NJSZT HÍRLEVÉL

2019. március 27.
Szekszárdi szemle: tehetséges tinédzserek
Beszámolónk a 15. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyről
Szekszárd ismét a legkreatívabb kamaszinformatikusok
fővárosává vált két napra: március 21-én és 22-én
rendezték meg a 15. Neumann János Nemzetközi
Tehetségkutató Programtermék Verseny döntőjét az
I. Béla Gimnáziumban. Ez a verseny a kezdetektől a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
kiemelt anyagi és szakmai támogatásával zajlik,
tehetséggondozási programunk szerves része.
A minden évben az alapító, Kovács Győző szellemében
szervezett megmérettetés megnyitó ünnepségén
hangsúlyos szerepet kapott az alapító előtti tisztelgés:
az NJSZT jóvoltából kamarakiállítás is nyílt a
gimnázium épületében, a tárlat Budapest, Szeged és Túrkeve után jutott el Kovács Győző
szülővárosába – a tárlatot a kiállítás rendezője, egyben a verseny régi zsűritagja, Képes Gábor, az
NJSZT főmunkatársa mutatta be.
A verseny szellemiségének megfelelően az informatikai tárgyi tudás mellett a kreativitást és az
előadói készségeket is nézi a zsűri az „összképhez”: amelyben nagyon fontos, hogy mennyire teszi
„eladhatóvá” a diák a művét.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20190327/szekszardi-szemle-tehetseges-tinedzserek
Beszélgetés Kovács Marcell díjnyertes versenyzővel:
http://njszt.hu/neumann/hir/20190327/hungarian-highway-kovacs-marcell-utja

Közösségek közössége
Múlt héten területi szervezeteink munkáiból szemezgettünk, jelen cikkünkben az NJSZT szakmai
közösségeiben folyó munkákból szeretnénk felvillantani néhány érdekességet. Társaságunk a
közösségek közössége, mely az IT-tudományok megannyi területén dolgozó kollégák munkáját segíti
– és különösen ösztönzi az eredmények társadalmi hasznosulását, népszerűsítését. A digitális világ
GPS-e igyekszünk lenni – s a tájékozódást minél sokoldalúbban segítjük közösségeink munkája révén
is.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20190327/kozossegek-kozossege

A szerelés szerelmese
Egy éve, 2018. március 22-én hunyt el Muszka
Dániel, a magyar kibernetika egyik klasszikusa,
mindannyiunk Dani bácsija.
Kivételes ajándék volt, hogy ismerhettük, együtt
dolgozhattunk, sőt! amikor elégedett volt velünk, a
fiacskái lehettünk.
Tegyük hozzá: Dani bácsi ritkán volt elégedett.
Sosem ült a babérjain, mindig újabb és újabb

ötleteken törte a fejét, állandóan jobbítani akart. Nem ismert lehetetlent, mindenhez volt egy-két
mesterembere – és tele volt tervekkel. Vagy ahogy legkedvesebb „fiacskája”, Bohus Mihály tanár úr
mondaná: Muszka-álmokkal.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20190322/a-szereles-szerelmese

Minden, ami IT

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezésében olyan komplex, diákok és
pedagógusok számára alkalmas IKT-eszközöket használó tanórákat, foglalkozásokat mutatunk be
partnerszervezetek segítségével, amelyek lehetővé teszik a digitális kompetencia fejlesztését,
megismertetik az IKT-eszközök sokrétű alkalmazási lehetőségeit tanórákon és a hétköznapi életben,
valamint távlati célokat állítanak a felnövekvő generációnak az IT-szakma különböző területein.
Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a digitális írástudás nemzetközi rendszerére, az ECDL-re való
figyelemfelhívásnak – ma már diákoknak, tanároknak egyaránt nélkülözhetetlen a digitális
kompetenciák fejlesztése. Bemutató óránkon egyik nagyon aktuális modulunkra, az IT biztonságra
hívjuk fel a figyelmet, ezzel a tanulókat serkentve a biztonságos és tudatos internethasználatra.
A Digitális Témahéten résztvevő diákok betekintést nyerhetnek az aktuális technológiai
újdonságokba és megtekinthetik az IKT-eszközök történetét, azaz a „Jövő múltját” bemutató, átfogó
informatikatörténeti tárlatunkat is!
Bővebben: http://ajovomultja.hu/news/minden-ami-it

Magyar Ifjúsági Robot Kupa döntője
2019. április 5.
Nyíregyházi Egyetem, Sóstói út 31/B.

Az NJSZT kiemelt támogatásával szervezett Magyar Ifjúsági Robot Kupa országos kvalifikációs
versenyének második szakasza április 5-én lesz a Nyíregyházi Egyetemen.
Kilenc intézményből húsz csapat regisztrált, hogy versenybe szálljanak a bajnoki kupákért. Hat serleg
vár majd odaítélésre.
Robot Színház ligában az OnStage Preliminary és az OnStage Avanced bajnoki címért versengenek a
csapatok.
Robot Futballban a Soccer Lightweight és Soccer Standard Kit 1-1 szabályok szerinti mérkőzéseken
dőlhet el két bajnoki serleg tulajdonlása.
Virtuális mentő robot ligában a Rescue Simulation Secondary és a Rescue Simulation Primary
bajnok címet ítéli meg a zsűri a két korosztály szerinti versengésben.

