
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. február 27. 

„A jövő múltja” a Facebook-on 
 
Füzér József, ismert karikaturistát a könyv oly 
mértékben megihlette, hogy facebook oldalán az 
alábbi bejegyzéssel és karikatúrájával osztotta meg 
élményeit ismerőseivel: 
 
„A véletlen úgy hozta tegnap, hogy a Neumann 
"művek" előtt mentem el. Eszembe jutott, mintha itt 
árusítanák a könyvet, bementem...nekem bontották 
fel a raktárban a könyvbálát....! 
Igazoltan én vagyok a könyv legelső 
vásárlója...beleolvastam. Fantasztikusan 
jó..érthető..ennek a kornak született, aprajától 
nagyjáig olvassa mindenki, javaslom.” (Füzér József) 
 
http://www.facebook.com/jozsef.fuzer?group_id=0 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin februári száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legerősebb szuperszámítógépről, a 
hatékonyabb ember, robot együttműködésről, a gyermeknyelvre fordított újság alkalmazásról, a 
mesterséges intelligencia újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-februar 

 
 
MELASZ USER Ready (MUR) 1.0 program – átjárhatóság ECDL modulvizsgával 
 
A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) támogatja az elektronikus aláírás és kapcsolódó 
technológiák elterjedését és számos lépést tett a múltban is ezért. Ilyenek voltak például a MELASZ 
Ready programok (MR1.0 és MR2.0), az ECDL modul szakmai támogatása, vagy az elektronikus aláírás 
iskolai oktatásának anyagi és szakmai támogatása.  
 
Ma a szervezeteknek ajánlott egyszerű és látható módon tudatni partnereikkel, ügyfeleikkel, hogy az 
elektronikus aláírás felhasználásában milyen szinten állnak, ahhoz, hogy az e-dokumentumok 
fogadása és az e-számlák kezelése automatizmussá válhasson. Ennek érdekében a MELASZ útjára 
indítja a MELASZ USER Ready programot (MUR1.0). 
 
http://www.melasz.hu/lang-hu/a-melasz-hirei/1279-elindult-a-melasz-user-ready-mur-10-program 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
ITBusiness & Technology – Tarrasch-védelem 
2013. március 6-7., Siófok, Hotel Azúr 
 
Az ITBusiness & Technology megújult konferenciaként a cégek Tarrasch-védelmének kidolgozásához 
járul hozzá! Amit ehhez adni tud: az ict-piaci trendek vizsgálatát, értelmezését a szakmapolitikai és 
gazdasági elit segítségével; a legmodernebb üzleti stratégiai elméletek és nemzetközi üzletfejlesztési 
rendszerek ict-alkalmazásainak felvonultatását; az ict-piac kommunikációs stratégiáinak 
feltérképezését. 
 
Bővebb információ: http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-2013 

 
 
Számítástechnikai alkalmazások az építőiparban 1960 – 1980 
2013. március 7., Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B 
 
Március 7-én lesz az iTF következő rendezvénye „Számítástechnikai alkalmazások az építőiparban 
1960 – 1980” címmel melynek célja az építőipari intézmények informatikai (számítástechnikai) 
tevékenységének bemutatása az 1960 – 80-as években, amiből világossá válik, hogy, a megjelölt 
időszakban milyen feladatokat sikerült megoldani az építőiparban és milyen módon. 
 
Tervezett program: 
Horváth János: Történeti áttekintés (Az intézmények számítástechnikai tevékenységének 
 kialakulása és fejlődése.)  
Scharle Péter : Szabó János akadémikus szerepe  
Páti Gyula: SZÁMGÉP  
Bagonyi László: ÉGSZI  
Grósz Miklós: Tervező programok fejlesztése  
 
A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látnak! Hozza magával, ismerősét, akit érdekel a téma! 
A részvételi szándékot kérjük, az rendezveny@njszt.hu címen március 4-ig jelezze! 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/njszt-itf-szamitastechnikai-alkalmazasok-az-epitoiparban 

 
 
CeBIT és HANNOVER MESSE 2013 kiállítás 
2012. március 5-9., illetve április 8-12. Hannover, Németország 
 
A világ egyik legmeghatározóbb IKT kiállítása 2013-ben március 5-től 9-ig kerül megrendezésre a 
németországi Hannoverben. Ezt követően április 8-tól 12-ig a HANNOVER MESSE kiállítás tekinthető 
meg. 
 
A kiállítás szervezői az NJSZT-nek ebben az évben is tiszteletjegyeket bocsátanak a rendelkezésére, 
amit térítésmentesen kapnak meg a kollégák, partnerek és tagok. A tiszteletjegyek a kiválasztott 
napokra érvényesek és egyéb szolgáltatások térítésmentes igénybe vételére is feljogosítanak, mint 
például:  

 A tömegközlekedési eszközök használata. 

 A Visitor Center szolgáltatásainak igénybe vétele. 
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 Egy tájékoztatási csomag Hannoverről vagy városnézés vezetéssel, ami a kiállítás területéről 
indul. 

A tiszteletjegyek korlátozott számban vehetőek igénybe! Az alábbi e-mail címre várjuk az 
érdeklődők jelentkezését, amíg a készlet tart: rendezveny@njszt.hu 
A kiállításról bővebben: http://www.cebit.de, www.hannovermesse.de 

 
 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Tudományi Szekciója 
2013. március 25-27. Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest; Mérnök utca 39. 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Gábor Dénes Főiskola hirdette meg a 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját. 
A szekció fő célja az, hogy közös fórumot adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus 
specialistáknak ─ így pl. a programtervező-, mérnök- és gazdasági informatikusoknak, a 
programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszer- informatikusoknak, molekuláris 
bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Ezen kívül a Szekció várja az 
informatikának a legkülönbözőbb területeken történő alkalmazásairól szóló olyan pályamunkákat is, 
amelyek az informatika eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak. 
A szekció munkáját az NJSZT is támogatja. 
 
Bővebb információ: 
http://otdt.hu/media/uploads/dokumentumok/szekcio_felhivasok_xxxi/informatika_tudomanyi_sze
kcio.pdf, vagy http://otdk2013.gdf.hu/ 

 
 
NETWORKSHOP 2013 
2013. március 26-28., Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar 
Internet Társaság 2013-ban ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. Az évek során 
ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati informatikai élet (Internet) legrangosabb találkozójává 
nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, fejlesztői, a 
gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. 
 
Kapcsolatos információk és jelentkezési feltételek: 
http://www.niif.hu/niif_intezet/aktualitasok/networkshop_2013_konferencia 
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Kártyapiac 2013 
2013. március. 26-27. Hotel Hilton Budapest 
 
 

 
 

Részletes program és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130124/kartyapiac-2013 
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Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves NJSZT? 

 
 
 
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.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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