NJSZT HÍRLEVÉL

2018. november 21.

Ismét teltházas konferencia!

A Mester és MI!
Neumanntól a blokkláncig és tovább

A regisztráció lezárult!
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk.
Helyszín: Danubius Hotel Gellért
Program:
09.30-09.50 Regisztráció
09.50-10.00 Konferencia megnyitás
10.00-10.25 Wisinger István: Neumann János a jövő mérnöke
10.25-10.50 Papp László: mikorra várható a 4. ipari forradalom?
10.50-11.15 Z.Karvalics László: Társadalommérnökség, tudáskormányzás, nyomvonalvágás (Szilánkok
az OI (Szerves intelligencia) kihíváslistájáról)
11.15-11.30 Kávészünet
11.30-11.55 Krasznay Csaba: Ki a leggyengébb blokkláncszem, avagy a biztonságos technológiák
találkozása az emberrel
11.55-12.20 Bojár Gábor: Negyedik ipari- vagy harmadik informatikai forradalom?
12.20-13.10 Az NJSZT 2018. évi díjainak, valamint a Kovács Attila díj -„Az év informatikai újságírója” átadása
13.10-14.15 Ebéd
14.15-14.40 Székely Iván: Tényeken Túli Társadalom - avagy már az álhírekben sem bízhatunk?
14.40-15.05 Sík Zoltán: A blockchain és a kriptoeszközök
15.05-15.30 Trinh Anh Tuan: Blokklánc technológia: Bitcoin-tól az elosztott mesterséges
intelligenciáig

15.30-15.55 Vágujhelyi Ferenc: Hitelesség tanúsító nélkül – mérlegen a blockchain technológia
15.55-16.20 Csepeli György: Technológia és antropológia
A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az
Információs Társadalom folyóirat.

Konferenciánk támogatója: a Microsoft Magyarország
Az on-line videó közvetítésért figyelje honlapunkat!

Siker a továbbképzésben és hamarosan új modul
Az NJSZT az ECDL-országok hírlevelében
Az ECDL/ICDL-országok 150 államot számláló családja is beszámolt a magyarországi ECDL
újdonságairól.
A novemberi hírlevélben és a nemzetközi ECDL honlapon is megjelent hír szerint az NJSZT idén Best
Practice-díjjal is elismert akkreditált pedagógus továbbképzési programját valósították meg egy
Európai Uniós pályázat (EFOP-3.2.3-17) keretében. Az ECDL vizsgára is felkészítő, 30 órás
továbbképzéseken a cél, hogy a pedagógusok megismerjék a digitális technológiák használatát a
közoktatásban. Az IKT pedagógusoknak ECDL modul tananyaga távoktatásban is elérhető.
Magyarországon a pedagógusoknak 7 évente kötelező továbbképzéseken kell részt venniük. Az a
pedagógus, aki 4 vagy 7 modulvizsgát igazoló ECDL bizonyítvánnyal rendelkezik, teljesíti a
hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét.
A cikk beszámol arról is, hogy az NJSZT új ECDL modul bevezetését is tervezi az ECDL Syllabus alapján.
Az elsősorban a középiskolás korosztály körében népszerű Social Media modul várhatóan 2019
elején kerül bevezetésre, ehhez a vizsgafeladatok elkészítése most van folyamatban.
Forrás: az ECDL hivatalos honlapja

