
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2018. június 6. 

Lovász László az NJSZT50 fővédnöke 
 
Az idén 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az év 
folyamán számos szakmai konferenciával – többek között októberben a 
Magyar Tudományos Akadémián és novemberben a hagyományos Digitális 
Esélyegyenlőség (12. DE!) konferenciával - továbbá díszvacsorával, 
kiállítással, könyv megjelentetésével emlékezik meg az NJSZT fél 
évszázados jubileumáról. 
Az NJSZT a civil társadalom iránt felelősséget vállaló nonprofit tudományos 
egyesületként a jubileumi évben is az információs társadalom legfontosabb és legaktuálisabb 
kérdéseire kívánja felhívni a figyelmet és szeretnénk bemutatni múltunk azon mérföldköveit, melyek 
lehetőséget adtak a Társaságnak, hogy az informatikai tudományok és technikák minél több pozitív 
lehetőségét ismertessük meg a magyar lakossággal. 
Társaságunk az NJSZT50 eseménysorozat fővédnökének Lovász László Széchenyi-nagydíjas 
matematikus egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét kérte fel. Lovász László 
iskolateremtő munkásságát Társaságunk és a Budapesti Műszaki Egyetem a múlt évben ismerte el 
Neumann professzori cím adományozásával – ezért külön is megtiszteltetés számunkra, hogy az 
elnök úr elvállalta a felkérést. 

 
Multimédia az oktatásban 
konferencia és kiállítás 
 

Multimédia az oktatásban – kimeríthetetlen téma, 
rengeteg új aktualitással. Nem is véletlen, hogy e 
területről már a XXIV. (!) konferenciáját tartotta meg 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Multimédia az Oktatásban szakosztálya (NJSZT 
MMO), ez alkalommal az Apertus Nonprofit Kft és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésével, 
utóbbi Ménesi úti épületében. 
A május 31-től június 2-ig tartó tanácskozáson 
megtelt az Egyetem konferenciaterme, az előadók 
pedig Magyarország mellett Ecuadorból, 
Szlovéniából és Bulgáriából is érkeztek. 

„Azt gondolom, hogy egy ilyen patinás tudományos egyesületnek, mint az NJSZT, amely évtizedek óta 
meghatározó az informatikai szakmában, ereje abban rejlik, hogy ilyen szakmai közösséggel 
rendelkezik és hasonló színvonalas rendezvényeket tud szervezni” – e szavakkal köszöntötte a plenáris 
ülés résztvevőit Miltényi Gábor. 
A rendezvényen Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója plenáris előadását kiemelkedő 
érdeklődés övezte. Az ügyvezető igazgatót meglepetésként érte, hogy „Multimédia az oktatásban 
gyűrű” életműdíjat kapott az NJSZT szakosztályaiban folyó munka lelkiismeretes biztosításáért. A 
“Multimédia az oktatásban gyűrű” tananyag díjat Tóth Péter kapta a módszertanilag legjobbnak 
ítélt, pedagógiailag illetve andragógiailag megalapozott multimédiás tananyag szerzőjének 
elismeréséül. A “Multimédia az oktatásban gyűrű” képzés díjat Gulyás Zsuzsanna kapta a 
módszertanilag legjobbnak ítélt, pedagógiailag illetve andragógiailag megalapozott multimédia-
felhasználást segítő képzés szakmai (módszertani) létrehozójának elismeréséül. Az örökös tag-díjat 
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Sikné Dr. Lányi Cecíliának adták át, aki a legtöbbet tette a „Multimédia az oktatásban” 
konferenciasorozat létrehozása, működtetése és szakmai támogatása terén. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/multimedia-az-
oktatasban/hir/multimedia-az-oktatasban-eletmudij-alfoldi-istvannak 

 
Doctor Cecilia – egy magyar kutatónő Szaúd-Arábiában 
 
Szaúd-Arábia távoli ország, s egy átlag magyar állampolgár viszonylag keveset tud 
róla. Hallottuk, hogy egy mesterséges intelligencia is állampolgárságot kapott az 
egyébként technikailag-gazdaságilag rendkívül fejlett államtól, ugyanakkor az 
sem kétséges, hogy a nők megítélése és általában a kultúra egész más, mint 
Európában. A napokban számoltunk be róla, hogy egy kiváló magyar kutatónő, 
Sikné Dr. Lányi Cecília, az NJSZT HCI&DfA – Ergonómiai Tervezés Mindenkinek 
Szakosztály elnöke megkapta az egyik legrangosabb szaúdi tudományos díjat. 
Az NJSZT közgyűlésén – ahol Friedler Ferenc elnök külön köszöntötte őt Társaságunk nevében – 
alkalmunk volt egy rövid interjút készíteni vele. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/de/hir/20180605/doctor-cecilia-%E2%80%93-egy-magyar-kutatono-
szaud-arabiaban 

 
Ez mindenkinek jó! Ahol az ECDL magától értetődő 
 

Május elején számoltunk be arról, 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. Sorozatunkban Szolnokra, 
Beregszászra (Kárpátalja) és Debrecenbe kalandoztunk, ez 
alkalommal pedig Szeged a célállomás.  

