
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. november 23. 

 
 
 
 
 
10. DE! konferencia 
Gondolkodom, tehát…?  
Időpont:2016. november 29. 10-17 óra  
Helyszín: Danubius Hotel Gellért 
 
Az NJSZT idén immár a jubileumi, tízedik alkalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség 
konferenciát „Gondolkodom, tehát …?” címmel.  
 
A konferencia programja: 
09.00-09.45 Regisztráció 
09.45-09.55 Konferencia megnyitás 
09.55-10.25 Gépek és emberek Bőgel György, a CEU Business School oktatója, NJSZT alelnök  
10.25-10.55 Befejezetlen evolúció Csepeli György, professzor emeritus, ELTE TáTK Szociológiai 

Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások 
Program, vezető  

10.55-11.25 Ismerd meg... a robotodat! Istenes Zoltán, ELTE Informatikai Kar, egyetemi docens, az 
NJSZT Robotika szakosztály elnöke 

11.25-11.40 Kávészünet  
11.40-12.10 A szoftver ereje Charaf Hassan, BME-AUT, tanszékvezető 
12.10-12.40 Robotok az emberért - orvosi 

robotok 
Haidegger Tamás, egyetemi docens, igazgatóhelyettes, 
Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, Óbudai Egyetem  

12.40-13.30 Az NJSZT 2016. évi díjainak, valamint a Kovács Attila díj -„Az év informatikai újságírója” – 
átadása 

13.30-14.30 Ebéd 
14.30-15.00 A jövő luxusa: hús-vér 

sofőrök? 
Takács Árpád, AImotive Outreach scientist 

15.00-15.30  Ahol a madár (se) jár... Zsedrovits Tamás, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar  

15.30-16.00 YuMi, You&Me, a 
robottechnika új korszaka 

Paplógó Zoltán, ABB Kft. Robotika Üzletág Vezető  

16.00-16.30 Kognitív számítógépek: Mit 
gondolsz, Watson? 

Sepp Norbert, IBM Magyarország  

 
A konferenciát az immár tízéves hagyományoknak megfelelően élő internetes közvetítésen is 
nyomon lehet majd követni. 
 

Teltházas konferencia! 

A regisztráció lezárult! 
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IT STAR nemzetközi workshop az IT biztonságról 
 
Az IT STAR október 28-án tartott Milánóban nemzetközi workshopot az IT biztonság kérdéseiről, 
amiről már korábbi Hírlevelünkben is hírt adtunk (a konferencia programja itt található: 
http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws10/). 
Az IT biztonság megkerülhetetlenül fontos téma, az NJSZT is egyre növekvő jelentőségének megfelelő 
súllyal foglalkozik vele. Az IT STAR előadásaiból kitűnik, hogy a nemzetközi szakmai közvélemény 
számára is kulcskérdések az IT-biztonsággal kapcsolatos képességek, képzések, a biztonságos és 
minőségi léthez szükséges oktatás. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/hir/20161122/it-star-nemzetkozi-workshop-az-it-
biztonsagrol 
 

Beszámoló a Lux et Color 2016 konferenciáról 
 
A Lux et Color Vesprimiensis sorozat 2016-ban a 15. 
konferenciájához érkezett el. A rangos eseménynek a 
veszprémi Pannon Egyetem adott otthont. A korábban 
egy napos rendezvény idén először két napon, 2016. 
október 14-15-én került megrendezésre. 
A rendezvényt a Pannon Egyetem, és a BME-MOGI 
rendezte meg a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság HCI&DfA Szakosztály, a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar valamint a 
Colorlite Kft. szakmai támogatásával. A konferencia technikai szervezője a Diamond Congress Kft. 
volt. 
A két nap során 23 előadás hangzott el, négy tematikus szekcióba sorolva. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/hcidfa-ergonomiai-tervezes-
mindenkinek-szakosztaly/hir/beszamolo-a-lux-et 
 

Lőcs Gyula (1936-2016) 
 

Sajnálattal tudatjuk, hogy 80 éves korában elhunyt Lőcs Gyula, a 
számítástechnikai alkalmazások egyik hazai úttörője. A Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaságnak megalakulása óta tagja volt, évekig vezette 
Társaságunk Software Szakosztályát. Az NJSZT 1986-ban munkásságát Kalmár-
díjjal ismerte el. 
 
