NJSZT HÍRLEVÉL

2019. április 24.
Gigászian Sok Megjelenés
GSM – Generációk Saját Mobiljai című, új időszaki tárlatunk
nagy sikert aratott a média szereplőinek körében is: a
Magyar Nemzettől és a hirado.hu-tól a Délmagyarországon
keresztül a Forbes.hu-ig számos online megjelenés is jelzi, az
infokommunikációs örökség fontos és közérdeklődésre
számot tartó terület.
A Kossuth Rádió elnökünkkel, Beck Györggyel készült
beszélgetése itt hallható, 10:33:40-től:
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-04-15_10-30-00&enddate=2019-0415_10-42-00&ch=mr1
A gigászian sok megjelenésből (GSM) külön is figyelmükbe ajánljuk Nagy Attila Károly és Tóth Balázs
összeállítását, amely az egyik legolvasottabb hírportálon, az Indexen jelent meg. Tárlatunk nemcsak
Index-címlapos lett, de a cikkhez nagyon szép galéria is társul:
https://index.hu/techtud/2019/04/18/mobiltelefon_neumann_janos_szamitogeptudomanyi_tarsasag_kiallitas_nagykep_nokia_siemens_motorola_bunkofon/
Olvassák el Bodnár Zsolt remek cikkét is az időszaki kiállításunkról!
https://qubit.hu/2019/04/17/tobb-szaz-butatelefont-allitottak-ki-szegeden-felrobbant-anosztalgiabomba

Elhunyt Pongrácz Tibor
Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Pongrácz Tibor, Társaságunk régi tagja és díjazottja, az Antallkormány államtitkára, a magyar informatika kiemelkedő személyisége.
Pongrácz Tibor a matematika közgazdaságtani alkalmazásainak kutatója volt. a korai hazai
számítástechnikai alkalmazások irányításában vezető pozíciókat töltött be (KSH OSZI, ÁNH, ÁVÜ,
PSZTI, APEH), később gazdaságpolitikai kérésekkel foglalkozott.
Társaságunkra is jelentős hatást gyakorolt: 1971-től 1986-ig az NJSZT Operációkutatási Szakosztály
elnöke volt. Az Operációkutatási Szakosztály a Neumann Társaság kezdeti évtizedeiben rendkívül
fontos szakmai közösség volt: Pongrácz Tibor másfél évtizeden keresztül kimagasló szakmai munkát
végzett a közösség fejlesztése érdekében.
Az NJSZT 1984-ben Neumann-díjban részesítette, a laudáció szerint a díjjal a Társaságunk számára
végzett munkáját is elismerték.
Az MTI közlése szerint Pongrácz Tibor szombat este budapesti otthonában hunyt el. Temetéséről
később intézkednek.
Nyugodjon békében!
Díjazotti adatlapja:
http://itf2.njszt.hu/neumannosok/pongracz-tibor

Regisztrálj és vegyél részt Te is a WRO™ Legorobot versenyen!

Vannak olyan lelkes diákok az iskolában, akik érdeklődnek az informatika iránt? Szeretnéd, hogy a
diákok „játszva” megtanuljanak Legorobotot programozni? Rendelkezik az iskolád LEGO EV3 szettel
és szeretnétek gyakorlatban is használni? Regisztrálj 2-3 fős csapattal és képviseljétek ti
Magyarországot 2019 novemberében a győri WRO Világdöntőn.
A World Robot Olympiad™ (WRO™) egy nemzetközi robotépítési és - programozási verseny,
amelynek célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos
ismeretekhez, tantárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására.
A felkészülés alatt a 2-3 fős csapatok egy csapatvezető segítségével közösen oldják meg az évente
megújuló kihívásokat. A versenyeken az előzetesen megszerzett tudás alapján a csapattagoknak
egyedül kell megoldani a feladatokat.
A versenyen 6-25 év közötti fiatalok vehetnek részt 4 kategóriában (Regular, Open, Football,
Advanced Robotics Challenge) és 6 korosztályban. A versenyen a csapatok a robotjukat LEGO
MINDSTORMS® elemekből építik meg, de versenykategóriától függően a többi vezérlő, építőanyag
vagy programozási nyelv használata is megengedett. Az ARC kategóriában a National Instrument
myRIO vezérlőegysége és a MATRIX, TETRIX építőelemek használhatók.
WRO2019 versenyszezon témája: Smart Cities
A WRO2019-es versenyszezonjában 10 regionális fordulót tartunk az Edutus Egyetem szervezésében.
A regisztrált csapatok 4 kategóriában és 6 korosztályban mérhetik össze tudásukat és kvalifikálhatják
magukat a tatabányai nemzeti döntőre. A legjobban teljesítő csapatok a novemberi győri világdöntőn
képviselhetik Magyarországot.
Szeretnél csapatot indítani, de nem érzed úgy, hogy kellőképp felkészültek volna a versenyre? Az idei
versenyszezon egy jó lehetőség lehet arra, hogy a gyerekek megtapasztalják a versenykörnyezetet,
jártasságot szerezzenek és a következő évben a felkészülés során beépíthessék a megszerzett
ismereteket és gyakorlati tudást, rutinosan indulhassanak a megmérettetésen.
Jelentkezési határidő a versenyre: 2019. április 26.
FIGYELEM!
A szegedi regionális forduló időpontja megváltozott!
Új időpont: 2019. június 5.
A regionális versenyek helyszíneiről, időpontokról, kategóriákról és a regisztráció menetéről a
www.wro.hu oldalon tudhat meg több információt.
Regisztráció

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!

