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Fektessen a jövőbe! Önnek 1 százalék, nekünk 100 százalék. És nyugodt lehet: száz
százalék, hogy támogatása jó helyre kerül.
Az NJSZT már 51 éve a magyar IT-világ meghatározó szervezete. De nemcsak a múltunk jelent
garanciát: a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként is mindent elkövetünk, hogy az MI jövője a
mi jövőnk legyen, minden előnnyel a magyar társadalom minden tagja számára.
A digitális világ GPS-eként segítjük a tájékozódást az információs társadalom világában.
Megőrizzük a múlt értékeit. A világ 4-5 legnagyobb informatikai gyűjteményének egyikét fejlesztjük,
hogy a Jövő múltját az Ön „unokái is láthassák”.
Alkalmazkodunk a jelenhez. Magyarország versenyképessége elképzelhetetlen a digitális
kompetenciák nélkül. Bizonyítjuk a digitális írástudást: 22 éve az ECDL hazai vezető szervezeteként.
Befolyásoljuk a jövőt. Legyen szó akár informatikai versenyekről, akár diákolimpiai felkészítésről.
Nálunk nincs lógás, de van LOGO verseny, minden Nemes versengés az NJSZT-hez kötődik, ahogy a
Neumann Verseny is. Robotikában és robotversenyekben is otthon vagyunk.
Támogassa adója 1 százalékával a Neumann Társaságot. Területi és szakmai közösségeink
behálózzák az országot, várjuk tagjaink sorába – és köszönjük a támogatást!

Hajdúböszörményi Robotolimpia 2019.
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium és a „Minden jó könyv egy-egy tanítója a
nemzetnek” (Gárdonyi) Alapítvány 2012 óta évente rendezi meg a Robotolimpiát, ahol öttusában kell
a csapatoknak illetve a robotoknak bizonyítani. Az öt versenyszám a következő: akadályfutás, darts,
labirintus, szumó, az ötödik versenyszám minden évben meglepetés. Az akadályfutás során a robotok
gyorsasága, a dartsban a pontosság, a szumónál az erő, a kreativitás, innováció azok a tulajdonságok,
amelyekkel a robotok győzelemhez segíthetik csapataikat. A versenyzők feladata, hogy olyan robotot
építsenek és programozzanak, amely ezen képességeknek a birtokában van.
A versenyre két-három fős csapatok nevezését várják 2019. május 5. éjfélig ITT.
Verseny ideje: 2019. május 25.
Verseny helye: Bocskai István Általános Iskola Sportcsarnoka, 4220 Hajdúböszörmény, Iskola u. 4.
Bővebb információ: http://bighb.hu/robot/robot.aspx

Szombathelyen is robotolnak
A tavalyi év után az idén, immár második alkalommal tudták elindítani az EFOP-3.4.4-16 MTMI
területet érintő „Belépés a tudás közösségébe” projekt keretében az általános iskolásoknak szóló
modellépítő konstrukciós szakkört.
Az első foglalkozás 2019. február 6-án volt. A diákok a foglalkozásokon az egyetem és a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság által vásárolt eszközállományt használják.
A konstrukciós és programozó szakkör a Savaria Műszaki Intézet, Technika-, életvitel- és gyakorlattanárszakos nappali tagozatos hallgatói segítségével, dr. Nemes József, az NJSZT Vas megyei
szervezet elnökének irányításával zajlik.
Bővebben: https://sek.elte.hu/content/ismet-elindult-a-modellepito-szakkor.t.6576
További képek: https://www.facebook.com/elte.sek/posts/2093812497353561

WSPS6 – 2019
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Matematikai
és Informatikai Tudományok Osztályának éves
rendezvénye, a 6th Winter School of PhD Students in
Informatics and Mathematics (WSPS 6) 2019. február
22-24. között került megrendezésre a Szegedi
Tudományegyetemen. A szervezésben a Szegedi
Tudományegyetem Informatikai Intézete és a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
működött közre.
Dr. Charaf Hassan alelnök az NJSZT, míg Dr. Fülöp Zoltán az SZTE Informatika Doktori Iskola nevében
köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Nyúl László, az Informatikai Intézet vezetője hivatalos
megnyitója után megkezdődött a szakmai program.
A rendezvény kiemelt része a poszter szekció, melyen az ország különböző felsőoktatási
intézményeiből érkező PhD hallgatók mutatták be az elmúlt években elért eredményeiket számos
kutatási területet érintve. A legjobb díjazottak az NJSZT támogatásában részesültek.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20190306/wsps6-2019

Tavaszi Ponticulus-virágzás
Végre itt a tavasz, s még ha változékony is az idő, a megújulás ígérete jobb kedvre derít
mindannyiunkat.
Sétáljunk egyet a tudás kertjében: a tudomány virágaiból a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata, az edutainment (szórakoztatva tanítás)
jegyében szerkesztett Ponticulus Hungaricus válogat.
A Visontay György szerkesztésében megjelenő, szemet gyönyörködtető szemléző lap most minden
2018-as számát elérhetővé tette.
Utazzanak térben, időben és tudományterületek között a Ponticulus segítségével. Néhány
különlegesség a kínálatból: Vekerdi László Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című
remekművéről, Szállási Árpád Csehovról, Bulgakovról és Janus Pannoniusról, Surányi László
matematikus a zenéről és a számokról, Jedlik Ányos 1848-ról.
Bővebben: ponticulus.hu

