
 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2019. május 23. 

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 az Elnökség eddigi tevékenységéről 
2. Beszámoló a 2018-as évről, 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) 
 
A 2018. évi közhasznúsági dokumentumok itt megtalálhatók. 
A módosított Alapszabály tervezete itt olvasható, a változásokat vastag dőltbetűvel kiemelve jelöltük. 
 
Üdvözlettel: 
 
Beck György 
elnök, NJSZT 
 

Megújultunk 
 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy alapvető változások történtek szolgáltatásainkban: megváltozott 
tárhely-szolgáltatónk és internetszolgáltatónk. E változások a szolgáltatások színvonalában, a honlap 
elérhetőségében és aloldalaink technikai hátterében is érezhető pozitív változásokkal járnak. 
Örömmel tudatjuk, hogy megújult a weboldalunk: sokkal hamarabb betöltődő cikkek, hibátlan 
megosztás a közösségi oldalakon, nagyobb képek, jobb kereshetőség. A tartalmak áttöltése az 
elkövetkező napokban még folyamatosan zajlik, a teljes feltöltésig szíves türelmüket kérjük. 
Kérjük, ha az új oldalunkon bármilyen hibát észlelnek, jelezzék nekünk. 
A váltás miatt megváltozik az e-mail levelezésben a felhasználónév, a jelszó, valamint a levelező-
kiszolgáló is, továbbá a webmail szolgáltatás is új URL-en lesz elérhető. 
Kérjük azon tagtársainkat, akik aktív @njszt.hu e-mail címmel rendelkeznek, vegyék fel a kapcsolatot 
kollégáinkkal Kürtössy Nándorral vagy Hajagos Szilárddal az alábbi elérhetőségek egyikén: 06 1 
4722718 vagy 06 1 4722711. 
Reméljük, hogy az új honlap elnyeri látogatóink, tagtársaink tetszését. 
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Dan Shechtman előadása 
2019. május 24. 16 óra 
BME Q épület, Simonyi terem  
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Budapest 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vendégeként 
Magyarországra látogató Nobel-díjas tudós előadása.  
 
Dan Shechtman - 2011. évi Kémia Nobel-díjas professzor 
 
"Quasi-Periodic Materials - A Paradigm Shift in Crystallography" 
 
Feltétlenül regisztráljon https://regisztracio.bme.hu/dan-
shechtman-eloadas-20190524 linken! 
 

Egyetemes siker: könyvkatedrálisba kerültek kincseink 
 

Utolsó állomásához érkezett a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság fél évszázados 
jubileumára összeállított NJSZT50 vándorkiállításunk. 
A tárlatot a jubileumi év keretében, 2018-ban 
mutattuk be először: első helyszíne stílszerűen az 
NJSZT világszínvonalú Informatika Történeti 
Kiállítása volt – hogy kétszeresen is 
büszkélkedhessünk. Később Budapest és Kiskőrös 
következett, idén pedig Eger – de a tárlatot 
természetesen nem neveztük át NJSZT51-re. A 
tegnapi nap pedig az egyik legfontosabb egyetemi 
város, Debrecen fogadta kiállításunkat. 

A május 22-én tartott megnyitón Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket. Megköszönte a lehetőséget, hogy az ország egyik legnagyobb és legmagasabb 
szakmai színvonalon működő könyvtárában, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárában mutathatjuk be tárlatunk. Alföldi István érzékletesen mutatta be a tárlat küldetését: 
hogy a közérthető, gyorsan áttekinthető tablósor bemutassa Társaságunk korszakait és fő 
témaköreit. A Múlt értékeiről, a mindenkori Jelenhez való alkalmazkodásról és a Jövő 
befolyásolásáról sokféle tárgy és dokumentum árulkodik a tárlókban. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/egyetemes-siker-konyvkatedralisba-kerultek-
kincseink 
 

15. Nemzetközi Bebras Tasks Workshop 
 
Rendkívül sikeres nemzetközi eseményre került sor a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság szakmai támogatásával: 2019. május 13-tól 17-ig rendezte meg az ELTE Informatika Kara 
(https://www.inf.elte.hu/) és az NJSZT (http://njszt.hu/) Közoktatási Szakosztálya a 15. 
Nemzetközi Bebras Tasks Workshop-ot. 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-intelligencia-koalicio
https://regisztracio.bme.hu/dan-shechtman-eloadas-20190524
https://regisztracio.bme.hu/dan-shechtman-eloadas-20190524
http://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/egyetemes-siker-konyvkatedralisba-kerultek-kincseink
http://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/egyetemes-siker-konyvkatedralisba-kerultek-kincseink
https://www.inf.elte.hu/
http://njszt.hu/