A nyertes csapatok lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek 2019. június 2-9. között Sydneyben a
RoboCup2019 versenyen.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20190314/magyar-ifjusagi-robot-kupa-donto

Gyógyító Jószándék Alapítvány - Jótékonysági koncert az Óbudai Társaskörben
2019. április 6. 19 óra
1037 Budapest Kiskorona u. 7.
A Gyógyító Jószándék Alapítvány több évtizede végzi tevékenységét, idén is felhívjuk a figyelmet
munkájukra!
Azzal, hogy Ön részt vesz jótékonysági koncertünkön, a kellemes szórakozáson kívül segít olyan
gyermekeknek, fiataloknak, akiket a sors nem ajándékozott meg a könnyed mozgás szabadságával. Az
izombeteg érintettek hétköznapjait tesszük könnyebbé és a nyári táborozásukat támogatjuk ezen
rendezvényünk bevételével is. Köszönjük segítségét! A szünetben harapnivalóval és üdítőitallal
várjuk minden kedves vendégünket!
Belépők kaphatók az Óbudai Társaskörben.
Bővebb információ: http://www.duchenne.hu/hu/tartalom/kozeleg-jotekonysagi-koncertunk

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin márciusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a
mesterséges intelligencia és a robotika legújabb kutatásairól, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és
nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről.
https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2019-marcius

Fektessen a jövőbe! Önnek 1 százalék, nekünk 100 százalék. És nyugodt lehet: száz
százalék, hogy támogatása jó helyre kerül.
Az NJSZT már 51 éve a magyar IT-világ meghatározó szervezete. De nemcsak a múltunk jelent
garanciát: a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként is mindent elkövetünk, hogy az MI jövője a
mi jövőnk legyen, minden előnnyel a magyar társadalom minden tagja számára.
A digitális világ GPS-eként segítjük a tájékozódást az információs társadalom világában.
Megőrizzük a múlt értékeit. A világ 4-5 legnagyobb informatikai gyűjteményének egyikét fejlesztjük,
hogy a Jövő múltját az Ön „unokái is láthassák”.
Alkalmazkodunk a jelenhez. Magyarország versenyképessége elképzelhetetlen a digitális
kompetenciák nélkül. Bizonyítjuk a digitális írástudást: 22 éve az ECDL hazai vezető szervezeteként.
Befolyásoljuk a jövőt. Legyen szó akár informatikai versenyekről, akár diákolimpiai felkészítésről.
Nálunk nincs lógás, de van LOGO verseny, minden Nemes versengés az NJSZT-hez kötődik, ahogy a
Neumann Verseny is. Robotikában és robotversenyekben is otthon vagyunk.

Támogassa adója 1 százalékával a Neumann Társaságot. Területi és szakmai közösségeink
behálózzák az országot, várjuk tagjaink sorába – és köszönjük a támogatást!

NJSZT tagdíj
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2019. évi tagdíjakat mielőbb fizessék be.
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes

Rendezvények a közeljövőben
Életpálya-építés és karriertervezés a 21. században – A Garai Géza Szabadegyetem 37.
előadása
2019. március 27. 18 óra
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28.
Milyen karrierorientációs trendek határozzák meg a 21. század elejét? A globális gazdaság, a
technológiai robbanás és az információs kor turbulensebb életkörnyezetet alakít ki. Várhatóan több
munkahelyen, különféle munkát végeznek majd életpályájuk során a mai fiatalok. A karrier kevésbé
tervezhető előre, a ranglétrán való előrejutásban is mások a lehetőségek. Dr. Pogátsnik Mónika
előadásában bemutatja, hogy a folyamatos változás kínálta alternatívák megismerése és az új
helyzethez való folyamatos alkalmazkodó képesség a 21. századi karrier kulcsa.
Bővebben: http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/868-garai-gezaszabadegyetem-2019-marcius-27

IDC SECURITY ROADSHOW
2019. március 28.
New York Palota, Budapest
Üzletbiztonság: kockázat és rugalmasság
A XVI. alkalommal megrendezésre kerülő IDC Security Konferencia tematikai íve felöleli az IT
biztonságtól kezdve, az információ biztonságon át a tisztán üzleti biztonsággal foglalkozó kérdéseket
egyaránt.
A technológia csak egy összetevője annak, hogyan gondoskodunk szervezetünk biztonságáról – a
folyamatok éppúgy fontosak, mint az architektúra, az alkalmazottak, a szabályozás és az irányítás. A
szervezetek védelmének középpontjában az adatok és információk állnak, így valójában
információbiztonságról beszélünk. Miután a biztonsági trendeket a digitális eszközök és a digitális
üzletet határozza meg, így egyértelmű, hogy a tét az üzleti biztonság.
Összhangban az idei rendezvény fő témájával, az IDC Biztonsági Konferencia Tanácsadó Testületébe
meghatározó szervezetek, vállalatok releváns pozícióban levő szakértői, vezetői fogadták el
felkérésünket, hogy tudásukkal és személyes részvételükkel támogassák a szervezőket a lehető
legmagasabb szintű szakmai tartalommal bíró rendezvény megszervezésében.
Regisztráció: https://idcitsecurity.com/budapest/registration/?g_clang=HUN

