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 Hazánkban már mintegy félmillió ember kelt át a digitális szakadékon az egész világon 
elfogadott ECDL vizsga megszerzésével.  

 A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT igen jelentős 
anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre. „A jövő múltja” vár mindenkit az 
egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról. 

 Kiemelten támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való 
bekapcsolódásukat. 

 Tehetséggondozási rendszerünk segítségével tehetségek százai részesülnek speciális 
felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken. 

 Társaságunk égisze alatt 23 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az 
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére. 

 Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs 
társadalom időszerű kérdéseit. 

 Hírlevélben, e lapunkban, és Hírmagazinban közzé tesszük a szakma legfrissebb eseményeit, 
híreit. 

Köszönjük támogatásukat! 
 
NJSZT 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin februári száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver újdonságokról, a 
holografikus szemüvegről és a „mixed reality” élményről, a Windows 10-ről, a mobiltelefonba épített 
mesterséges intelligenciáról, a nyomtatható robotról, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és 
nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2015-februar 

 
 
MIRK 2015 
 
Lehet jelentkezni a Magyar Ifjúsági Robot Kupára (a MIRK2015-re) a RoboCupJunior (RCJ) 
világverseny selejtezőjére. 
A versenyszámok: Futball Liga, MenekítőA/B Liga, Tánc Liga 
 
A RoboCup egy kutatási oktatási projekt, amelyet USA, Japán és Németország kezdeményezett 1997-
ben azért, hogy a robot fejlesztések és a mesterséges intelligencia kutatások előrehaladását 
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teszteljék és serkentsék évről évre a világ valamelyik 
országában rendezett verseny és szimpózium 
formájában.  
Az idei világverseny Kínában , Hefei-ben lesz július 
17-23 között. Ez a város volt az első Tudományos és 
Technológiai Innovációs Pilot város Kínában, 
amelyben több mint 7 millióan laknak. 
A világbajnokságra azok a csapatok nevezhetnek be, 
akik hazájukban minősítést kapnak a részvételhez. 
Magyarországon 2007 óta szervezik meg a minősítő versenyt. Az idei MIRK2015 lesz a 9. minősítő 
verseny. 
 
A MIRK2015 időpontja április 17. péntek , Helyszíne a Nyíregyházi Főiskola. 
A Jelentkezési lap letölthető a http://pingvin.nyf.hu/robojun honlapról, 
Az RCJ szabályok a http://rcj.robocup.org honlapon olvashatók. 
 
Jelentkezhetnek minimum két fős csapatok felnőtt mentorukkal: a 14 év alattiak”Primary” 
kategóriába, 
15-19 évig a “Secondary” kategóriába minden ligában. Részletes feltételek a szabályokban. A 
minősítés a nemzetközi szabályok figyelembevételével történik. Külön díjazzuk az első alkalommal 
versenyzőket. Könnyítés jogát fenntartjuk a kezdők számára a menekítő ligában. 
 
Jelentkezési határidő: március 14. 
 
További információs linkek: 
http://www.robocup.org/ ; http://youtu.be/1w6WVKiV9t8 ; 
http://njszt.hu/neumann/hir/20150225/lehet-jelentkezni-a-magyar-ifjusagi-robot-kupara-a-
mirk2015-re  

 
 
Jankó Gézára emlékezünk 
 
A decemberben elhunyt Jankó Gézára Gyarmati Péter emlékezik: 
 
Ismét megfogyatkoztunk, elhunyt Jankó Géza. 
 
