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2019. július 17.
Szalay Imre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság új ügyvezetője
2019. július 1-től Szalay Imre, az NJSZT korábbi alelnöke tölti be
Társaságunk ügyvezetői posztját, miután elődje, Alföldi István
huszonhárom év után nyugdíjba vonul, és októberig már a felmentési
idejét tölti.
Szalay Imre mostanáig a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
alelnöke volt, július 1-től azonban a társaság ügyvezetőjeként
tevékenykedik. Szalay 1982 óta tagja az NJSZT-nek. Új ügyvezető igazgatónk
életútja:
https://njszt.hu/hu/news/2019-07-12/szalay-imre-neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasaguj-ugyvezetoje

Obádovics J. Gyula kitüntetése
A Miskolci Egyetem Professor Honoris Causae Facultatis Artium Mechanicarum et
Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis kitüntetést adományozott
Obádovics J. Gyula matematikusnak.
Az indoklás szerint „a hazai műszaki felsőoktatásban a numerikus módszerek és a
számítástechnika meghonosításáért, amely nélkülözhetetlen a mérnöki
számításoknál, valamint a selmeci hagyományok iránti elkötelezettségéért” kapta
az elismerést.
Gratulálunk a Társaságunk életében is a kezdetektől kiemelkedő szerepet játszó,
örökifjú tudósnak, generációk Tanárának!

Számítógépek a Holdraszállás korából
Irány a Múzeum: teljes konfigurációk, világritkaságok, űrkorszakbeli design és amperszag
Július 20-án lesz fél évszázada, hogy az első ember eljutott a Holdra. A
Holdra elsőként, július 21-én kilépő űrhajós, Neil Armstrong első
gondolata – Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek
– a világtörténelem egyik leghíresebb mondata.
Múzeumunk egyedülálló lehetőséget kínál, hogy eredeti tárgyak között
ismerjük meg az 1960-as évek informatikai eszközkultúráját.
Nyilvánvalóan a NASA a lehető legjobb, legnagyobb teljesítményű
berendezéseket használta, ezekkel általában nem vetekedtek a
vasfüggönyön túlra, egy kelet-európai országba eljutott, a nyugati tiltások
ellenére beszerzett vagy keleten klónozott-fejlesztett számítógépek.
Így is bámulatos, hogy Társaságunk, a Holdraszállás évében már kerek egy éve létező, azaz idén 51
éves NJSZT által alapított és fejlesztett Informatika Történeti Kiállítás milyen gazdagsággal mutatja
be a korszak keleti és nyugati számítógépeit egyaránt.
Bővebben: https://ajovomultja.hu/news/szamitogepek-holdraszallas-korabol

Táborozók foglalták el az ITK-t!
Digitális bennszülöttek – és nyáron is imádnak tanulni: játékosan és élményszerűen
Egy múzeum nemcsak a múlt értékeinek
megőrzéséről és bemutatásáról szól, aktívan
kapcsolódnia kell a jelen kihívásaihoz és a jövő
formálásához is. A Neumann János Számítógéptudományi Társaság tudja ezt – és a Jövő múltját
bemutató
informatikatörténeti
állandó
kiállításunk (NJSZT ITK) a múzeumpedagógiai
programjával, foglalkozásaival aktív részt vállal a
diákok pályaorientációjában. Minden évben sok
száz diák tölti nyári szünidejének egy részét a
múzeum falai között.
A múzeumnak helyet biztosító Szent-Györgyi Albert Agora gazdag táborkínálatát markánsan
kiegészítik azok a táborok, amelyek az ITK témaköreihez is kapcsolódnak.
Mindenekelőtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ITK-ban az informatika evolúcióját megismerő
diákok fejlesszék digitális kompetenciáikat, igazi digitális írástudók legyenek.
Részletes beszámolónk: https://ajovomultja.hu/news/taborozok-foglaltak-el-az-itk-t

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 2019.
szeptember 27-ig a https://njszt.hu/hu/webform/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap
kitöltésével tegyék meg. A díjakról részleteket itt olvashatnak: https://njszt.hu/hu/dijak

Az Év Informatikai Vezetője
A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 2019-ben is kiírja az év Informatikai
vezetője pályázatát. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők
tevékenységének fontosságára, valamint díjjal ismerje el az évek során kiemelkedő teljesítményt
nyújtó Informatikai vezető munkáját.
A díjat 2002 óta (korábban Év CIO-ja) ítéli oda a VISZ által felkért független szakmai bizottság,
amelyre az informatikai vezetőket (CIO, CTO, CDO, Fejlesztési vezető, Innovációs vezető, stb.)
jelölhetik szakmai szervezetek, cégek valamint zsűritagok egyaránt.
A jelentkezéseket rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. 2016-tól
átadják az év fiatal informatikai vezetőjének (korábban az év fiatal CIO-jának) járó Braun Péterdíjat is.

