NJSZT HÍRLEVÉL

2018. december 5.
Alelnökünk a Mesterséges Intelligencia Koalíció vezetésében
November 29-én megtartotta első plenáris ülését a
Mesterséges Intelligencia Koalíció, melynek a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság is alapító tagja.
Az ülés résztvevőit Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter köszöntötte.
A plenáris ülésen Palkovics László és Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke is
kiemelte az együttműködés fontosságát, hiszen a mesterséges intelligencia a 21. század kiemelkedő
áttörése és kihívása. A Koalíció már intenzíven dolgozik, januártól szakmai munkacsoportok is
működni kezdenek.
Örömmel tudatjuk, hogy a Mesterséges Intelligencia Koalíció tudományért felelős elnökségi tagja Dr.
Charaf Hassan lett.
Dr. Charaf Hassan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára, aki az oktatás és a tudományos kutatás egyik kiemelkedő és elkötelezett képviselője.
Társaságunk november 5-én választotta be megújult vezetőségébe, azóta az NJSZT alelnöke.
Mivel az NJSZT minden eszközt megragad, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika társadalmi
hatásaira, előnyeire és kockázataira felhívja a figyelmet, minden együttműködésre készen állunk,
különösen az oktatás, képzés területén.

Nézze, vagy nézze újra a 12. DE! konferencia előadásait!
Már elérhetőek a 12. DE! konferencia előadásairól készült videók prezentációkkal egybeszerkesztett
változatai.
Élje át a remekül sikerült teltházas konferencia élményét.
Az előadások megtekinthetők a http://njszt.xstream.hu linken a Műsorújságban választhatja ki a
kívánt előadást.

Ne mulassza el az NJSZT50-et – Budapesten péntekig látható
Szeged után Budapesten november 13-án nyitottuk meg a más tárlatokon eddig nem látható, egyedi
ritkaságokat tartalmazó kiállításunkat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság első fél
évszázadáról.
Az informatikatörténet szerelmeseinek és a Társaságunk múltja, jelene és jövője iránt érdeklődőknek
egyaránt izgalmas tárlat a budapesti Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házában (Bartók
Béla út 33.) ingyenesen látogatható.
November 24-én szombati nyitva tartással, filmvetítéssel és szakmai tárlatvezetéssel vártuk az
érdeklődőket. A mai napon pedig száz középiskolás diák tekintette meg a tárlatot.
Ha még mindig nem látta, december 7-ig, péntekig, 10 és 17 óra között ingyenesen megtekintheti!
Várhatóan december 14-től Kiskőrösön, majd a jövő év folyamán más városokban, területi
szervezeteinknél lesz megtekinthető.
Ünnepeljen velünk: várjuk az NJSZT50-ben, Budapesten, még két napig!

Az NJSZT50 kiállítás Kiskőrösön
2018. december 14. 10 óra
Petőfi Művelődési Központ, Kiskőrös, Petőfi Sándor út 4.
A 300 éves Kiskőrös köszönti az idén 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete és az
NJSZT Térinformatikai Szakosztálya közös szervezésben konferenciával és kiállítás megnyitóval
ünneplik a Társaságot.
A konferencia programja:
 Megnyitó: Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere
 Bevezető: Sályi Géza László, NJSZT Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet elnöke: Néhány
gondolat névadónkról, Neumann Jánosról
 Alföldi István, ügyvezető igazgató, NJSZT: Az NJSZT 50 éve és jövőképe, az NJSZT céljai és
programjai, az új képzési - oktatási modulok
 Franczia László, a Wattay Szakképző Iskola igazgatója vezetésével az iskola diákjai által tartott
LEGO robotbemutató.
Kiállítás megnyitó: 12 órakor
 Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa megnyitóbeszédével és tárlatvezetésével.
A kiállítás január első feléig megtekinthető a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk!

