NJSZT HÍRLEVÉL
2016. október 26.

10. DE! konferencia
Gondolkodom, tehát…?
Az NJSZT idén immár a jubileumi, tízedik alkalommal rendezi
meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát „Gondolkodom,
Barkochbázzunk: Kertészkedik,
tehát …?” címmel. Az infokommunikáció fejlődésének
papírrepülőt hajtogat, operál…
megállíthatatlan gyorsulása közepette ma még aktuálisabb a
Ki az – vagy mi az?
kérdés: hogyan és mit kell tennünk, hogy a fejlődés
eredményeit élvezhessük. Az is nagyon fontos, hogy mire kell
A videókat és a választ megtalálja az
különösen vigyázni annak érdekében, hogy továbbra se kelljen
alábbi linken:
tartanunk a munkánkat elvevő és/vagy a mesterséges
intelligenciájukkal az embereket maguk alá gyűrő robotoktól,
http://njszt.hu/de/hir/20161012/go
hogyan használhatjuk az önvezető autókat, milyen segítséget
ndolkodom-tehat%E2%80%A6
kaphatunk az egészségügyben. Betekintést nyerhetünk
Watson működésébe – és további izgalmas kérdésekre
kereshetjük közösen a választ.
http://njszt.hu/de/hir/20161012/gondolkodom-tehat%E2%80%A6
Időpont:2016. november 29. 10-17 óra Még lehet regisztrálni!!!
Helyszín: Danubius Hotel Gellért
Az előadások szinopszisai: http://njszt.hu/de/hir/20160725/a-%E2%80%9Egondolkodomtehat%E2%80%A6%E2%80%9D-cimu-10-jubileumi-de-konferencia-szinopszisai
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött (javasoljuk, hogy időben regisztráljon).

Hogy ne jöjjön el a Digitális Mohács
Az NJSZT és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
konferenciája „kockázatokról és mellékhatásokról”
Manapság, amikor a számítógépes bűncselekmények összesített volumene nagyobb a világon, mint
a kábítószeres bűncselekményeké, a kiberbiztonság
témája megkerülhetetlen. A Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság a Nemzeti
Kibervédelmi Intézettel összefogva rendezett konferenciát az Európai Kiberbiztonsági Hónap keretében.

Az október 25-én, Szegeden, az NJSZT Informatika Történeti Kiállításának is helyet adó Szent-Györgyi
Albert Agora dísztermében tartott tanácskozás tartalmas volt – hat előadó tartott magas színvonalú
ismeretterjesztő előadást – és sikeres is: a hallgatóságban a nagyszámú felnőtt érdeklődő mellett
mintegy hetven középiskolai tanuló is ült. A konferencia moderátora, Bőgel György – az NJSZT
alelnöke – helyesen állapította meg, hogy ezek a gondolatébresztő előadások a pályaorientációt is
szolgálták.
Részletes beszámoló, letölthető előadásokkal: http://njszt.hu/neumann/hir/20161026/hogy-nejojjon-el-a-digitalis-mohacs

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin októberi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a
kvantumszámítógép legújabb fejlesztéseiről, a mesterséges intelligencia és 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-2016-oktober

Rendezvények a közeljövőben
Egy jövőbelátó piarista. Szegeden is megemlékezünk Kovács Mihályról
2016. november 10. 14 óra
Szent-Györgyi Albert Agora
Szeged Kálvária sgt. 23.
Minikonferencia az 1916-ban, Szegeden született Kovács Mihály
tiszteletére
A minikonferencián Károlyi Attila, a szegedi Dugonics András Piarista
Gimnázium igazgatóhelyettese Kovács Mihály ifjúkorát, szegedi éveit
mutatja be. Előadást hallhatunk Kovács Mihály tanítványától,
Woynarovich Ferenctől – és monográfusától, Görbe Lászlótól is. A
konferencia látogatói megtekinthetik az NJSZT ezer négyzetméteres
informatikatörténeti állandó kiállítását. A világ legjelentősebb
gyűjteményei közé tartozó tárlat eddig is a kiemelkedő magyar
informatikusok között mutatta be Kovács Mihályt – a Tárlat november 10-től két unikális ritkaságú
tárggyal egészül ki: a Mikromat kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű prototípusával és a Műegér
nevű kibernetikai játék egy kései példányával.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20161019/egy-jovobelato-piarista-szegeden-ismegemlekezunk-kovacs-mihalyrol

