
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. november 30. 

„Gondolkodom, tehát…?” – már egy új korszakról szólt jubileumi konferenciánk 
 

Teltház volt a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (NJSZT) tizedik, jubileumi Digitális 
Esélyegyenlőség konferenciáján, a Hotel Gellértben. 
A bekészített kétszázötven szék sem volt elég, a 
késve érkezők már csak állva követhették az 
eseményeket. Így is nagy élmény volt a konferencia a 
jelenlévőknek – és azoknak is, akik online követték a 
közvetítést. 
 „Gondolkodom, tehát…?” – tették fel a kérdést az 
előadások, amelyek robotokról, önvezető autókról, 
drónokról, mesterséges intelligenciáról, de 

mindenekelőtt társadalmi hatásukról és az emberi tényezőről szóltak. „Gondolkodom, tehát: örülök a 
fejlődésnek. Gondolkodom, mégis lassan képtelen vagyok felfogni azt a sebességet, mellyel az 
infokommunikációs terület fejlődik. Gondolkodom, tehát látom a veszélyeket” – mondta 
bevezetőjében Alföldi István, aki a tudás által generált felelősségre hívta fel a figyelmet, melyet 
minden írástudónak érezni kell. 
 
Részletes beszámolónk a konferenciáról itt olvasható: 
http://njszt.hu/de/hir/20161130/gondolkodom-tehat%E2%80%A6-%E2%80%93-jubileumi-
konferencia-egy-uj-korszak-kezdeterol  
 
Hagyományainkhoz híven az előadások videóit hamarosan közzétesszük! 

 
Átadták a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2016. évi kitüntetéseit 
 
2016. november 29-én, a 10. Digitális Esélyegyenlőség konferencián, a Gellért Szállóban ünnepélyes 
keretek között került sor az NJSZT 2016. évi díjainak átadására. A kitüntetéseket Dr. Friedler Ferenc, a 
Társaság elnöke és Alföldi István, a Társaság ügyvezető igazgatója adta át. 
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Kitüntetésben részesültek a következők: 
2016-ban Neumann-díjban részesült: Dr. Terdik György és Dr. Vámossy Zoltán 
2016-ban Kalmár-díjban részesült: Sikné Dr. Lányi Cecília és dr. Vinnai Balázs  
2016-ben az NJSZT Tarján-emlékéremmel tüntette ki Dr. Sipos Mihályt. Megosztott Tarján-
emlékérmet kapott: Dr. Illés Zoltán, Heizlerné Bakonyi Viktória és Dr. Psenák Ildikó 
2016-ben Kemény János-díjban részesültek: Ferenci Tamás és Dr. Laki Sándor. 
 
Életműdíj 
Több évtizedes szakmai tevékenységének, kiváló eredményeinek és a Társaságért végzett 
munkájának elismeréseképpen a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Életműdíjat 
adományoz. Életműdíjat kapott Jancsó Ferencné és Lőcs Gyula. Lőcs Gyula november 18-án, élete 81. 
évében elhunyt. Díjbizottságunk még életében döntött úgy, hogy a díjat neki ítéli, amellyel most már 
csak posztumusz tudunk köszönetet mondani munkásságáért. 
 
Kovács Attila-díj 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2016. évben is 
közösen hirdette meg az „Az év informatikai újságírója” díjat, amelyet az információs társadalom 
népszerűsítéséért végzett tevékenységért adományoznak. 
2016-ben a díjat kapta: Panulin Ildikó. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak, róluk bővebben itt olvashat: 
http://njszt.hu/neumann/hir/20161130/dijazottaink-2016  

 
Hírmagazin 
 
Megjelent a Hírmagazin novemberi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a 
folyékony fémnyomtatásról, a repülő autókról, a meleg bőrű robotokról, a mesterséges intelligencia 
és a robotika legújabb kutatásairól, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, 
valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2016-november 

 
EuroSPI'2016 beszámoló (European Systems, Software & Service Process Improvement and 
Innovation Conference) 
 
Szeptemberben került sor a EuroSPI'2016 (European Systems, Software & Service Process 
Improvement and Innovation Conference) konferenciára, amelynek a Grazi Műszaki Egyetem adott 
otthont. 
 
Bíró Miklós a Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály elnökének beszámolója és prezentációja itt 
található: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/szoftverminoseg-menedzseles-
szakosztaly/hir/eurospi2016-beszamolo-europea  

 
Aranykártyás tagság NJSZT-tagoknak – válogassanak a Galaktika kiváló kiadványaiból! 
 