Temetése 2016. december 7-én, 11 órakor, a Farkasréti temetőben (Hóvirág utca) 
lesz. 
 

Részletes megemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20161121/locs-gyula-1936-2016 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
INFODIDACT 2016  
Informatika Szakmódszertani Konferencia 
2016. november 24–25. Zamárdi, Hotel Wellamarin 
 
A konferencia-előadásokra az előadás teljes anyagának megküldésével, online 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 Bitcoinnal fogunk fizetni? Akkor mivel és hogyan? 
 
Részletes információk: www.infoera.hu 
 

26. Körkapcsolás – Sport az élet! 
2016. november 24. 13 óra 
Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz utca 18/b 
 
A 26. Körkapcsolás ezerarcú témáját az idei év gazdag sporteseményei ihlették. Az Ezerarcú PM 
legújabb állomásán meghívott vendégeinkkel a sport és a versenysport tanulságairól, a tervezés és a 
formaidőzítés fontosságáról, valamint arról beszélgetünk majd, hogyan lehet építkezni a kudarcokból 
és hogyan lehet továbbadni a siker receptjét a következő generációnak. Edző, sportpszichiáter, 
olimpikon és sportrendezvények pm-jei mesélnek sikerekről és kihívásokról. 
 
Bővebb információ és regisztráció: http://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/26-
korkapcsolas-352 
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Magyarországi Web Konferencia 2016 
2016. november 26. 
Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/B 
 
2016. november 26-án ismét az Óbudai Egyetem ad helyet Magyarország legnagyobb és legrégebben 
megrendezett webfejlesztőknek szóló konferenciájának, a Magyarországi Web Konferenciának. 
Az előadások fókuszában ezúttal is a modern technológiák és módszertanok állnak a fejlesztés és 
szervezés területéről. 
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényre támogatói jegy 
váltására lehetőség van. 
A szervezők továbbra is várják azon cégek és magánszemélyek jelentkezését, akik szponzorként 
járulnának hozzá az esemény megrendezéséhez. 
https://webconf.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 Szent-
Györgyi 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 
 
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 

 
Prograce  
2016. december 3. 
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar 
Pécs, 7624, Boszorkány út 2. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranya Megyei Szervezete, több más 
szervezettel közösen programozó versenyt rendez a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Karán. 
A verseny reggel 9:00-től este 19:00-ig tart. A verseny során programozási feladatokat kell 
megoldani. A megoldásokat dokumentálni kell, bemutatva az alkalmazott gondolkodásmódot, majd 
az elkészült munkát prezentálni kell egymás és a zsűri előtt. 
 
Jelentkezési határidő: 2016. november 17. 23:59 
 
Bővebb információ: https://prograce.mik.pte.hu/ 
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Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 
2016. december 14. 17 óra 
KPMG székház, 1134 Budapest, Váci út 31. 
 
Téma: Az év projektmenedzserének bemutatkozása 
 
Előadó: Pugner Tamás, Balaton László, Galló Márk Balázs 
 
http://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-
teadelutan-2016-december-318 
 

Külföldi rendezvények 
 

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 
 

25. WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer 
Vision 2017 
May 29 - June 2, 2017 Plzen [Pilsen] Czech Republic 
 
Computer Graphics, Scientific and Medical visualization, Computer Vision, Image Processing, Pattern 
Recognition, Virtual Reality and Haptic Systems, Rendering Techniques, Physically Based Modeling, 
Human Computer Interfaces and related Mathematics and other related topics (see the Call for 
Papers/WEB site) 
http://www.wscg.eu/ 
 

INISTA 2017 
IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications 
3-5 July 2017 in Gdynia, Poland 
 
The topics of interest cover the entire spectrum of the multi-disciplinary fields of intelligent systems 
and related applications. 
 
http://inista.org 
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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 Számítógép-
tudományi 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 
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