Art of Projects – PMI Budapest Conference 2016
2016. november 10.
MOM Kulturális Központ
Budapest, Csörsz u. 18.
http://momartmail.hu/mom/PMI2016/pmi.html

MasterClass 2016
2016. november 10.
MOM Kulturális Központ
Budapest, Csörsz u. 18.
MasterClass about Change Management by Harley Lovegrove, Chairman of The Bayard Partnership,
Change Management coach
http://pmi.hu/index.php/art-of-projects-conference-budapest/2016-07-18-10-46-57/masterclass

13. OGIK Országos Gazdaságinformatikai Konferencia
A generációváltás informatikai vonatkozásai
2016. november 11-12., Dunaújvárosi Egyetem
Az NJSZT GIKOF szakmai szervezet immár tizenharmadszor szervezi meg az évente nagy
érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény teret ad hazai és külföldi szakembereknek,
egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és fejlesztőknek a témához kapcsolódó
munkáik bemutatására, hasznos eszmecserére.
A konferencia időpontja és helyszíne: 2016. november 11-12., Dunaújvárosi Egyetem
A tervezett szekciók:
 Internet: Cloud; Internet of Things; Közösségi média és szerepe
 A jövő generációja és az ICT: technológiai, humán, kulturális kompetenciák
 Új alkalmazások fejlesztése, új módszerek és technológiák a fejlesztésben
 Az informatika biztonságtechnológiai és üzleti vonatkozásai
 Az üzleti tevékenységet, innovációt, versenyképességet növelő új ICT-technológiák
 Robotika, robotok a 21. században
 Oktatás a Gazdaságinformatikus BSc-, MSc- és a szakképzés területén (duális képzés, piaci
igények vs. képzés, kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, eszközök, illetve
szakemberek mobilitása stb.)
Kérjük, részvételi szándékát a https://easychair.org/conferences/?conf=gikof2016 linken onlineregisztrációval jelezze! A regisztráció mellett a tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres
absztraktot kell benyújtani magyar vagy angol nyelven. A téma elfogadásáról a Programbizottság
dönt. A tanulmánnyal szemben támasztott formai követelmények az Easychairből is elérhető
konferencia-honlapról tölthetők le. A részvételi díjakról és a tervezett programról a konferencia
folyamatosan frissülő weblapja tájékoztat: http://gikof.njszt.hu/

MJIK 2016 - 3. Magyar Jövő Internet Konferencia
2016. november 10.
MTA SZTAKI 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
A 3. Magyar Jövő Internet Konferencia az előző konferenciához hasonlóan a jövő internetének hazai
szakmai fóruma, amely az internet-trendekről, a feltáruló lehetőségekről és az elért eredményekről

kíván átfogó képet adni. A jövő internete az innováció egyik legjelentősebb hajtóereje, a kibontakozó
internet ökoszisztéma és társadalom meghatározó eleme.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ és regisztráció: http://www.hte.hu/mjik2016

Az Utópia Szintetizátor Interaktív Kiállítás és Konferencia
2016. november 12-20.
Szeged, Kálvária sgt. 23.

Bővebben:
http://ajovomultja.hu/news/utopia-szintetizator-interaktiv-kiallitas-es-konferencia

„INFORMÁCIÓVÉDELEM MENEDZSELÉSE” – LXXIII. SZAKMAI FÓRUM
2016. november 16
Hunguest Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94-98.
Novemberben hetvenharmadik alkalommal rendezik meg az "Információvédelem menedzselése"
szakmai fórumot. A 2016. november 16-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!
Bővebb információ és regisztráció: www.hetpecset.hu

INFODIDACT 2016
Informatika Szakmódszertani Konferencia
2016. november 24–25. Zamárdi, Hotel Wellamarin
A konferencia-előadásokra az előadás teljes anyagának megküldésével, on-line módon lehet
jelentkezni.
A konferencia tervezett témái:
 Informatikadidaktika: az informatika oktatásának általános kérdései
 Informatikametodika: az informatika oktatásának speciális kérdései
 Informatika tantárgy-filozófia
 Informatika tantárgy-pedagógia



Az informatikai eszközök szerepe az informatikától különböző órákon

A konferencia részvételi díja 44.000 Ft.
Részletes információk, cikk és lektori vélemény sablon a konferencia honlapján: www.infoera.hu/