Decemberben, hosszas betegség után elhunyt barátunk, a hazai számítástechnika egyik 
megalapozója, Jankó Géza. Villamosmérnöki diplomájának megszerzésétől kezdve mindig a 
számítógépek világában működött.  
Közismert oktatói tevékenysége a Számki-Számalk-nál, a BME-ben, valamint az ELTE TTK-n. 
Nem maradhatott el számos szakmai konferenciáról, amelyeken előadásokkal, tanulmányokkal volt 
jelen. A Neumann Társaságban a Számítóközpont-vezetési Szakosztályban dolgozott, később 
szakosztályvezetőként is.  
Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Magyar Rádióban egy 25 előadásból álló sorozat 
fémjelzi. 
Előadóként részt vett az NJSZT iTF rendezvényein, amelyek a hazai informatikai hőskor emlékeit 
idézik fel. Legutóbb a Szentendre Szalon aktív tagjaként működött, amelyet egyre nehezebbé tett 
rohamosan romló egészségi állapota.  
Emlékét barátai, egykori munkatársai, a NJSZT és a Szentendre Szalon tagjai őrzik. 
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Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20150105/elhunyt-janko-geza 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
A LEGO robot nem játék! – A Garai Géza Szabadegyetem előadása 
2015. március 3. 18 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar "K" épület Kandó Kálmán 
előadóterem 
 
A LEGO hallatán sokan önfeledten játszó gyermekekre gondolnak. Talán igazuk is van, de a sok apró 
mütyürből egyre komolyabb dolgok nőnek ki, amelyeket már nehéz játéknak nevezni. Dr. Reskó 
Barna Ph.D. előadásában a Kar hallgatói által épített LEGO robotokat mutatja be. 
 
Bővebben:  
http://www.amk.uni-
obuda.hu/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/03/03/27/-
/garai-geza-szabadegyetem?Itemid=1 

 
 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) informatikai rendszere a 
kezdetektől napjainkig 
2015. március 5. 14:00 
OMSZ földszint díszterem (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.) 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSzT iTF) és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) tisztelettel meghívja az  
 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) informatikai rendszere a kezdetektől napjainkig 
 
című rendezvényére, melyen azt az utat tekintjük át, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat a 
légkör megfigyelése, az adattárolás, adatfeldolgozás, az időjárás numerikus előrejelzése és a klíma 
modellek területein, mint a mindenkori informatikai csúcstechnológia alkalmazója bejárt. 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150223/orszagos-meteorologiai-szolgalat-
omsz-informatikai-rendszere-a-kezdetektol 

 
 
ITBusiness & Technology 2015 – Medvejárás 
2015. március 9–10. 
Hotel Bambara, Felsőtárkány 
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Az ITBusiness&Technology 2015: MEDVEJÁRÁS koncepciója egy ébredő, de fogyasztókkal már ellátott 
piachoz ad megfelelő útmutatást az üzleti oldal számára. Teszi ezt a megszokott módon, de mégis 
kicsit másként. Prezentációk, kerekasztalok, szakmai értekezések nyilván elengedhetetlenek a 
sikerhez, de nagyon fontos a megfelelő piaci szegmentáció is. Más a „medvejárás” egy kkv, egy hazai 
nagyvállalat vagy épp nemzetközi céges ügyfélkör esetén. Így hát mások a megfelelő, hatékony 
„etetés” szabályai is. 
 
A konferenciáról bővebben és regisztráció: http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-
2015/rendezvenyrol 

 
 
NETWORKSHOP 2015 
2015. március 31.- április 2. Tutoriálok: 2015. március 30. 
Sárospataki Eszterházy Károly Főiskola, Comenius Kar 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 
 
2015. március 31 - április 2. között kerül megrendezésre az NIIF Program 
keretében a NETWORKSHOP 2015 konferencia, melynek színhelye a Sárospataki 
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara lesz. 
Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet (Internet) legrangosabb 
eseményévé nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának, 
alkalmazásainak kutatói, fejlesztői, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. 
 
A konferencia további, immár hagyományos eseménye az éves HUNGARNET Díjak átadása. 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20150121/networkshop-2015 

 
 
ICA CON 2015 
2015. május 20-22. 
Budapesti Műszaki Egyetem 
 
Az IBM idén először hozza el Amerikából az IBM Cloud Konferenciáját, amely részben a cloud 
technológiához kapcsolódó kutatásokat, részben pedig a cloud oktatási alkalmazásait mutatja be. A 
konferencia rangos előadókat tervez meghívni és lehetőséget akar teremteni a kutatási kapcsolatok 
fejlesztésére is. 
 
