NJSZT HÍRLEVÉL

2019. július 31.
Magyar abszolút győztes és három bronzérmes a CEOI-n!
Fantasztikus magyar eredménnyel zárult a
CEOI2019 – a Közép-Európai Informatikai
Diákolimpia. Az elért eredmény a diákok,
felkészítőik és Társaságunk tehetséggondozási
programjának sikere is.
A nemzetközi versenyt 2019. július 23. és 29.
között rendezték meg Szlovákiában, Pozsonyban.
13 ország 14 csapata mérettette meg magát,
Magyarország
pedig
minden
várakozást
felülmúlóan szerepelt. A CEOI abszolút első
helyezettje Tóth Balázs, a Budapesti Fazekas
Gimnázium tanulója lett. Ekkora sikerre 1994 óta
nem volt példa!
Tóth Balázs 374 ponttal kimagaslik a mezőnyből, a szintén aranyérmes helyen végző külföldi diákok
350-350, illetve 342, 327 ponttal követik.
A magyar csapat többi tagja is nagyot alkotott: Molnár Bálint és Nagy Nándor, a Budapesti Fazekas
Gimnázium tanulói – és Noszály Áron, a Debreceni Fazekas Gimnázium diákja is bronzérmes helyen
végzett. Molnár Bálint 236, Noszály Áron 223 ponttal, Nagy Nándor 208 ponttal zárta a versenyt.
Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Részletes beszámoló: https://njszt.hu/hu/news/2019-07-31/magyar-abszolut-gyoztes-es-harombronzermes-ceoi-n

Hannover és Sydney: magyar ifjúsági csapatok sikerei a RoboCupJunioron
A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) által idén is támogatott 13.
Magyar Ifjúsági Robot Kupán minősítést
szerzett csapatok majd mindegyikének
sikerült benevezni vagy az európai
RoboCupJuniorra
(Hannover)
vagy
a
világméretű RobocupJuniorra (Sydney).
Június 20-23-ig tartott a 2. Európai Ifjúsági
RoboCup
(RoboCupJuniorEuro2019)
Hannoverben, ahol 15 országból 135 csapat
mérte össze robotikai felkészültségét a
Soccer, Rescue és onStage ligákban. Az európai országok legjobb csapatai között dőlt el, hogy kik
lettek Európa legjobb ifjú robotikusai ezekben a témákban.
Az eredményhirdetésen három csapatunk állhatott dobogóra, két második és egy harmadik
helyezéssel:
Soccer standard kit 1-1 alliga 2. helyezett: ORKArobotics, mentor: László Róbert.
Rescue Maze ligában 3. helyezett: Mikrobit_2, mentor: Abán Csaba.
RescueSimulation ligában 2. helyezett: BitConnect , mentor: Simon Béláné dr.
Sydney-ben pedig az ORKARobotics és a 2_bit csapat szerepelt sikeresen.
Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és mentoroknak!

Részletes beszámoló: https://njszt.hu/hu/news/2019-07-23/hannover-es-sydney-magyar-ifjusagicsapatok-sikerei-robocupjunioron

Robotok és lókötők a könyvek templomában
Idén is remek hangulatú, sikeres robotika tábor zajlott az NJSZT
támogatásával és szervezésében Pécsett, különleges helyszínen, a
Tudásközpont épületében, amely együttműködő partnerünknek, a Csorba
Győző Könyvtárnak is otthona. A könyvek temploma egyben jól felszerelt,
modern informatikai terekkel is büszkélkedhet, itt rendeztük meg július 22.
és 28. között térítésmentes táborunkat, amely maximális létszámmal – és
úgy láttuk, maximális jókedvvel – telítette meg a számítógéptermet a nyári
napokon.
Bővebben: https://njszt.hu/hu/news/2019-07-30/robotok-es-lokotokkonyvek-templomaban

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin júliusi 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/hu/newsletter/magazine