Rendezvények a közeljövőben
Rendszergazdák világnapja – HWSW sysadminday!
2019. július 19., péntek
AnKERT, Budapest
A rendszeradminisztrátorok és IT-üzemeltetők elismeréséért 20. éve küzd a sysadminday.com.
Kezdeményezésükre minden év júliusának utolsó péntekén világszerte megtartják a világ ITközösségében méltán népszerű rendszeradminisztrátorok megbecsülésének napját. A hazai
SYSADMINDAY a nagy nyári szabadságolásokhoz idomulva, a hivatalos dátumhoz képest némileg
előbb, július 19-én az AnKERT-ben várja a látogatókat.
A rendezvényre előreláthatólag július 17-én estig lehet regisztrálni. A jelképes belépőjegy teljes
egészében lefogyasztható.
Bővebben: https://rendezveny.hwsw.hu/sysadminday/5

Back to the Moon - Vissza a Holdra
2019. július 21., 13:30 - 20:00 óra
Budapest, Holdudvar (Margitsziget)
A Holdra szállás fél évszázados évfordulóját a Puli Space csapata partnereivel, a Magyar Bolygóközi
Társasággal és a Moon Village Association-nel (Holdfalu Egyesület) közösen, egy nem szokványos
rendezvénnyel ünnepli július 21-én a margitszigeti Holdudvarban. A megemlékezés mellett a
hangsúly az egyre nagyobb teret nyerő holdi robotikus felderítő expedíciókon lesz, azon belül is a
magánszféra részvételén, lehetőségein és potenciálján.
A múltidézés után a résztvevőknek bemutatják az új technológiai és üzleti elképzeléseket: mi várható
a következő néhány évben, és milyen lehetőségekre számíthatunk a következő fél évszázadban a
ciszlunáris gazdaságban. Az űrügynökségek tervei mellett a feltörekvő magánkezdeményesekről és
PPP (Public-Private Partneship) - projektekről lesz szó.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az esemény angol nyelvű.
A részleteket a backtothemoon.pulispace.com oldalon találja, regisztrálni itt lehet.

MINMAFI 2019 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában
2019. augusztus 22.
Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán augusztus 22-én
kerül megrendezésre a MINMAFI konferencia, amelynek célja az informatika,
matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban alkalmazható korszerű
módszerek és eszközök megtárgyalása.
A konferencia első részében felkért előadók tartanak előadásokat. A második részben a szekció
előadások keretében várjuk azon középiskolai tanárok jelentkezését, akik szívesen tartanának egy 1520 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról.
A részvétel ingyenes azok számára, akik 2019. augusztus 8-ig regisztrálnak a konferenciára.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Részletes információk: https://gamf.uni-neumann.hu/kezdolap

16. OGIK Országos Gazdaságinformatikai Konferencia
2019. november 8–9, Budapest
Milton Friedman Egyetem
1039 Budapest, Kelta u. 2.
„A gazdaság és a társadalom új informatikai kihívásai”
Az NJSZT GIKOF (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és
Oktatási Fórum) szakmai szervezet immár tizenhatodik alkalommal szervezi meg az évente nagy
érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a hazai és a
külföldi szakembereknek, az egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és
fejlesztőknek a témához kapcsolódó munkáik bemutatására, vélemények ütköztetésére, kutatói
hálózatok építésére, az üzleti szféra és az oktatás kapcsolatának erősítésére, a hasznos eszmecserére.
A 2019 évi konferencia különös hangsúlyt fektet a nők informatika-szakmai munkájára, annak
elismerésére, ezért külön szekciót szán az NJSZT NOKIT szakmai szervezet céljainak és
tevékenységének a bemutatására.
A Programbizottság az alábbi témákban vár előadásokat:
 Az informatika üzleti értéke, hatékonyságvizsgálat, elemzési módszerek
 Az üzleti tevékenységet befolyásoló, az innovációt, versenyképességet növelő új technológiák
 Üzleti folyamatok modellezése: architektúrák, modellező nyelvek, eszközök
 Korszerű fejlesztési módszerek, nyílt forráskódú megoldások alkalmazása az üzleti területen
 Tudásalapú rendszerek, alkalmazási területek és hatékonyságuk; üzleti intelligencia
 A mesterséges intelligencia társadalmi hatásai és üzleti megoldásai
 Informatikai biztonság növekvő jelentősége, megoldások
 Big Data menedzsment: adattárolás, feldolgozás, adatbányászat; elemzések, idősorok
vizsgálata;
 Nők az informatikában: növekvő szerep, munkahelyi megbecsülés
 Oktatás, képzés: gazdaságinformatika-szakok, szakképzés (piaci igények vs. képzés,
kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, oktatási módszerek és technikák
változása, szakot oktató intézmények együttműködése, szakemberek mobilitása stb.)
Információk a regisztrációval, előadás-bejelentéssel kapcsolatban:
- A regisztráció és az absztraktok beküldése az EasyChair rendszeren keresztül történik:
https://easychair.org/conferences/?conf=ogik2019
- A tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres absztraktot kell benyújtani magyar
vagy angol nyelven. (az előadást a konferencián az absztrakt nyelvén kell megtartani).
- Az absztraktok elfogadásáról és a szekcióba-sorolásáról a Programbizottság dönt.
- Az absztrakttal szemben támasztott részletes formai követelmények a konferencia honlapján
találhatóak (https://raffa6.wixsite.com/gikof/konferenciak, önálló honlap később).
Fontosabb dátumok:

