
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. március 30. 

A számítógépmúzeumtól a lézerközpontig. 
A Gábor Dénes-díjasok Klubjának (idő)utazása Szegeden 
 
Március 23-án, szerdán egész napos programon vehettek részt a 
Gábor Dénes-díjasok Klubjának tagjai Szegeden. Az igen tartalmas 
szakmai napot a klub vezetőségi tagja, Garay-Tóth János 
szervezésének köszönhetjük. A kirándulás résztvevőit az NJSZT 
ügyvezető igazgatója és munkatársai köszöntötték és Orbán 
Hedvig, a szegedi Szent-Györgyi Albert Agora igazgatója. 
A klubnap a jövőt és a múltat kötötte össze: egyik célja a volt szegedi szovjet laktanya területén, a 
Társaságunk részvételével és fő támogatásával működő Informatika Történeti Múzeum Alapítvány 
raktárépülete közelében épülő, vadonatúj kutatóintézet, az ELI megtekintése volt – másik célja pedig 
látogatás gyűjteményi raktárunkban, majd kirándulás Szeged belvárosába, ahol az Agora és az ott 
működő Informatika Történeti Kiállításunk (ITK) látta vendégül a csoportot. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/hir/20160330/a-szamitogepmuzeumtol-a-
lezerkozpontig-a-gabor-denes-dijasok-klubjanak-idoutazasa-szegeden 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin márciusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a 
legnépszerűbb programozási nyelvről, a szuperszámítógépek jövőjéről, a mesterséges intelligencia és 
a robotika legújabb fejlesztéseiről, az internet, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi 
aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2016-marcius 

 
 

Zimányi Magdolna halálára 
 
Kimagasló tudású, széles műveltségű kollégát vesztettünk, olyan 
személyiséget, akit környezetében mindenki szeretett és tisztelt. 
Zimányi Magdolna 1934-ben született, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem matematika szakán végzett 1958-ban. Hosszú ideig 
volt a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet munkatársa, az 
intézmény Számítógép Hálózati Központjának vezetője (1992-2004). A 
hazai számítógép hálózat megalapozásának és elterjesztésének úttörő 
személyisége volt, aki az alkalmazói közösség igényeire nagy 
figyelemmel fejtette ki tevékenységét. 
 
Zimányi Magdolna 2000-ben elnyerte Társaságunk Neumann-díját, 
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majd 2009-ben az Életműdíját is. A hazai hálózati közösség Hungarnet-díjjal ismerte el 
felbecsülhetetlen értékű tevékenységét.  
 
Nyugodjon békében! 
 
Részletesebb megemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20160330/zimanyi-magdolna-halalara 
 
 

Computer história - Elhunyt Gene Amdahl (1922-2015) 
 
Hosszas betegség után, a közelmúltban elhunyt Gene Myron Amdahl, a 
számítástechnika úttörője, IBM Fellow, az IBM System/360 főkonstruktőre, a 
„plug-kompatibilis számítógép” kitalálója és építője, a virtuális gépek és 
rendszerek fejlesztője, a - kevésbé sikeres - szuper-alacsony hőmérsékleten 
működő processzor tervezője, a róla elnevezett Amdahl-törvény kimondója, 
felismerője. 
 
Részletes megemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20160324/computer-historia-elhunyt-gene-
amdahl-1922-2015 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Mától!!! 
VIII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia 
2016. március 30-31. 
MTA SZTAKI, Budapest, Kende u. 13-17. 
 
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI és a BMGE megrendezi a VIII. Magyar Számítógépes 
Grafika és Geometria Konferenciát. 
A konferencia témakörei:  
 

 geometriai modellezés és rekonstrukció,  

 globális illumináció, 

 virtuális valóság, 

 GPU szimuláció,  

 foto-realisztikus képszintézis, 

 valós idejű képszintézis, 

 képfeldolgozás és gépi látás, 

 tudományos és orvosi vizualizáció 
 
Határidők és további információk: 
http://cg.iit.bme.hu/portal/grafgeo2016 
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Mától!!! 
NETWORKSHOP 2016 
2016. március 30 - április 1. 
Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 
2016. március 30. és 2016. április 1. között kerül megrendezésre az NIIF Program 
keretében a NETWORKSHOP 2016 konferencia, melynek színhelye Debrecen, a 
Debreceni Egyetem lesz. 
A konferencia előadásainak nagy része élőben, az Interneten, hang és mozgókép formájában 
követhető lesz. A közvetítés a konferencia honlapján az Esemény információk menü alatt, az Élő 
közvetítések oldalon, valamint a http://videotorium.hu címen érhető el, kezdete 2016. március 30. 
délelőtt 10.30 óra. 
 
Részletes program: https://conference.niif.hu/event/5/ 

 
 
The Rise of the Intelligent Robots 
2016. április 6. 18 óra 
CEU Business School 
1023 Budapest, Frankel Leó 30-34. 
 
A CEU Business School és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közös kerekasztal 
rendezvénye április 6-án lesz, este 6 órakor. 
 