Az NJSZT jubileumi konferenciájáról a TMT-ben
A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) című, rangos könyvtár- és információtudományi
folyóiratban jelentetett meg rendkívül alapos, átfogó ismertetést MIt hoz a következő 50 év című
jubileumi konferenciánkról Tószegi Zsuzsanna, a kiváló tudományos újságíró.
Az értő cikket azoknak is ajánljuk, akik részt vettek a Magyar Tudományos Akadémián rendezett
konferenciánkon, hisz az előadásokat hűen bemutató szöveg nyomán feleleveníthetik emlékeiket.
Aki pedig nem tudott eljönni ünnepi tanácskozásunkra, Tószegi Zsuzsanna cikke alapján megfelelő
áttekintést kap az ott elhangzottakról.
A cikket, a szerző engedélyével, pdf-mellékletben tesszük hozzáférhetővé.
Figyelmükbe ajánljuk a TMT folyóirat friss számát, digitális bölcsészetről, mesterséges intelligenciáról,
robotokról – számunkra is nagyon fontosnak tartott témákról.
A TMT tartalmából: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/632
Az NJSZT beszámolója a konferenciáról: http://njszt.hu/neumann/hir/20181018/neumann-atudomany-fellegvaraban
Töltse le Tószegi Zsuzsanna cikkét innen: http://njszt.hu/neumann/hir/20181121/az-njszt-jubileumikonferenciajarol-a-tmt-ben

Infósok Viadala döntő Sopronban
Szakmai partnerünk, a BMSZC Neumann János
Számítástechnikai Szakgimnáziuma minden évben indít
csapatokat a 2012 óta megrendezésre kerülő Infósok
Viadalán. A verseny első két fordulója online, a
harmadik forduló Sopronban a Nyugat-magyarországi
Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézeténél zajlik.
Idén a versenyre országosan 123 csapatban, 369 diák
jelentkezett. Az érdekes, változatos feladatokkal
tarkított döntőn nagyon izgalmas és szoros
küzdelemben győzött az #ÉRTÉK csapat (Kémeri
Csanád, Harcsa Balázs, Móré Roland, 10.a, felkészítő:
Oláh Katalin tanárnő), az Inforce csapat (Nagy Attila, Ruzsa Gergely, Szarvas Márton, 9.a, felkészítő:
Répásné Babucs Hajnalka tanárnő) 5. helyezést ért el. A csapatok oklevelet, könyvjutalmat,
fejhallgatót is hazavihettek és még hivatalos igazolást is kaptak az iskolai hiányzásról.
A döntőbe jutott csapatok minden tagja egy 4 napos nyári táboron is részt vehet 2019-ben.
Köszönjük az Egyetemnek a színvonalas verseny szervezését, az értékes nyereményeket.
Gratulálunk az iskola csapatainak, felkészítő tanárainak az ismételt sikerhez, eredményhez!
A csoportképen az #ÉRTÉK csapat: Oláh Katalin felkészítő tanár, Kémeri Csanád, Harcsa Balázs, Móré
Roland, 10.a és Dr. Pödör Zoltán SoE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója.

15. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző
szellemében
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium 2019-ben 15.
alkalommal hirdeti meg általános és középiskolás diákok számára a nemzetközi Neumann
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, az alapító Kovács Győző szellemében.
A verseny célja, hogy az informatikát szerető diákok számára az általuk elkészített pályamunkák
elkészítésén keresztül lehetőséget biztosítson tehetségük kibontakoztatására.
A versenyzők a következő kategóriákban küldhetnek be pályaműveket:
1. Oktatóprogramok – amelyek közismereti illetve szakmai tárgyak önálló / konzultáció nélküli
tanulására alkalmasak.
2. Alkalmazói programok – valamely felhasználói probléma megoldására készített alkalmazás.
3. Játékprogramok – versenyzők saját maguk által készített játékprogramjaikkal versenyezhetnek.
4. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver).
5. Számítógépes művészeti programok – számítógépes grafika, zene.
6. Számítógéppel támogatott tervezés – ebben a kategóriában várjuk a különböző CAD
programokkal megszerkesztett tervrajzokat, látványterveket.
7. Animáció – számítógéppel előállított animáció.
8. WEB-es felületeket készítő – CMS rendszereket tevőlegesen adaptáló versenyzők pályamunkáit
várjuk (csak általános iskolások részére)
A versenyen bárki részt vehet (általános és középiskolás diákok, egyetemisták), aki a döntő induló
napjáig, azaz 2019.március 21-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A versenyre – hagyományosan –
egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet. További információ és a nevezés a verseny
honlapján, a http://www.ibela.hu/neumann címen elérhető on-line felületen történik.

