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Győző nagy utazása
Hihetetlen, hogy már öt éve nincs köztünk barátunk, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság legendás száguldó tudósa és nagy
mesélője, Kovács Győző. 2012. december 18-án hagyott itt bennünket.
A kezdetektől gyűjtötte az informatikatörténeti értékeket, ápolta Neumann
János emlékét, fáradhatatlanul rendezte vándorkiállításait és írta
népszerűsítő cikkeit, hogy a világ egyik legnagyobb és legteljesebb
informatikatörténeti állandó kiállítását láthassa megvalósulni. Csapatunkban
örök ötletgyárosként, nagy kritikusként és utánozhatatlanul szellemes
szerzőtársként ő is ott volt szinte az utolsó pillanatig, amíg egészsége
engedte. De 2013-ban, amikor az NJSZT Informatika Történeti Kiállítása Neumann János lánya,
Marina von Neumann Whitman előadásával megnyitott, sajnos már nem lehetett velünk.
Nagy utazás volt ez, Győző, sokat tanultunk kalandjaidból, s ki-ki a maga ereje és bátorsága szerint,
maga is felfedezőútra indul, még ha nem is olyan stílusosan, mint Te. Nincs tweedzakónk és nem áll
olyan jól nekünk a csokornyakkendő, mint Neked, néha fényképezni és videót készíteni is elfelejtünk,
de nagyon igyekezünk.
Valljuk: addig élsz, amíg emlékeznek Rád…
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20171218/gyozo-nagy-utazasa

Akinek a játék és a tanítás behálózza az életét
2017-ben két fiatal kutató – Gombos Gergő és Tormási Alex – 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.
Elsőként a Gombos Gergővel készült interjút itt olvashatják:
http://njszt.hu/neumann/hir/20171219/akinek-a-jatek-es-a-tanitas-behalozza-az-eletet

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-2017-december

2019-ben Magyarország rendezi a WRO robotprogramozási Világdöntőt
Az EMMI és az Edutus Főiskola 2017. december 15-én közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
Európában elsőként a Magyarországa nyerte el a 2019. november 8-10. között megrendezendő XVI.
World Robot Olympiad(WRO) Világdöntő rendezési jogát. A világverseny lebonyolítását az Edutus

Főiskola végzi, mint a WRO hivatalos nemzeti szervezője, a rendezvénynek pedig Győr városa ad
helyszínt. Czunyiné dr. Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos elmondta,
hogy ez Magyarországnak egy hatalmas siker. nyerte el. A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság a kezdetektől támogatta a pályázat benyújtását az Edutus Főiskolával együttműködési
megállapodásunk értelmében aktívan részt vesz a WRO rendezésénben.

Digitális írástudás a világ körül
Facebook-oldalunk követői az elmúlt félévben rendszeresen találkozhattak világ körüli
„képeslapjainkkal”. Hogy került bhutáni kolostor és a közel-keleti felhőkarcoló a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság oldalára? Azért, mert a legtávolabbi országok is közel vannak
hozzánk – és az ott élők is tudják: hazájuk csak digitális írástudó polgárokkal lehet versenyképes.
Az NJSZT tehát néhány „legjobb gyakorlatra” kívánja felhívni a figyelmet. Példáink az ECDL/ICDL
egyre gyarapodó családjából származnak. Hogy mi az ECDL? A számítógép-használói jogosítvány
(Computer Driving Licence, Európában: E, Európán kívüli országokban: I) az egész világon elfogadott
módon tanúsítja, hogy rendelkezünk azokkal a korszerű munkavégzéshez szükséges ismeretekkel,
amelyek ma már nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon és a mindennapi életben is.
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20171215/digitalis-irastudas-a-vilag-korul

II. Prograce programozó verseny középiskolásoknak és egyetemistáknak
Ismét tehetségeket keresett és karolt fel a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, együttműködve a piac szereplőivel. A
verseny szakmai partnere az IKT vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató INPUT program
volt.
A versenyen középiskolások és egyetemisták vettek részt, de az eseményt figyelemmel kísérték az
informatikai piac jelentősebb szereplői, akik ajándékokkal, felajánlásokkal támogatták azt.
A versenyen 11 csapat (33 versenyző) vett részt, de a kísérőkkel és szervezőkkel együtt kb. 60 főt
mozgatott meg a program. Az esemény hangulatáról pontosabb képet ad a verseny weblapján
található videó tudósítás. A portálon ezen felül megtalálhatók fényképek, a helyezések és a
versenyfeladat is.
https://prograce.mik.pte.hu/

