
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. május 18. 

HOLNAP!!! 
NJSZT éves beszámoló közgyűlés 
2016. máj. 19. 10.00  
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.) 
 
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs! 
 
Alapszabályunk előírásai szerint 2016. május 19-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést 
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. 
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 19-én 10:30. 
 
A 2015. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók: http://njszt.hu/neumann/az-njszt-
rol/dokumentumok/kozhasznusagi-dokumentumok-2015 
Az NJSZT 3 éves programjának tervezete megtalálható: 
http://njszt.hu/neumann/hir/20160510/njszt-2016-2018-programja-tervezet, . 

 

 
 
Részletek az NJSZT tevékenységéről a fentebbi képre kattintva olvashatóak. 
Köszönjük támogatásukat! 
 
A marslakók bölcsessége 
Hargittai Balázs – Hargittai István 
Saját szavaikkal, megjegyzésekkel 
 
Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő és Teller Ede – 
róluk szól az Akadémiai Kiadó új, tetszetős, albumszerű kötete, amely 
fotókkal gazdagon illusztrálva, tömérdek idézettel mutatja be az öt 
világformáló, magyar származású tudós életművét, világlátását. A 
marslakók bölcsessége című könyv is egységes, néha regényesen 
izgalmas, néha egyszerűen csak elgondolkodtató kompozícióvá áll össze 
azokról a férfiakról, akikre egész Magyarország büszke. A könyvben még 
igen sok utalást találunk Neumann Jánosra – és remek képeket, 
különösen lánya gyűjteményéből. 
Akadémiai Kiadó, 2016. 
 
Részletes bemutató: http://njszt.hu/neumann/hir/20160518/neumann-janos-es-tudostarsai-a-
marslakok-bolcsessege  
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Jövőbelátó piaristák 
Öveges József, a kísérletek atyja – és Kovács Mihály, az informatikatanárok előfutára 
 

 
A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság időszaki 
kiállítással tiszteleg a 120 éve született Öveges József és a 100 éve született Kovács Mihály piarista 
szerzetes-tanárok emléke előtt. 
A Jövőbelátó piaristák című kiállítás 2016. május 24-én nyílik 16 órakor a budapesti Piarista 
Gimnázium épületében és előzetes bejelentkezés után látogatható 2016. szeptember 30-ig.  
 
Részletek:  http://njszt.hu/neumann/hir/20160511/jovobelato-piaristak 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Gazdálkodj okosan! Projektek erőforrás-menedzsmentje 
2016. május 19. 13 óra 
Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz utca 18/b 
 
A 25. jubileumi alkalommal arra keresik a választ, hogy a különböző típusú szervezetek hogyan 
gazdálkodnak projektjeiknél az általában szűkös erőforrásaikkal. A konferencia előadói között többek 
között a Gartner, az Invitel, az MKB Bank, a Microsoft és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ) képviselői adnak betekintést saját gyakorlatukba. A hagyományoknak megfelelően 
az előadók és a hallgatóság részvételével interaktív kerekasztal-beszélgetés zárja az eseményt. 
 
Részletes program és jelentkezés: http://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/25-
jubileumi-korkapcsolas-305 
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Áttörés a hazai távközlésfejlesztésben – a MATÁV első évtizede 
2016. május 25. 14 óra 
Magyar Telekom Székház  
Budapest I., Krisztina krt. 55. Tölösi terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fórum 
(NJSzT iTF) és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) tisztelettel 
meghívja a magyarországi infokommunikáció fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy Hazai 
Műhelyek sorozat következő rendezvényére, melyen ezúttal Áttörés a hazai távközlésfejlesztésben – 
a MATÁV első évtizede címmel a Magyar Távközlési Rt. 1990 – 2001 közötti történetét mutatják be. 
 
Kérjük, hogy 2016. május 18-ig jelezze részvételi szándékát elektronikus regisztrációval, a 
www.hte.hu/regisztracio címen vagy e-mailben az info@hte.hu címen! 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20160504/attores-a-hazai-
tavkozlesfejlesztesben-%E2%80%93-a-matav-elso-evtizede  

 
“Legyen az egészség közös ügy!” – XIV. Országos Egészségügyi Infokommunikációs 
Konferencia 
2016. május 26. 
Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Fő témák:  

 ESZT informatikai fejlesztések, TÁMOP és TIOP projektek helyzete;  

 Telemedicina, eEgészség (eHealth);  

 Kutatás-fejlesztés helyzete az egyetemeken és a tudományos műhelyekben;  

 Életviteli alkalmazások, távfelügyelet a gyakorlatban; idősgondozás, otthonápolás;  

 K+F+I gyakorlati eredmények, innovatív eljárások bemutatása;  

 Adatbiztonság és betegadatok védelme;  

 Gyógyszergazdálkodás és eRecept rendszer a gyakorlatban,  

 Prevenció és infokommunikáció,  

 Machine Learning,  

 Oktatás,  

 Egészségipar,  

 L-Health, M-Health,  

 Orvosszakmai regiszterek.  
 
Regisztráció és részletes program: 
http://www.imeonline.hu/konferencia.php?konference=xiv_orszagos_egeszsegugyi_infokommunika
cios_konferencia  

 
IEEE HS - DLP előadás 
2016. május 30. 10 óra 
Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központjában  
1032, Budapest Kiscelli utca 82. 
 
Prof. Ephraim Suhir tart DLP előadást "When electronics reliability is imperative, ability to quantify it 
is a must" címmel. 
Részvételi szándékát kérjük jelezze Szakál Anikónak a szakal@uni-obuda.hu címen 
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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. 

Határidők és további információk: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/1015-xxii-
multimedia-az-oktatasban-cimu-konferencia  

 

Külföldi rendezvények 
 
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 

 
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  
 

IT Professionalism Europe Conference - CEPIS 
16 June 2016., Amsterdam, Netherland 
 
Join us at the first IT Professionalism Europe Conference in Amsterdam, The Netherlands, on June 
16th for a unique event designed to catalyse the professionalisation of IT personnel and showcase 
best practice in managing, developing and assessing IT staff across Europe.  
Bringing together industry with training and testing partners, the event will focus on talent 
management using frameworks such as the European e-Competence Framework (e-CF) and others 
like it. IT Managers, staffing agencies, consultancies, commercial testing and training organisations, 
and professional bodies from across Europe will discuss best practices and practical tools available to 
develop their organisation’s capability.  
To benefit from the reduced early bird rate, register by May 1: 
https://registrationforms.caos.nl/cepis  
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For more info check www.itprofessionalismeurope.org.  

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

 

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 

 

 
 
További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fentebbi képre kattintva 
olvashatóak! 

  
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 

  
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 
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