden érdeklődőt szívesen látunk. Részvételi szándékát kérjük, hogy itt jelezze.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/szoftver-export-%E2%80%93-magyar-sikertortene

31. Körkapcsolás konferencia
2019. május 16. 13 óra
ÖbölHáz Rendezvényközpont
1117 Budapest, Kopaszi-gát 2.
Egy nap a projektmenedzsment területén jelentkező generációs különbségekről és ezek kezeléséről.
Miben különböznek, miben más az X, Y, Z generációk értékrendje, s mégis hogyan tudnak
együttműködni? Képesek-e a szervezetek, a projektek felkészülni az újabb és újabb generációkra? Mi
az az agilis transzformáció?
A generációs különbségek adta izgalmas kérdésekre neves szakemberek adnak választ a PMSZ 31.
Körkapcsolás konferenciáján!
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/31-korkapcsolaskonferencia-457

XVII. IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia
2019. május 22. 10 óra
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Ebben az évben XVII. alkalommal kerül megrendezésre az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy
tudományos folyóirat, az egészségügyi vezetők szaklapjának Országos Egészségügyi
Infokommunikációs Konferenciája.
Témakörök:
• Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
• Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
• Az EESZT fejlesztői cégek workshopja
• GDPR – adatbiztonság, adatvédelem
• Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Rendszer bevezetése
• Regiszterek
• K+F
• Telemedicina
Bővebb információ:
https://www.imeonline.hu/konferencia.php?konference=ime_xvii_ime_orszagos_egeszsegugyi_info
kommunikacios_konferencia

ADA 2019 konferencia – Több nőt az informatikába!
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
2019. május 24-25.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Az ADA konferenciasorozat következő konferenciája.
Az ADA konferenciasorozat elsődleges célja, hogy lehetőséget és közeget biztosítson az informatika
és a STEM (science, technology, engineering and mathematics) területeken dolgozó és kutató nők
szakmai kommunikációjának.
A konferencia kiemelt figyelmet kíván fordítani a kapcsolódó szakterületek munkaerő utánpótlásának
problémáira, az érdeklődők pályaválasztási motivációja növelésének, illetve az orientáció
kialakításának lehetőségeire.
Hívunk és várunk az oktatási, kutatási és ipari szektorból előadásokat kutatási eredményekről, jó
gyakorlatokról, új fejlesztésekről is.
E konferencián helyet kívánunk biztosítani a kutató középiskolai diákoknak és egyetemi hallgatóknak
is a munkájuk, eredményeik bemutatására!
A részvétel ingyenes, csak regisztrációhoz kötött.
A konferencia fedezi a tanácskozás két napján a regisztrált résztvevők ebédjét és a kávét a
kávészünetekben. A résztvevő diákok részére mindenképpen, dolgozók részére pedig a keret erejéig
fedezi a szállást.
Fontos dátumok, határidők
Konferencia: 2019. május 24-25.
Cikk benyújtása végleges formátumban: 2019. augusztus 20.
Tanulmánykötet megjelenése: 2019. december
További információk és regisztráció itt: https://inf.unideb.hu/ADA2019/

„SÖRINFO 2019”
2019. május 29. 17 óra
Debrecen, Régi Vigadó Étterem
A korábbi hagyományokat követve ez évben 2019. május 29-én (szerda) délután 17.00-kor, a Régi
Vigadó éttermében illetve kerthelyiségében kerül megrendezésre a „SÖRINFO 2019” az NJSZT HajdúBihar Megyei területi szervezetének szervezésében.
A rendezvény szakmai részében Hirsch Gábor: Hogyan tompítsuk a GDPR okozta fejfájást? címmel
tart előadást (NJSzT IT biztonsági szakosztály).
A részvétel NJSZT tagoknak ingyenes.
A rendezvényre Önt és munkatársait tisztelettel meghívjuk!
Részvételi szándékát kérjük, hogy 2019. május 23-ig jelezze a vecsei.ildiko@inf.unideb.hu email
címen vagy az 512-900/75022-es telefonszámon!