Inforrás 2.0
December 7-én megrendezésre került a második DoSZ-MITO
és NJSZT szervezésű Inforrás meetup. Muhi Kristóf egy
okostelefonos
alkalmazást mutatott be,
ami vakoknak segít
megtanulni kirakni a
kockát és arról is beszélt,
milyen
kihívásokkal
szembesül, aki ilyen
szoftver
fejlesztésébe
vágja a fejszéjét. Dr. Keserű Barna a mesterséges intelligencia
és a jog kapcsolatáról tartott egy érdekfeszítő előadást. Végül,

de nem utolsó sorban Takács Árpád Az önvezető autók gondolataiba kalauzolta el a résztvevőket.
Hatalmas sikernek tekinthető az eseményen a rengeteg új arc megjelenése, akikkel ez alkalommal
átléptük a 20 fős résztvevőszámot is. Az Inforrás meetup remek lehetőség kapcsolatteremtésre, új
technológiák, gondolatok átadására és megismerésére egyaránt. A kéthavonta megrendezésre kerülő
eseménysorozatunkra továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2018.
A Magyar Ifjúsági Robot Kupa szervezését 2018-ban is két helyszínen folytatjuk, megosztva a ligákat!
A regisztráció határideje mindkét helyszínre 2018. február 14.
Magyar Ifjúsági Robotkupa 2018., Nyíregyháza
2018. február 23., Nyíregyházi Egyetem
Választható (RCJ 2018. világversenyre minősítő) kategóriák:
- Soccer Open, Soccer Lightweight primary és secondary
- Rescue coSpace primary és secondary
- OnStage primary és secondary
Részletes kiírás és regisztrációs lap ITT.
Magyar Ifjúsági Robotkupa 2018., Budapest
2018. március 17., Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Választható kategóriák:
- Rescue Line (könnyített)
- Rescue Line RCJ 2018. világversenyre minősítő
- Rescue Maze RCJ 2018. világversenyre minősítő
Részletes kiírás és regisztrációs lap ITT.
További információk a MIRK honlapján.

Rendezvények a közeljövőben
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. január
2018. január 17. 18 óra 30 perc
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Téma: Az új PMBOK® Guide - Sixth Edition
Előadó: Dr. Pálvölgyi Lajos
A számos nyelven megjelenő könyv az ezt megelőző kiadásokkal együtt több mint harminc éve a
projektmenedzsment szakma vezető kézikönyve, munkaeszköze. Olyan alapvető forrás, amely nem
hiányozhat egyetlen projektvezető könyvespolcáról sem. Napjainkban – a különböző fordításokat és
elektronikus letöltéseket is figyelembe véve – mintegy 5,6 millió példánya forog közkézen.
Meghatározó alapmű többek között a PMP® (Project Management Professional) és több más hasonló
nemzetközi minősítés megszerzéséhez is.
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2018-januar-405

„Információvédelem menedzselése” – LXXIX. szakmai fórum
2018. január 17. 10 órától
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
A Hétpecsét Egyesület szakmai programja, melyen Tarján Gábor alelnök bevezető gondolatai után
Prof. dr. habil Bencsik Andrea, Dr. Pók László és Balázs András előadásait hallhatjuk az
információvédelem, tudásmenedzsment, GDPR és munkahelyi adatkezelés, Mobile Device
Management témakörökben.
A szakmai fórum az ISACA Hungary Chapter által támogatott rendezvény. CISA szakemberek számára
pontszerzési lehetőség.
Regisztrálni 2018. január 14-ig lehet a Hetpecset.hu oldalon.
Bővebben: https://hetpecset.hu/site/news/view/informaciovedelem-menedzselese-lxxix-szakmaiforum

IX. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia
2018. március 21-22.
MTA SZTAKI, 1111. Budapest, Kende u. 13-17.
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI és a BMGE megrendezi a IX. Magyar Számítógépes
Grafika és Geometria Konferenciát
A konferencia témakörei:
-

geometriai modellezés és rekonstrukció,
képfeldolgozás és gépi látás,
foto-realisztikus és valós idejű képszintézis,
virtuális valóság,
GPU szimuláció,
tudományos vizualizáció,
orvosi képalkotás.

Határidők és további információk:
http://cg.iit.bme.hu/portal/grafgeo2018

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018

Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium
Év végi nyitva tartás
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az NJSZT ügyfélszolgálata 2017. december 22-ig tart nyitva. Az év
hátra lévő részében beérkező levelekre 2018. 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 2018. január 10-én jelentkezünk.

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

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 Számítógéptudományi 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