26. INFO ÉRA
2016. november 24-26.
Zamárdi, Hotel Wellamarin
25 éve kerül megrendezésre az INFO ÉRA - Informatika az oktatásban informatikatanári konferencia.
A konferencia 4-5 párhuzamos szekcióban mindennel foglalkozik, ami az informatika oktatásával,
tehetséggondozással, az információs társadalom aktuális kérdéseivel, az informatika más
tantárgyakban történő alkalmazásával, az iskolai számítógépek üzemeltetésével, az elektronikus
kommunikációval kapcsolatos. Idén kiemelt figyelmet fordítanak a szervezők az új informatika
szakgimnáziumi kerettantervben szereplő modern témákra, valamint a robotikára.
Plenáris előadások:
Székely Iván: A digitális utóélet kérdései - avagy mi marad utánunk a virtuális térben?
Bőgel György: Biztonság vagy magánélet
Papp Szabolcs: Holnap már Bitcoin-nal fogunk fizetni? Akkor mivel és hogyan?
Részletes információk: www.infoera.hu

XXIX. Neumann-kollokvium
2016. december 1-2.
Szeged
A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb hagyományú, 46 éve indult
konferenciasorozatának következő rendezvényét tartják meg decemberben Szegeden, a SzentGyörgyi Albert Agorában (Kálvária sugárút 23).
A Kollokviumon az alábbi témakörökre irányítjuk a figyelmet:
 Egészségügyi informatika oktatása az orvos és az egészségügyi dolgozók
graduális és posztgraduális képzésében
 Betegoktatás
 Telemedicina, eHealth-fejlesztések kihívásai, mHealth
 Gyógyszerészeti informatika, gyógyszerészeti információs rendszerek, e-Recept
 Egészségügyi adatok elemzése, védelme, betegforgalmi adatok hasznosítása
 Lezárult nagy egészségügyi informatikai projektek hatásai
Fontosabb időpontok:
 Kongresszusi kiadvány kéziratának beküldése 2016.nov. 6.
 Korai regisztráció 2016.okt. 31.
További információt a Kollokvium honlapján (http://neumann-kollokvium.njszt.hu/index.html) talál,
ahol várják a jelentkezést is!
A kollokvium email-elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu

Külföldi rendezvények
10th IT STAR Workshop on IT Security
28 October 2016,
Istituto dei Ciechi di Milano Via Vivaio, 7 – 20122 Milano, Italy
The Hungarian speaker is Balint Molnar, Eotvos Lorand University
http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws10/
http://www.aicanet.it/convention2016
http://nl.starbus.org/

CALL FOR CASE STUDIES of Responsible Research and Innovation in Nanotechnology and
Healthcare
COMPASS is an EU-funded project that supports small and medium sized enterprises (SMEs) in three
emerging technology industries to manage research, development and innovation activities in a
responsible and inclusive manner. The main output of the project is an interactive online platform,
the Responsible Innovation Compass, which will provide guidance and orientation on RRI
implementation, tailored to the needs of innovative enterprises, in particular SMEs.
Submit your responsible innovation success story in nanotechnology or healthcare!
•
Text or video abstracts: 31st October 2016
•
1st round selection: th November 2016
•
Selection of winners: 31st January 2017
http://www.sustainability.eu/pdf/news/compass_Call%20for%20Case%20Studies_final.pdf

ViNOrg 2016
November 16-18, 2016
Póvoa de Varzim, Portugal
Fifth International Conference on Virtual and Networked Organizations:
Emergent Technologies and Tools
Full Papers/ Ext. Abstracts / Abstracts submission deadline: November 10,
2016 Notifications of acceptance within 24 hours after submission
http://2100projects.org/conferences/vinorg16/

2016 eucen Autumn Seminar
Barcelona Thu 24- Fri 25 November 2016
The event will take place in Barcelona on 24-25 November 2016. This year's topic is Digitalisation in
university continuing education: Technology, content and pedagogy.
https://autumn2016seminar.eucen.eu/

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE)
March 8-10, 2017 in Kamakura, Japan
Important dates:
October 20, 2016: Notification of paper acceptance

November 15, 2016: Camera-ready paper submission
March 8-10, 2017: Conference dates
http://cirp-lce2017.jspe.or.jp/index.html

FedCSIS 2017 - CALL FOR EVENTS
Federated Conference on Computer Science and Information Systems Prague, Czech Republic, 4-7
September
The 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, research
dissemination meeting, special session). The FedCSIS multi-conference consists of a significant
number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 2, 2016. The
Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days.
www.fedcsis.org

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

További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fentebbi képre kattintva
olvashatóak!

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

