NJSZT HÍRLEVÉL

2019. július 3.
Alföldi István október 31-gyel nyugdíjba vonul
Alföldi István 23 év után megkezdte a felkészülést a valódi nyugdíjas évekre.
Ezzel kapcsolatban a következő gondolatokat fogalmazta
meg:
„Az alapítás évében, 51 éve csatlakoztam a Neumann
János Számítógép-tudományi Társasághoz – és 1997 óta
volt lehetőségem ügyvezető igazgatóként hatást
gyakorolni az NJSZT irányvonalára és mindennapi
működésére.
A múlt értékeinek megőrzése, a jelenhez való
alkalmazkodás és a jövő befolyásolása érdekében
dolgoztunk– büszke vagyok rá, hogy ez a küldetésünk a
nevemhez fűződik. Köszönöm a Társaság mindenkori
vezetésének és tagságának, hogy több mint két évtizedig bizalmat szavaztak nekem.
Köszönöm a csapatnak, az NJSZT titkárságának, hogy olyan fontos témákban dolgozhattunk együtt,
mint az ECDL, az informatikai múzeumügy, a digitális esélyegyenlőség, a már itt lévő mesterséges
intelligencia lehető legpozitívabb fogadtatása.
Egy olyan Társaságot adok át, amely bár neve szerint „számítógép-tudományi”, de a középpontjában
az Ember áll.
Esterházy Miklós nádor 1625-ben mondta: 'Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem tehetünk
is'. Jó célok érdekében minden eszközt megragadó, tevékeny és hatékony közösséget építettünk,
ehhez a munkához kívánom a legjobbakat a továbbiakban – és mindent elkövetek, hogy az ügyek
zökkenőmentes átadásában segítségére legyek Szalay Imrének, az új ügyvezető igazgatónak.”
A sajtóközlemény a itt olvasható.

Látogasson el a WRO Nemzeti Döntőjére!

Lezajlottak a World Robot Olympiad Lego robotépítési- és programozási verseny regionális elődöntői,
azonban még nincs megállás!
A WRO hat elődöntőjén összesen 120 csapat vett részt a Regular kategóriában, akikből 49 csapat
kvalifikálta magát és 9 csapat az országos összesített lista alapján szabadkártyával jutott be a Nemzeti
Döntőbe.
A Regular kategória a Nemzeti Döntőre kiegészül az elődöntőkből kimaradó kategóriákkal: Open,
Advanced Robotics Challenge és Football, így a versenyen 4 kategóriában és 6 korosztályban közel
100 csapat mérheti majd össze tudását. Közülük kerülnek ki azok a csapatok, akik a nemzetközi
kvalifikációs kvóta alapján novemberben hazánkat fogják képviselni a győri világdöntőn.

Helyszín: Földi Imre Sportcsarnok - Tatabánya, Szent Borbála út 19.
Időpont: 2019. július 10-11.
A WRO magyarországi döntője idén is két napos lesz, melynek részletes programja már megtalálható
a WRO weboldalán.
További információ: https://wro.hu/

Jelöljön Ön is!
NJSZT - díjak
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az
idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarján-emlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2019.
szeptember 27-ig a https://njszt.hu/hu/webform/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap
kitöltésével tegyék meg. A díjakról részleteket itt olvashatnak: https://njszt.hu/hu/dijak

Az Év Informatikai Vezetője
A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 2019-ben is kiírja az év Informatikai
vezetője pályázatát. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők
tevékenységének fontosságára, valamint díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt
nyújtó Informatikai vezető munkáját.
A díjat 2002 óta (korábban Év CIO-ja) ítéli oda a VISZ által felkért független szakmai bizottság,
amelyre az informatikai vezetőket (CIO, CTO, CDO, Fejlesztési vezető, Innovációs vezető, stb.)
jelölhetik szakmai szervezetek, cégek valamint zsűritagok egyaránt.
A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. 2016-tól
átadják az év fiatal informatikai vezetőjének (korábban az év fiatal CIO-jának) járó Braun Péterdíjat is.

A fejlődés nem megy nyaralni…
Nyáron se maradjon le, kövesse blogunkat!

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. A blogon megjelenő anyagokat az NJSZT havi Hírmagazinjában is szemlézzük.
Nyaralás közben is kattintson blogunkra! Tartson velünk:
Jelenből a Jövőbe!
https://jelenbolajovobe.blog.hu/

Inzelt Péter búcsúztatása
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy Dr. Inzelt Péter búcsúztatására a Farkasréti
temető Makovecz ravatalozójában kerül sor, 2019. július 8.-án 11 óra 15 perces
kezdéssel.

Rendezvények a közeljövőben
GPU Day 2019
2019. július 11-12.
ELTE IK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Idén 9. alkalommal rendezik meg a „GPU Nap” konferenciát, melynek dedikált célja, hogy elősegítse a
szakmai eszmecserét a kutatók, fejlesztők és diákok között a nagy teljesítményű és párhuzamos
számítási technológiák, grafika és vizualizáció, valamint az adat analízis és gépi tanulás területein.
Meghívott előadó: Michael Wong, aki a C++ és a GPUs SYCL szabványok jövőjéről fog beszélni.
Az előadások angol nyelvűek, a rendezvény regisztráció köteles.
Bővebben: https://gpuday.com/

MINMAFI 2019 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában
2019. augusztus 22.
Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán augusztus 22-én
kerül megrendezésre a MINMAFI konferencia, amelynek célja az informatika,
matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban alkalmazható korszerű
módszerek és eszközök megtárgyalása.
A konferencia első részében felkért előadók tartanak előadásokat. A második részben a szekció
előadások keretében várjuk azon középiskolai tanárok jelentkezését, akik szívesen tartanának egy 1520 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról.
A részvétel ingyenes azok számára, akik 2019. augusztus 8-ig regisztrálnak a konferenciára.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Részletes információk: https://gamf.uni-neumann.hu/kezdolap