Résztvevők: 

 Istenes Zoltán, ELTE, NJSZT, 

 Takács Árpád, Óbudai Egyetem, 

 Dömötör Ákos, OptoForce, 

 Vanek Bálint, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
 
Moderátor: Bőgel György, CEU, NJSZT 
 
“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic” wrote the prominent British 
science fiction writer and futurist Arthur C. Clarke in 1973. Many of us remember one of his 
characters called HAL, an intelligent robot, visually represented by a red camera eye in the film 
‘2001: a Space Odyssey’, who controls the systems of a spacecraft and interacts with the ship's crew. 
Robots, especially sophisticated and intelligent ones, capture our imagination easily. Robots have 
been with us for a long time, they are an integral part of our economy. Growth figures are really 
impressive: according to the International Federation of Robotics, global shipments of industrial 
robots increased by more than 60 percent between 2000 and 2012, but we can expect a more 
dramatic explosion in the forthcoming years of our century. This trend can be explained easily: they 
are getting more and more flexible versatile, their intelligence is growing, costs are shrinking. Robots 
don’t get tired, do not ask for promotions and raises, do not go on strike. Their technical progress 
and how they appear everywhere in our life is fascinating. Beside factory production, robots may 
change urban life, transportation, healthcare, our homes and many other things. 
 
Bővebb információ: http://business.ceu.edu/the-rise-of-the-intelligent-robots  
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19. Projektmenedzsment Fórum 
„PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN” 
2016. április 7. 
Thermal Hotel Margitsziget, Budapest 
 
A Fórum témái: 
A tizenkilencedik Fórumon a kiemelt jelentőségű szakmai témákra, az eredmények és tervek 
bemutatására a következő szekciók szerveződtek: 

 Az államigazgatási- és közigazgatási projektek tapasztalatai és tervei 

 Innováció központú projektek vezetése 

 A projektmenedzser „barátai” - szakértelmek, támogatók az üzleti követelményeket támasztó 
projektek eredményességéhez 

 Szervezetfejlesztés – Kultúrák találkozása 

 A projektmenedzsment szakma hazai helyzete 
Bővebb információ: http://www.pmi.hu/index.php/component/content/article/22-esemenyek/709-
19-pm-forum 

 
 
E_service quality workshop 
2016. április 18, 16.00 óra 
NJSZT 1054. Budapest, Báthori u. 16. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság E-szolgáltatások minősége szakosztálya meghív 
minden érdeklődőt a 2016. második tavaszi workshop-jára. 
 
Tervezett témakörök: 
 
1) Bevezetés: Az információ minősége: itt az újragondolás ideje? 

Vitályos Gábor, Vitályos Consulting, elnök, e-szolgáltatások minősége szakosztály, NJSZT 
2) “Gondolatok egy pragmatikus információelméletről” 

Dömölki Bálint 
3) Vita 
 
Javasoljuk, hogy az előadó hasonló című írását a Magyar Tudomány márciusi számában az 
érdeklődők, a vitában résztvevők előtte olvassák el: http://www.matud.iif.hu/2016/03/06.htm 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
A hely korlátozott, kérjük, jelezzék részvételi szándékukat: eszter.szasz@vitalyos.hu, április 15. éjfélig. 

 
 
IT a Nukleáris Iparban 
2016. május 18. 
Paks 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaság-informatikai Kutatási-Oktatási Fóruma 
(GIKOF) - küldetésével összhangban - az üzleti-gazdasági alkalmazásokkal kapcsolatos informatikai 
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fejlesztésekkel, kutatómunkával, s az ehhez kapcsolódó képzésekkel foglalkozik. Tagságunk egyetemi 
oktatókat, kutatókat, vállalati szakembereket, hallgatókat tömörít ezen a gyorsan változó területen.  
2016. május 18-án, Pakson rendezik meg a nukleáris ipar és az informatika kapcsolatait bemutató I. 
szakmai napot, mely kiváló alkalmat nyújt személyes találkozókra, elsősorban hazai előadók 
munkájának megismerésére, kapcsolatok építésére különböző szakterületek művelői, s persze 
fiatalok - idősek, kezdők és tapasztaltabb szakemberek között. 
 
Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/480238158845671/ 

 
 
XXII. Multimédia az Oktatásban Konferencia 
2016. június 3-4. 
Balatoni Múzeum, Keszthely, Múzeum utca 2. 

2016. június 3-4-én huszonkettedik alkalommal kerül megrendezésre a „Multimédia az oktatásban” 

nemzetközi konferencia a Balatoni Múzeum, valamint a NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály 

szervezésében. 