Nevezési határidő: 2019. február 14. A nevezés előtt a pontos feltételek megismerése céljából
olvassa el a Versenyszabályzatot!
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/tehetseggondozasiszakosztaly/hir/neumann-verseny-2019-versenyfelhivas

Rendezvények a közeljövőben
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután
2018. november 21.
KPMG Székház (1134 Budapest, Váci út 31.)
Előadó: Sipos Tünde tanár, tréner, mediátor
Önmotivált ember csak az lehet, aki önkéntesként dolgozik? Hogy találjuk meg a motivációt egy
projekt során? Mit kapunk az önkéntes munka során, amit egy projektben nem? Miért olyan fontos a
motiváció egy projekt vagy egy munkahely esetében? Fontos kérdéseket válaszol meg Sipos Tünde, le
ne maradjon!
Részletes információ és regisztráció: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2018-november-433

Szombati szakmai nap az NJSZT50 kiállításon
2018. november 24. 14 óra
Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza
Budapest, Bartók Béla út 33.
Egy kiállítás, amely egyszerre szól múltról, jelenről és jövőről…

Lemaradt az NJSZT50 kiállításról Szegeden? Nem jutott el a budapesti megnyitóra sem? És hétköznap
sincs ideje kiállítást nézni? Ne hagyja ki a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
történetét és küldetését bemutató, különleges tárlatot!
November 24-én, szombaton, 14 órától szeretettel látjuk ingyenes szakmai napunkon!
Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa, a tárlat rendezője szakmai tárlatvezetést tart a kiállításban. Az
NJSZT első fél évszázada, kis magyar informatikatörténettel és kulisszatitkokkal fűszerezve. Relikviák

az NJSZT történetéből: Tarján Rezső kézírásától a házi építésű, közel 40 éves számítógépen keresztül
az emberszabású robotig. Büszkeségre okot adó nemzetközi díjak a Társaság jelenéből.
A tárlatvezetés végén Neumann Jánosról és kortársairól szóló filmrészletet vetítünk le Dénes Gábor
1984-es Neumann János-filmjéből.
Hívja meg barátait is, minden érdeklődőt szeretettel látunk!
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/353192558747969/

UX (felhasználói élmény) gyakorlat és tudomány
2018. november 28. 18 óra
BME, Q épület, B402-es terem
Tisztelettel meghívjuk a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat alkalmából megrendezendő
„UX (felhasználói élmény) gyakorlat és tudomány” c. tudományos szimpózium és szakmai
találkozóra (meetup-ra), melyet az NJSZT Ergonómia mindenkinek (HCI & Design for All)
szakosztálya és a BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszéke közösen rendez.
A rendezvényen elhangzó érdekes előadások mellett bemutatkozik az Ergonómia és Pszichológia
Tanszék ember-számítógép interakció és felhasználói élmény témájú kutatási tevékenységével
egyszerre az UX szakmai közösség részére és az egyetemi kollégák részére is - kedvcsináló
gondolatébresztőnek szánva a későbbi közös kutatásokhoz.
https://tudunnep.kth.bme.hu/content/ux_felhasznaloi_elmeny_gyakorlat_tudomany_bme_ergono
mia_pszichologia_tanszeken
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kérjük visszajelzését a rendezvény meetup oldalán
regisztrálva: https://www.meetup.com/UXbudapest/events/256567779/

LAN Party Pécsett
2018. november 29.
Pécs, Boszorkány u. 2.
A Juhász Jenő Szakkollégium szervezésében és az NJSZT Baranyai Területi Szervezet szakmai és
anyagi támogatásával valósul meg az első PTE LAN Party. Az egész éjszakás játék 2018-11-29-én este
19:00-kor kezdődik és másnap reggel 7:00-ig tart. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Részletek: https://www.facebook.com/events/247031635994126/
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: goo.gl/FQCTqx
Jelentkezési határidő: 2018.11.28. 23:59

