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Harmincöt évvel ezelőtt a TIME magazin a számítógépet választotta az Év emberének – illetve, 
kivételesen: Az év gépének. Nem lepődnénk meg, ha néhány éven belül egy robot nézne ránk vissza a 
patinás lap borítójáról.  

 
Magyar diákok sikere az INNOPOLIS Nyílt Olimpia on-line fordulóján 
 

Az Innopolis Nyílt Olimpia on-line fordulóján - 2016. 
december 18-án - a világ minden tájáról több mint ezren 
vettek részt. Öt óra alatt öt versenyfeladattal kellett 
megbirkózniuk. Az on-line versenyen maximális, 500 
pontot ért el 45 versenyző, köztük három magyar 
középiskolás: Busa Máté (Batthyány Lajos Gimnázium, 
Nagykanizsa), Molnár-Sáska Zoltán (Fazekas Mihály 
Gimnázium, Budapest) és Noszály Áron (Fazekas Mihály 
Gimnázium, Debrecen). Négy feladatot teljesen és egyet 
részben oldott meg Nagy Nándor (Fazekas Mihály 

Gimnázium, Budapest), így a második legjobb csoportban, 466 ponttal végzett az on-line fordulón. 
A február 25-én, Innopolisban rendezendő on-site fordulóban való részvételre – az összesen negyven 
nemzetközi meghívottal együtt - ők négyen kaptak lehetőséget. Mivel a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást, az NJSZT 

máris jelezte, hogy hozzájárul a versenyen való részvétel költségeihez. 

 

Részletek: http://njszt.hu/neumann/hir/20170102/magyar-diakok-sikere-az-innopolis-nyilt-olimpia-

on-line-fordulojan 
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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/ 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
KÉPAF 2017 
2017. január 24-27. 
Teleki Hotel Szováta, Románia 
 
A KÉPAF 2017 a magyarországi Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 11. konferenciája, a 
képfeldolgozással és alakfelismeréssel foglalkozó magyar kutatók legjelentősebb nemzeti találkozója. 
A konferencián az elfogadott cikkek előadói mellett meghívott előadók is szerepelnek, és a KÉPAF 
kétévenkénti taggyűlését is megrendezik. Az előadások alapját szolgáló cikkek elektronikus 
kiadványban jelennek meg.  
A Kuba Attila Díjat az erre felkért bizottság fogja odaítélni a legjobb cikk fiatal szerzőjének és 
előadójának, valamint idén is átadásra kerül a KÉPAF PhD-díj.  
A konferencia teret ad képfeldolgozást alkalmazó technológiák bemutatására külön ipari szekció 
keretében és a konferencia teljes időtartama alatt kiállítható demók formájában. 
 
Részletes információ és regisztráció: http://web.eee.sztaki.hu/kepaf2017/index.html 
 

XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 
2017. január 26-27. 
SZTE Tanulmányi és Információs Központ 
6722 Szeged, Ady tér 10. 
 
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja tizenharmadik alkalommal rendezi meg 
a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett 
kutatások és eredményeik ismertetésére ad lehetőséget. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő 
kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói 
projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is. 
 
Részletes információ és regisztráció:  
http://rgai.inf.u-szeged.hu/index.php?lang=hu&page=mszny2017 
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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 
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 
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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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