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FÓKUSZBAN

Folytonos biztonság

A Hírlevélben ezen a helyen eddig a Neumann Társasággal
kapcsolatos változásokról igyekeztem beszámolni. Most a
folytonosságban is jelenlévő megújulásról lesz szó. Hiszen az
valóban jó ügyet felkaroló hagyomány, hogy az NJSZT elkötelezett
az informatikai biztonság megismertetése és ezen biztonság
megőrzése iránt.

Ezt a szerepet is ismerte el az információvédelemért tenni akarókat
képviselő és felvonultató, idén a 15. jubileumát ünneplő ITBN
konferencia és kiállítás közössége és közönsége illetve spiritusz

rektora, Keleti Arthur, amikor a kuponok révén befolyt összeget a Neumann Társaság számára ajánlotta fel,
hogy az IT biztonság további népszerűsítésére, képzésére fordítsuk. Köszönet a szervezőknek és minden
hozzájárulónak!

A nagysikerű  ITBN (lásd beszámolónkat:  https://njszt.hu/hu/news/2019-09-30/itbn)  ilyen meglepetést is
hozott, az viszont inkább hagyomány, hogy az NJSZT évente új kiadással jelentkezik a népszerű IT biztonság
közérthetően tananyagból.

https://njszt.hu/hu/webform/it-biztonsag-kozerthetoen

A pár napja letölthető, és máris több ezres érdeklődést kiváltó kiadvány újdonságaihoz kapcsolódik a
szokásos szegedi október végi IT biztonsági konferenciánk, az ifjúságot érintő biztonsági kérdésekről, a hálózat,
a közösségi média, a virtuális világ veszélyeiről, gondolva akár az átverésekre vagy a netes bántalmazásokra. 
https://njszt.hu/hu/news/2019-09-30/nyilt-titok-titok-nyitott-halozat-csapdajaban-szegedi-infobiztonsagi-
konferencia 

További részletek hamarosan!

A folytonosság és a változás ezen dinamikájával startolunk és köszöntjük az idei Európai Kiberbiztonsági
Hónapot, s ezekkel a lépésekkel is segítjük mindenki számára az eligazodást, a csapdák elkerülését a táguló
kibertérben.

Szalay Imre
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HÍREINK

Októberben sem késő elkezdeni az ECDL-t!

Kezdjük egy jó hírrel az októbert! Iskolakezdési akciónkat október
15-ig meghosszabbítottuk. Digitális kompetenciák, digitális
írástudás az alapoktól a haladó szintig és az IT biztonságig. Éljen a
lehetőséggel!

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-04/digitalis-irastudova-valni-
eletre-szolo-lecke-neumann-tarsasag-iskolakezdo-akcioja

Együttműködés a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztéséért

A digitális kompetenciák megszerzését már a nem informatikai
állásokat betöltők számára is elengedhetetlennek tartják a
szakszervezetek és a munkáltatók is. A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségével (VOSZ), valamint a Vegyipari, Energiaipari
és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével
(VDSZ) kötöttünk megállapodást!

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-25/egyuttmukodes-
munkavallalok-digitalis-kompetenciajanak-fejleszteseert 

Utazás az Időutazásban

A legendás televíziós személyiség, Wisinger István főiskolai
tanár is megnézte új virtuális kiállításunkat, az Időutazást.
Véleménye szerint Egy elme az örökkévalóságnak című Neumann-
könyvéhez is hasznos lett volna, ha Időutazásunk előbb elkészül.
Időgépünk nincs, de Időutazásunk van!

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-01/utazas-az-idoutazasban

Fókuszban a robotika

A nagysikerű Kutatók Éjszakája programunkon hazatértek a
Neumann Társaság múzeumába a vakvezető robotkutyák. Haza,
hiszen a múzeum WRO felkészülési pontnak ad helyet! A robotika a
WRO-mozgalom és az EDLRIS tananyagfejlesztés miatt is fontos
számunkra, a múzeumban pedig összeért a múlt és a jövő.

https://ajovomultja.hu/news/szegedi-robotembertol-vakvezeto-
robotkutyaig
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SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI

Informatikatörténeti Fórum - Bemutatkozik az iTF

Kötetlenül a múlt megőrzéséről! Az iTF egy kávé és pogácsa
melletti beszélgetésre invitálja az érdeklődőket, ahol megmutatják
közös szakmai múltunk, az informatika hazai története
fejlődésének és eredményeinek dokumentálására és bemutatására
eddig összegyűjtött, feldolgozott anyagaikat.

