
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2018. július 19. 

 

MIt hoz a következő 50 év? 
az 50 éves NJSZT ünnepi konferenciája 
2018. október 17. 10 óra 
Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.  
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fennállásának 50. évfordulója alkalmából ünnepi 
tudományos ülést tart a Magyar Tudományos Akadémián. 
Felkért előadók: 

 Lovász László az MTA elnöke: Köszöntő 

 Szász Domokos, Széchenyi-díjas matematikus, akadémikus: Neumann János, a matematikus 

 Charaf Hassan, BME tanszékvezető, egyetemi tanár: A Mesterséges Intelligencia kihívásai  

 Kroó Norbert akadémikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont: A nanotechnológiától a kvantum 
technológiákig  

 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, regisztráljon a http://njszt.hu/neumann/mit-

hoz-a-kovetkezo-50-ev-online-regisztracio  linken! 

 

Már most jegyezze be a naptárába!!! 
A Mester és MI! 
Neumanntól a blokkláncig és tovább 
 
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk. 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért  
 

http://www.ajovomultja.hu/
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A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az 
Információs Társadalom folyóirat. 
 

  
 
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 

 

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 
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 

 
Kovács Attila-díj – Az év informatikai újságírója 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2017. évben is 
közösen hirdeti meg az „Az év informatikai újságírója” díjat. 
A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) 
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles 
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító 
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának 
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.  
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-2018-az-ev-informatikai-ujsagiroja 

 
Év CIO-ja 2018 Pályázat felhívás 
 
A Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 2018-ban is kiírja az Év CIO-ja pályázatot. Pályázat célja, 
hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint díjjal 
elismerje az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó CIO munkáját. 
A jelentkezést rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu címre várják a szervezők. 2016-tól átadják 
az Év fiatal CIO-jának járó Braun Péter-díjat is. 
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Szavazzon Alföldi Istvánra az IT Business TOP25-ben 
 

Ki az év ICT-menedzsere? Idén két rangos nemzetközi díjat is kapott az 
NJSZT a digitális írástudás terjesztéséért. Társaságunk idén 50 éves. Úgy 
gondoljuk, ügyvezető igazgatónk, Alföldi István a TOP-on van, szavazzon rá 
Ön is! 
Bizony, még messze nem ért véget az IT Business TOP25 szavazása! 
Nagyban növeli Alföldi István esélyeit, ha az alábbi posztot lájkolja, 
kommenteli, továbbosztja az IT Business oldaláról. Katt ide: 
https://www.facebook.com/itbusiness.hu/posts/1969213619776070 
Nem kenyere a közösségi média? Akkor szavazzon e-mailben: az 
info@itbusiness.hu címen jelezze, hogy Alföldi Istvánt támogatja a TOP25 
szavazásán. 

Köszönjük szépen! 

 
Világjáró robotguruk  
Európai és Világ Robotkupán vettek részt hazai ifi csapatok 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
tehetséggondozásnak és megkerülhetetlenül fontosnak tartja, hogy a diákok minél alaposabb 
ismereteket szerezzenek a jelen és jövő legfontosabb témájából: a robotikából.  
Ha pedig a tehetséggondozás és a robotika találkozik, az általában izgalmas eredménnyel jár.  

A robotikai tehetséggondozásban sok éve élen jár Simon Béláné és az NJSZT 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Munkájukat az NJSZT 
maximálisan támogatja.  
Most Olaszországban és Kanadában is megcsillantották tudásukat a magyar 
diákok és közben rengeteg élményt szereztek.  
Szeretnénk minél több robotika szakkörnek, diákcsoportnak kedvet csinálni 
a versenyekhez. Simon Béláné alapos, a versenyek szakmai világába 
betekintést engedő beszámolóját közöljük: 
 
 

Bővebben:http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/szabolcs-szatmar-
bereg-megye/hir/vilagjaro-robotguruk  
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Kedvcsináló a jövőhöz. Az NJSZT nyári táborában jártunk 
 