 

A magyarországi megmérettetés (http://e-hod.elte.hu/) évről évre több iskolát érint és egyre több 
diákot vonz. 2018-ban már 5 életkori kategóriába sorolva 4. osztálytól 12. osztályig 194 iskolából 
több mint 25 ezer diák vett részt. 
A minden évben megrendezésre kerülő műhelykonferencia célja kettős: egyrészt az egyes 
országokban megrendezendő versenyek, aktivitások előkészítése – az ezekhez kapcsolódó feladatok 
kidolgozása. Másik igen fontos pont a közösség működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó 
megbeszélések, folyamatok koordinálása és megvalósítása. 
Az idei munkakonferencián végül 58 ország több mint 120 képviselője vett részt. 
 

 
 
Bővebben: https://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/15-nemzetkozi-bebras-tasks-workshop 
 

Ne bonyolítsuk túl! Szoftverexportról mindenkinek 
 

Az NJSZT ITF május 16-án Szoftver export – magyar 
sikertörténetek címmel tartott rendezvényt az 
Óbudai Egyetemen. Tick József, az NJSZT ITF 
elnökének rövid köszöntője után Németi Tibor 
tartott bevezető előadást, majd ő is moderálta az 
eseményt. Szavaiból körvonalazódott a magyar 
szoftver export kialakulása – és sikerének titkai is. 
Az egyik legfontosabb bölcső a Számítástechnikai 
Koordinációs Intézet volt. Az 1960-as évek végén, 
Náray Zsolt által alapított intézmény a keleti 
országok Egységes Számítógép Rendszerét volt 
hivatott koordinálni hazánkban, de hamar 

kialakultak nyugati kapcsolatok is – például a Siemensszel. Az SzKI egyik vezetője, Kovács Győző 
különösen ambicionálta, hogy a munkatársak kijárjanak nyugatra, ismerkedjenek a Siemens 
szervezeti kultúrájával és vegyenek is részt a cég szoftverfejlesztési munkájában. 
 
Bővebben: https://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/ne-bonyolitsuk-tul-szoftverexportrol-mindenkinek 
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A NOKIT szakosztály közgyűlése 
 
Tisztelettel hívjuk és várjuk a tagokat az NJSZT 
Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén (NOKIT) szakosztályának  
közgyűlésére. 
amelynek 
Időpontja: 2019. május 24. (péntek) 16. óra 
Helyszíne: DE Informatikai Kar Tanácsterme (1. emelet 130-as tárgyaló),  
4028 Debrecen, Kassai út 26., Informatikai Kar épülete 
 
Részletes program: http://njszt.hu/sites/default/files/event/2019/meghivo_nokit_2019_05_24.pdf 
 

Telefonos 7próba –az NJSZT ITK programja a szegedi Városi Gyermeknapon 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Kiállítása is színes 
programmal várja a szegedi gyerekeket a város Gyermeknapi programján (2019. május 26., 9:30 – 
17:00) a Szent-Györgyi Albert Agorában. 
A programon e jeles alkalommal új időszaki kiállításunkhoz, a GSM – Generációk Saját Mobiljai című 
tárlathoz csinálunk kedvet. 
A kiállítás terében 7 olyan állomás várja a srácokat, amelyen régi mobiltelefonokat ismerhetnek meg 
érdekes feladatok segítségével. Egyik-másik telefont be is kapcsolhatják, meg is szerelhetik – 
természetesen nem a vitrinben lévő tárgyak közül, hanem az erre az alkalomra behozott, kézbe 
fogható masinák közül. 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/news/telefonos-7proba-az-njszt-itk-programja-szegedi-varosi-
gyermeknapon 
 

Az e-Hétköznapok szakosztály előadásokat tartott a Fazekas Gimnáziumban 
 
Régen izgat az a kérdés, hogy jó-e az, hogy ha az NJSZT - vagy valamelyik szakosztálya - 
konferenciáján körbenézek, a hallgatók között döntően a saját korosztályunkat látom, és 
természetesen mindenki NJSZT-tag. Jó dolog a szakmából ismert barátokkal ilyenkor találkozni, 
beszélgetni. Tudom az NJSZT-nek van, volt olyan oktatási programja, amelyben a szakmai ismeretek 
terjesztése saját köreinkből való kilépést tesz lehetővé. 
Az e-Hétköznapok szakosztályt két éve azzal a céllal hoztuk létre, hogy a mindennapokban széles 
körben terjedő új technikai lehetőségekre épülő szolgáltatások hatásait vizsgáljuk, nézzük meg a pro 
és kontra érveket. Úgy gondoltuk, a legérintettebbekkel, a fiatalokkal szükséges e kérdésekről 
beszélni, ezért elhatároztuk, hogy gimnáziumokat keressünk fel, mert egyértelművé vált, hogy ez úgy 
valósítható meg, ha először mi megyünk el hozzájuk, és nem azt várjuk, hogy egy meghirdetett 
rendezvényünkre eljönnek. 
Ennek első lépése valósult meg, amikor május 15-én a Fazekas Mihály Gyakorló Iskola két 9. 
osztályának informatika órája helyett, pontosabban annak keretében, tarthattunk előadásokat.  
 
