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2018. június 14-én elnökségi ülést tartott az NJSZT vezetősége.  
Néhány fontosabb információ az ott elhangzottak közül: 
 
- Újjáalakult az NJSZT Díjbizottsága. Az Elnökség Friedler Ferenc elnök úr javaslata alapján az 

NJSZT Díjbizottság tagjainak kérte fel Friedler Ferencet, Alföldi Istvánt, Gulyás Istvánt, Gyenizse 
Pált, Tick Józsefet és Zsakó Lászlót.  

- A 12. DE! konferencia programtervét az Elnökség elfogadta. A konferencia 2018. november 27-
én, a megszokott Gellért hotelben lesz, címe: A Mester és MI, alcíme: Neumanntól a blokkláncig 
és tovább. Kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat, hírlevelünket, hamarosan a részletes 
program és a regisztráció is elérhető lesz. 

 
Neumann Professzori címet kapott Sztipanovits János 
 

„Neumann János” Professzori címet kapott a BME májusi szenátusi 
ülésén Sztipanovits János villamosmérnök, a Vanderbilt Egyetem 
professzora Jakab László, a BME VIK dékánja előterjesztését követően. 
A kitüntető címet a BME és az NJSZT együtt hozta létre azon kimagasló, 
nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt 
nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárok elismerésére, akiknek 
tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által 
elért tudományos eredményekhez, és tevékenysége kötődik az 

egyetemhez. A kitüntetést a rektor és Friedler Ferenc, a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság elnöke közösen adták át. GRATULÁLUNK! 
 
További részletek:  
http://njszt.hu/neumann/hir/20180601/neumann-professzori-cimet-kapott-sztipanovits-janos  

 
Múzeumok Éjszakája az ITK-ban 
2018. június 23. 
NJSZT ITK, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sgt. 23. 
 
Az idén 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által 
fenntartott és fejlesztett Jövő múltja – Informatika Történeti Kiállítás a világon 
egyedülálló gazdagsággal mutatja be Kelet és Nyugat informatikáját és az IT-
világ fejlődését abakusztól a szuperszámítógépig. 
 
Az NJSZT is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz – itt a lehetőség, hogy játékosan és 
kulisszatitkokba is betekintve ismerjék meg az informatika kincsestárát! 
 
A programokról részletesen: http://ajovomultja.hu/news/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban-0  
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Gyurka bácsi és a „humán tűzfal” 
 

Szombaton volt három éve, hogy elhunyt Vasvári György 
tagtársunk és barátunk. Az NJSZT-ben is vezető szerepet 
betöltő szakember a magyar informatika egyik úttörője, az 
első magyar számítógépet építő MTA Kibernetikai 
Kutatócsoport egyik vezetője, a banki informatika jelentős 
személyisége volt - és egész életében aktív tudósként az 
informatika egyik legégetőbb kérdéséről, az IT biztonságról is 
fontos és naprakész gondolatokat fogalmazott meg. 
 

Részletes megemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20180618/gyurka-bacsi-es-a-human-tuzfal 

 
Diáknak, köztisztviselőnek és a 92 évesnek is: ECDL! 
 

Tanuljunk azoktól, akiktől tanulni érdemes! Az elmúlt hetekben 
Szolnokra, Beregszászra, Debrecenbe, Szegedre és Győrbe kalandoztunk, 
hogy az ECDL-vizsgaközpontok legjobb gyakorlataiból felvillanthassunk 
néhányat. Sorozatunk utolsó állomása Budapest, azon belül is Óbuda, 
ahol a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény működtet – immár 
15 éve – sikeres vizsgaközpontot. 
Munkájukat Kálmán Zoltán, az intézmény informatikai oktatási 
csoportvezetője mutatta be idei vizsgaközponti fórumunkon. A „310-es 
vizsgaközpontot” nem profitorientált cég és nem is egy iskola 
üzemelteti, hanem egy speciális költségvetési intézmény. Már a 90-es 
évek második felében belátták a kerületben, hogy a modern 
közigazgatás segítésére számítógépes hálózatra van szükség: ez ma már 

400 gépből áll. De azt is a kezdetektől vallották, hogy csak olyan munkatárshoz telepítenek gépet, aki 
azt kezelni is megtanulta. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180620/diaknak-koztisztviselonek-es-a-92-evesnek-is-ecdl  

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. június – A projektkultúra fejlesztés 
Svájcban 
2018. június 20. 19 óra 
KPMG Székház 
 
A projekt- és portfóliómenedzsment bevezetésének eredményeit és buktatóit ismerhetjük meg egy 
svájci pénzügyi szolgáltatónál, Kaszás Péter PMO vezető tapasztalatain keresztül. 
 
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-
szakmai-teadelutan-2018-junius-422 
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Projektmenedzsereket invitál júliusi rendezvényére a Bosch 
2018. június 25. 17.30 
Bosch Center 
1103 Budapest, Gyömrői út 104. 
 
A nyárelő utolsó szakmai rendezvényére hívjuk fel figyelmüket a Bosch szervezésében. A július 25-én 
17.30-kor kezdődő ingyenes program vendége Nathan Mellin, a PMI San Francisco Bay Area Chapter 
igazgatótanácsának elnöke. 
 
Bővebben: https://www.pmsz.hu/hirek-aktualitasok/szervezeti-hirek/projektmenedzsereket-invital-
juliusi-rendezvenyere-a-bosch 
 

Hacktivity2018 
2018. október 12-13. 
MOM Kulturális Központ 
 
2018-ban ismét megrendezésre kerül Közép-Kelet Európa legrangosabb IT biztonság konferenciája, a 
Hacktivity. 
 
Keynote speakers: Rodrigo Branco, Chief Security Researcher az Intel Corporationtől és Mike 
Ossmann, alapító a Great Scott Gadgetstől. 
 
Bővebben: https://www.hacktivity.com/ 

 
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 (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/ 
 

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 
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(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/ 
 

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 
9-12 September, 2018 
Poznan, Poland 
 
The FedCSIS 2018 Federated Conference invites submissions of POSITION PAPERS to its respective 
events. Position papers must not exceed 8 pages and they should relate to an ongoing research or 
experience. Position papers will be presented by the authors alongside regular papers. Position 
papers may be also submitted as DEMO PAPERS and presented as demonstrations of software tools 
and products. They should describe non-for-profit software tools in a prototype-, alpha-, or beta-
version. 
 
https://fedcsis.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! 
 

 
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 
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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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