XXXI. Neumann Kollokvium
2018. november 30. - december 1.
Szent-Györgyi Albert Agora
Szeged, Kálvária sgt. 23.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya és a Szegedi
Tudományegyetem ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézete 2018-ban 31. alkalommal
rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot Szegeden. A hazai egészségügyi informatika több évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken,
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató- és

fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci
szereplők megjelenésére is.
Részletes információ és regisztráció: http://neumann-kollokvium.njszt.hu/

Üzleti szimuláció a gazdasági informatikában
2018. december 5. 15 óra
Neumann Ifjúsági Vállalkozó Központ (NIVÁK), Informatikai Kabinet II. emelet Wirth terem
Eger, Cifrakapu u. 158.
Előadó: Orova Balázs CEO, sales menedzser ECOSIM
A Heves megyei Tudománynapi rendezvényen a szimulációs programok segítségével a gyakorlatban
alkalmazhatjuk az alapvető gazdasági folyamatok hatásait, megkönnyítve a későbbi munkahelyi
tapasztalatokat egy modern, könnyen használható szoftverrel. Ha több információt szeretne a
programmal kapcsolatban, akkor a http://www.ecosim.hu címen elérheti. A rendezvényt támogatja a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Heves megyei szervezete.

Neumann János élete filmen és regényben
2018. december 6. 14 óra
Óbudai Egyetem F09 terem
Budapest III. Bécsi út 96/B
2018. december 6-án 14 órától a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Informatikatörténeti Fórum (NJSZT iTF) újabb rendezvényére várja szeretettel az érdeklődőket.
Wisinger István: Egy elme az örökkévalóságnak – Neumann János regényes élete című könyvének
bemutatójára és Dénes Gábor: Neumann János – John von Neumann című filmjének vetítésére kerül
sor a szerzők közreműködésével.
Kérjük december 3-ig regisztráljon!
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/neumann-janos-elete-filmen-es-regenyb

Az NJSZT eHétköznapok és e-Szolgáltatások következő közös szakmai találkozója
2018. december 10. 17 óra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, I. épület, B. 210-es terem
Magyar tudósok körútja 2.
Már biztosan álmodban is tudja mindenki, hogy az ember-gép kapcsolatot mi az ügyfél és a
szolgáltató kapcsolataként fogjuk fel.
Sőt, még tágabb értelemben - lehet, hogy ezt most új - az ember és az információ viszonyáról van szó.
Az viszont már régi, hogy ezt a viszonyt 3 fejezetre osztjuk: az ergonómia azaz a virtuális tér kezelése,
az ontológia, azaz a térben levő dolgok értelme, és a pragmatika, azaz, a térben tevékenykedő
aktorok kommunikációja.
Tervezett program:
17.00-17.00 Megnyitó Talyigás Judit az eHétköznapok szakosztály elnöke
17.05-17.30 Miért nem beszél egy nyelvet a fejlesztő és a felhasználó? – Sikné Lányi Cecillia
17.30-17.55 Mesterséges Intelligencia eszközök és alkalmazásuk a közigazgatásban – Futó Iván

17.55-18.25 Ne ijesszen el a (számítás)technika ördöge! Önkéntes szemmel a Telekom legyél te is
informatikus! programjáról – Erdey Levente, T-Systems
18:30 Zárszó Vitályos Gábor, az e-Szolgáltatások minősége szakosztály elnöke
Bővebben:http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/e-hetkoznapokszakosztaly/esemeny/professzionalis-ehetkoznapok-2

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután
2018. december 12. 17 óra
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Téma: Pozitív Projektmenedzsment
Előadó: Kisszőlősi Beáta - Positive Attitude Consulting, Alapító, tulajdonos
A PMSZ NŐI Klubjában a Pozitív Projektmenedzsmentről tart előadást Kisszőlősi Szánthó Beáta és
beszélget meghívott vendégeivel és a közönséggel.
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2018-december-436

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 and it welcomes proposals for new Events until November 20, 2018.
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

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