16. OGIK Országos Gazdaságinformatikai Konferencia
2019. november 8–9, Budapest
Milton Friedman Egyetem
1039 Budapest, Kelta u. 2.
„A gazdaság és a társadalom új informatikai kihívásai”
Az NJSZT GIKOF (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és
Oktatási Fórum) szakmai szervezet immár tizenhatodik alkalommal szervezi meg az évente nagy
érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a hazai és a
külföldi szakembereknek, az egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és
fejlesztőknek a témához kapcsolódó munkáik bemutatására, vélemények ütköztetésére, kutatói
hálózatok építésére, az üzleti szféra és az oktatás kapcsolatának erősítésére, a hasznos eszmecserére.
A 2019 évi konferencia különös hangsúlyt fektet a nők informatika-szakmai munkájára, annak
elismerésére, ezért külön szekciót szán az NJSZT NOKIT szakmai szervezet céljainak és
tevékenységének a bemutatására.
A Programbizottság az alábbi témákban vár előadásokat:
 Az informatika üzleti értéke, hatékonyságvizsgálat, elemzési módszerek
 Az üzleti tevékenységet befolyásoló, az innovációt, versenyképességet növelő új technológiák
 Üzleti folyamatok modellezése: architektúrák, modellező nyelvek, eszközök
 Korszerű fejlesztési módszerek, nyílt forráskódú megoldások alkalmazása az üzleti területen
 Tudásalapú rendszerek, alkalmazási területek és hatékonyságuk; üzleti intelligencia
 A mesterséges intelligencia társadalmi hatásai és üzleti megoldásai
 Informatikai biztonság növekvő jelentősége, megoldások
 Big Data menedzsment: adattárolás, feldolgozás, adatbányászat; elemzések, idősorok
vizsgálata;
 Nők az informatikában: növekvő szerep, munkahelyi megbecsülés
 Oktatás, képzés: gazdaságinformatika-szakok, szakképzés (piaci igények vs. képzés,
kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, oktatási módszerek és technikák
változása, szakot oktató intézmények együttműködése, szakemberek mobilitása stb.)
Információk a regisztrációval, előadás-bejelentéssel kapcsolatban:
- A regisztráció és az absztraktok beküldése az EasyChair rendszeren keresztül történik:
https://easychair.org/conferences/?conf=ogik2019
- A tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres absztraktot kell benyújtani magyar
vagy angol nyelven. (az előadást a konferencián az absztrakt nyelvén kell megtartani).
- Az absztraktok elfogadásáról és a szekcióba-sorolásáról a Programbizottság dönt.
- Az absztrakttal szemben támasztott részletes formai követelmények a konferencia honlapján
találhatóak (https://raffa6.wixsite.com/gikof/konferenciak, önálló honlap később).
Fontosabb dátumok:

2019. szeptember 15.: absztraktleadás határideje

2019. október 1.: szerzők értesítése

2019. október 10.: kedvezményes regisztráció határideje

2019. november 8-9.: konferencia Budapesten
Bővebb információ: https://raffa6.wixsite.com/gikof/ogik-2019

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.

XXIX. Számítástechnika és Oktatás Konferencia - SzámOkt
Temesvár, 2019. október 10-13.
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Számítástechnika Szakosztálya 2019. október 1013. között 29. alkalommal szervezi meg a Számítástechnika és Oktatás Konferenciát Temesváron a
Új Ezredév Református Központban.

A konferencián megtartott előadások anyagait idén is megjelentetjük a konferencia kötetében.
Fontosabb határidők:
 Előadás bejelentése:
2019. szeptember 1.
 Előadás anyagának beküldése: 2019. szeptember 8.
 Jelentkezési határidő:
2019. szeptember 10.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Bővebb információk: https://emt.ro/esemeny/szamitastechnika-es-oktatas-konferenciaszamokt/meghirdetes/xxix-szamitastechnika-es

International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information
Systems
December 16th – 17th, 2019,
University of Economics, Prague, Czech Republic
CONFENIS 2019 provides an international forum for Enterprise Information System (EIS) researchers
and practitioners from all over the world to come together, present and discuss their latest research
findings and ideas. The conference is specifically aiming at facilitating the exchange of ideas and
advances in all aspects and developments of EIS. CONFENIS 2019 invites EIS-experts who are
interested to present and disseminate their work at an international forum to submit their
contributions. The proceedings of the conference will be published by Springer LNBIP series.
Important Dates
Papers Submission Deadline
September 20th 2019
Notification of acceptance
October 10th 2019
Camera-ready version deadline
October 20th 2019
CONFENIS
December 16th-19th 2019
Topics include the following areas but are not limited to:
•
EIS Concepts, Cases and Management
•
Governance in EIS; Business Value of EIS, Open Source EIS
•
Supply Chain Management Aspects
•
Decision Support Systems
•
Business Modelling, Business Process ad Workflow Management
•
Enterprise Knowledge Engineering and Management
•
Modeling Formalisms, Languages and Notations
•
Model Driven Architectures and Engineering
•
Databases, Data Mining, Big Data, Information Systems Integration
•
Ontology-based Data Integration
•
Cloud Computing Services
•
Industry 4.0 and Artificial Intelligence
•
Internet of Things Applications
•
Human-Computer Interaction on EIS
•
Collaborative and Social Interaction
•
EIS Teaching and Education
•
Security and Privacy Issues
More information: https://easychair.org/my/conference?conf=confenis2019

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

Figyelemfelhívás!
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk!

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

