
 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2019. május 29. 

Új alelnökökkel erősít a Neumann Társaság 
Május 27-én éves közgyűlést tartott a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. 
 

A közgyűlés elfogadta a Társaság pénzügyi 
beszámolóját, pénzügyi tervét és az alapszabály 
módosítását. Gacsal József lemondása miatt a 
közgyűlés úgy határozott, hogy az alelnökök 
számát hat főben határozza meg. A közgyűlés 
értelmében két új alelnök csatlakozott 
csapatunkhoz, Csányi Péter és Pálfalvi 
Csanád. Ők novemberben megújult 
vezetőségünk munkáját már eddig is 
tanácsadóként segítették, így jól ismerik a 
Társaság munkáját – és komoly elképzelésekkel 
rendelkeznek a Neumann Társaság brandjének 
erősítéséről. 

A megismételt közgyűlés előtt dr. Beck György, Társaságunk elnöke ismertette az Elnökség 
megválasztása óta eltelt időben végzett munkát. Kiemelte az első 50 év örökségét, az NJSZT a múlt 
értékeinek megőrzésében, a jelenhez való alkalmazkodásban és a jövő befolyásolásában betöltött 
szerepét. Az IT-világ kihívásait és lehetőségeit bemutatva aláhúzta a Társaság kulcsfontosságú 
tevékenységét: „Az NJSZT a digitális világ GPS-e.” Hangsúlyozta, hogy hatalmas értéket képviselnek 
az országot lefedő területi és szakmai közösségeink. Ugyanakkor problémát jelent a költségvetési 
hiány leküzdése. 
Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója összefoglalásképpen ismertette a Társaság elmúlt 
időszakbeli tevékenységének leglényegesebb területeit és konkrétumait. Az egyszerűsített beszámoló 
kapcsán külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság 50 éves fennállásával kapcsolatos 
rendezvények jelentős sikerrel – de sajnos nem kevés kiadással is - jártak, továbbá a Társaság 
számára bevételi forrást is jelentő ECDL program jelentősen hozzájárulna az ország nélkülözhetetlen 
digitalizációjához, amelyhez mi munkánkat és tudásunkat adnánk, a kölcsönösen előnyös 
eredményért cserébe. Alföldi István szakmai beszámolójában ismertette az NJSZT közelmúltbéli 
eredményeit, a nemzetközi ECDL közösségben 2018-ban elért Best Practice-díjakat, a jubileumi év 
eseményeit, valamint az új bevételi forrásokat és szakmai eredményeket nyújtó pályázatokat (EFOP 
együttműködés négy egyetemmel; EDLRIS). 
 
Bővebben: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-29/uj-alelnokokkel-erosit-neumann-tarsasag 
 

Dan Shechtman kapta a Neumann professzori címet 
 
Idén Dan Shechtman, a kvázikristályok felfedezéséért 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott izraeli 
professzor tevékenységét ismerte el Neumann professzori címmel a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (NJSZT) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa. 
Az NJSZT névadójáról, a digitális számítógépek működési elveit kidolgozó Neumann Jánosról 
elnevezett professzori címet 2017 óta minden évben olyan hazai vagy külföldi egyetemi tanár kaphat 
meg, aki kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtott, 
tudományterülete, tevékenysége pedig kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos 
eredményekhez. 
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2019-ben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szenátusa Dan Shechtman professzornak adományozta a 
Neumann professzori címet. Az erről szóló oklevelet és plakettet ünnepélyes keretek között május 
25-én adta át dr. Józsa János, a BME rektora, illetve Beck György, az NJSZT elnöke. 
 

 
 
Bővebben: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-25/dan-shechtman-kapta-neumann-professzori-cimet 
 

Dan Shechtman budapesti látogatása 
 
Izgalmas és tartalmas négy napot töltött 
Budapesten Dan Shechtman, a kvázikristályok 
felfedezéséért 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott 
izraeli anyagtudományi professzor, akinek 
tevékenységét társaságunk a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Szenátusával közösen a Neumann professzori 
címmel jutalmazta. 
Szerda este Dr. Nyulászi László, a BME 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének 
vezetője és Hargittai István, Széchenyi-díjas 
magyar kémikus fogadták Shechtman 
professzort és nejét a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. Másnap reggel dr. Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(NJSZT) elnöke kereste fel őket a szállásukon, és segédkezett az Index.hu Tech/tudomány rovata 
számára adott interjú lebonyolításában is, amelyre a Hotel Intercontinental lobbijában került sor. Az 
interjú nagyon jól sikerült, és rekordgyorsasággal, még aznap este kikerült az Index 
címlapjára:  érdemes elolvasnia mindenkinek, hiszen Shechtman professzor egyebek mellett arról is 
beszélt, hogyan kötött ki az anyagtudományok területén, miközben eredetileg gépészmérnöknek 
készült. 
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Lelkes magyar egyetemistákkal és kutatókkal töltött el közös ebédet az interjút követően a professzor 
és felesége: a hallgatók az NJSZT közösségi médiában publikált felhívására jelentkeztek, társaságunk 
Facebook-oldalán, illetve e-mail címén keresztül bárki küldhetett kérdéseket Dan Shechtmannek, a 
tizenötezernél is több embert elérő felhívásra beérkezett legjobb kérdéseket beküldő öt kérdezőt 
(többek közt egy enzimológus kutatót és műszaki egyetemista hallgatókat) invitáltuk meg a közös 
ebédre. 
Dan Shechtman még aznap délután Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszterrel találkozott, akivel a rendkívül sikeres izraeli vállalkozói struktúráról beszélgettek, amely a 
világ első számú startup-országává tette a közel-keleti államot, ahol – Palkovics szerint – kevésbé 
félnek egy vállalkozás kudarcától, mint Magyarországon. 
A péntek reggel a második sajtóinterjúval indult, amelyet a 24.hu készített a professzorral, aki ezt 
követően a Dohány utcai körzet főrabbijával, dr. Frölich Róberttel és Heisler Andrással, 
a MAZSIHISZ elnökével közösen ismerhette meg a Dohány utcai Zsinagóga épületét.   
Ezt követően a professzor Beck Györggyel együtt a BME campusát kereste fel, ahol a Neumann János 
budapesti mellszobránál készített fotót követően Nyulászi és Hargittai professzorokkal közösen Nagy 
Balázs Vincével, az egyetem nemzetközi rektorhelyettesével találkozott, mielőtt a Simonyi-teremben 
megtartotta volna előadását, amelyre a műszaki egyetemisták mellett az egyetem honlapján 
keresztül bárki érdeklődő regisztrálhatott. 
 
