
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2017. március 22. 

Informatikatörténet a filmvásznon 
 

Ha azt kérdezik tőlünk, melyik találmány 
változtatta meg a legnagyobb mértékben a 
mindennapjainkat, alighanem a számítógépet 
fogjuk választani. Ha néhány évtizeddel korábban 
tesszük fel ezt a kérdést, alighanem a közlekedés 
köréből választottunk volna. A vasút hőskorát 
láthatjuk a westernfilmekben, de az 
automobilizmus és a repülés hőskora is 
megihlette a kultúra szereplőit. Talán ezek a 
tárgyak azért olyan vonzóak, mert a távolságok 

győzhetőek le általuk. De ugyanez igaz a számítógépekre is. 
Mostanában nem egy rendező álmodja vászonra (vagy tévéképernyőre és stílszerűen videómegosztó 
oldalra) az informatika történeteit. 
Kora társadalmi problémáiról – és az informatika hőskoráról – szól például A számolás joga (Hidden 
Figures, 2017) című film, melyet március 9-én az Egyesült Államok nagykövetsége vetített le szegedi 
gimnazisták előtt, akiknek volt alkalmunk felhívni a figyelmét a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság Informatika Történeti Kiállítására is. A filmvászonra kerülő informatika a 
megőrzött informatikatörténeti tárgyak fontosságát is fókuszba helyezi. 
 
Bővebben a filmekről: http://ajovomultja.hu/news/informatikatortenet-filmvasznon 

 
1. Sárberki Informatika Verseny 
 
A tízéves múlttal rendelkező Lábas Antal 
Informatika Verseny hagyományainak 
folytatásaként rendezték meg az 1. Sárberki 
Informatika Versenyt. A megmérettetés kiemelt 
támogatója a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság Komárom-Esztergom 
Megyei Területei Szervezete volt. A 2017. 
március 14-én lezárult versenyen Tatabánya 
város 12 általános iskolája, 2 gimnáziuma, valamint a környei és tardosi általános iskolák diákjai 
mérték össze tudásukat 6 kategóriában. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/komarom-esztergom-megye/hir/1-
sarberki-informatika-verseny-0 

 
Közlemény 
World Robot Olympiad™ 
 
A korábbi Hírlevelekben beharangozott 2017. március 23-i tájékoztató az Edutus Főiskola kérésére 
elmarad. Megértésüket köszönjük.  
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I. Robot programozói és tervezői és Robot Szumó verseny 
 
A Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
LEGO robotversenyt hirdet két kategóriában: 

 Robot programozói és tervezői verseny, 

 LEGO Robot szumó verseny. 
Két, illetve háromfős csapatok jelentkezését várják, akik saját LEGO robottal vesznek részt a 
versenyen. 
Helyszín: 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 7.  
A verseny időpontja: 2017. április 20-22.  
Nevezési határidő: 2017. április 1. Elhelyezés: Az iskola kollégiumában. 
 
További részletek: http://www.gszi.sulinet.hu/gszirobotverseny/ 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Alma - finisszázs! 
A Nem esett messze az Alma a fájától című kiállításunk záróeseménye 
2017. március 24., 16:30 
Informatikai Történeti Kiállítás 
 

A szakmai tárlatvezetéssel egybekötött előadás a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Informatika Történeti Kiállításához kapcsolódó időszaki 
kiállítás (Nem esett messze az Alma a fájától) részletes 
megismerésével, kipróbálható, régi Apple 
gyártmányokkal búcsúztatja a nagy sikerű Alma-kiállítást, 
amely utoljára aznap látogatható. 
 

Az előadó Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa, a Nem esett messze az Alma a fájától című kiállítás 
társrendezője. 
 
A belépés ingyenes! 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/news/alma-finisszazs 

 
e-Hétköznapok szakosztály találkozója 
2017. március 27. 15 óra 
Óbudai Egyetem, 216-os terem 
Budapest Kiscelli utca 78. 
 
A szakosztály az információs társadalom legtágabb témaköreiben összefogja a társadalomtudományi, 
humán képzettségű, a mérnöki, gazdasági kérdésekkel foglalkozó kutatókat, szakembereket, 
érdeklődőket, teret biztosít számukra a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez, 
hálózatosodáshoz. 
A Szakosztály kiemelt küldetése az ismeretterjesztés, a hiteles tudás disszeminálása. 
Az ülésen kerül megválasztásra a szakosztály elnöksége és elfogadásra a munkaterve. 
A szervezők minden érdeklődőt várnak. 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20170314/e-hetkoznapok-szakosztaly-talalkozoja  
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Meetup Villamosmérnökök és Projektmenedzserek részére 
2017. március 28. 
Óbudai Egyetem Nagyelőadó 
Budapest, Bécsi út 96/b. 
 
Izgalmas projektek, élménybeszámolók, vicces történetek az energiaszüretelés világából! Neves és 
drága konferenciák legnagyobb hazai előadói egy kötetlen hangulatú estén, ezúttal teljesen ingyen!  
 
Előadók: 
Gérnyi András – mérnök, közgazdász, METRO Group ASSET Management Kft. 
Béres Attila – Innovatív Fejlesztési Vezető, AsiaNet Group 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha szeretne részt venni, akkor küldjön e-mailt a 
timea.danko@hucap.hu e-mail címre! 
 
További részletek: www.facebook.com/events/1808709436046884 

 
 

Robotika óvodától egyetemig 
 

Konferencia és tehetségnap 
2017. április 8. 
Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 
6000 Kecskemét, Nyíri u. 11. 
 
Szakmai konferencia a Lego robotika és az oktatás aktuális kérdéseiről. 
Részletes program: http://banyai-kkt.sulinet.hu/konferencia/ 
Regisztráció: https://goo.gl/forms/RG7hjumQ7qFoVmjw2 

 

Külföldi rendezvények 
 

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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2017 EFITA CONGRESS 
2-6 July 2017, Montpellier, France 
 
EFITA is the European conference dedicated to the future use of ICT in the agri-food sector, 
bioresource and biomass sector. It was launched and is supported by the European Federation for 
Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA). 
 
http://www.efita2017.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/ 
 

ICVSS 2017 
09-15 July 2017, Sicily 
 
The 11th edition of the International Computer Vision Summer School aims to provide both an 
objective and clear overview and an in-depth analysis of the state-of-the-art research in Computer 
Vision. 
Application deadline: 31 March 2017 
http://iplab.dmi.unict.it/icvss2017/Application 
Web: http://www.dmi.unict.it/icvss 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/540991352579753/ 
 

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) 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://www.efita2017.org/
http://tsp.vutbr.cz/
http://iplab.dmi.unict.it/icvss2017/Application
http://www.dmi.unict.it/icvss
https://www.facebook.com/groups/540991352579753/


 

 

- 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/ 
 

22nd IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation  
Track 9 - Complex Systems and Systems Engineering 
September 12-15, 2017 - Limassol, Cyprus 
 
Regular and Special Session Paper submission deadline has been extended to April 9, 2017 
Special Sessions Proposals deadline has been extended to March 12, 2017 
 
Author's Schedule: 
Regular and special sessions papers 
Submission deadline:  April 9, 2017 
Acceptance notification May 15, 2017 
Deadline for final manuscripts: July 2, 2017 
 
Work-in-progress/ Industry practice papers 
Submission deadline: May 20, 2017 
Acceptance notification: June 19, 2017 
Deadline for final manuscripts: July 2, 2017 
 
Further information: http://www.etfa2017.org 
 

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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