NJSZT HÍRLEVÉL

2018. május 23.
Holnap!!!
NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2018
2018. május 24. 10 óra
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2018. május 24-én, 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 24-én, 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Napirend:
 Elnöki beszámoló
 Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2017. év pénzügyi terv-tény elemzése
 A Felügyelő Bizottság beszámolója
 A 2018. év pénzügyi terve
 Egyebek
Szakmai előadás: Dr. Keserű Barna Arnold – „A mesterséges intelligencia jogi megítélése oltalomszerzés és felelősség”
A 2017. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók: http://njszt.hu/neumann/az-njsztrol/dokumentumok/kozhasznusagi-dokumentumok-2017 linken
Kérjük, hogy ha még nem tette meg, akkor regisztráljon az alábbi linken 23-án 17 óráig:
http://njszt.hu/neumann/njszt-eves-beszamolo-kozgyules-regisztracio
Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Kiválóan megfelelt! A nemzetközi ECDL alapítvány értékelése
A nemzetközi ECDL alapítvány minőségbiztosítási bizottsága (QAC) háromévente világítja át az ECDL
családban résztvevő országokat. A közelmúltban Magyarországra került a sor.
Nem lepett meg minket, hogy rendkívül szigorú minőségbiztosítási feltételeknek kellett
megfelelnünk, hiszen a minőségbiztosítási rendszert épp Magyarország kezdeményezte az ECDL
hőskorában, az 1990-es évek második felében – és a peremfeltételek kidolgozásában Alföldi István,
az NJSZT ügyvezető igazgatója úttörő szerepet vállalt.
Most ránk került a sor – persze a több mint 20 év során nem először – és örömmel tudatjuk, hogy
az ECDL nemzetközi bizottsága szerint kiváló eredménnyel zárult hazánk minőségellenőrzése.
„Ahogy számunkra fontos, hogy a vizsgaközpontok minőségi munkákat végezzenek – és ennek
ellenőrzéséről rendszeresen gondoskodunk – nagyon lényeges, hogy országos szinten mindenben
maximálisan megfelelünk a nemzetközi előírásoknak” - fogadta a hírt Alföldi István.

Az ECDL a nemzetközi munkaerőpiacon széleskörűen elfogadott számítógép-használói jogosítványt
jelent – Európában és a kontinens határain kívül is (ICDL) – épp ezért nagyon lényeges, hogy az egyes
tagországok azonosan magas színvonalat produkáljanak. Büszkék vagyunk, hogy Magyarország a
legmagasabb elvárásoknak is megfelel.

A digitális írástudás a kiemelkedés feltétele. ECDL a határon túl
A napokban beszámoltunk róla, hogy az NJSZT által bevezetett két modul is Best Practice (Legjobb
Gyakorlat)-díjat nyert a 100 országot felsorakoztató nemzetközi ECDL-mezőnyben. Magyarország
tehát példát mutat legjobb gyakorlatokból.
A kiváló megoldásokat mi is figyeljük, s különösen érdekesek a – szigorú minőségbiztosítási
követelményeinknek megfelelő és még azon túl is a legjobbat nyújtó – vizsgaközpontok. Tanuljunk
azoktól, akiktől tanulni érdemes!
Az NJSZT – az ECDL hazai vezető szervezeteként – Magyarországon 229 vizsgaközponttal áll napi
kapcsolatban. A vizsgaközpontok jubileumi, 20. fórumát áprilisban tartottuk, ott is lehetőséget
adtunk a hazai legjobb gyakorlatok bemutatására.
Sorozatunk első részében a szolnoki Karakter Kft munkáját mutattuk be. Most egy magyar, de
határon túli vizsgaközpontot mutatunk be. A kárpátaljai Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat –
amely 2001 óta működik vizsgaközpontként – alapvetően egy szociális intézmény és így a társadalmi
igényekre kiemelten odafigyelő szervezet. Makuk János kapcsolattartó nagyon elkötelezett az ECDL
iránt, ő mesélt a kezdetekről.
Elmondása szerint az informatikaoktatás igénye merült fel először, esténként-éjszakánként raktak
össze pénztárgépként használt, kiszuperált PC-kből egy kis géptermet. Látva, hogy az
önkormányzatoknál és iskoláknál mennyire nincs digitális írástudás a régióban, a maguk módján
próbáltak változtatni. De hamar felfigyeltek a nemzetközi életben is elfogadott ECDL lehetőségeire.
Bővebben:
hataron-tul

http://njszt.hu/ecdl/hir/20180523/a-digitalis-irastudas-a-kiemelkedes-feltetele-ecdl-a-

