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Útvonaltervezés a következő három évre: 2019-2021
A Neumann Társaság a digitális világ GPS-e
A Közgyűlésen elhangzott észrevételek és a beérkezett ötletek
felhasználásával Elnökségünk elkészítette az NJSZT következő hároméves
programját.
Segítsenek terveink megvalósításában! Társaságunk felelős szervezetként
segíti a társadalmat a digitális világban való eligazodásban – továbbra is
több évtizedes mottónk szerint:
„Megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez és befolyásolni a
jövőt!”
Töltse le a teljes programot!
http://njszt.hu/hu/doc/neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag-programja-2019-2021

XXV. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2019-ben XXV. alkalommal rendezték meg a
Multimédia az oktatásban nemzetközi konferenciát, az
Ericcson Magyarország Kft. és a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az
Oktatásban Szakosztálya 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 szakmai rendezvényen plenáris előadás keretében
köszöntötték a 25. évfordulóját ünneplő Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Multimédia az Oktatásban Szakosztály konferenciasorozatot is, valamint ennek keretében adták át a
“Multimédia az oktatásban gyűrű”-ket.
A közel 50 színvonalas előadás nemzetközi minősítésre és publikálásra kerül. A konferencia nyelve
angol és magyar volt.
Előadók és résztvevők érkeztek: Afrikából, Norvégiából, Svédországból és Magyarországról.
A konferenciát informatikatörténeti kamarakiállítások egészítették ki:
Az előadótérben Vidovenyecz Zsolt magángyűjtő mutatta be magyar személyi számítógépeit, az
NJSZT GSM – Generációk Saját Mobiljai kiállításához pedig a Mobilmementók Baráti Kör csapata
csinált kedvet az épület aulájában.
Bővebben: http://njszt.hu/hu/news/2019-06-18/xxv-multimedia-az-oktatasban-nemzetkozikonferencia

A humán védőernyő
„Addig élsz, amíg emlékeznek Rád.”
Vannak, akik kirobbanó, zabolázhatatlan
egyéniségükkel, mások szelíd, megfontolt
bölcsességükkel válnak egy közösség
nélkülözhetetlen tagjává. A vasárnap, június
16-án négy éve elhunyt Vasvári György
(1930-2015) – vagy ahogy barátai hívták,
Gyurka, a fiatalabbaknak: Gyurka bácsi – az
utóbbiak közé tartozott. Egy csupa jóság
Ember volt – nagybetűvel! -, aki egyetlen higgadt szavával is iránymutató tudott lenni.
A halála előtti években tanácsadóként segítette az NJSZT világszínvonalú Informatikatörténeti
Kiállításának rendezését – az Alföldi István szerkesztésében, Képes Gábor és Álló Géza által írt A jövő
múltja című könyv is csonka lett volna az ő észrevételei, szóbeli közlései, e-mailben elküldött
kiegészítései nélkül. Ha egy picit elbizonytalanodtunk vagy ha kérdésünk volt, csak írni kellett Gyurka
bácsinak. Nemcsak humán tűzfal van, de humán védőernyő is: ő mindig segített, tanított, nem
hagyott megválaszolatlanul egyetlen kérdést sem.
Részletes megemlékezés: http://njszt.hu/hu/news/2019-06-18/human-vedoernyo-1

Az NJSZT is csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához
Az idén 51 éves Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság által alapított közérdekű muzeális gyűjtemény
anyagára építő múzeumunk a világ legjelentősebb
informatikatörténeti gyűjteményei közé tartozik.
Ismerd meg az informatika történetét abakusztól az internetig
és a videojátékokig – és kalandozz az infokommunikáció
történetében!
Tényleg buták a butatelefonok? Ismerd meg új időszaki kiállításunkat szakavatott magángyűjtők
kalauzolásával. GSM – Generációk Saját Mobiljai című kiállításunkon öt magángyűjtő közel félezer
tárgyát mutatjuk be a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával.
Különleges, működő mobiltelefonokat adunk a kezedbe. Bunkofonok rikoltó csengőhangjai repítenek
vissza a félmúltba!
Rendhagyó tárlatvezetések és Kalandfüzet vár a Múzeumok Éjszakáján!
Részletes program:
http://ajovomultja.hu/news/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban-2019
Múzeumunk és a Szent-Györgyi Albert Agora kapcsolódó programjai:
https://muzej.hu/hu/njszt-itk-jovo-multja