XXV. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2019. június 6-7.
Ericsson Székház
Budapest, Magyar Tudósok Körútja 11.
2019-ben XXV. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi
konferencia, az Ericsson Magyarország Kft., valamint a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy
elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és
külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes
szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek. A konferencia nyelve angol
és magyar.
A konferencia témakörei:
 A tanulási környezet módszertani, didaktikai
 Multimédia/hipermédia rendszerek,
és andragógiai kérdései a felsőoktatásban
információs és kommunikációs központok
és a közszolgálati továbbképzésben
az oktatásban.
 Tanulási élmény a XXI. században
 Virtuális valóság az oktatásban
 Élethelyzethez igazított tanulás
 Jogi kérdések az oktatásban
 Személyes tudás vagy közösségi tudás
 Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása
 Multimédia és a tudományos kutatás
összefonódása
 Telemedicina
 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban
 Multimédia a zeneoktatásban
és a felnőttképzésben
 Múzeumi oktatás és a multimédia
eredményei
 A tanulási környezet technikai, technológiai
változása
 Az űrkutatás és űrtevékenység a modern
 www-alapú kurzusok, tananyagok és
oktatásban
interaktív tanulói környezetek
 Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés
 mLearning, eLearning és környezete
 A jövő kommunikációs eszközei, technikái
 Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban
 5G-vel a multimédia oktatása
 Személyes tartalmak és közösségi oldalak
 Mesterséges Intelligencia
alkalmazása az oktatásban
Bővebben: https://eth.org.hu/mmokonf/

Külföldi rendezvények
FedCSIS 2019
1-4 September, 2019
Leipzig, Germany
The 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, project
dissemination meeting, special session, etc.). The FedCSIS multi-conference consists of a significant
number of recurring Events.
The Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days.
Invitation is extended also to existing events that would like to join the vibrant FedCSIS ecosystem.
www.fedcsis.org

27th Interdisciplinary Information Management Talks – IDIMT 2019
4th - 6th September, 2019
Kutná Hora, Czech Republic
The conference in co-operation of NJSZT GIKOF Community will take place on September 4th - 6th,
2019 in Kutná Hora (UNESCO city in the Czech Republic). The conference is organized by University
of Economics in Prague (Czech Republic) and Johannes Kepler University of Linz (Austria).
The deadline for manuscript submission is April 15, 2019. The submission system EasyChair has been
now
opened
and
you may
submit your
paper
by
the
following
link:
http://www.easychair.org/conferences/?conf=idimt2019 .
Submitted abstracts and manuscripts will undergo a double-blind peer review process. The accepted
ones will be published in Conference proceedings, which have been indexed since
2004 in Conference Proceedings Citation Index (CPCI) (Web of Science, Thomson Reuters), and since
2012 also in Scopus (Elsevier). Best papers are offered to inclusion in Scopus journal "Information".
Topics of the conference include:
 Topic A: Digital Economy and Industry 4.0
 Topic B: Innovation, New Business Models and Strategies
 Topic C: Digital Transformation in Crisis Management
 Topic D: Social Media and Online Privacy
 Topic E: e-Health et al.: Trends in digital health and personalized health care
 Topic F: Digital Single Market Innovation
 Topic G: Cyber Security in a Digital World
 Topic H: Performance Management
 Topic I: Society Beyond Industry 4.0: Smart Systems as Enablers for Society 5.0
 Topic J: Innovative Models of IT Systems Delivery
More details on the conference tracks and manuscript templates, and social programme can be
found in attached Call for papers or online at http://www.idimt.org.

EuroSPI 2019
2019. szeptember 18-20.
Edinburgh
A EuroSPI (European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation
Conference) 2019-ben Edinburgh-ban (Skócia) kerül megrendezésre szeptember 18. és 20. között.
Mint mindig, az 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.
Fontos határidők angolul:
 13.08.2019 Early registration deadline
További információk: http://2019.eurospi.net/

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

Az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link elérhető a fenti képre
kattintva!

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 Számítógéptudományi 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

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