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-28/bemutatkozik-az-
informatikatorteneti-forum

Magyar Fuzzy Társaság - SISY

Szabadkán rendezték meg az IEEE International Symposium on
Intelligent Systems and Informatics (SISY) elnevezésű nemzetközi
konferenciát, ahol Fuzzy rendszerek a gépiparban címmel szakmai
közösségünk témaspecifikus szekcióval járult hozzá a tanácskozás
sikeréhez.

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-24/beszamolo-sisy-nemzetkozi-
konferenciarol

Magyar Fuzzy Társaság - MFT ifjúsági díj

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Fuzzy Társaság a lágy
számítási módszerek területén nyújtott kutatási-tudományos
teljesítmények elismeréseként „MFT ifjúsági díj” adományozását
tervezi az idei évben is. Október 31-ig várjuk a jelöléseket!

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-19/magyar-fuzzy-tarsasag-
ifjusagi-dij-palyazati-felhivas

Orvos-biológiai Szakosztály - Neumann Kollokvium

Nemcsak patinás, de rendkívül fontos esemény: ahol informatika
és orvostudomány találkozik. A hazai egészségügyi informatika -
több évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok
szeretettel várja az egyetemeken, kutatóintézetekben,
egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő
kutató- és fejlesztőműhelyek bemutatkozását.

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-25/xxxii-neumann-kollokvium
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ESEMÉNYEINK
SZAKOSZTÁLYAINK HÍREISZAKOSZTÁLYAINK HÍREI

OGIK!

Közeledik a gazdaságinformatika legrangosabb eseménye! Már a
16. OGIK! Országos Gazdaságinformatikai Konferenciát rendezi
GIKOF szakosztályunk. A 2019. évi konferencia különös hangsúlyt
fektet a nők informatika-szakmai munkájára, annak elismerésére!

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagos-
gazdasaginformatikai-konferencia

Figyelje eseménynaptárunkat!

Kedves konferenciáját, előadását nem találja a naptárunkban? Juttassa el hozzánk az esemény adatait a
kepesg@njszt.hu címre!

http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar

PARTNEREINK ESEMÉNYEI

SzámOkt konferencia Erdélyben

Számítástechnika és oktatás, mesterséges intelligencia és ipar4.0. 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság konferenciáján
aktuális és jövőbemutató témákról hallhatunk előadásokat.

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-10/xxix-szamitastechnika-es-
oktatas-konferencia-szamokt

DISC 2019

Az elosztott számítástechnika nemzetközi szimpóziuma (DISC) az
elosztott rendszerek és hálózatok elméletének, tervezésének,
elemzésének, megvalósításának és alkalmazásának nemzetközi
fóruma. Büszkeségünkre idén Budapest ad otthont az
eseménynek!

https://njszt.hu/en/event/2019-10-14/33rd-international-
symposium-distributed-computing-disc
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Kód és algoritmus – kiállítás

A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) rendezésében
október 9-én nyílik a budapesti Vasarely Múzeumban Kód és
algoritmus címmel egy nemzetközi tárlat. A Neumann Társaság
korábban is támogatta a számítógépes művészet bemutatási
formáit, most is mindenki figyelmébe ajánljuk az izgalmasnak
ígérkező kiállítást!

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-09/kod-es-algoritmus-kiallitas

BLOG, HÍRMAGAZIN

Hírmagazin

A mesterséges intelligenciák háborújáról, az 5G hálózati
technológiáról és tengernyi robotról (robotcsónakról és repülő
robothalról) is olvashat Hírmagazinunk szeptemberi számában! A
legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai hírek
szemléje!

https://njszt.hu/hu/newsletter/magazine

Jelenből a Jövőbe - a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság blogja az infokommunikációs, közülük is elsősorban a
legfejlettebb, leginkább előremutató technológiák területén történő
hardver-, szoftver- és rendszerszintű változásokról, fejlesztési
irányokról, kiemelt jelentőségű fejlesztésekről, valamint mindezek
társadalmi-gazdasági hatásairól. Kiemelt témáink: mesterséges
intelligencia (MI), robotika, virtualizáció.

https://jelenbolajovobe.blog.hu/

Kövessen minket a Youtube-on is!

Ajánló legfrisebb tartalmaink közül:

Dr. Beck György, az NJSZT elnöke nyilatkozott az InfoRádiónak a szakszervezetekkel kötött
együttműködésről.

Böngéssze képeinket az Instagramon is!

Mindennapi képeink egy albumban! Pillantson bele történéseinkbe! Már több mint 250-en
követik! https://www.instagram.com/njszt/

Van egy jó képe, amely a Neumann Társaság eseményeihez, történeteihez kapcsolódik? Juttassa el
hozzánk! kepesg@njszt.hu 

A Facebookon már több mint 5400-an vagyunk. Ön lájkolt már minket?
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