Töltődjön fel az NJSZT-vel – akár a 33 OIL! töltőállomás egyikén
Bővült a MAKASZ-kedvezmények köre
Magánál hordja az NJSZT-tagkártyáját? Ha eddig nem tette,
sürgősen keresse elő!
Mint Önt is tudja, múlt évben csatlakoztunk a MAKASZ-hoz. A
váltásról érdeklődő körkérdésünkre érkezett visszajelzések
alapján ez elnyerte tagjaink tetszését. Társaságunk ezzel a
MAKASZ kedvezményrendszeréhez is csatlakozott, növelve a
tagjainknak járó napi szolgáltatások körét is.
Jó hírünk van! Újabb kiemelt elfogadóhellyel bővült a
kedvezményrendszer – és immáron 33 db OIL!
töltőállomáson tudnak tagjaink kedvezményesen tankolni. A MAKASZ új, továbbfejlesztett mobil
applikációja segítségével most már térképes keresővel is megtalálhatja a legközelebbi
elfogadóhelyeket!
További információk:
https://www.makasz.hu/assets/uploads/elfogadohelyek/egyeb/62da6f4b68907027403b5b17094b81
9f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9uXCIu54Kmk

Új Projektmenedzser Mentoring program indul
Elindult a PMI Budapest, Magyar Tagozat által szervezett
"Projektmenedzsment Mentoring program". Örömmel
jelentem, hogy több mint 20 magasan képzett, tapasztalt és
PMP minősítéssel rendelkező Mentor kolléga regisztrált a
programba, akik tudásukat és idejüket ajánlják a hazai PM
közösség képviselőinek, akik szeretnének Mentorral
együttműködni.
Ezúton értesítem, hogy van még pár üres hely a programba, így Mentee kollégák jelentkezését várják
2019. július 1-ig. Célunk, hogy olyan személyes képzési lehetőséget biztosítsunk Projekt, Program és
Portfólió Menedzser, valamit Project Analyst és a Projektmenedzsment szakma iránt érdeklődőknek,
aminek keretében junior PM kollégák együttműködhetnek 3-6 hónapon keresztül, nagy gyakorlattal
rendelkező projekt, program,- és portfóliómenedzser kollégákkal.
Bővebb információ: https://pmi.us3.listmanage.com/track/click?u=de9f038496854846d136de4aa&id=48b2fa72bd&e=bca920d6fd

Rendezvények a közeljövőben
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. Június
2019. június 19. 17 óra
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Téma: Agilis projektszervezés elosztott csapatokkal – mi is az az ETEO koncepció?
Előadó: Gerliczky István, Site Manager, ETEO Software Factory Kft.

A szoftverfejlesztői munkaerőpiaci hiány miatt napjainkban nem egyszerű feladat a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező kollégákat egy telephelyen összeszedni. A több telephelyes működéssel
járó nehézségeket viszont kevesen vállalják fel, hiszen az legtöbb esetben többletköltséget és
hatékonyságcsökkenést jelent. Van arra példa, hogy lehet ezt jól is csinálni. Az előadásban
bemutatjuk, hogy egy magyarországi startup cég hogyan tud miskolci telephelyről, kis utazási
költséggel, németországi partnercég segítségével multinacionális vállalatok számára minőségi
szoftvereket fejleszteni.
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Tagsággal nem rendelkezőknek a részvételi díj 5000Ft.
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2019-junius-458

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.

EuroSPI 2019
2019. szeptember 18-20.
Edinburgh
A EuroSPI (European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation
Conference) 2019-ben Edinburgh-ban (Skócia) kerül megrendezésre szeptember 18. és 20. között.
Mint mindig, az 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.
Fontos határidők angolul:
 13.08.2019 Early registration deadline
További információk: http://2019.eurospi.net/

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

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

