
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2018. szeptember 12. 

 

Megnyitottunk: mentjük, ami menthető! 
 

Hazajöttünk – kezdte megnyitó beszédét 
Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója 
a Mentsük, ami menthető című, új időszaki 
kiállításunk megnyitóján. Ezzel arra utalt, 
hogy az újpesti Ifjúsági Ház immár zsinórban a 
harmadik kiállításunknak adott helyet: 2016-
ban Nem esett messze az Alma a fájától, az 
Apple 40 éve előtt tisztelegtünk.  2017-ben 
Nekünk 8(bit) – mondtuk és belevetettük 
magunkat a mikrogépes nosztalgiába. Idén, 
szeptember 10-től szeptember 21-ig az 
információközlés történetét és az adattárolás 
eszközeit mutatjuk be. 
Nagy Károly szívügye volt ez a tárlat – és a 
megvalósításhoz közel húsz magángyűjtőt 
nyert meg, akik összefogása a célja is – 
beleértve az MTVA-t is, az intézmény a 
Magyar Televízió történetéből hozott ritkán 
látott adattárolókat. 

Nemcsak az ingyenesen látogatható kiállítás a nagy érték az újpesti diákok – és általában, a látogatók 
számára. A tárlat tablói nyomán ingyenesen letölthető kiadványt is készítettek az alkotók. Alföldi 
István szerint ez egy igazi kuriózum, mert az adattárolás témaköreit ilyen sokoldalúan talán még 
sosem foglalták össze. 
Mentsük, ami menthető. Nézzük mohó érdeklődéssel a retrókavalkádot, tanuljunk az elődöktől, a 
fényképezést forradalmasító Dulovits Jenőtől, a golyóstollat feltaláló Bíró László Józseftől, a 
mikrofloppyt megalkotó Jánosi Marcelltől. 
Az NJSZT számára elkezdődött a kiállítások évada: szeptember 21-ig a Nagy Károllyal közös tárlatban 
gyönyörködhetünk Budapesten, közben csúcsüzemben várja a látogatókat az NJSZT állandó kiállítása 
is Szegeden, amely szeptember 17-től az NJSZT első fél évszázadát bemutató tárlatnak is helyet ad. 
Szeptember 28-án pedig Túrkevén nyitunk kiállítást Kovács Győzőről. Megőrizzük a múlt értékeit – a 
menthető mentésével is befolyásoljuk a jövőt. 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/news/megnyitottunk-mentjuk-ami-mentheto 

 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/cimkek/njszt50
http://ajovomultja.hu/sites/default/files/attachments/mentsuk_ami_mentheto_fuzet.pdf
http://ajovomultja.hu/news/megnyitottunk-mentjuk-ami-mentheto


 

 

Kiállítás a Neumann Társaság első fél évszázadáról 
2018. szeptember 17. 13 óra 
NJSZT Informatika Történeti Kiállítás 
Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sgt. 23. 
 
Az 1968-ban alakult Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) kiállítással emlékezik 
meg fél évszázados történetéről. A tárlat az NJSZT missziójának megfelelően a „múlt értékeinek 
megőrzése”, a „jelenhez való alkalmazkodás” és a „jövő befolyásolása” témakörök legfontosabb 
mérföldköveit mutatja be. 
A 14 tabló és számos – legtöbb esetben kiállításon először látható – tárgy és dokumentum azt teszi 
világossá, hogy az elmúlt fél évszázad nem volt hiábavaló, az NJSZT komoly értékekkel járult hozzá az 
informatikai kultúrához: sokszor társadalmi szintű változások kezdeményezője vagy segítője volt. 
Az 1968-as, a magyar számítógépipar kezdetét jelentő szakkiállítási kiadványoktól az 1980-as 
években készült, korát megelőző, Commodore-64 által vezérelt robotkaron át az NJSZT idén, a 
nemzetközi ECDL Alapítványtól kapott, két rangos díjáig terjed a bemutatott ritkaságok sora. 
Az időszaki kiállítás szeptember 17-től november elejéig látogatható az NJSZT Informatika Történeti 
Kiállításában, majd a tervek szerint Budapesten, később pedig az NJSZT több területi szervezeténél 
lesz megtekinthető. 
 
A kiállítást megnyitja: Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója 

 
Neumann Jánosról 
 
Neumann János életműve az NJSZT felterjesztésére került a Hungarikumok sorába. A Hungarikumok 
Gyűjteménye - Magyar Értéktár honlapján részleteket hallgathatnak meg Alföldi Istvánnal, az 
ügyvezető igazgatóval készült riportból - itt - az Amerikában alkotó zseniális "marslakóról", akinek 
nevét épp fél évszázada, a Hidegháború kellős közepén vette fel Társaságunk. Az eredeti Hungarikum 
oklevél is látható lesz szeptember 17-én nyíló NJSZT50 kiállításunkon az NJSZT ITK-ban (Szent-Györgyi 
Albert Agora, Szeged)! 

 
Magánál hordja az NJSZT-tagkártyáját? 
 
Ha eddig nem tette, sürgősen keresse elő!  
 
