NJSZT HÍRLEVÉL

2019. június 5.
Elnökünk az Index.hu címlapján
Index-címlapos, rendkívül izgalmas interjú készült
elnökünkkel, dr. Beck Györggyel. Figyelmükbe ajánljuk a
remek beszélgetést!
"A legizgalmasabb (...) az NJSZT (Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság) társadalmi szervezet
elnöki pozíciója, ahol az a célkitűzés, hogy a lakosság
számára az egész digitális világot megismertessük, hogy mi
legyünk ebben a digitális világban a GPS. (...)
- Milyen hiányosságot vagy elmaradást lát az országban,
amin a leginkább segíteni kell?
- Az oktatás kapcsán bőven van feladat, és az informatikát és a nyelveket komolyabban kell venni, és
az első fázis a tanárok motiváltságát erősíteni, ez sokat tudna segíteni. Fontos, hogy az oktatásban
valamilyen konszenzus alakuljon ki, merre kell továbbmenni. Pont a Neumann Társaság kapcsán az
egyik fő tevékenységünk a lakosság felkészítése a digitális világra, az ECDL-vizsga. Hazánkban már
500 ezren kezdték ezt megcsinálni, ami a világon a nyolcadik legmagasabb szám. A tervünk, hogy
hamarosan egymillió diákunk, és így a digitális világra felkészült állampolgárunk legyen és ezzel a
világ első 5 országa közé kerüljünk ebben a nagyon fontos összehasonlításban, és felkerüljünk a
térképre."
Az év informatikai újságírója, Kovács Attila-díjas Tóth Balázs cikke itt olvasható:
https://index.hu/techtud/2019/06/04/beck_gyorgy_interju/

Az NJSZT is csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához
Az idén 51 éves Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság által alapított közérdekű muzeális gyűjtemény
anyagára építő múzeumunk a világ legjelentősebb
informatikatörténeti gyűjteményei közé tartozik.
Ismerd meg az informatika történetét abakusztól az internetig
és a videojátékokig – és kalandozz az infokommunikáció
történetében!
Tényleg buták a butatelefonok? Ismerd meg új időszaki kiállításunkat szakavatott magángyűjtők
kalauzolásával. GSM – Generációk Saját Mobiljai című kiállításunkon öt magángyűjtő közel félezer
tárgyát mutatjuk be a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával.
Különleges, működő mobiltelefonokat adunk a kezedbe. Bunkofonok rikoltó csengőhangjai repítenek
vissza a félmúltba!
Rendhagyó tárlatvezetések és Kalandfüzet vár a Múzeumok Éjszakáján!
Részletes program:
http://ajovomultja.hu/news/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban-2019
Múzeumunk és a Szent-Györgyi Albert Agora kapcsolódó programjai:
https://muzej.hu/hu/njszt-itk-jovo-multja

Az ország első programozója
Szelezsán János a Forbesban
Az ország első programozója – ezzel a címmel
jelent meg komoly, ötoldalas cikk alapító tagunkról,
Szelezsán Jánosról a neves Forbes magazin 2019.
júniusi számában. Az ország első elektronikus
számítógépén, az idén januárban 60 éves M-3-ason
már programozó Szelezsán János rengeteg
érdekességet mesél páratlan pályájáról Laza
Bálintnak, a cikk szerzőjének.
Az írásban Szelezsán János régi barátai és
munkatársai, köztük Dömölki Bálint, Obádovics
Gyula és Sántáné-Tóth Edit is megszólalnak.
Egyiküket sem kell bemutatnunk, hiszen ezer szállal
kötődnek az NJSZT-hez. Büszkék vagyunk
informatikus úttörőinkre, gratulálunk a szép cikkhez! Az ország első programozója című írás utal arra
is, hogy az M-3 számítógép megmaradt részegységei múzeumunkban találhatóak.
Szerezzék be a Forbes nyomtatott számát – és addig is olvassák újra januárban megjelent cikkünket
az M-3-ról – benne Dömölki Bálint és Szelezsán János emlékeivel! – vagy a legjobb, ha felkeresik
személyesen a világszerte páratlan kiállításunkat – és megnézik az M-3 mágnesdobjait a saját
szemükkel!
Januári cikkünk: http://ajovomultja.hu/news/60-eves-az-elso-magyar-szamitogep

Nyári Ponticulus-szüret
Egy novemberi hangulatú május után végre beköszöntött a nyár – ha
pedig kirándulni vagy a strandra indulunk, egy tabletet sem árt
magunkkal vinni.
Már csak azért is, mert a tudomány gyümölcsei közül egy kosárra
valót szedegethetünk le, ha a Ponticulusra kattintunk.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási
Szakosztályának webfolyóirata, az edutainment (szórakoztatva
tanítás) jegyében szerkesztett Ponticulus Hungaricus most 2019.
februártól áprilisig megjelent számait tette hozzáférhetővé
mindenkinek.
A Visontay György szerkesztésében megjelenő, szemet
gyönyörködtető szemléző lap februári csemegéi között találunk
vegytani musicalt és a kémia „művészeit”, köztük Isaac Asimovot (képünkön) és Örkény Istvánt, akik
szerencsére tollra cserélték a kémcsövet. Márciusban az orvoslás került fókuszba – és Karinthy
Frigyes személye.
Karinthy mester az áprilisi számban pedig egyeduralkodó sztár: sajátos módon a repülők, repülés
témáiban írt munkáiból szemezget kedvenc szemléző honlapunk. Ha a tudomány és a művészet
találkozik, az jobban felvillanyoz, mint bármilyen energiaital: szárnyakat ad!
Bővebben: ponticulus.hu

Ontológiaépítő kurzus az E-szolgáltatások minősége szakosztályban
A professzionális e-szolgáltatásoknak a nyújtott szolgáltatás (pl. az adóbevallás) fogalmait pontosan
kell használnia.
Ezt segítik az ontológiák, azaz fogalmi rendszerek, amelyek egyre gyakrabban beépülnek a
szolgáltatás szoftverjébe.
A kurzusok általában hétfő 17 órakor lesznek, de ünnep, nyári szünet, elfoglaltságok, teremfoglalás
miatt nem mindig.
Több ontológiaépítő módszertannal ismerkedünk meg. Terveinkben szerepel a Szemantikus Web
módszertana, a Tezaurusz, a Topic Map, és még néhány érdekes, nem standard hazai konstrukció. Az
egyes módszertanokra 2-3 alkalmat szánunk.
A kurzusra ajánlott notebookkal jönni, előre föltelepítve a szükséges szoftvert.
Aki érdeklődik és nem szakosztálytag, iratkozzon föl Szász Eszternél (eszter.szasz@vitalyos.hu).

Rendezvények a közeljövőben
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
 A tanulási környezet technikai, technológiai
eredményei
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/

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.
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/projektmenedzsmentszakmai-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
 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 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

