
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2017. február 22. 

Robotkupa Budapesten is – MIRK2017 
 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
sok éve támogatja és ösztönzi a robotika 
versenyeket, melyek az informatikai tudományok 
egyik leggyorsabb ütemben fejlődő területére hívják 
fel a figyelmet. 2017-ben a Magyar Ifjúsági Robot 
Kupa immár két helyszínen mutatkozik be: az ún. 
Rescue Line ligát február 17-én rendezték 
Budapesten, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási 
Nyelvű Baptista Gimnáziumban, míg április 7-én, 
Nyíregyházán rendezik a RoboCup Junior (Japán) 
minősítő versenyét a többi ligában (Soccer, OnStage, 
Rescue Maze, CoSpace). 

A versenyzők a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium kupáit és érmeit és a Primary korosztály első három 
helyezettjei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság könyvjutalmait is átvehették. Simon 
Béla könyvírónak köszönhetően pedig mind a 25 csapat ajándékkönyvvel távozhatott. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/de/hir/20170222/robotkupa-budapesten-is-mirk2017 
 

Kőhegyi János mestertanár (1952-2017) 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy tagtársunk és az ELTE IK mestertanára, Kőhegyi 
János 2017. januárjában elhunyt. 
Kőhegyi János 1971-ben szerzett elektronikus számológép programozói oklevelet 
és másodéves matematikus hallgatóként lett a Numerikus és Gépi Matematika 
Tanszék egyik vezető programozója. Számos nagy szoftverfejlesztési projekt 
kidolgozója, irányítója volt. Tevékenységét a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság Kalmár László-díjjal jutalmazta, és megkapta a Műszaki 
Könyvkiadó Nívódíját is. Oktatói tevékenységének kiemelkedő eredménye, hogy 
elindult az ELTE-n az informatika (számítástechnika) tanári szak.  
Egy teljes informatika tanári generáció tekinti őt nevelőjének. 
 
Hamvasztás utáni búcsúztatása az Óbudai Temetőben 2017. március 10-én 10:30-kor kerül 
megrendezésre. 
 
Nyugodjon békében! 

 
Közösségben jobb! Szakosztályaink tevékenységei 
 
Múlt héten területi szervezeteink múlt évi tevékenységeiből és idei terveiből szemezgettünk, jelen 
cikkünkben a szakmai közösségeinkben folyó, rendkívül sokszínű munkákba szeretnénk bepillantást 
engedni. 
Most sem a „teljesség igénye” vezérel minket, hanem az a szándék, hogy a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság által támogatott és ösztönzött munkálatok gazdagságát – és ezzel az 
IKT-tudományok szépségeit is fókuszba helyezzük. 
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Közösségben jobb! – Társaságunk segít, hogy egy-egy témakör kutatói, oktatói közösen 
alkothassanak. 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20170222/kozossegben-jobb-szakosztalyaink-tevekenysegei 

 
Hírmagazin 
 
Megjelent a Hírmagazin februári száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver újdonságokról, a 
kvantumszámítógépekről és a szuperszámítógépekről, a dolgok internetéről, a virtuális valóság és a 
mesterséges intelligencia újdonságairól, a 3D nyomtatás jogi kérdéseiről, a mobilvilág és az üzleti élet 
hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2017-februar 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
PMPub 
2017. február 28. 17 óra 
Közgarden, Budapest Ráday u. 45. 
 
Téma: continued relevance of project management skills and methods in organisations now and in 
the future 
Előadó: Nigel Killeen, ex-Business Solutions Design Manager at Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
(CCHBC) 
 
Bővebb információ és regisztráció: http://pmi.hu/index.php/englishnews/953-pmpub-28th-february-
2017 
 

BSides 
2017. március 2. 
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 
 
BSides IT Security Conference in Budapest for the first time! 
 
15 speakers arriving from 4 continents to Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont where the first 
BSidesBUD conference takes place on 2nd March, 2017. Registration-based entrance is free. 
Visitors can listen to 11 presentations and take part in 4 comprehensive workshops throughout the 
day. Besides Hungarian IT professionals, there will be speakers from Australia, Argentina, India, 
Germany and the USA as well, so the international atmosphere is guaranteed. 
BSidesBUD 2017 is not only for IT experts who want to build relationships and exchange experiences 
with similar professionals, but it is the event for IT specialized students as well, who are interested in, 
or want to work in the field of IT security. 
 
http://bsidesbud.com/ 
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Az egészségügyi rendszerek adatbiztonságával kapcsolatosan felmerülő kérdések - 
a létfontosságú rendszerek és létesítmények kapcsán kidolgozandó üzemeltetői biztonsági 
terv 
2017. március 10. 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI), 
1096 Budapest, Haller utca 29. Felnőtt épület 2. emeleti tanácsterem 
 
Az NJSZT Orvos-biológiai Szakosztály következő tudományos rendezvényére invitálja az érdeklődőket. 
A rendezvény részletes programját hamarosan közzéteszik. 
 
A tudományos ülésen való részvétel díjmentes. 