Mint Önt is tudja, hisz ez ügyben tájékoztattuk: néhány hónapja csatlakoztunk a MAKASZ-hoz. A 
váltásról érdeklődő körkérdésünkre érkezett visszajelzések alapján ez elnyerte tetszésüket. 
Társaságunk ezzel a MAKASZ kedvezményrendszeréhez is csatlakozott növelve a tagjainknak járó 
napi szolgáltatások körét is.  
Tagkártyánk országszerte, az élet minden területén kedvezményeket biztosít. A MAKASZ számításai 
szerint az éves megtakarítás akár 102.500 Ft is lehet. Nyilván nem ezért tagunk, de biztos, hogy ez is 
számít.  
 
Részletes tájékoztató, az elfogadóhelyek felsorolásával: 

https://www.makasz.hu/njszt-kartya 
 
Eddig eljutott az olvasásban – és rádöbbent, hogy még nem tagunk?  
Nem csak a kedvezmények miatt érdemes csatlakozni az 50 éves NJSZT közösségéhez.  Várjuk 
jelentkezését! 

http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/egyeni-tagsag-belepes 
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Galaktikus kedvezmény NJSZT-tagoknak 
 
Jó hírünk van a sci-fi iránt rajongó tagjainknak!  
1968-ban alakult – tehát a 2001. Űrodüsszeiával egyidős – Társaságunk tagjai az eredeti ár 68%-áért, 
jelentős kedvezménnyel vehetik meg a Galaktika Fantasztikus Könyvek (GFK) sorozat köteteit. 
Mit kell tennie? 
Menjen el személyesen a Galaktikához (1024 Budapest, Fény utca 2., I/4., Nyitva: hétfőről péntekig 
10-16 óra között), válassza ki a kívánt könyvet vagy könyveket – és NJSZT-tagkártyája felmutatásával 
érvényesítheti a kedvezményt. (Házi feladat: mennyi a kedvezmény?  ) 
 
A kedvezmény 2018. december 31-ig érvényes. 
 
Néhány könyvajánlónk: 
Kasztovszky Béla: Álomutazás 
Arthur C. Clarke: 2010: Második űrodisszeia 
James Graham Ballard: Toronyház 

 
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) 2018. 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 
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Rendezvény a közeljövőben 
 
PMPub  
2018. szeptember 12. 18 óra 
Szimpla Kert 
1075 Budapest, Kazinczy utca 12. 
 
A PMI Hungarian Chapter követköző összejövetelét tartja "Perspektivizmus a 
projektmenedzsmentben - az igazság aspektusa" címmel. 
 
Bővebb információ és regisztráció: https://pmi.hu/index.php/pmpub/previous-pmpubs/1167-
pmpub-on-12th-september 

 
Információvédelem menedzselése LXXXII. Szakmai Fórum 
2018. szeptember 19. 9 óra 30 perc 
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 
 
A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakmai rendezvényén érintik az Ipar 4.0 kiberbiztonsági 
alapfogalmai, a GDPR alkalmazásának hatósági tapasztalatai, a blockchain témakörét.  
 
A Szakmai fórum az ISACA Hungarian Chapter által támogatott rendezvény. CPE pontszerzési 
lehetőség. 
 
Kérjük részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2018. szeptember 16-ig elektronikus regisztrációval a 
honlapon keresztül. 
 
Részletes program és regisztráció: https://hetpecset.hu/site/news/view/informaciovedelem-
menedzselese-lxxxii-szakmai-forum 

 
A beszéd számítógépes feldolgozása Magyarországon 
2018. szeptember 28. 14 órától 
Óbudai Egyetem (Budapest III. Bécsi út 96/B) F09 terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti 
Fóruma (NJSZT iTF) és az Óbudai Egyetem tisztelettel meghívja a 
magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy 
Számítástechnikai Műhelyek sorozatának következő rendezvényére, melyen 
ezúttal A beszéd számítógépes feldolgozása Magyarországon címmel tart szakmai megemlékezést. 
 
Minden érdeklődőt szívesen látnak. Részvételi szándékát kérjük, hogy itt jelezze! 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/a-beszed-szamitogepes-feldolgozasa-ma 
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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/ 

 

MIt hoz a következő 50 év? 
az 50 éves NJSZT ünnepi konferenciája 
2018. október 17. 
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 egy kedves 
eredménye, az Ergodtétel 

 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! 

 
„fakenews fék!” – IT biztonság konferencia a nemzetközi kiberhónap keretében 
2018. október 25. 13-17 óra 
Szent-Györgyi Albert Agora  
Szeged Kálvária sugárút 23. 
 
Az ECSM kampány keretében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
hagyományosan megrendezi az IT-biztonság konferenciáját „fakenews fék!” címmel, a 
civil biztonságtudatosságtól – IT biztonság közérthetően -  a professzionális védelem 
kritériumáig. 
A konferencia témája az NJSZT által augusztus végén kiadott IT biztonság közérthetően ingyenesen 
letölthető kézikönyvétől (amely elérhető innen: http://njszt.hu/de/it-biztonsag-kozerthetoen), az 
információ rendszerszemléletén keresztül a digitális kor védelméig terjed, kiemelve a hazai 
információ biztonság állami szerepvállalását. 
 
Felkért előadók: 

Bencsik Balázs – Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatója 
Rajnai Zoltán – Magyarország kiberkoordinátora 
Solymos Ákos – Quadron Kibervédelmi Kft.  
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Keleti Arthur – kibertitok jövőkutató 
Kürti Sándor – Kürt Zrt. 
Gyarmati Péter  –  professzor 

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a https://njszt.hu/fakenews-fek-
regisztracio linken lehet. 

 

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  
 
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 

 
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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