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2019. április 10.
GSM – Generációk Saját Mobiljai
Idén március végén volt 25 éves a magyarországi GSM
mobilszolgáltatás: ennek apropóján „GSM - Generációk Saját
Mobiljai” címmel időszaki kiállítást rendez a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) az NJSZT Informatika
Történeti Kiállításán (Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged).
A kiállítás fő támogatója a Vodafone Magyarország Alapítvány.
A tárlat szervezői négy budapesti magángyűjtő (Csernák Márton,
Domokos Zoltán, Novák László, Szepes György, Mobilmementók
baráti kör) és egy szegedi mobilgyűjtő (Ördögh Zoltán, Retromobil) több ezer darabos
gyűjteményéből válogatták ki a legizgalmasabb és legérdekesebb készülékeket.
Megtekinthető lesz például egy olyan, táskányi méretű, analóg Motorola mobiltelefon, amilyennel az
első magyarországi mobilhívást indította Bod Péter Ákos, akkori ipari és kereskedelmi miniszter 1990.
október 15-én, illetve az amerikai gyártó első hazai gyártású, trikolór díszítésű telefonja is.
A látogatók több tucatnyi különleges formatervű készüléken keresztül áttekinthetik, hogyan
jutottunk el a külső antennás, nyomógombos készülékektől napjaink teljes érintőképernyős
okostelefonjaihoz.
A tárlaton személyes nosztalgiára csábító, népszerű készülékek és prototípusok egyaránt láthatóak.
A GSM kiállítás szeptember elejéig látogatható.
A tárlatot megnyitja: dr. Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke
Időpont: 2019. április 15., 13 óra
Helyszín: NJSZT Informatika Történeti Kiállítása, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sugárút
23.

Robothajnal robotkakassal - MIRK2019
Azt már mindannyian tudjuk, hogy robothajnal
hasad, a robotika és mesterséges intelligencia
annyira fontos területek, hogy az ipar, a gazdaság, a
mindennapi élet minden területét át fogják alakítani
– és ennek első sugarai, jelzései már érezhetőek
mindenki számára.
Hogy a robothajnalt robotkakas jelzi, azt csak az
tudja, aki ellátogatott a Magyar Ifjúsági Robot Kupa
nyíregyházi döntőjére, ahol brémai robotmuzsikusok
húzták el a nótánkat.
A nagy sikerű budapesti ligák után április 5-én
Nyíregyházán tartották meg a MIRK-et, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) fő támogatásával, a Nyíregyházi Egyetem
Matematika és Informatika Intézetében.
Ezen a versenyen nem a helyezés a legfontosabb, hanem az, hogy mennyit tanulunk a versenyre
készülve és a verseny alatt. Ennek megfelelően indítanak olyan ligákat is, amelyek nem a
világversenyre minősítenek, hanem a legkisebb kezdőknek adnak lehetőséget a bemutatkozásra.
Az idei nyíregyházi MIRK-en az OnStage, a Soccer Standard Kit és Soccer Lightweight ligák, a Rescue
Simulation liga versenyzői és a MIRKNoviceOnStage liga indulói versenyeztek.

Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/szabolcs-szatmar-beregmegye/hir/robothajnal-robotkakassal-mirk2019

Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén – NOKIT
Új szakosztályunk alakult
Dr. Bujdosó Gyöngyi, a szakosztály megbízott vezetője örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
– az NJSZT elnökségének maximális támogatásával – új szakmai közösség alakult.
A Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén - NOKIT fő célja a nők nagyobb szerepvállalásának
elősegítése az informatikai területeken.
A NOKIT az alábbi célokért dolgozik:
 az utánpótlás számbeli növelése,
 az utánpótlás gondozása,
 a kutatói pályán való előrejutás és a munkavállalás segítése,
 a területen kutatók szakmai kapcsolatainak bővítése,
 az ipar és a kutatás területén dolgozók közötti információáramlás létrehozása.
A NOKIT szakosztály ennek érdekében kapcsolati teret hoz létre az informatikai területeken kutató és
dolgozó nők számára, lehetőséget biztosítva közvetlen tudás- és tapasztalatcserének, személyes
szakmai hálózatok építésének, szakmai munkakapcsolatok kialakításának. A tudományban,
oktatásban, kutatásban és iparban dolgozók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók megszólítása
és képviselete mellett kiemelt figyelmet szentel a középiskolás diákok pályaorientációjának is.
Hívjuk és várjuk területtől, nemtől, kortól, végzettségtől függetlenül az érdeklődőket, akik e célokért
szívesen vennének részt az NJSZT NOKIT munkájában.
A közösség vezetőségválasztó közgyűlésére az ADA 2019 konferencián kerül sor!

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
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

„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

ADA 2019 konferencia – Több nőt az informatikába!
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
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
Regisztráció meghosszabbított határideje: 2019. április 23-ig
Absztrakt meghosszabbított beadási határideje: 2019. április 23.
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
oktatásban
 www-alapú kurzusok, tananyagok és
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