Alföldi István a Tér-időben
Hogyan rabolták ki a kaszinót a hackerek? Orwelli világ négyzetre emelve
– IT biztonságról, digitális technológiákról, internethasználatról,
mesterséges intelligenciáról szóló kétrészes műsort sugárzott a Kossuth
rádió. A Tér-idő című műsor mindkét részében nyilatkozott a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója,
Alföldi István is.
„Iszonyúan sérülékenyek vagyunk – de ha nem használjuk az eszközöket,
nincs értelme a fejlődésnek” – hívta fel a figyelmet Alföldi István arra a
paradoxonra, melynek megoldásában az NJSZT is felelősen segíti a civil
társadalmat.
A felhasználás kényszere és a biztonságra való törekvés – ezek állandó kísérői a digitális
tevékenységeknek. Az idén 50 éves NJSZT a névadója, Neumann János szellemiségének megfelelően
a fejlődés mérhetetlen előnyeire úgy hívja fel a figyelmet, hogy a kockázatokra és a mellékhatásokra
is megfelelő hangsúlyt fektet.
Alföldi István széleskörűen bemutatja a kétrészes műsorban az NJSZT főbb, jövőt befolyásoló
kezdeményezéseit.
A műsorban Krasznay Csaba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Muraközi Gergely ügyvéd és Dávid
Ákos (Veszprémi Pannon Egyetem) nagyon fontos gondolatait is hallhatjuk. Szerkesztő: Kuti-Hajdufy
Eszter Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20180523/alfoldi-istvan-a-ter-idoben

A mesterséges intelligenciától az egészségügyi közös térig
"Pillanatokon belül úgy működik majd a világ, hogy fogalmunk sem lesz arról, mi, mivel van
összekötve, s bár az MI alkalmazásának komoly veszélyei is lehetnek, mindez nagy lehetőségeket (is)
biztosít az egészségügyben" - mondta Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója az
Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME) XVI. infokommunikációs konferenciáján, melyet
Társaságunk támogatásával rendeztek meg.
Figyelmükbe ajánljuk a Medical Online beszámolóját a nagyszerűen sikerült eseményről:
http://medicalonline.hu/informatika/cikk/tovabbra_is_ragaszkodunk_a_papirhoz?utm_source=news
letter&utm_medium=medicalonline_hirlevel&utm_campaign=22308

Így chipegettünk az Afterpartyn
Morzsák az ESZR történetéből
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Informatikatörténeti Fóruma még
márciusban rendezte meg ESZR50 rendezvényét, ahol átfogó képet kaphattunk a keleti, egykori
államszocialista országok informatikatörténetét meghatározó Egységes Számítógép Rendszer
történetéről.
Már ezen a rendezvényen is nyilvánvaló volt, hogy a téma legalább annyira társadalom- és
gazdaságtörténeti, mint tudománytörténeti vonatkozású, ráadásul minden előadó kitért személyes,
korfestő emlékeire is.
Ezen felbuzdulva rendezte meg május 17-én, az Óbudai Egyetemen az iTF a rendezvény
„afterpartyját”, amely mindenképp műfajteremtő az informatikatörténeti események világában.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20180518/igy-chipegettunk-az-afterpartyn

GDPR
Tájékoztatjuk tagjainkat és Hírlevél olvasóinkat, hogy Társaságunk felkészült a GDPR (General Data
Protection Regulation) által előírt feltételek teljesítésére. Kérjük, hogy az ennek megfelelő aktualizált
adatkezelés tájékoztatónkat május 25-e után olvassák el a www.njszt.hu honlapon.

Pompéry Bélára emlékezünk
A napokban kézzel írt levél akadt a kezünkbe. Rendezett sorokban, hatalmas
lóbetűkkel írva, a végén az elköszönő formula: Kézcsókkal. Felügyelő
bizottságunk elnöke, Pompéry Béla írta titkárságunk munkatársának,
valamikor az ezredforduló tájékán. Ilyen kézzel írt levelet ma már nem ír talán
senki – és ennek a levélnek a szerzője sincs már köztünk. Ma három éve hunyt
el Pompéry Béla.
Ő valóban egy régi világ embere volt: visszafogottan elegáns, makulátlanul
udvarias és sármos, óramű-pontos és megbízható. Épp ezért ideális
munkatárs volt és igaz barát.
Attól még, hogy 1918-ban született (idén SZÁZ ÉVE!), nagyon is haladt a
korral: kilencvenévesen is dolgozott, rendkívül széleskörű tudását – jogászi,
könyvvizsgálói és az informatika világában, főleg az ún. orgware területén
szerzett ismereteit – és bámulatos műveltségét kamatoztatva.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20180523/pompery-belara-emlekezunk

