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2018. február 14. 

„Türelem, rugalmasság, értelem” – Neumann Jánosra emlékeztünk 
 
Halála hatvanegyedik évfordulóján, 2018. február 8-án, a hagyományoknak 
megfelelően együtt koszorúzott Neumann János emléktáblájánál a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság és a BMSZC Neumann János 
Számítástechnikai Szakgimnázium. A szakgimnázium képviseletében Menyhárt 
Erika igazgató helyezte el az iskola koszorúját, őt Alföldi István, az NJSZT 
ügyvezető igazgatója követte, aki rövid beszéddel emlékeztette a jelenlévőket – 
köztük a gimnázium diákjait – Neumann János örökségére. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20180209/turelem-rugalmassag-ertelem-neumann-janosra-
emlekeztunk 
 

Nem fake news: robotmentő száguld a Műegyetem aulájában! 
 
Több szempontból is a jövőre készül a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai Tanszéke, amely a tanszék "Robotirányítás rendszertechnikája" című 
tantárgyához kapcsolódóan 2010 óta minden évben megrendezi a RobonAUT versenyt. 
 

 
 
Részletes beszámoló a 2018-as versenyről: http://njszt.hu/neumann/hir/20180212/nem-fake-news-
robotmento-szaguld-a-muegyetem-aulajaban  
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Győző győzött 
Kovács Győző válogatott kalandozásai Informatikában 
 

„Addig élsz, amíg emlékeznek rád” 
 
Az idén 50 éves Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (NJSZT) időszaki kiállítással 
emlékezik meg legendás egykori főtitkáráról, 
Kovács Győzőről, aki február 27-én lenne 85 éves.  
A tudományos népszerűsítésben elévülhetetlen 
érdemeket szerzett, színes egyéniségű tudós – az 
első magyar elektronikus számítógép, az M-3 egyik 
építője - életművét, páratlan nemzetközi 
kapcsolatrendszerét a családja által rendelkezésre 
bocsátott személyes tárgyak és dokumentumok, 
kiállításon először látható emlékek révén 

ismerhetjük meg. A tárlaton a világ egyik legjelentősebb informatikai kiállítása, a Jövő múltja (NJSZT 
Informatika Történeti Kiállítása) műtárgyállományából is látható fontos tárgy. E gyűjtemény alapjait 
nem kis részben épp Kovács Győzőnek köszönhetjük. 
 
A kiállítás helye: Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza, 1114 Budapest Bartók Béla út 33. 
A megnyitó időpontja: 2018. február 19., 18 óra 
A kiállítást megnyitja: Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető 
igazgatója 
 
A tárlat két hónapig ingyenesen látogatható a Zipernowsky Ház nyitva tartási idejében. 
Regisztráció a megnyitóra: csontosne.marika.ext@evopro-group.com  
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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 több mint 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. 

 Az IT biztonság égetően fontos kérdéséről folyamatosan aktualizált, ingyenes tankönyvet tettünk 
hozzáférhetővé. 

 A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT 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. 
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 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, a Jelenből a Jövőbe blogunkon 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 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 
Helyszínváltozás!!! 

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. február 
2018. február 21. 17 óra 
Eiffel Palace, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u.78. 
 
Előadó: Horváth Balázs, PMP, PMI-ACP, CSM. Több mint 15 évnyi projektvezetési tapasztalata 
mellett 2010 óta oktatja a prediktív és az adaptív projektvezetési módszertanokat itthon és külföldön 
is. Jelenleg a Piramis PM vezetője, tréner és tanácsadó. 
 
Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-
esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2018-februar-406 
 

ITBUSINESS & TECHNOLOGY 2018 – Libikóka! 
2018. február 23. 9 óra 30 perc 
InterContinental Budapest 
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 12. 
 
Az ITBUSINESS & TECHNOLOGY 2018 szakmai nap technológia blokkja a digitalizáció, a 
kiberbiztonság, a GDPR és a mesterséges intelligencia aktuális kérdéseit veszi nagyító alá.   
 
• Digitális szimbiózis- avagy a vállalat szerepköre a digitális ökoszisztémában (Georgiu Achilles, 

IBM) 
• A HR kihívásai a digitalizáció és GDPR tükrében (Benno Richters, TOPdesk) 
• A digitális transzformáció ökoszisztémája - a jogi felhő! (Hortobágyi Ágoston, DO-Q-MENT) 
• Az IoT biztonsági kihívásai, avagy hogyan növesszünk egészséges paranoiát a cégünkben 

(Csinos Tamás, Clico Hungary) 
• Mesterséges intelligencia az üzletben (Sepp Norbert, IBM)  
• Szakmai kerekasztal-beszélgetés a kiberbiztonságról (Csinos Tamás, Clico Hungary; Gyebnár 

Gergő, Black Cell; ; Kocsis Tamás, Secure Networx; Kunos Imre, S&T) 
 
Részletes program és regisztráció: http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-2018#esemeny 
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Infobál 2018 
2018. február 24. 
Hotel Intercontinental Budapest 
 

Egy alkalom, amikor a kódnál fontosabb a dress code! 
Február 24-én immár negyedik alkalommal rendezik meg az 
Infobált, az informatika ünnepét.  
A bál fővédnöke: Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos 
Bővebb információ: http://www.infobal.hu/  

 

Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról 
2018. március 9. 13.30-tól 
Óbudai Egyetem (Budapest III. Bécsi út 96/B) Audmax terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSZT iTF) és az 
Óbudai Egyetem (ÓE) tisztelettel meghívja a szocialista országok Egységes Számítógép Rendszerének 
történetét ismertető rendezvényére. 
A „Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról” című 
rendezvény keretében az egykori szocialista országok ESZR-rel kapcsolatos történeteit ismerhetik 
meg az ESZR Programban résztvevők előadásában, valamint kerekasztal beszélgetésre is sor kerül. 
 
Minden érdeklődőt szívesen látnak. Részvételi szándékát kérjük, hogy itt jelezze! 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/megemlekezes-az-egyseges-szamitogep-r 
 

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 BME 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 
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Külföldi rendezvények 
 

EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and 
Innovation Conference) 
2018. szeptember 5-7. 
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia) 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a 
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI 
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018-
ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel 
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek 
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve 
ápolása érdekében. 
06.04.2018 Submission of the first version of the full paper 
30.04.2018 Distribution of review notes and notification of acceptance 
12.06.2018 Contribution of final paper 
31.07.2018 Early registration deadline 
30.08.2018 Upload of conference presentation 
 
További információk: http://2018.eurospi.net/ 

 
IJCAI-ECAI-18 
July 13th to July 19th, 2018 
Stockholm, Sweden 
 
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-
ECAI-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 
 

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