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Már most jegyezze be a naptárába!!! 
A Mester és MI! 
Neumanntól a blokkláncig és tovább 
 
Már készülünk 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciánkra, melyet 2018. november 27-én 
rendezünk meg a Danubius Hotel Gellértben.  
Első beharangozónkban a tervezett előadásokról olvashat – regisztráljon már ma az eseményre! 
 
Részletes program:  
http://njszt.hu/de/esemeny/20180627/a-mester-es-mi-neumanntol-a-blokklancig-es-tovabb-a-12-
de-konferencia-tervezett- 
Regisztráció: 
http://njszt.hu/de/12-de-konferencia-online-regisztracio 

 
Romlott az ország digitális versenyképessége – rengeteg a teendő 
 
Fontos cikk jelent meg a Világgazdaság című lap június 21-i számában, Csath Magdolna professzor 
asszony tollából. A Digitális versenyképességünk című írás az IMD svájci versenyképesség-kutató 
tanulmányát elemzi. A hatvanhárom ország digitális versenyképességét érintő felmérés szerint – bár 
Magyarország általános versenyképessége a V4-országok között a legjobb – a digitális területen 
visszaestünk és csak negyvenhatodikak vagyunk (összehasonlításként: Csehország a 
harmincharmadik). 
Egyetértünk Csath Magdolnával, aki azzal zárja cikkét: „hiába fordítunk ugyanis egyre többet a 
technológiára, ha nincs, aki azt hozzáértően és motiváltan működtetni fogja.” 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója, Alföldi István 
korábbi megszólalásaiban is 3I-nek hívta a problémakört: hiába van meg az infrastruktúra, ha az 
igény és az ismeret hiányos. 
Az idén 50 éves NJSZT fontosnak tartja eredményei hivatalos elismertségének jelentős fokozását a 
magyar társadalom digitális jól-léte érdekében. 
 
Bővebben:  
http://njszt.hu/de/hir/20180625/romlott-az-orszag-digitalis-versenykepessege-rengeteg-a-teendo  

 

Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT - díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
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idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarján-emlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2018. 
szeptember 26-ig a http://njszt.hu/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap kitöltésével tegyék 
meg. A díjátadásra 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A 
díjakról részleteket itt olvashatnak: http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 

 
Csak jóra gondoljon! Egyéjszakás kaland az ITK-ban 
 

Csúcsra járatva üzemelt a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (NJSZT) Informatika Történeti Kiállítása a 
Múzeumok Éjszakáján: folyamatosan érkeztek a látogatók 
délután öttől este tizenegyig, a legkisebbektől a legidősebbekig. 
Az önálló felfedezés szerelmeseit Kalandfüzet várta. A népszerű 
Kaland, Játék, Kockázat kötetek szellemében összeállított, 
lapozgató füzetke arra csábított, hogy az ezerkétszáz 
négyzetméteres, kétszintes, a világon is a legnagyobbak közé 
tartozó informatikatörténeti kiállítás tereiben saját maguk 

keressék meg a kalandorok a tárgyakat – és a tablókon elrejtett információkat. 
A csoportos kalandtúrák híveit este héttől és kilenctől Mihálovits Gergő számítógépépítő, speciális 
vezetése várta. A Jövő múltját bemutató állandó kiállítás terében megismerhették a mai PC-
alkatrészek előzményeit: a mosógép méretű input-output eszközök mai megfelelőit azután az 
emeleten elhelyezett, „szétboncolt” PC darabjaiként rakhatták össze. 
Este nyolctól és tíztől Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa 
tartott rendhagyó, kurátori tárlatvezetést a Győző győzött című 
időszaki kiállításban. A tárlat az idén 50 éves Társaság legendás 
egykori főtitkáráról, Kovács Győzőről szól – de a vezetés 
közkívánatra az állandó kiállítás legizgalmasabb műtárgyait is 
bemutatta. Nem véletlenül, hisz szinte mindhez volt valami köze 
Győzőnek, aki részt vett az első magyar számítógép építésében – 
és már az 1970-es években kezdeményezte az NJSZT-nél az 
informatikai múzeum létrehozását. 
 
Részletes beszámoló: http://www.ajovomultja.hu/news/csak-jora-gondoljon-egyejszakas-kaland-az-
itk-ban 

 
Hírmagazin 
 
Megjelent a Hírmagazin júniusi 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, a 3D nyomtatás 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-2018-junius 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
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 
(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. 
31.07.2018 Early registration deadline 
30.08.2018 Upload of conference presentation 
 
További információk: http://2018.eurospi.net/ 
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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 

 
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/ 
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Üdvözlettel: NJSZT 
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