Rendezvények a közeljövőben
Milyen a jó professzionális interaktív szolgáltatás?
2018. május 24 –én 17.00-19.00
ELTE Pázmány P. sétány 1/c, Szabó J. terem 0-803
A Neumann János Számítógép-tudományi társaság e-szolgáltatások minősége és e-Hétköznapok
szakosztályai konferenciát rendeznek Milyen a jó professzionális interaktív szolgáltatás?
Elvárások és a valóság az e-hétköznapokban címmel
Program:
17.00-17.00
17.05-17.30
17.30-17.55
17.55-18.25

18.30-19.00

Vitályos Gábor: Megnyitó
Siklósi István: e-szolgáltatások fejlesztésének három kritikus pontja
Bódi Antal és szerzőtársai: ITS Ökoszisztéma – a közlekedés digitalizációja
Ungvári Rudolf: Értjük-e – és a web is érti-e –, hogy mit kérdez a felhasználó a
weben? azaz az értelmező nagyszótárak folytatása a weben: a névterek és
értelmük
Kerekasztal beszélgetés az előadók részvételével

DH_Budapest_2018 konferencia
2018. május 28-31.
1088 Budapest, ELTE, Múzeum krt. 6-8.
A digitális bölcsészetről szóló, rangos nemzetközi konferenciára kerül sor az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. A digital humanities egy viszonylag új, interdiszciplináris megközelítés, amely
innovatív módon foglalkozik a bölcsészettudományi informatikával, beleértve a digitális
archívumokat és online publikációk világát.
A tanácskozást az ELTE Digitális Bölcsészet Központja rendezi, Kiszl Péter vezetésével.
A konferencián Dömölki Bálint, az NJSZT tiszteletbeli elnöke tart előadást az NJSZT iTF adattáráról
Structure of a historical data archive címmel.
Részletek: http://elte-dh.hu/program/

XXIV. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2018. május 31 - június 2.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1116 Budapest, Ménesi út 5.
2018-ban XXIV. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi
konferencia, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Apertus 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 magyar és angol.
A konferencián a részvétel DÍJTALAN, de regisztrációhoz kötött.
További részletek: http://mmokonferencia.uni-nke.hu

Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban
2018. május 29.
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
A konferencia célja, hogy elősegítsük a gyakorlatorientált oktatás megújulását, megerősítését a hazai
és a határon túl megvalósított sikeres projektoktatás tapasztalatainak bemutatásával, valamint a
résztvevő oktatók, kutatók e téren elért tudományos eredményeivel.
Lehetőséget kívánunk biztosítani a tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre, új ötletek generálására
és az új kutatási eredmények közzétételére.
A konferencia kiemelt témája a felsőoktatás. Az iskolai projektek gyakran a digitális pedagógia
intenzív alkalmazása mellett valósulnak meg. A projektmódszertani ismeretek elsajátítása igen fontos
egyebek mellett az informatika szempontjából is. A konferencia kapcsán ebben a cikkben
(https://pmi.hu/index.php/31-szakmai-fejlodes/1124-projektpedagogia)
a
projektoktatás
jelentőségéről, valamint a módszerekről, a kihívásokról és a lehetőségekről olvashatunk.
Bővebb információ: http://konferencia.rkk.uni-obuda.hu/projektkonferencia_2018/index.htm

GPU Day - The Future of Computing, Graphics and Data Analysis
2018. június 21-22.
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont GPU Laboratóriuma idén is megrendezi a GPU Day - The Future
of Computing, Graphics and Data Analysis konferenciát. Az immáron nyolcadik alkalommal
megrendezésre kerülő esemény kutatókat, diákokat és fejlesztőket hivatott összehozni, mind az
akadémia, mind pedig az ipar részéről, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, ismereteiket az
alábbi területeken:
-

A jelenleg elérhető és a közeljövőben érkező párhuzamos, valamint nagy teljesítményű hardverek
és szoftverek
Sok magos programozás a fizikában és más tudományterületeken
Párhuzamos technológiák orvosi alkalmazása
Grafika, számítógépes képalkotás
Gépi tanulás, neurális hálók, mintázat felismerés
Képfeldolgozás, gépi látás és rekonstrukció
A fentiek ipari alkalmazásai
Kvantuminformatika
Mobil és beágyazott párhuzamos technológiák
Feltörekvő és alternatív gyorsító technológiák (például FPGA-k)
Fejlesztői technológiák (nyelvek, fordítók)

Az előadások angol nyelvűek, a konferencia látogatása INGYENES.
További információk:
http://gpuday.com
http://gpuday.hu

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and
Innovation Conference)
2018. szeptember 5-7.
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia)
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a 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.
06.04.2018 Submission of the first version of the full paper
30.04.2018 Distribution of review notes and notification of acceptance
12.06.2018 Contribution of final paper
31.07.2018 Early registration deadline
30.08.2018 Upload of conference presentation
További információk: http://2018.eurospi.net/

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium

További információ és 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