CALL FOR PAPERS/POSTERS and REGISTRATION  
 
The IBM Cloud Academy, IBM Centers for Advanced Studies and Budapest University of Technology 
and Economics (BME) invite you to the 3rd International IBM Cloud Academy Conference  
ICA CON 2015  
May 20-22, 2015 (Wednesday through Friday) at Budapest University of Technology and Economics 
(BME) Budapest, Hungary  
 
Conference website:  
http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en/cloud_academy_conference_2015.
html or http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/  
Paper extended abstracts/poster abstracts can be submitted at 
https://easychair.org/conferences/?conf=icacon2015  
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Please to be sure to register at http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/registration-information/  
 
Best papers will be published in a special issue of the International Journal of Cloud Computing. For 
more information, contact conference general co-chairs:  
Andy Rindos (rindos@us.ibm.com) or Andras Pataricza (pataric@mit.bme.hu)  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150218/ica-con-2015-3rd-international-
ibm-cloud-academy-conference 

 
 
XXI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2015. május 22-23. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű  Tanítóképző Kar  
Szerbia, Szabadka, Strossmayer u. 11. 
 
2015-ben XXI. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, 
az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, valamint a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény 
célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, 
oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, 
egyes szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.  
 
A részvételi díj 17 ezer Ft (55 Euro), PhD hallgatók és NJSZT tagok részére 11 ezer Ft (35 Euro). 
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.  
A konferencia nyelve magyar és angol. 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm és http://conference.magister.uns.ac.rs 
 
Jelentkezési határidő: 2015. március 22. 

 
 
13th AAATE Conference 
2015. szeptember 9-12. Budapest 
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Az NJSZT, a HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya és a Pannon Egyetem közös 
szervezésében kerül megrendezésre 2015. szeptember 9-12. között Budapesten a 13th Conference of 
the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) konferencia.  
 
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/ 

 
 
17th International Specification and Design Languages Forum - SDL Forum 2015 
12th-14th October 2015, Berlin, Germany 
 
The SDL Forum is held every 2 years and is one of the most important open events in the calendar for 
anyone from academia or industry involved in System Design Languages and modelling technologies. 
It is a primary conference for discussion of the evolution and use of these languages. The most recent 
innovations, trends, experiences and concerns in the field are discussed and presented. System and 
software modeling, specification, and analysis of distributed systems, embedded systems, 
communication systems, and real-time systems are addressed. 
 
The SDL Forum Society that runs the Forum is a non-profit organization established by language users 
and tool providers to promote the Specification and Description Language (SDL), Message Sequence 
Charts 
(MSC) and related System Design Languages (including but not limited to UML, ASN.1, TTCN, SysML, 
URN, MOF, XSD, RDF, Modellica, and 3DCIM), to provide and disseminate information on the 
development and use of the languages, to support education on the languages and to plan and 
organize the “SDL Forum” series and events to promote the languages. 
The 17th SDL Forum will be held mid October 2015 from the 12th to the 14th at Fraunhofer FOKUS, 
organized by the Humboldt Universität zu Berlin and Fraunhofer FOKUS. Its program will include 
presentations form industrial and academic papers, invited talks, tutorials, posters, exhibitions, and a 
PhD track. More details at http://sdlforum2015.informatik.hu-berlin.de. This call is available as PDF 
at http://sdlforum2015.informatik.hu-berlin.de/wp-content/uploads/2014/11/call.pdf. 
 
You can email us with questions: 
Joachim Fischer: fischer@informatik.hu-berlin.de Markus Scheidgen: scheidge@informatik.hu-
berlin.de 
 
SUBMISSION:  
https://www.easychair.org/conferences/submission_new.cgi?a=7746944 

 
 
NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2015.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a Mi Újság és IT 
Business elektronikus változatát továbbra is mindenkinek tudjuk küldeni.  
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 
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IT biztonság közérthetően 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett 
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A térítésmentes szolgáltatással az 
NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismereteket a számítógép-használók 
informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez.  (letöltés: 
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv) 
A könyv különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre 
komolyabb kockázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés 
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.  
A könyv egyúttal az IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható. 

 
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 

 
 
 
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 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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