Ha az EFOP-pályázat hivatalos nevét 
említjük: „a felsőoktatásba való 
bekerülést segítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI 
szakok népszerűsítése a 
felsőoktatásban”, talán kicsit szárazon 
hangzik.  
Ha azt mondjuk, egy nagy csapat 8-14 
éves diák robotikát tanul és közben 
belakja egy egyetem laborjait az NJSZT 
támogatásával: akkor talán jobban 
sikerül visszaadni azt az élményt, amit 
a pályázatból támogatott tábor jelent. 
Jelenleg Pécsen, a PTE Informatikai 
Karán zajlik egy ilyen nyári tábor, 

augusztusban pedig Debrecenben kerül rá sor. Tegnap látogattuk meg a pécsi csapatot. 
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/hir/20180718/kedvcsinalo-a-jovohoz-az-njszt-nyari-
taboraban-jartunk  
 

Pezseg a digitális írástudók versenye Ázsiában 
ECDL a világ körül 
 
A nyári hetekben néhány nemzetközi példát villantunk fel a digitális írástudás világából. Hisz 
manapság nincs olyan szeglete a világnak, ahol digitális készségek nélkül teljes életet lehetne élni. 
A dinamikusan fejlődő Ázsiában, ahol az Európán kívüli országokban elfogadott ICDL néven fut a 
program – nagy siker volt az ICDL Ázsia Digital Challenge verseny már 2017-ben is. Idén az ICDL Ázsia 
ismét keresi a legjobb IKT készségekkel rendelkező hallgatókat. 2017-ben közel 3,700 diák vett részt a 
digitális kihívásban 106 iskolából, 7 országban. Eddig a 2018-as kiadásban több mint 6.200 diák vett 
részt, e megmérettetésről Szingapúrból kaptunk információkat. 
Szingapúrban az ICDL Ázsia és a helyi partnerek középiskolákhoz és felsőoktatási intézményekhez 
fordultak, hogy felhívják a figyelmet a digitális ismeretek fontosságára a mai társadalomban. 
Iskolák támogatásával Szingapúrból több mint 1000 diák vett részt a Digital Challenge-ben. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180718/pezseg-a-digitalis-irastudok-versenye-azsiaban  
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Papp Tibor halálára 
 

 
 
Szomorúan értesültünk róla, hogy meghalt Papp Tibor (1936-2018) párizsi magyar költő, az 
avantgárd nagy magyar egyénisége, a számítógépes irodalom úttörője. Disztichon Alfa című 
versgenerátora a kombinatorikus költészet legszellemesebb alkotása volt. Örök darab, remekmű. 
 
A számítógépes irodalom nemzetközi úttörőjét, az avantgárd makacs nagy öregjét vesztettük el 
személyében. A Papp Tibor-féle szellemi kalandnak, játéknak méltó helye kell, hogy legyen a 
kultúránkban. Legyünk büszkék a párizsi avantgárd Hungarikumra. 
 
Megemlékezésünk: http://ajovomultja.hu/news/papp-tibor-halalara  

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Meghívó Pompéry Béla születésének 100. évfordulója alkalmából 
2018. július 27-én 10 óra 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktató terme 
1137 Budapest, Radnóti M. utca 2. VI. emelet 
 
Pompéry Béla születésének 100. évfordulója alkalmából 2018. július 27-én 10 órától megemlékezést 
rendez Pompéryné Mihály Klára. 
 
Megemlékezésre várja sok szeretettel Béla barátait, kollégáit, ismerőseit. 
Kéri, hogy aki szeretne részt venni a megemlékezésen, jelezzen vissza a pomperyne.klara@pbmk.hu 
email címre. 
Kéri továbbá, hogy aki rendelkezik Pompéry Béláról fényképpel vagy videóval,  hozza magával július 
27-én pendrive-on, ha pedig nem tud jelen lenni,  küldje el a pomperyne.klara@pbmk.hu email 
címre. 

 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://ajovomultja.hu/news/papp-tibor-halalara
mailto:pomperyne.klara@pbmk.hu
mailto:pomperyne.klara@pbmk.hu


 

 

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 

 
Figyelemfelhívás! 
 
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak 
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk! 
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.  
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Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/ 
 

 
Üdvözlettel: NJSZT 
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