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Győző győzött 
„Addig élsz, amíg emlékeznek rád” 
 
Négy évvel ezelőtt, 2012. december 18-án hunyt el Kovács 
Győző. 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság legendás 
egykori főtitkára számunkra jelenvaló: nincs nap, hogy ne 
idéznénk fel kedves alakját, ahogy világlátott, öreg autójával 
leparkol – és tweedzakójában, csokornyakkendőjében 
beviharzik Báthori utcai irodánkba. 
Sokszor fülünkbe csengenek mindig találóan szellemes és bátor megjegyzései, kritikái. 
Reménykedünk, hogy úgy folytatjuk mindazt, ami neki fontos volt, hogy méltók legyünk hozzá. 
 
Részletes visszaemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20161216/gyozo-gyozott 
 

A Robotember 
Beszélgetés Mészáros Sándorral 
 
Mészáros Sándor vegyészmérnök, a hazai vákuumelektronika egyik 
meghatározó, úttörő személyisége. 1927-ben, Üllőn született, a BME-n 
szerzett diplomát 1950-ben. Nyugállományba vonulásáig az Egyesült 
Izzónál dolgozott, 1970-ben a budapesti Elektroncső Gyár igazgatója 
lett. Közel 90 évesen is „robotol” – hogy mi a titka, az kiderül a 
cikkünkből. 
 
Részletes riport: http://ajovomultja.hu/news/robotember 

 
 
 
A Minőségbiztosítási Bizottságtól búcsúzom, nem a minőségtől! 
 
Tizenöt év után köszönt le a nemzetközi ECDL Alapítvány Minőségbiztosítási Bizottságában (QAC) 
betöltött pozíciójáról Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető 
igazgatója. 
A búcsú alkalmával eddigi munkáját elismerő díjat kapott a szintén búcsúzó Rodger Hake-kel együtt 
az ECDL nemzetközi vezetőitől, a QAC múlt hét végén, Londonban rendezett tanácskozásán. 
Az összes ECDL-országra kiterjedő munkát végző bizottság kezdeményezői és alapítói közé tartozott 
ügyvezető igazgatónk. A bizottság létrehozásának ötlete 1999-ben fogalmazódott meg, majd 
hivatalosan 2001-ben jött létre a QAC. A társadalmi felelősségvállalás és a szoftverfüggetlenség 
mellett a minőségbiztosítás az ECDL legfontosabb pillére, a nemzetközileg elfogadott képzési 
rendszer alapja. 
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Az NJSZT nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosításra, amit Alföldi István az ECDL egyik legidőtállóbb 
értékének tart. Alföldi a minőségbiztosítás érdekében végzett, nemzetközi szintű tevékenységét 
ismerték most el. 
A Minőségbiztosítási Bizottságtól búcsúzom, nem a minőségtől – fogalmazott, utalva arra is, hogy az 
országszerte több száz vizsgaközpont munkáját vezető NJSZT-től továbbra is a legmagasabb 
minőséget várja el. 
 

 
 
HÓDítsd meg a biteket – 2016. 
 

Idén is sikeresen lezajlott a HÓDítsd meg a biteket! 
informatikai verseny (http://e-hod.elte.hu). 
A versenyt 2011 óta az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Informatikai Kara (annak T@T 
laborja) rendezi meg és a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság a Közoktatási 
Szakosztályán keresztül támogatja.  
Az idei, 2016-os megmérettetésen öt kategóriában 
168 iskola 18.046 (854 kishód, 4419 benjámin, 
4974 kadét, 6054 junior és 1745 senior) diákkal 
vett részt. 

A díjkiosztó ünnepségnek 2016. december 17-én az ELTE IK adott helyet. A délelőtt érkezők 3 
foglalkozáson vehettek részt, melyet az ELTE IK tanár szakos hallgatói tartottak. Az egyiken interaktív 
képeslapot készíthettek Scratch-ben, a másikon Arduino alapokkal ismerkedhettek Scratch for 
Arduino (S4A) alkalmazás segítségével. 
 
További részletek: http://njszt.hu/neumann/hir/20161220/hoditsd-meg-a-biteket-%E2%80%93-2016 

 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin decemberi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, 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-december 
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PhD-hallgatók Téli Iskolája az NJSZT támogatásával 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya 2017. 
február 24-től február 26-ig tanácskozást szervez PhD-hallgatóknak a Pécsi Egyetemen. A 
tanácskozás fő támogatója a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. 
A WSPS 4 (Téli Iskola) vezető témája a Big Data. A tanácskozás regisztrációs díja 29.000 forint.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya tagjai és a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagjai kedvezményes áron, 19.000 forintért 
regisztrálhatnak.  
A regisztráció határideje 2017. január 24.  
A konferencián poszterekkel is részt vehetnek, a legjobb posztereket 100.000 forint összdíjazású 
elismeréssel jutalmazzák. 
 
A poszterek beadási határideje: 2017. február 10. 
További részletek és program: http://www.doszmito.hu/wsps4/ 
 

Év végi nyitva tartás 
 
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az NJSZT ügyfélszolgálata 2016. december 22-ig tart nyitva. Az év 
hátra lévő részében beérkező levelekre 2017. január 2-tól tudunk válaszolni. 
 
E hírlevelünk tehát ebben az évben az utolsó, így most ragadjuk meg az alkalmat, hogy az NJSZT 
valamennyi munkatársa nevében Önnek is boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánjunk. Következő hírlevelünkkel 2017. január 4-én jelentkezünk. 
 

 

 

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 
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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 
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! 
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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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