A konferencia témakörei: 

 A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései 
 A tanulási környezet technikai, technológiai változása 
 Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban 
 Élethelyzethez igazított tanulás 
 Jogi kérdések az oktatásban 
 mLearning, eLearning és környezete 
 Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása 
 Multimédia/hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az 

oktatásban, Virtuális valóság az oktatásban 
 Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása 
 Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazás az oktatásban 
 Személyes tudás vagy közösségi tudás 
 Tartalomkeresés és közzététel weben 
 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben 
 Telemedicina 
 www alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek 
 Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei 

Határidők és további információk: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/1015-xxii-

multimedia-az-oktatasban-cimu-konferencia  
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1 % 
 
 
 

 Tehetséggondozási rendszerünk segítségével az elmúlt évtizedekben több mint 270 000 
versenyző vett részt hazai versenyeken és tehetségek százai részesülnek speciális 
felkészítőkben, és a legkiválóbbak világversenyeken képviselhetik hazánkat. 

 Hazánkban már közel félmillió embernek a kezébe adtunk kulcsot a digitális világ 
használatához 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, működteti és fejleszti. „A jövő 
múltja” vár mindenkit az egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról az 
állandó és időszaki kiállítások megtekintésére. 

 Támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való 
bekapcsolódásukat. 

 Társaságunk égisze alatt 22 különféle szakmai és 12 területi közösségben nyílik lehetőség az 
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére. 

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

 Hírlevélben, a honlapunkon és havi Hírmagazinban tesszük közzé a szakma legfrissebb 
eseményeit, híreit. 

 Tagsági kártyánkkal több, mint ezer helyen kaphatók különféle kedvezmények. 
(www.edc.hu) 

 

Köszönjük támogatásukat! 
 

NJSZT 

 

Konferencia ajánló 
 
24. WSCG Int. Conf. on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 
May 30 - June 3, 2016 
Pilzen & Praha, Czech Republic 
 
In cooperation with the Eurographics Association ACM and SIGGRAPH listed Supported by IFIP TC5 
WG 5.10 and NVIDIA 
 
http://www.wscg.eu 
http://www.wscg.cz 

 
 
IEEE ICALT 2016 
1-3 June 2016 
Hotel Galaxy, Krak, Poland 
 
5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT 2016) 
 
Website: http://www.icalt.org 
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SIMS2016 
1 – 3 June 2016. 
Riga, Latvia 
 
IEEE 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, SIMS2016, 1 - 
3 June 2016, Riga, Latvia. 
 
Conference website: http://sims2016.info  

DSN 2016 
June 28 - July 1st, 2016, Toulouse 
 
The 46th Annual  IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks 
 
Website: www.dsn.org 

 
 
IEEE - INDIN 2016 
18-21 July 2016, Poitiers, France 
 
14th International Conference on Industrial Informatics 
IEEE INDIN is the premier conference series presenting the state of the art and future perspectives of 
industrial information technologies, where industry experts, researchers, and academics share ideas 
and experiences surrounding frontier technologies, breakthrough and innovative solutions and 
applications. 
 
For further information, please visit http://ieee-indin2016.sciencesconf.org/ 

 
EMERGITECH 2016 
Mauritius 01 - 06 August 2016 
 
The 2016 IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices 
for the Transformation of Societies (IEEE EmergiTech 2016) is the new flagship Conference of the 
IEEE Mauritius Subsection. 
 
http://www.emergitech2016.org/ 

 
 
IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress 2016 
17th and 21st of August 2016, Regensburg 
 
Website: https://www.syp-regensburg.de/ 

 
 
19th Euromicro Conference on Digital System Design 
Limassol, Cyprus, Aug. 31st - Sept. 2nd, 2016 
 
Conference webpage: http://dsd2016.cs.ucy.ac.cy 
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12th European Dependable Computing Conference (EDCC 2016) 
Gothenburg, Sweden, September 5-9, 2016 
 
EDCC 2016 offers a very unique event that will continue and leverage the history of past years of 
dependable computing, definitely mixing academic research and industrial experience being a forum 
to discuss today's challenges, and providing an umbrella for regular workshops. In addition to original 
papers on research, EDCC welcomes papers dedicated to dependability in practice: industrial 
applications, experience in introducing dependability in industry, use of new or mature dependability 
approaches to new challenging problems or domains, etc. 
 
http://edcc2016.eu 

 
 
FedCSIS EVENTS 
Gdansk, Poland 11-14 September, 2016 
 
The FedCSIS Multi-conference consists of Events (conferences, symposia, workshops, special 
sessions, etc.). Each Event may run over any span of time within the conference dates (from half-day 
to four days). The FedCSIS Events provide a platform for bringing together researchers, practitioners, 
and academia to present and discuss ideas, challenges and potential solutions on established or 
emerging topics related to research and practice in computer science and information systems. Since 
2012, Proceedings of the FedCSIS conference have been indexed in the Thomson Reuters Web of 
Science. 
 
http://www.fedcsis.org 

 
 
CENTERIS 2016 
October 5-7, 2016 
Porto, Portugal 
 
It is our great pleasure to invite you to CENTERIS - International Conference on ENTERprise 
Information Systems, an AIS Affiliated Conference, which will be held in Porto, one of the most 
beautiful cities in Portugal and Europe 
 
http://centeris.scika.org 
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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 

 
 
NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2016. évi tagdíjakat mielőbb fizessék be. 
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 

 
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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