Örömmel tudatjuk, hogy a Galaktika által elindított új kedvezménycsomagok közül az NJSZT tagjai 
Aranykártyás tagságot kaphatnak. 
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Az egy évre szóló Aranykártyás tagság esetén a kártya birtokosa a Galaktika kiadójának minden saját 
kiadványából 25% kedvezményre jogosult, emellett pedig választhat egy ajándékkönyvet, mely az 
eddigi gyakorlattal ellentétben bármelyik könyv lehet a Metropolis Media kínálatából. 
 
Részletek: http://njszt.hu/neumann/hir/20161130/aranykartyas-tagsag-njszt-tagoknak-%E2%80%93-
valogassanak-a-galaktika-kivalo-kiadvanyai 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
XXIX. Neumann-kollokvium 
2016. december 1-2. 
Szeged 
 
A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb hagyományú, 46 éve indult 
konferenciasorozatának következő rendezvényét tartják meg decemberben Szegeden, a Szent-
Györgyi Albert Agorában (Kálvária sugárút 23). 
A Kollokviumon az alábbi témakörökre irányítjuk a figyelmet: 

 Egészségügyi informatika oktatása az orvos és az egészségügyi dolgozók 
graduális és posztgraduális képzésében 

 Betegoktatás 

 Telemedicina, eHealth-fejlesztések kihívásai, mHealth 

 Gyógyszerészeti informatika, gyógyszerészeti információs rendszerek, e-Recept 

 Egészségügyi adatok elemzése, védelme, betegforgalmi adatok hasznosítása 

 Lezárult nagy egészségügyi informatikai projektek hatásai 
 
További információt a Kollokvium honlapján (http://neumann-kollokvium.njszt.hu/index.html) talál, 
ahol várják a jelentkezést is! 
A kollokvium email-elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu 

 
Prograce  
2016. december 3. 
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar 
Pécs, 7624, Boszorkány út 2. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranya Megyei Szervezete, több más 
szervezettel közösen programozói versenyt rendez a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Karán. 
A verseny reggel 9:00-től este 19:00-ig tart. A verseny során programozási feladatokat kell 
megoldani. A megoldásokat dokumentálni kell, bemutatva az alkalmazott gondolkodásmódot, majd 
az elkészült munkát prezentálni kell egymás és a zsűri előtt. 
 
Bővebb információ: https://prograce.mik.pte.hu/ 
 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/neumann/hir/20161130/aranykartyas-tagsag-njszt-tagoknak-%E2%80%93-valogassanak-a-galaktika-kivalo-kiadvanyai
http://njszt.hu/neumann/hir/20161130/aranykartyas-tagsag-njszt-tagoknak-%E2%80%93-valogassanak-a-galaktika-kivalo-kiadvanyai
http://neumann-kollokvium.njszt.hu/index.html
mailto:neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu
https://prograce.mik.pte.hu/


 

 

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 
2016. december 14. 17 óra 
KPMG székház, 1134 Budapest, Váci út 31. 
 
Téma: Az év projektmenedzserének bemutatkozása 
 
Előadó: Pugner Tamás, Balaton László, Galló Márk Balázs 
 
http://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-
teadelutan-2016-december-318 
 

Külföldi rendezvények 
 

2016 eucen Autumn Seminar 
Barcelona Thu 24- Fri 25 November 2016 
 
The event will take place in Barcelona on 24-25 November 2016. This year's topic is Digitalisation in 
university continuing education: Technology, content and pedagogy. 
https://autumn2016seminar.eucen.eu/ 
 

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) 
March 8-10, 2017 in Kamakura, Japan  
 
Important dates:  
October 20, 2016: Notification of paper acceptance  
November 15, 2016: Camera-ready paper submission  
March 8-10, 2017: Conference dates 
 
http://cirp-lce2017.jspe.or.jp/index.html 
 

25. WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer 
Vision 2017 
May 29 - June 2, 2017 Plzen [Pilsen] Czech Republic 
 
Computer Graphics, Scientific and Medical visualization, Computer Vision, Image Processing, Pattern 
Recognition, Virtual Reality and Haptic Systems, Rendering Techniques, Physically Based Modeling, 
Human Computer Interfaces and related Mathematics and other related topics (see the Call for 
Papers/WEB site) 
http://www.wscg.eu/ 
 

INISTA 2017 
IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications 
3-5 July 2017 in Gdynia, Poland 
 
The topics of interest cover the entire spectrum of the multi-disciplinary fields of intelligent systems 
and related applications. 
 
http://inista.org 
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FedCSIS 2017 - CALL FOR EVENTS 
 
Federated Conference on Computer Science and Information Systems Prague, Czech Republic, 4-7 
September 
The 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you 
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, research 
dissemination meeting, special session). The FedCSIS multi-conference consists of a significant 
number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 2, 2016. The 
Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days. 
 
www.fedcsis.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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