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2018. október 31. 

 

Kattintson rá! Féktelen siker a fakenews fék konferencia 
 
Október 25-én rendeztük – immár hagyományos – IT biztonsági konferenciánkat az 
Európai Kiberbiztonsági Hónap keretében. A Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (NJSZT) világhírű Informatika Történeti Kiállításának is helyet adó szegedi 
Szent-Györgyi Albert Agora nem először látja vendégül az IT biztonság top 
szakembereit – idén az egyik legizgalmasabb társadalmi probléma volt a névadó: 
behúztuk a fakenews féket. 

A konferenciát megálmodó és moderáló Alföldi 
István, az NJSZT ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a cél, hogy 
a félórás előadások nyomán egy olyan összkép alakuljon ki a 
résztvevőkben, amelyet aztán felhasználóként – és a sok fiatal 
érdeklődő esetén: a pályára készülő informatikusként – is 
használni tudnak. 
Az NJSZT a jelen befolyásolása egyik fontos pillérének tartja az 
IT biztonság kérdéseire való figyelemfelhívást. E mellett a múlt 
értékeinek megőrzése és a jövő befolyásolása is küldetése 

része. Alföldi István most két értékes könyvre is felhívta a jelenlévők figyelmét: Wisinger István 
Neumann Jánosról szóló regényes életrajza a múlt máig ható géniuszáról szól, a Scolar kiadó 
gondozásában megjelent Kódolj című könyv pedig az algoritmikus gondolkodást serkenti a jövő 
tehetségei számára. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/de/hir/20181026/kattinson-ra-fektelen-siker-a-fakenews-fek-
konferencia 

 
Tisztújító Közgyűlés 
2018. november 5. 10 óra 
Hotel Hungaria City Center 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Tisztelt Tagtárs! 
 
Alapszabályának megfelelően 2018. november 5-én 10 órakor a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság tisztújító közgyűlést tart a Hotel Hungaria City Centerben, amelyre ezúton 
minden tagtársat tisztelettel meghívunk. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 
időpontja 2018. november 5-én 10 óra 15 perc. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
alulról építkező civil szervezet, melyben fontos minden tag véleménye, ezért minden tagtársunk 
részvételére számítunk. Az Elnökség által felkért Jelölőbizottság (elnöke: Friedler Ferenc, tagjai: 
Alföldi István, Gyenizse Pál, Péceli Gábor) széleskörű tájékozódás alapján alakította ki a jelölt listát. 
Alapszabályunk értelmében a Közgyűlésen is lehetőség van jelölteket állítani, akiket a jelenlévők 50% 
szavazattal megerősítenek.  
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A jelöltekről részletesen: http://njszt.hu/neumann/hir/20181004/elnoksegi-es-fb-jeloltek-2018 
 
Napirend: 
 
1. Elnöki beszámoló 
2. Tisztújítás 
3. Új elnökség köszöntője 
 
Üdvözlettel: 
 
Friedler Ferenc 
elnök 

 
Prograce programozó verseny Pécsett 
 
Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy az NJSZT Baranyai Területi szervezete és a Pécsi 
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar harmadik alkalommal is megrendezi a PROGRACE 
programozó versenyt. A versenyre idén is 3 fős csapatok jelentkezését várják. 
 
Jelentkezési határidő: 2018.11.20. 
 
Részletes információk és jelentkezés: https://prograce.hu 

 
Felhívás MIRK2019 bajnokságra 

 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fő támogatásával ismét megrendezzük a Magyar 
Ifjúsági Robot Kupát. 
A versenyre ismét két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán kerül sor. 
A jelentkezési határidő: 2018. 12. 15. 
Jelentkezhetnek: minimum 2 fős csapatok, 10-19 évesek az európai minősítésért, 13-19 évesek a 
világversenyre minősítésért!   
Helyszínek és időpontok: 
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, 2019.02.16. 
Jelentkezési lap a budapesti versenyre ITT. 
Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 2019.04.05. 
Jelentkezési lap a nyíregyházi helyszínre ITT. 
További információk a pingvin.nyf.hu/robojun honlapon.    
A szabályok a http://junior.robocup.org  és a http://pingvin.nyf.hu/robojun honlapokon találhatók. 
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Kódolj kedvezményesen 
 
A Scolar Kiadó és az NJSZT közötti együttműködés eredményeként 
Társaságunk tagjai kedvezményesen vehetik meg a kiadó új 
"programozókönyvét". 
A benne foglalt ismeretek nem is annyira tagjainknak, hanem gyerekeiknek-
unokáiknak szólnak, de mindenki örömét lelheti az igényes, szép kötetben! 
Éljen Ön is a lehetőséggel! 
A kiadvány napjaink egyik legfontosabb tudásába vezeti be a gyerekeket, akik a 
leírásokat követve játszva tanulhatnak meg kódolni a három legismertebb 
programozási nyelven: HTML-ben, CSS-ben és JavaScriptben.  
Hihetetlenül zseniális könyv – nem csak kockáknak! 
 
