NJSZT HÍRLEVÉL

2019. április 17.
Hogy kerül a gumicsizma a vitrinbe?
GSM-kiállításunk megnyitóján erre is fény derült
Április 15-én, kiemelkedő sajtóérdeklődés mellett és sok megjelent
érdeklődő részvételével nyílt meg a Neumann János Számítógéptudományi Társaság legújabb időszaki kiállítása az NJSZT ITK-ban. A GSM
– Generációk Saját Mobiljai címet viselő tárlatot négy budapesti és egy
szegedi magángyűjtő több mint félezer tárgyából – 407
telefonkészülékből és számos kiegészítőből – állítottuk össze.
A tárlatot dr. Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság elnöke nyitotta meg, aki topmenedzserként a hazai
infokommunikációs iparban már négy évtizede aktív, melyből tizenkét
éve kifejezetten a mobiltávközlési szektorban tevékenykedett. „A mobil
távközlés az elmúlt évtizedben a számítástechnikánál is látványosabb
átalakuláson ment át: a számítógépek gyakorlatilag beköltöztek a
zsebeinkbe. Tizenkét évvel ezelőtt még a billentyűk dominálták a telefonok külsejét, mostanra pedig
már a kijelzők uralják azt. A tárlaton kiállított készülékek rendkívül érzékletesen szemléltetik, hogyan
változott a mobiltelefonok formaterve a készülékek használati módjának megváltozásával
párhuzamosan, vagyis a szimplán beszélgetésre használt eszköz hogyan változott
tartalomfogyasztást-, és előállítást is szolgáló interaktív
eszközzé” – jegyezte meg Beck György.
Beck György köszönetet mondott a kiállítás rendezőjének,
Képes Gábornak és társrendezőjének, Csernák Mártonnak
(Mobilmementók baráti kör), valamint az együttműködő
magángyűjtőknek (Csernák Márton, Domokos Zoltán, Novák
László, Ördögh Zoltán, Szepes György), hiszen
elhivatottságuk révén igazán különleges készülékeket tudunk
bemutatni igazán méltó helyen, a világ egyik
legkiemelkedőbb informatikatörténeti múzeumában.
Bővebben: http://www.ajovomultja.hu/news/hogy-kerul-gumicsizma-vitrinbe-gsm-kiallitasunkmegnyitojan-erre-feny-derult
Örömmel ajánljuk figyelmükbe Bodnár Zsolt remek cikkét hétfőn megjelent időszaki kiállításunkról!
https://qubit.hu/2019/04/17/tobb-szaz-butatelefont-allitottak-ki-szegeden-felrobbant-anosztalgiabomba

Ezeregyszáz diák az NJSZT Digitális Témahetén
4 nap alatt 11 iskolából 1100 gyerek vett részt az április 8-i héten a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) Digitális Témahét-programján az NJSZT Informatika Történeti Kiállításán,
a szegedi Szent- Györgyi Albert Agorában.
A Digitális Témahét országos programsorozaton nem először vesz részt Társaságunk, de a múlt évihez
képest több mint kétszer annyi diák volt kíváncsi eseményünkre. Az ingyenes előadásokkal a digitális
bennszülöttek figyelmét szerettük volna felhívni arra, hogy az IT-világ sokszínűbb, mint amit a napi
okostelefonozás közben észlelnek belőle – az előadások, játékok a legújabb nemzedék
pályaorientációját is segítették.

Programjaink összeállításában arra törekedtünk, hogy az informatika történetétől napjaink modern
technológiai alkalmazásáig kapjanak egy képet a gyerekek, s mindezt interaktív, szórakoztató,
tudásfejlesztő foglalkozások keretein belül.
Bővebben: http://www.ajovomultja.hu/news/ezeregyszaz-diak-az-njszt-digitalis-temaheten

A megújuló ECDL-lel a világon a 8. helyen állunk
Interjú a Civil Rádióban
Alföldi Istvánnal az NJSZT ügyvezető igazgatójával 2019. április 13-án készült interjú a Civil Rádióban
a Nemzetközi ECDL Alapítvány statisztikája alapján. Az interjúban elhangzott, hogyan újul meg
folyamatosan az ECDL, a legújabb modulok – IT biztonság, IKT pedagógusoknak – és a hamarosan
bevezetésre kerülő Közösségi média modul, hozzájárulnak a naprakész tudás elsajátításához. A
közeljövőben a robotika és mesterséges intelligencia mindenkinek modulok kerülnek kidolgozásra.
Az ECDL az elmúlt 22 évben jelentős sikereket elérő, rugalmas, folyamatosan megújuló és korszerű
rendszer, amely a magyar társadalomnak és minden egyes állampolgárnak nagyon fontos az ország
sikeres digitalizációja érdekében.
Figyelmükbe ajánljuk az igen átfogó, érdekes beszélgetést!
Hallgassa meg a teljes interjút: https://youtu.be/2uyqwt3mzrs!

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
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

InnoPécs2019
2019. április 24. 10:00-16:00 óra
PTE Műszaki és Informatikai Kar
Pécs, Boszorkány u. 2.
Az NJSZT Baranya Megyei Területi szervezete társszervezésében InnoPécs2019 szakmai napot
szerveznek Pécsett. A rendezvény programjai: sikeres startupok előadásai, pécsi innovatív
vállalkozások kiállítása - állásbörze, pécsi innovatív vállalkozások bemutatkozása, networking.
A rendezvény keretein belül InnoPécs International 2019. néven angol nyelvű üzleti konferenciát
szerveznek, ahol a dél-dunántúli régió döntéshozói kulcsfontosságú kérdéseket vitatnak meg az IKT
szektor jövőjéről.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció, program és további információk: https://innopecs-2019.ticketninja.io/

„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
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
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
és andragógiai kérdései a felsőoktatásban
és a közszolgálati továbbképzésben
Tanulási élmény a XXI. században
Élethelyzethez igazított tanulás
Személyes tudás vagy közösségi tudás
Multimédia és a tudományos kutatás
összefonódása
A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban
és a felnőttképzésben
A tanulási környezet technikai, technológiai
változása
www-alapú kurzusok, tananyagok és
interaktív tanulói környezetek
mLearning, eLearning és környezete
Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban
Személyes tartalmak és közösségi oldalak
alkalmazása az oktatásban














Multimédia/hipermédia rendszerek,
információs és kommunikációs központok
az oktatásban.
Virtuális valóság az oktatásban
Jogi kérdések az oktatásban
Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása
Telemedicina
Multimédia a zeneoktatásban
Múzeumi oktatás és a multimédia
eredményei
Az űrkutatás és űrtevékenység a modern
oktatásban
Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés
A jövő kommunikációs eszközei, technikái
5G-vel a multimédia oktatása
Mesterséges Intelligencia

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:
 13.04.2019 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