Az 50 éves NJSZT a jövőre 30 éves CEPIS-ben
Múlt hét csütörtökön, november 29-én tanácsülést tartott Berlinben a CEPIS, az Európai
Professzionális Informatikai Társaságok Tanácsa. A jelentős múltú – és jövőjű – nemzetközi
szervezetben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) képviseli hazánkat.
Az NJSZT képviseletében Alföldi István ügyvezető igazgató vett részt a tanácskozáson, ahol számos
fontos kérdésről, többek között a digitális írástudás, az ECDL ügyéről is szó esett, melyben az NJSZT
nemzetközi rangot vívott ki.
Örömmel tudatjuk, hogy az NJSZT 50 évének híre Európa valamennyi országába eljutott: Alföldi
István kiosztotta a jelenlévőknek a Társaságunk ötven évét összefoglaló – NJSZT50 kiállításunk tablói
alapján készült – jubileumi kiadvány angol nyelvű változatát, melyet tapssal és köszönettel fogadtak a
résztvevők.

Tovább bővült az Informatikai Adattár
A NJSZT Informatikatörténeti Fórum 2018-ban is folytatta az „Arcképek a magyar informatika
történetéből” Videoportrék készítését.
Idén eddig a következő kollégákról készült portré és került fel a honlapunkra: Heppes Aladár, K.
Szabó Zoltán, Révész György, Kiefer Ferenc
Továbbá jó kutakodást, böngészést, olvasást javasolunk az Adattárunkban (iTF Adattár) és az NJSZT
50 éves gyűjteményünkben NJSZT50!

Felhívás MIRK2019 bajnokságra

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fő támogatásával ismét megrendezzük a Magyar
Ifjúsági Robot Kupát.
A versenyre ismét két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán kerül sor.
A jelentkezési határidő: 2018. 12. 15.
Jelentkezhetnek: minimum 2 fős csapatok, 10-19 évesek az európai minősítésért, 13-19 évesek a
világversenyre minősítésért!
Helyszínek és időpontok:
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, 2019.02.16.
Jelentkezési lap a budapesti versenyre ITT.
Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 2019.04.05.
Jelentkezési lap a nyíregyházi helyszínre ITT.
További információk a pingvin.nyf.hu/robojun honlapon.
A szabályok a http://junior.robocup.org és a http://pingvin.nyf.hu/robojun honlapokon találhatók.

Egy iskola számítógépes története
A Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája ebben a tanévben ünnepli szakmai informatikai
képzésének 20. évfordulóját, amely jubileumhoz kapcsolódóan egy kiállítással indul az egész éves
programsorozat.
A kiállítás bemutatja az iskolában informatika oktatásban használt számítógépeket, szoftvereket,
dokumentumokat, perifériákat egészen a kezdetektől napjainkig, illetve a képzések változását,
egykori és jelenlegi tanárait. A kiállításon olyan legendás gépek is láthatók, mint a ZX Spectrum,
Commodore 64, PRIMO vagy a PC-s időkből az XT, 286 AT. Természetesen a kínálat végén a mai
korszerű gépek is helyet kaptak, sőt a mai modern számítástechnikához kapcsolódóan több
meglepetés is látható.
Több gép is kipróbálható, a szoftverek közül néhány korabeli és mai változatában is megismerhető,
használható illetve egy interaktív sarok is várja a látogatókat. További érdekesség egy idővonal, amin
a képzéssel, szakmai tevékenységgel kapcsolatos emlékeket idézik fel, korabeli dokumentumok,
képek alapján.
A történeti kiállítás két héten keresztül (2018. december 7-ig) látogatható, amelyen az érdeklődő
iskolai csoportok számára interaktív tárlatvezetést, játékot is biztosítunk.
Bővebben: http://handler.hu/informatika/index.php#kiallitas

Rendezvények a közeljövőben
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.
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.
Hogyan kommunikál az informatikus a felhasználói világgal? Mi volna a közös nyelv? Alapfogalmak
értelmezése, a szakmában és a mindennapokban.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság e-szolgáltatások minősége és e-Hétköznapok
szakosztályai közös programja
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
18.30-18.45 Tim O’Reilly WTF - Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? című könyvet - Bemutatja:
Bőgel György
18:50 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