22. Projektmenedzsment Fórum
2019. április 4.
Danubius Hotel Aréna, Budapest
A 22. Fórum a projektmenedzsment emberi tényezőit helyezi a középpontba, külön is kiemelve a
felgyorsult versenyben az agilitás és a komplexitás projekt megoldásait, a hagyományostól eltérő
emberi képességek és attitűdök fejlesztését és hogy az ezeket támogató szervezeti-működési rendre
van szükség.
Regisztráció: https://www.hte.hu/web/projekt2019/regisztracio
Részletes program: https://www.hte.hu/web/projekt2019/program

XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciója
2019. április 16-18.,
Óbudai Egyetem
A magyar felsőoktatás hagyományosan legnagyobb, kétévente lebonyolításra kerülő hallgatói
tudományos seregszemléjére, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kerül sor 2019
tavaszán.
A 24 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény részvételével 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK
Műszaki Tudományi Szekciójának példátlan sikerére alapozva az Óbudai Egyetem ismét OTDK
házigazda lesz: 2019-ben Józsefvárosban Had- és Rendészettudományi, valamint Óbudán Informatika
Tudományi Szekciónak fog otthont adni az NJSZT szakmai támogatásával.
Pontos program: https://it.otdk2019.uni-obuda.hu/program

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. április
2019. április 17. 17 óra
Ericsson Székház
1117 Bp., Magyar tudósok körútja 11.
Előadás címe: Változások hálójában, avagy a hálózatok, mint a vállalati változások katalizátora bemutatkozik az OrgMapper Influence
Előadó: Vicsek András, Maven Seven Hálózatkutató Zrt, Társalapító és ügyvezető igazgató; Szabó
Ilona Anna, ONAExpert, a Somos-Co Kft ONA, senior tanácsadó
A változási projektek esélye a tényleges sikerre csupán 30%. Bár az egyéb akadályokat sem szabad
figyelmen kívül hagyni, a legfontosabb ok, amiért a vállalatok átalakításai meghiúsulnak, hogy a
legtöbb alkalmazott azokat nem érzi a magáénak.
Személyes tapasztalatból is ismerjük, hogy néhány ember nagyobb befolyással bír, mint mások. A
befolyáson keresztüli elérés valójában mérhető egy szervezetben. Az ehhez alkalmazott módszert
szervezeti hálózati elemzésnek (az angol rövidítésből ONA) nevezik.
Az OrgMapper | INFLUENCE egy szervezeti hálózati elemzés alapú diagnosztikai eszköz, amely
bármilyen méretű vállalkozás számára lehetővé teszi fejlesztési, átalakítási programjai hatékonyabb
tervezését, kezelését és felgyorsítását. Az INFLUENCE segítségével a szervezetek megvalósítható
javaslatokat kapnak formális és informális belső kommunikációjukhoz, és a munkatársak által történő
kiválasztási folyamat segítségével azok a többiek által leginkább elismert, szakmai képességekkel
rendelkező és motivált alkalmazottak találhatóak meg, akik készen állnak arra, hogy a szervezeti
átalakítási kezdeményezések motorjai legyenek.
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2019-aprilis-453

XXV. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2019. június 6-7.
Ericsson Székház
Budapest, Magyar Tudósok Körútja 11.
2019-ben XXV. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi
konferencia, az Ericsson Magyarország Kft., valamint a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály 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 színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek. A konferencia nyelve angol
és magyar.
A konferencia témakörei:
 A tanulási környezet módszertani, didaktikai
 Multimédia/hipermédia rendszerek,
és andragógiai kérdései a felsőoktatásban
információs és kommunikációs központok
és a közszolgálati továbbképzésben
az oktatásban.
 Tanulási élmény a XXI. században
 Virtuális valóság az oktatásban
 Élethelyzethez igazított tanulás
 Jogi kérdések az oktatásban
 Személyes tudás vagy közösségi tudás
 Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása
 Multimédia és a tudományos kutatás
összefonódása
 Telemedicina
 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban
 Multimédia a zeneoktatásban
és a felnőttképzésben
 Múzeumi oktatás és a multimédia
 A tanulási környezet technikai, technológiai
eredményei
változása
 Az űrkutatás és űrtevékenység a modern
 www-alapú kurzusok, tananyagok és
oktatásban
interaktív tanulói környezetek
 Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés
 mLearning, eLearning és környezete
 A jövő kommunikációs eszközei, technikái
 Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban
 5G-vel a multimédia oktatása
 Személyes tartalmak és közösségi oldalak
 Mesterséges Intelligencia
alkalmazása az oktatásban
Bővebben: http://www.mmo.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.

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:
 13.04.2019 Submission of the first version of the full paper
 13.08.2019 Early registration deadline
További információk: http://2019.eurospi.net/

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

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