Bővebben Straub Ádám írása: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-29/dan-shechtman-budapesti-
latogatasa 
 

Gyereknap az Informatika Történeti Kiállításon 
 

Az idei Gyermeknapon is különböző programokkal, 
ügyességi és játékos feladatokkal várta a résztvevőket a 
Szent-Györgyi Albert Agora. A városi Gyermeknap 
programjához a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság is csatlakozott, idén mintegy 50 gyermek és szüleik 
szereztek vidám és tanulságos élményeket az 
infokommunikáció történetéről. A gyerekek „fabatkákat” 
gyűjthettek az egyes állomásokon, amiket beválthattak sok 
finomságra vagy kisebb-nagyobb ajándékra, szórakoztató 
programra. 
Az egyik fabatkagyűjtő állomás az NJSZT Informatika 
Történeti Kiállítása volt. Itt 7próbás feladatot kellett 
megoldaniuk mobiltelefonok témakörében. Kimondottan a 
Generációk Saját Mobiljai című időszaki kiállításunkra 

fókuszáltunk ezzel a feladatsorral. 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/news/gyermeknap-az-informatika-torteneti-kiallitason 
 

Hírmagazin 
 
Megjelent a Hírmagazin májusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a 
mesterséges intelligencia és a robotika legújabb kutatásairól, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és 
nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
https://njszt.hu/sites/default/files/njszt_magazine/2019/NJSZT_Hirmagazin19-05.pdf 
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Fuzzy-szafari 
 
2019. május 20-án az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának 
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézete, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaságkeretei között működő Magyar Fuzzy Társaság közös szervezésében első alkalommal került 
megrendezésre a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő hallgatói 
rendezvény, melynek célja a fuzzy megközelítés széles körű alkalmazási lehetőségeinek bemutatása 
volt, a hallgatók által megvalósított projektfeladatok által. 
 
Bővebben Tóthné dr. Laufer Edit beszámolója: http://njszt.hu/hu/news/2019-05-28/fuzzy-szafari 
 

Közönségdíjat a Microbit botorkálásnak! 
 
Az NJSZT Közoktatási Szakosztály kezdeményezése, a Microbit botorkálás is bekerült az 
Edisonplatform Edison100 válogatásába. Ezen a listán olyan kezdeményezéseket találunk, amelyek 
ma, Magyarországon innovatív, izgalmas módon fejlesztik az általános iskolás korú gyerekeket és 
szüleiket az iskolai kereteken túl. 
 
Szavazzunk szakosztályunk nagyszerű kezdeményezésére! 
www.edisonplatform.hu/edison100/microbit-botorkalas/ 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 

„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. 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-intelligencia-koalicio
http://njszt.hu/hu/news/2019-05-28/fuzzy-szafari
http://www.edisonplatform.hu/edison100/microbit-botorkalas/
mailto:vecsei.ildiko@inf.unideb.hu


 

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/ 
 

DOKK 2019 
2019. június 7-8. 
BME I épület 
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. 
 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működő Digitális Pedagógiai Módszertani 
Központ 2019. június 7–8. között rendezi meg a DOKK 2019 fantázianevű Digitális Oktatási 
Konferenciát és Kiállítást. 
A rendezvény két napja alatt előadások, szekciók és módszertani műhelyek keretében 
tájékozódhatnak az oktatás digitalizációjával kapcsolatos innovatív pedagógiai és/vagy technológiai 
megoldásokról, a magyarországi, illetve a nemzetközi jó gyakorlatokról. 
A konferencián megtekinthetik számos kiállító oktatást-nevelést támogató megoldásait, közvetlenül 
tehetik fel kérdéseiket a szakértőknek. 
 
További információk: 
https://dpmk.hu/dokk/ 
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
https://survey.dpmk.hu/index.php/231163?lang=hu 
 

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. 
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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 . 
  
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 
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 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! 
 

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 
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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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