Bővebben: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-16/az-e-hetkoznapok-szakosztaly-eloadasokat-tartott-
fazekas-gimnaziumban  
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Négy éve hunyt el Pompéry Béla 
„Addig élsz, amíg emlékeznek Rád” 
 

Ma négy éve halt meg – és most is ugyanúgy hiányzik jellegzetes orgánuma, 
stílusa, ahogy felhív minket, hogy gondolataival, kritikáival segítse munkánk. 
Hiányzik személyisége a konferenciáinkról, ahogy felesége oldalán belép, leül 
közénk, lankadatlan érdeklődéssel hallgatja az előadásokat. Hiányzik, hogy 
odafigyel a Társaságunkra. És hiányozni is fog. 
Korelnökünk volt. 1918-ban született. 1970-től haláláig az NJSZT aktív tagja, 
éveken át a Felügyelőbizottság elnökeként mutatott példát, hogy milyen a 
lelkiismeretes, alapos, a közösség érdekében végzett munka. Neumann-díj és 
Életműdíj jelezte az informatikus szakma és a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság megbecsülését iránta. 
 

Bővebben: https://njszt.hu/hu/news/2019-05-23/negy-eve-hunyt-el-pompery-bela 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 

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/ 
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„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 Hajdú-
Bihar 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 
és andragógiai kérdései a felsőoktatásban 
és a közszolgálati továbbképzésben 

 Tanulási élmény a XXI. században 

 Élethelyzethez igazított tanulás 

 Személyes tudás vagy közösségi tudás 

 Multimédia és a tudományos kutatás 
összefonódása 

 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban 
és a felnőttképzésben 

 A tanulási környezet technikai, technológiai 
változása 

 www-alapú kurzusok, tananyagok és 
interaktív tanulói környezetek 

 mLearning, eLearning és környezete 

 Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban 

 Személyes tartalmak és közösségi oldalak 
alkalmazása az oktatásban 

 Multimédia/hipermédia rendszerek, 
információs és kommunikációs központok 
az oktatásban. 

 Virtuális valóság az oktatásban 

 Jogi kérdések az oktatásban 

 Multimédia-fejlesztések, eredmények, 
alkalmazások bemutatása 

 Telemedicina 

 Multimédia a zeneoktatásban 

 Múzeumi oktatás és a multimédia 
eredményei 

 Az űrkutatás és űrtevékenység a modern 
oktatásban 

 Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés 

 A jövő kommunikációs eszközei, technikái 

 5G-vel a multimédia oktatása 

 Mesterséges Intelligencia

 
Bővebben: https://eth.org.hu/mmokonf/ 
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Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. Június 
2019. június 19. 17 óra 
KPMG Székház  
1134 Budapest, Váci út 31. 
 
Téma: Agilis projektszervezés elosztott csapatokkal – mi is az az ETEO koncepció? 
Előadó: Gerliczky István, Site Manager, ETEO Software Factory Kft. 
 
A szoftverfejlesztői munkaerőpiaci hiány miatt napjainkban nem egyszerű feladat egy a megfelelő 
kompetenciákkal rendelkező kollégákat egy telephelyen összeszedni. A több telephelyes működéssel 
járó nehézségeket viszont kevesen vállalják fel, hiszen az legtöbb esetben többletköltséget és a 
hatékonyság csökkenést jelent. Van arra elő példa, hogy lehet ezt jól is csinálni. Az előadásban 
bemutatjuk, hogy egy magyarországi startup cég hogyan tud miskolci telephelyről, kis utazási 
költséggel, németországi partnercég segítségével multinacionális vállalatok számára minőségi 
szoftvereket fejleszteni. 
 
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Tagsággal nem rendelkezőknek a részvételi díj 5000Ft. 
 
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-
szakmai-teadelutan-2019-junius-458 

 
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 . 
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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/hu/rendezvenynaptar 
 

 
 
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 

  
 

 
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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