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2016-ban két fiatal kutató – Ferenci Tamás és Laki Sándor – kapott Kemény János-díjat a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaságtól. A 35 évnél fiatalabb kutatóknak – publikációs és alkotó 
tevékenységükért – adományozott díj egy komoly jelzés társaságunktól, mellyel olyan kollégáink 
munkáját ismerjük el, akik remélhetőleg még sok évtizedig hazánk élvonalbeli szakemberei lesznek, 
akik munkájukkal minden bizonnyal befolyásolják a jövőt. 
 

Ülünk a kiaknázatlan aranybányán 
Beszélgetés Ferenci Tamással 
 
Ferenci Tamás nagyon örül a díjnak, amellyel az NJSZT ismerte el. A 
munkásságát és azt a hatást, amit ő – a különféle pályázati kiírások 
nyelvezetén ironizálva – úgy nevez: „társadalmi impakt”.  
 
Részletes riport:  
http://njszt.hu/neumann/hir/20161212/ulunk-a-kiaknazatlan-aranybanyan 

 
Már a jövő hálózatát kutatják… 
Beszélgetés Laki Sándorral 
 
Laki Sándor az ELTE Informatikai Karán végzett programtervező 
matematikusként, doktori fokozatát 2015-ben szerezte meg summa cum laude 
minősítéssel, most itt tanít és kutat, az Információs Rendszerek Tanszék 
adjunktusaként. Többek között az élő szervezethez hasonlítható hálózatról és a 
P4@ELTE kutatásairól beszélgettünk vele. 
 
Részletes riport:  
http://njszt.hu/neumann/hir/20161214/mar-a-jovo-halozatat-kutatjak 

 
Építs makettet a magyar retrólegendákból 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság és a LUG Szeged - a szegedi Lego Klub 
pályázatot ír ki gyerekek, fiatalok és LEGO-
rajongó felnőttek, tehát minden korosztály 
számára. A legjobban sikerült maketteket 
bemutatjuk az NJSZT Informatika Történeti 
Kiállításában, a Szent-Györgyi Albert Agora Gyerekkarácsonyán (december 17-én) – és a három 
legjobban sikerült alkotás készítői Lego-ajándékot nyerhetnek.  
 
Nevezési határidő: 2016. december 16. 
További részletek: http://ajovomultja.hu/news/legozd-el-jovo-multjat 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
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 
 

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) 
March 8-10, 2017, Kamakura, Japan  
 
Important dates:  
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 
 

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 
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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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