Rendezvények a közeljövőben
MTA SZTAKI – Rudolf E. Kálmán Distinguished Lecturer Program
2019. március 18. 16:00 óra
MTA SZTAKI, Nagytanácsterem
Budapest Kende utca 13-17.
Risk and complexity: a new theory to control uncertainty
Prof. Marco Claudio Campi, Professor of Systems Theory Dept. of Information Engineering University
of Brescia, Italy
Az előadás szervezésében közreműködik a Bolyai János Matematikai Társulat és a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság.
A rendezvény támogatói: MTA SZTAKI és a Centre of Excellence in Production Informatics and Control
(EPIC).
Az előadás nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Részvételi szándékát kérjük a www.sztaki.hu/Kalman címen jelezni
Abstract. Decisions are based on past experience but they are applied to future cases. In this talk, we
shall study fundamental links between risk and complexity in data-driven decision-making. In
particular, we present a new theory to rigorously judge the probability that a decision based on
experience will under-perform in new situations. The generality of this approach makes it useful
across a variety of fields, including control, finance and medical applications and examples will be
provided to highlight its versatility.

Információvédelem menedzselése LXXXV. Szakmai fórum
2019. március 20. 9 óra 30 perc
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Márciusban nyolcvanötödik alkalommal rendezik meg az "Információvédelem menedzselése"
szakmai fórumot. A 2019. március 20-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!
A Szakmai fórum az ISACA Hungarian Chapter által támogatott rendezvény. CISA szakemberek
számára pontszerzési lehetőség.
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztráció és bővebb információ: www.hetpecset.hu oldalon.

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. március
2019. március 20. 17 óra
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Előadás címe: Add elő magad! A magával ragadó, emlékezetes kommunikátor titkai
Előadó: Györffy Kinga retorikai-storytelling tanácsadó és tréner, egyetemi oktató

A 21. század projektmenedzsere elsősorban megoldásokat és eredményeket ad elő − és ad el. Ennek
természetesen forrása maga a projekt, de a siker elsősorban a projektmenedzser személyétől,
szenvedélyétől, illetve meggyőzési, történetmesélési stílusától függ. Hogyan tudja Ön
projektmenedzserként a személyes-emberi elemeket professzionálisan használni? Mivel kerülheti el
a sztorizgatás csapdáját? Mi az egyszerű, ugyanakkor magával ragadó történet legnagyobb titka?
Előadásában Györffy Kinga olyan eszközöket fog bemutatni, amelyek túlmutatnak a puszta érvelésen,
tény- és tárgyszerűségen – és amelyek az érthetőség, illetve átélhetőség valódi élményét nyújtják a
megbízóknak, ügyfeleknek.
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2019-marcius-446

IDC SECURITY ROADSHOW
2019. március 28.
New York Palota Budapest
Üzletbiztonság: kockázat és rugalmasság
A XVI. alkalommal megrendezésre kerülő IDC Security Konferencia tematikai íve felöleli az IT
biztonságtól kezdve, az információ biztonságon át a tisztán üzleti biztonsággal foglalkozó kérdéseket
egyaránt.
A technológia csak egy összetevője annak, hogyan gondoskodunk szervezetünk biztonságáról – a
folyamatok éppúgy fontosak, mint az architektúra, az alkalmazottak, a szabályozás és az irányítás. A
szervezetek védelmének középpontjában az adatok és információk állnak, így valójában
információbiztonságról beszélünk. Miután a biztonsági trendeket a digitális eszközök és a digitális
üzletet határozza meg, így egyértelmű, hogy a tét az üzleti biztonság.
Összhangban az idei rendezvény fő témájával, az IDC Biztonsági Konferencia Tanácsadó Testületébe
meghatározó szervezetek, vállalatok releváns pozícióban levő szakértői, vezetői fogadták el
felkérésünket, hogy tudásukkal és személyes részvételükkel támogassák a szervezőket a lehető
legmagasabb szintű szakmai tartalommal bíró rendezvény megszervezésében.
Regisztráció: https://idcitsecurity.com/budapest/registration/?g_clang=HUN

XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciója
2019. április 16-18.,
Óbudai Egyetem
A magyar felsőoktatás hagyományosan legnagyobb, kétévente lebonyolításra kerülő hallgatói
tudományos seregszemléjére, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kerül sor 2019
tavaszán.
A 24 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény részvételével 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK
Műszaki Tudományi Szekciójának példátlan sikerére alapozva az Óbudai Egyetem ismét OTDK
házigazda lesz: 2019-ben Józsefvárosban Had- és Rendészettudományi, valamint Óbudán Informatika
Tudományi Szekciónak fog otthont adni az NJSZT szakmai támogatásával.
Pontos program: https://it.otdk2019.uni-obuda.hu/program

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

EuroSPI 2019
2019. szeptember 18-20.
Edinburgh
A EuroSPI (European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation
Conference) 2019-ben Edinburgh-ban (Skócia) kerül megrendezésre szeptember 18. és 20. között.
Mint mindig, az EuroSPI szervezői tisztelettel várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés
Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek a jelentkezését akár előadás tartása, akár a
EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása illetve ápolása érdekében.
Fontos határidők angolul:
 13.04.2019 Submission of the first version of the full paper
 13.08.2019 Early registration deadline
További információk: http://2019.eurospi.net/

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

