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MIt hoz a következő 50 év?
az 50 éves NJSZT ünnepi konferenciája
2018. október 17.
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fennállásának 50. évfordulója alkalmából ünnepi
tudományos ülést tart a Magyar Tudományos Akadémián.
Felkért előadók:
 Lovász László az MTA elnöke: Köszöntő
 Szász Domokos, Széchenyi-díjas matematikus, akadémikus: Neumann János egy kedves
eredménye, az Ergodtétel
 Charaf Hassan, BME tanszékvezető, egyetemi tanár: A Mesterséges Intelligencia kihívásai
 Kroó Norbert akadémikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont: A nanotechnológiától a kvantum
technológiákig
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, regisztráljon a http://njszt.hu/neumann/mithoz-a-kovetkezo-50-ev-online-regisztracio linken!

Már most jegyezze be a naptárába!!!
A Mester és MI!
Neumanntól a blokkláncig és tovább
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk.

Helyszín: Danubius Hotel Gellért
A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az
Információs Társadalom folyóirat.

Részletes program:
http://njszt.hu/de/esemeny/20180627/a-mester-es-mi-neumanntol-a-blokklancig-es-tovabb-a-12de-konferencia-tervezettRegisztráció:
http://njszt.hu/de/12-de-konferencia-online-regisztracio

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 2018.
szeptember 26-ig a http://njszt.hu/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap kitöltésével tegyék
meg. A díjátadásra 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A
díjakról részleteket itt olvashatnak: http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak

Kovács Attila-díj – Az év informatikai újságírója
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2017. évben is
közösen hirdeti meg az „Az év informatikai újságírója” díjat.
A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet)
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-2018-az-ev-informatikai-ujsagiroja

Keressük az Év diplomamunkáját
Idén ismét meghirdeti az Év projektmenedzsment szakdolgozata, diplomamunkája pályázatot a PMI
Budapest, Magyar Tagozat (PMI) - a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE)
Projektmenedzsment

Szakosztálya

és

a

Magyar

Projektmenedzsment

Szövetség

(PMSZ)

támogatásával. Pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a 2017-es vagy
2018-as év során benyújtották és sikeresen megvédték

magyar vagy

angol

nyelvű,

projektmenedzsment témájú dolgozatukat, ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket

alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat,
eredményeket mutattak be.
A pályázati anyagot 2018. szeptember 30-án éjfélig kérik megküldeni a kepzes@pmi.hu e-mail címre
"Diplomamunka pályázat" tárgymegjelöléssel.

További részletek:
https://pmi.hu/index.php/pm-vilag/az-ev-diplomamunkaja-palyazat/palyazati-felhivas-2018

Szuperhatalom, szuper digitális kompetenciák

A digitális kompetenciák fontossága minden fejlett országban evidencia, a fejlődő országokban pedig
a kiemelkedés záloga. Most egy szuperhatalomból, az Amerikai Egyesült Államokból hoztunk egy
fontos példát: az ECDL (Európán kívül: ICDL) több modulja is elismert lett az Amerikai Oktatási
Tanács kreditrendszerében. Az ICDL Alapítvány sajtóközleménye szerint az ACE CREDIT (American
Council on Education’s College Credit Recommendation Service) értékelése alapján több ICDL-modul
is elfogadottá vált a felsőoktatási kreditrendszerben.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), mint az ECDL magyarországi vezető
szervezete, példásnak tartja az ACE lépését az ICDL amerikai elfogadottsága érdekében.
Bővebben:
http://njszt.hu/ecdl/hir/20180808/szuperhatalom-szuper-digitalis-kompetenciak

Gyereksereg Debrecenben – tábori kaland az NJSZT-vel
Múlt hónapban beszámoltunk már róla, hogy nagy sikerrel zajlott az NJSZT nyári tábora Pécsett, a
PTE Informatikai Karán.

Múlt héten pedig az ország másik felébe, Debrecenbe utaztunk, ahol szintén az EFOP-pályázat (ne
szegje kedvüket az olvasásban, hogy picit hosszú neve van: „a felsőoktatásba való bekerülést segítő
készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok
népszerűsítése a felsőoktatásban”) keretei között volt alkalom arra, hogy egy nagy csapat 8-14 év
közötti diák kedvet kapjon a jövőhöz, a továbbtanuláshoz és a robotprogramozáshoz.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20180815/gyereksereg-debrecenben-%E2%80%93-taborikaland-az-njszt-vel

Dobogós magyar helyezés az oroszországi high-tech versenyen
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
tehetséggondozási programjának köszönhetően évente több ezer
magyar diák vesz részt informatikai versenyeken, felkészítő
szakkörökön – és a legtehetségesebb tanulók számára a
diákolimpiák is elérhetőek.
Társaságunk támogatásával nem először jutnak el fiatal magyar
programozózsenik az orosz high-tech városba, Innopolisba.
A rangos European Junior Olympiad in Informatics – 2018 verseny idén július 26. és augusztus 1.
között került megrendezésre a tatárföldi egyetemvárosban.
Beszámolónk:

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/tehetseggondozasi-szakosztaly/hir/dobogos-magyarhelyezes-az-oroszorszagi

MAKASZ kedvezményrendszer
Tisztelt Tagtársunk!
Május elején postáztuk ki az új tagkártyákat, melyekhez már a MAKASZ kedvezményrendszerét lehet
igénybe venni. Reméljük, hogy az eltelt időben megfelelő mennyiségű tapasztalatot gyűjtött – és a
kedvezményrendszer elnyerte a tetszését!
Nem használta még a tagsági kártyát kedvezmények igénybevételére? Látogasson el a
www.makasz.hu oldalra, ahol neve és kártyaszáma megadása után pontosan tájékozódhat az
elfogadóhelyekről. A MAKASZ-kedvezményekhez mobil applikáció is tartozik. Az ingyenesen
letölthető alkalmazás megmutatja, hol van a közelében kedvezményt kínáló bolt, szolgáltatás.
Örömmel jelezzük továbbá, hogy a MAKASZ tájékoztatása alapján hamarosan MOL-kedvezményt
vezetnek be – örülünk, hogy ezzel a lehetőséggel is bővül a kedvezmények köre!
Bízunk benne, hogy az NJSZT által nyújtott szakmai szolgáltatások mellett a tagsági kártyával elérhető
kedvezményrendszerrel is elégedett. Kérjük véleményét, tapasztalatait írja meg Lendvai Orsolya
kolléganőnknek (lendvaiorsi@njszt.hu).
Üdvözlettel:
Alföldi István
ügyvezető igazgató, NJSZT

Rendezvény a közeljövőben
Hacktivity2018
2018. október 12-13.
MOM Kulturális Központ
2018-ban ismét megrendezésre kerül Közép-Kelet Európa legrangosabb IT biztonság konferenciája, a
Hacktivity.
Keynote speakers: Rodrigo Branco, Chief Security Researcher az Intel Corporationtől és Mike
Ossmann, alapító a Great Scott Gadgetstől.
Bővebben: https://www.hacktivity.com/

Külföldi rendezvények

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.
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 betaversion.
https://fedcsis.org/

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

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!
IT biztonság biztosan!
FIGYELJE UTOLSÓ NYÁRI SZÁMUNKAT, MERT AZ IT BIZTONSÁG KÖZÉRTHETŐEN LEGFRISSEBB
VERZIÓJÁT AUGUSZTUS 29-ÉN MÁR EGÉSZ BIZTOSAN LETÖLTHETI!
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