2019. szeptember 15.: absztraktleadás határideje

2019. október 1.: szerzők értesítése

2019. október 10.: kedvezményes regisztráció határideje

2019. november 8-9.: konferencia Budapesten
Bővebb információ: https://raffa6.wixsite.com/gikof/ogik-2019

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.

XXIX. Számítástechnika és Oktatás Konferencia - SzámOkt
Temesvár, 2019. október 10-13.
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Számítástechnika Szakosztálya 2019. október 1013. között 29. alkalommal szervezi meg a Számítástechnika és Oktatás Konferenciát Temesváron a
Új Ezredév Református Központban.

A konferencián megtartott előadások anyagait idén is megjelentetjük a konferencia kötetében.
Fontosabb határidők:
 Előadás bejelentése:
2019. szeptember 1.
 Előadás anyagának beküldése: 2019. szeptember 8.
 Jelentkezési határidő:
2019. szeptember 10.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Bővebb információk: https://emt.ro/esemeny/szamitastechnika-es-oktatas-konferenciaszamokt/meghirdetes/xxix-szamitastechnika-es

International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information
Systems
December 16th – 17th, 2019,
University of Economics, Prague, Czech Republic
CONFENIS 2019 provides an international forum for Enterprise Information System (EIS) researchers
and practitioners from all over the world to come together, present and discuss their latest research
findings and ideas. The conference is specifically aiming at facilitating the exchange of ideas and
advances in all aspects and developments of EIS. CONFENIS 2019 invites EIS-experts who are
interested to present and disseminate their work at an international forum to submit their
contributions. The proceedings of the conference will be published by Springer LNBIP series.
Important Dates
Papers Submission Deadline
September 20th 2019
Notification of acceptance
October 10th 2019
Camera-ready version deadline
October 20th 2019
CONFENIS
December 16th-19th 2019
Topics include the following areas but are not limited to:
•
EIS Concepts, Cases and Management
•
Governance in EIS; Business Value of EIS, Open Source EIS
•
Supply Chain Management Aspects
•
Decision Support Systems
•
Business Modelling, Business Process ad Workflow Management
•
Enterprise Knowledge Engineering and Management
•
Modeling Formalisms, Languages and Notations
•
Model Driven Architectures and Engineering
•
Databases, Data Mining, Big Data, Information Systems Integration
•
Ontology-based Data Integration
•
Cloud Computing Services
•
Industry 4.0 and Artificial Intelligence
•
Internet of Things Applications
•
Human-Computer Interaction on EIS
•
Collaborative and Social Interaction
•
EIS Teaching and Education
•
Security and Privacy Issues
More information: https://easychair.org/my/conference?conf=confenis2019

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

Jelenből a Jövőbe - a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság blogja az infokommunikációs,
közülük is elsősorban a legfejlettebb, leginkább előremutató technológiák területén történő hardver, szoftver- és rendszerszintű változásokról, fejlesztési irányokról, kiemelt jelentőségű fejlesztésekről,
valamint mindezek társadalmi-gazdasági hatásairól. Kiemelt témáink: mesterséges intelligencia (MI),
robotika, virtualizáció. A blogon megjelenő anyagokat az NJSZT havi Hírmagazinjában is szemlézzük.
Jelenből a Jövőbe!
https://jelenbolajovobe.blog.hu/

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

Figyelemfelhívás!
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk!

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