Rendezvények a közeljövőben
Versenyben vagyunk – a Garai Géza Szabadegyetem 38. előadása
2019. április 24. 18 óra
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28.
Dr. András Krisztina Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens előadása gazdálkodástani szempontból
tekinti át, miért fontos, hogy minden entitás stratégiával rendelkezzék, miért igaz az, hogy a
környezetünk bonyolult, komplex és melyek tekinthetők a legfőbb kihívásoknak.
Bővebb információ: http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/878-garai-gezaszabade

„Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok”
2019. április 25. 9:00-16:00 óra
Magyarok Háza
1052 Budapest V. kerület, Semmelweis u. 3.
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (KRE-ÁJK) fennállásának 20.
évfordulója alkalmából a kar Gazdaság és Vezetéstudományi Intézete jubileumi konferenciát szervez,
amelyre várnak minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát a
http://www.kre.hu/iparkihivasokesvalaszok/ felületen szíveskedjen jelezni.
Részletes információ: http://www.kre.hu/ajk/index.php/kovetkezo-esemenyek/1160-ipar-4-0konferencia.html

Információvédelem Menedzselése – LXXXVI. Szakmai Fórum
2019. május 15. 10 óra
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Májusban nyolcvanhatodik alkalommal rendezik meg az "Információvédelem menedzselése" szakmai
fórumot. A 2019. május 10.-i eseményt szervező Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
elsősorban az informatikai biztonság felelőseire számít - IT biztonsági szakemberek, IT biztonsági
vezetőkre, szakemberekre, rendszergazdákra -, valamint a téma iránt érdeklődőkre. A rendezvény
egyaránt érinti a köz-és versenyszféra szereplőit!
A Szakmai fórum az ISACA Hungarian Chapter által támogatott rendezvény. CPE pontszerzési
lehetőség.
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2019. május 12-ig elektronikus regisztrációval a
www.hetpecset.hu honlapon keresztül.

XVII. IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia
2019. május 22. 10 óra
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Ebben az évben XVII. alkalommal kerül megrendezésre az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy
tudományos folyóirat, az egészségügyi vezetők szaklapjának Országos Egészségügyi
Infokommunikációs Konferenciája.
Témakörök:
• Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
• Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
• Az EESZT fejlesztői cégek workshopja
• GDPR – adatbiztonság, adatvédelem
• Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Rendszer bevezetése
• Regiszterek
• K+F
• Telemedicina
Bővebb információ:
https://www.imeonline.hu/konferencia.php?konference=ime_xvii_ime_orszagos_egeszsegugyi_info
kommunikacios_konferencia

ADA 2019 konferencia – Több nőt az informatikába!
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
2019. május 24-25.
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Az ADA konferenciasorozat következő konferenciája.
Az ADA konferenciasorozat elsődleges célja, hogy lehetőséget és közeget biztosítson az informatika
és a STEM (science, technology, engineering and mathematics) területeken dolgozó és kutató nők
szakmai kommunikációjának.
A konferencia kiemelt figyelmet kíván fordítani a kapcsolódó szakterületek munkaerő utánpótlásának
problémáira, az érdeklődők pályaválasztási motivációja növelésének, illetve az orientáció
kialakításának lehetőségeire.

Hívunk és várunk az oktatási, kutatási és ipari szektorból előadásokat kutatási eredményekről, jó
gyakorlatokról, új fejlesztésekről is.
E konferencián helyet kívánunk biztosítani a kutató középiskolai diákoknak és egyetemi hallgatóknak
is a munkájuk, eredményeik bemutatására!
A részvétel ingyenes, csak regisztrációhoz kötött.
A konferencia fedezi a tanácskozás két napján a regisztrált résztvevők ebédjét és a kávét a
kávészünetekben. A résztvevő diákok részére mindenképpen, dolgozók részére pedig a keret erejéig
fedezi a szállást.
Fontos dátumok, határidők
Értesítés elfogadásról: 2019. április 30.
Konferencia: 2019. május 24-25.
Cikk benyújtása végleges formátumban: 2019. augusztus 20.
Tanulmánykötet megjelenése: 2019. december
További információk és regisztráció itt: https://inf.unideb.hu/ADA2019/

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: https://eth.org.hu/mmokonf/

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/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