Bővebben: http://njszt.hu/de/hir/20181030/kodolj-kedvezmenyesen 

 
Az ECDL a világelső digitális írástudásból 
 
Az ECDL nagyon jól teljesít a nemzetközi összehasonlítások szerint – és ez a biztosítéka annak, hogy a 
keretei között az egész világon elfogadott tudást birtokolhat, aki ECDL bizonyítványt szerez. A 
legfrissebb összeállítás az ENSZ égisze alatt jelent meg. 
Az UNESCO Statisztikai Hivatala szerint az ECDL (Európán kívül: ICDL) a legelfogadottabb nem-
kormányzati keretrendszer, ezt alkalmazzák a legtöbb államban. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon az ECDL által kiadott bizonyítvány a 
legbiztosabb. Az összehasonlítás alapját a DigComp 2.0, mint digitális írástudás referencia 
keretrendszer adta. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az ECDL maximálisan megfelel a digitális 
írástudás európai keretrendszerének, azaz a DigCompnak is, így nem meglepő számunkra, hogy az 
UNESCO statisztikái szerint is kiválóan vizsgázott az ECDL. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20181024/az-ecdl-a-vilagelso-digitalis-irastudasbol 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 
15. OGIK Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 
Az informatika széleskörű alkalmazása 
2018. november 9-10.,  
Soproni Egyetem 
 
Az NJSZT GIKOF (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és 
Oktatási Fórum) szakmai szervezet tizenötödik alkalommal szervezi meg az évente nagy 
érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson hazai és külföldi 
szakembereknek, egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és fejlesztőknek a 
témához kapcsolódó munkáik bemutatására, a vélemények ütköztetésére, kutatói hálózatok 
építésére, a hasznos eszmecserére. 
 
Többek között a következő témákban várunk előadásokat: 

 Az üzleti tevékenységet, innovációt, versenyképességet növelő új technológiák; 

 Üzleti folyamatok modellezése: modellvezérelt architektúrák, modellező nyelvek, fejlesztési 
elvek, módszerek, eszközök; 

 Tudásalapú megoldások, alkalmazási területek és hatékonyságuk 
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 Vállalat-szintű integráció (IT-rendszerek és adatok, adatbázisok integrációja) 

 Big Data menedzsment: adattárolás, feldolgozás, adatbányászat; elemzések, idősorok 
vizsgálata; 

 Nyílt forráskódú megoldások alkalmazása az üzleti területen, hatékonyságuk 

 Az informatika üzleti értéke, hatékonyságvizsgálat, elemzési módszerek,  

 Ipari megoldások: Ipar 4.0 és IoT kihívások, újszerű módszerek, szoftverek és architektúrák; 

 Kapcsolt területek: bioinformatikai megoldások, önvezető járművek stb. 

 Oktatás, képzés: Gazdaságinformatikus BSc-, MSc- szakok, szakképzés (duális képzés, piaci 
igények vs. képzés, kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, eszközök, 
szakemberek mobilitása stb.) 

 
Információk az előadások jelzésével kapcsolatban: 

- A tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres absztraktot kell benyújtani on-line, 
magyar vagy angol nyelven. (az előadást a konferencián az absztrakt nyelvén kell 
megtartani). 

- Jelentkezni lehet szóbeli illetve poszterelőadásra. 
- Az absztraktok elfogadásáról a Programbizottság dönt. 
- Az absztrakttal szemben támasztott részletes formai követelmények a konferencia honlapján 

találhatóak (http://www.ogik2018.hu).  

 
Szkeptikusok XXIV. Országos Konferenciája 
2018. november 17. 10:00–17:00 óra 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar  
8000 Székesfehérvár, Budai út 45. 
 
Részletek a tervezett programból: 
„Szemelvények a hitelesség természetrajzából” 
Előadó: Vitályos Gábor, információtechnológia szakértő, Vitályos Consulting, NJSZT 
Kiből lesz marskutató?  
Előadó: Kiszely Márta, szeizmológus MTA CSFK GGI 
Mi vagy MI? – Operáció vagy kooperáció? 
Előadó: Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatója 
Ha már elpusztul a Világ, legyen a sírjára Robot? A Mesterséges Intelligencia jelene és jövője egy 
kiberbiztonsági szemszögből 
Előadó: Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató 
Miért vagyok szkeptikus? 
Almár Ivánnal, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagjával beszélget Benkő Andrea az 
MTVA szerkesztő-műsorvezetője 
 
A Konferencia szervezői: 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
TIT Fejér Megyei Egyesülete 
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány 
 
Főszervező: 
Trupka Zoltán 
 
Részletek: http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus/2018/index.htm  
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Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 
2018. november 21. 
KPMG Székház (1134 Budapest, Váci út 31.) 
 
Előadó: Sipos Tünde tanár, tréner, mediátor 
 
Önmotivált ember csak az lehet, aki önkéntesként dolgozik? Hogy találjuk meg a motivációt egy 
projekt során? Mit kapunk az önkéntes munka során, amit egy projektben nem? Miért olyan fontos a 
motiváció egy projekt vagy egy munkahely esetében? Fontos kérdéseket válaszol meg Sipos Tünde, le 
ne maradjon! 
 
Részletes információ és regisztráció: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-
esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2018-november-433 

 

 
A Mester és MI! 
Neumanntól a blokkláncig és tovább 
 
A regisztráció november 9-én lezárul! 
 
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-12-
de-konferencia-tervezett- 
Regisztráció: 
http://njszt.hu/de/12-de-konferencia-online-regisztracio 
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XXXI. Neumann Kollokvium 
2018. november 30. - december 1. 
Szent-Györgyi Albert Agora 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya és a Szegedi 
Tudományegyetem ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézete 2018-ban 31. alkalommal 
rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot Szegeden. A hazai egészségügyi informatika - 
több évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken, 
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató- és 
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci 
szereplők megjelenésére is. 
 
Fontos határidők 
 
Korai regisztráció esetén az átutalási határidő: 2018. október 31. 
Kamerakész rövid közlemény beküldés: 2018. október 31. 
 
Részletes információ és regisztráció: http://neumann-kollokvium.njszt.hu/ 
 

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 and it welcomes proposals for new Events until November 20, 2018.  
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 

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

 
 
Az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link elérhető a fenti képre 
kattintva! 
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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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