Pompéry 101
101 – ha nem is egészen kerek, de szép szám. Ha
bináris, akkor 5-öt ér. Ha decimális, akkor arra
emlékeztet, hogy 2019. július 27-én lenne 101
esztendős Pompéry Béla, a leghumánusabb
informatikus.
Kedves, emberséges bölcsességét, közléseinek tiszta
és igaz voltát módunk volt megismerni: az NJSZT régi
tagjaként, Felügyelőbizottságunk köztiszteletnek
örvendő elnökeként mindig bizonyította precizitását,
jobbító szándékát. Özvegye, Pompéryné Mihály Klára
jelenleg is Felügyelőbizottságunk tagja.
Társaságunk Neumann-díjjal és Életműdíjjal ismerte
el pályáját, Informatikatörténeti Fórumunk pedig tiszteletbeli elnökének választotta. 2015-ben hunyt
el – azóta is hiányzik, de boldogok vagyunk, hogy még a huszonegyedik században is közel másfél
évtizedig részesülhettünk egy igazi, békebeli úriember tanácsaiból.
Addig élsz, amíg emlékeznek Rád – valljuk. Emlékezzünk Pompéry Bélára saját szavaival.
Részletes visszaemlékezés: https://njszt.hu/hu/news/2019-07-26/pompery-101

50 éve történt – IFIP szeminárium
Különleges értékkel, Gömbös Ervin visszaemlékezésével gyarapodott az NJSZT Informatikatörténeti
Adattára. Az Informatikatörténeti Fórum oldaláról elérhető Adattár hatalmas érték a digitális
világunkban: a magyar informatika híres alkotói és alkotásai, valamint az NJSZT története is feltárul
böngészői előtt.
Gömbös Ervin dokumentuma egy szinte pontosan fél évszázada indult rendezvényre emlékezik. A
Nemzetközi Információfeldolgozási Szövetség (IFIP) kezdeményezésére a Számítástechnikai Oktató
Központ (SZÁMOK) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1969. július 1-jétől
december 20-ig féléves Nemzetközi Adatfeldolgozási Szemináriumot szervezett Magyarországon. A
szeminárium állandó vezetője Gömbös Ervin volt. A Róma és London után Budapesten megrendezett
szeminárium az egy évvel korábban, 1968-ban alapított NJSZT nemzetközi ismertté válásában is
fontos szerepet kapott.
A dokumentum az Adattárban:
https://itf.njszt.hu/objektum/feleves-ifip-szeminarium-magyarorszagon-1969-ben

Nyári nyitva tartás az ITK-ban
Tisztelt Látogatóink! A Szent-Györgyi Albert Agora augusztusi zárva tartásához igazodva múzeumunk
2019. július 31-én és augusztus folyamán - három ügyeleti napot leszámítva - zárva tart.
Rendes nyitva tartást szeptember 2-től biztosítunk ismét!
Megértésüket köszönjük!
Az augusztusi ügyeleti napok a következők:
 •Augusztus 5. hétfő: 8.00-13.00
 •Augusztus 15. csütörtök: 8.00-13.00
 •Augusztus 30. péntek: 8.00-13.00
Ügyeleti napokon az Agorában az Informatika Történeti Kiállítás, a Látványlabor és a Játéksziget
belépőjeggyel látogatható, míg az Agora Szegedi papucs kiállítása belépőjegy nélkül megtekinthető.

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.

MAKASZ-játék
Új nyereményjátékot indított a MAKASZ. Mivel Társaságunk minden tagja részese a MAKASZkedvezményrendszerének, érdemes figyelni a MAKASZ Facebook-oldalát
( https://www.facebook.com/makaszkartya/ )!
Egy szerencsés ugyanis - az OIL! töltőállomás felajánlása révén - 30 liter OIL! üzemanyagot nyerhet!
A játék 2019.08.05-ig tart, sorsolás: 2019.08.06-án.
Bővebben:
https://www.facebook.com/makaszkartya/photos/a.405796662769828/2824006444282159/?type=
3&theater

Rendezvények a közeljövőben
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