 
10th Bolyai-Gauss-Lobachevsky Conference on Non-Euclidean Geometry and its 
Applications 
August 21-26, 2017, 
Károly Róbert Campus, Eszterházy Károly University 
Gyöngyös, Hungary 
 
The 10th Bolyai – Gauss – Lobachevsky Conference on non-Euclidean 
Geometry and its Applications (BGL conferences). This conference 
continues the tradition of bringing together experts in mathematics and 
physics as well as in history of science and outreach, related to non-
Euclidean geometry and the scientific heritage of Bolyai, Gauss and 
Lobachevsky. 
 
https://indico.cern.ch/e/bgl17/ 
 

Informatika a felsőoktatásban 2017 
2017. augusztus 29-31., Debrecen 
 
2017. augusztus 29-31. között, immár kilencedik alkalommal rendezik meg az „Informatika a 
felsőoktatásban” elnevezésű konferenciát, melynek célja, hogy 

 áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről és megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az oktatók, 
kutatók és az intézmények szükségszerűen találkoznak, fórumot biztosítson a tudományos 
eredményeknek 

 valamiféle iránytű szerepet betöltve próbálja segíteni a különböző egyetemi és intézményi 
stratégiák megfogalmazását, tapasztalatok megvitatását és hasznosítását. 

 
A konferencia főbb rendezői: 
  
Debreceni Egyetem (Informatikai Kar, Gazdaságtudományi Kar) 
HUNGARNET – Magyar Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület  
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
 
Határidők 
 
2017. április 30.  Jelentkezés előadás tartására, absztrakt küldése 
2017. május 26.  Előadások elfogadásának visszaigazolása 
2017. június 15.  Jelentkezés konferencia részvételre, részvételi díj befizetése 
2017. június 30.  Előadás teljes anyagának beküldése 
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Regisztráció: https://www.inf.unideb.hu/hu/if2017/regisztracio 
Bővebb információ: https://www.inf.unideb.hu/hu/if2017 
 

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 
 

40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing 
5-7 July, 2017 
Barcelona, Spain 
 
The TSP Conference serves as a premier annual international forum to promote the exchange of the 
latest advances in telecommunication technology and signal processing. The aim of the Conference is 
to bring together both novice and experienced scientists, developers, and specialists, to meet new 
colleagues, collect new ideas, and establish new cooperation between research groups from 
universities, research centers, and private sectors from the whole Europe, America, Asia, Australia, 
and Africa. 
 
Special Session and Workshop Proposals: February 20, 2017 Full Paper Submission: February 24, 
2017 
 
http://tsp.vutbr.cz/ 
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FedCSIS 2017 
3 - 6 September, 2017 
Prague, Czech Republic 
 
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. 
 
IMPORTANT DATES 
 
- Paper submission: May 10, 2017 (strict deadline, there will be no extensions) 
- Position paper submission: May 31, 2017 
- Acceptance decision: June 14, 2017 
- Final version of paper submission: June 28, 2017 
- Final deadline for discounted fee: August 1, 2017 
- Conference dates: September 3-6, 2017 
 
www.fedcsis.org 
 

19th International Conference on Image Analysis and Processing ICIAP 2017 
11-15 September, 2017 
Catania, Italy 
 
ICIAP 2017 is the 19th edition of a series of conferences organized biennially by the Italian Member 
Society (GIRPR) of the International Association for Pattern Recognition (IAPR). 
 
Main Conference: 13-15 September, 2017 
Workshop and Tutorials: 11-12 September, 2017 
Important Dates 
 
Full paper submission: 31 March, 2017 
Workshop/Tutorial Proposal Submission: (10 January, 2017 - 7 April 2017) 
 
http://www.iciap2017.com/ 
 

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 
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 Tehetséggondozási rendszerünk segítségével az elmúlt évtizedekben közel 300 000 versenyző 

vett részt hazai versenyeken és tehetségek százai részesülnek speciális felkészítőkben, a 
legkiválóbbak világversenyeken képviselhetik hazánkat. 

 Hazánkban már közel félmillió embernek a kezébe adtunk kulcsot a digitális világ használatához 
az egész világon elfogadott ECDL vizsga megszerzésével. IKT Pedagógusoknak modulunk révén 
ma már nélkülözhetetlen módszereket adunk a pedagógusok kezébe, hogy tudják használni a 
korszerű IKT-eszközöket az oktatásban. 

 A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT egyedülállóan 
jelentős anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre, működteti és fejleszti. „A jövő 
múltja” vár mindenkit az egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig, az állandó és időszaki 
kiállítások megtekintésére. 

 Támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való 
bekapcsolódásukat. 

 Társaságunk égisze alatt 22 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az 
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére. 

 Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs társadalom 
időszerű kérdéseit. 

 Hírlevélben, a honlapunkon, Facebook-oldalunkon és havi Hírmagazinban tesszük közzé a 
szakma legfrissebb eseményeit, híreit. 

 Tagsági kártyánkkal több mint ezer helyen kaphatók különféle kedvezmények. (www.edc.hu) 
 
Köszönjük támogatásukat! 
 
NJSZT 

 
NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2017. évi tagdíjakat mielőbb fizessék be. 
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 

 

 
 
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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