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola vizsgaközpontja tíz évvel ezelőtt, 
2008. április 21-én tartotta első vizsgáját. Egy évtized alatt 6040 vizsgázó bizonyíthatta digitális 
írástudását az intézménynél, az utóbbi években évi 7-800 tanuló. A sikeres működést az ezen 
időszakban kiadott másfélezer vizsgakártya is bizonyítja.  
 
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180606/ez-mindenkinek-jo-ahol-az-ecdl-magatol-ertetodo 
 

ECDL az Osztrák-Magyar Európaiskolában 
 
Az Osztrák-Magyar Európaiskola honlapján találtuk az örömteli hírt: az iskola számos 7. és 8. 
osztályos tanulója tett sikeres ECDL – vizsgát, vehette át örömmel bizonyítványát.  
Szabó Alíz és Burai Ádám 8. osztályos diákokra különösen büszke az intézmény, mert ők az összes 
ECDL modulból levizsgáztak.  
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A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szívből gratulál az iskolának, a tanulóknak és 
Hajós András informatikatanárnak is: köszöntjük Európa ifjú digitális írástudóit! 
 
Forrás: http://europaschule.hu/hu/lapok/lap/aktualis 

 
Topon a digitális írástudás – hírünk a világban és az IT Businessben. 
 
A digitális kompetenciák világában Magyarország két világraszóló eredményt ért el. Mint korábban 
beszámoltunk róla, az NJSZT által fejlesztett IKT pedagógusoknak és IT biztonság komplex oktatási 
anyagok rangos díjat kaptak a nemzetközi ICDL közösségtől. Erről szóló hírünk az IT Business ma 
megjelent nyomtatott kiadásában is olvasható, az 59. oldalon. 

 
A Könyvhéten is keressék a Galaktikát! 
 
Szakmai partnerünk, a Galaktika is kint lesz az Ünnepi Könyvhéten.  
Friss kiadványaikról itt olvashatnak: http://galaktika.hu/a-konyvhetre-erkezo-konyveink/ 
A még szintén kapható 2010: Második űrodisszeia című kötetükhöz mi is kedvet csináltunk: 
http://njszt.hu/de/hir/20180516/a-2018-ban-is-aktualis-2010-es-sri-lanka-legnagyobb-neumann-
rajongoja 
 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. június – A projektkultúra fejlesztés 
Svájcban 
2018. június 20. 19 óra 
KPMG Székház 
 
A projekt- és portfóliómenedzsment bevezetésének eredményeit és buktatóit ismerhetjük meg egy 
svájci pénzügyi szolgáltatónál, Kaszás Péter PMO vezető tapasztalatain keresztül. 
 
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-
szakmai-teadelutan-2018-junius-422 
 

Múzeumok Éjszakája az ITK-ban 
2018. június 23. 
NJSZT ITK, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sgt. 23. 
 
Az idén 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által 
fenntartott és fejlesztett Jövő múltja – Informatika Történeti Kiállítás a világon 
egyedülálló gazdagsággal mutatja be Kelet és Nyugat informatikáját és az IT-
világ fejlődését abakusztól a szuperszámítógépig. 
 
Az NJSZT is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz – itt a lehetőség, hogy játékosan és 
kulisszatitkokba is betekintve ismerjék meg az informatika kincsestárát! 
 
A programokról részletesen: http://ajovomultja.hu/news/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban-0  
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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 (IJCAI-
ECAI-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) 2018-
ban 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/ 
 

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 
9-12 September, 2018 
Poznan, Poland 
 
The FedCSIS 2018 Federated Conference invites submissions of POSITION PAPERS to its respective 
events. Position papers must not exceed 8 pages and they should relate to an ongoing research or 
experience. Position papers will be presented by the authors alongside regular papers. Position 
papers may be also submitted as DEMO PAPERS and presented as demonstrations of software tools 
and products. They should describe non-for-profit software tools in a prototype-, alpha-, or beta-
version. 
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Submission deadline: June 12, 2018 
 
https://fedcsis.org/ 

 

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 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 

 
 

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 
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