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Budapesten is megnyitott az NJSZT50 kiállítás 
 

November 13-án, Budapesten, a Zipernowsky 
Tudományok és Művészetek Házában nyitottuk újra 
jubileumi kiállításunkat, az NJSZT50-et.  
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság első 
fél évszázadát bemutató időszaki kiállítás Szegedről, a 
Társaság saját, a világ élvonalába tartozó Informatika 
Történeti Kiállításából érkezett, de fontosnak gondoltuk, 
hogy Budapesten is elérhető legyen – mondta Alföldi 
István ügyvezető igazgató, aki köszöntötte a szép 
számban megjelent érdeklődőket. 
A budapesti helyszínen két régi relikviával is gazdagodott 

a kiállítás: az első elnök, Tarján Rezső által dedikált könyvet Németh Pál kölcsönözte számunkra, 
Rétallér István, a HCC számítógép-építő klub alapító titkára pedig saját maga építette TRS-80 
számítógépét ajánlotta fel, hogy méltóképp emlékezhessünk meg az idén elhunyt Simonyi Endre 
elnökletével alapított szakmai közösségről. 
Az NJSZT50 december 7-ig, minden héten keddtől péntekig 10 és 17 óra között, ingyenesen 
látogatható. Azok számára, akik csak hétvégén érnek rá, november 24-én, szombaton 14 órától 
rendhagyó szakmai tárlatvezetést tart Képes Gábor, melyet Neumann János kortársaival forgatott 
filmrészlet vetítése egészít ki. Minden érdeklődőt szeretettel látunk! 
 
Bővebb beszámolónk, a Civil TV11 videójával: 
http://ajovomultja.hu/news/budapesten-megnyitott-az-njszt50-kiallitas   
 

50 éves jubileum és megújulás az NJSZT-nél 
 
November 5-én Tisztújító Közgyűlést tartott az idén 
50 éves Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (NJSZT).  
Annak érdekében, hogy vállalt küldetését 
("Megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a 
jelenhez, befolyásolni a jövőt") még hatékonyabban 
tudja képviselni, komoly erők sorakoztak fel az 
NJSZT megújult vezetésében – köztük az új, 
digitalizált világ és az ipar képviselői.  
A szervezet új elnöke Beck György lett.  
 
Megújuló Társaságunkról az IT Business forgatott az NJSZT a közgyűlés napján tartott gálavacsoráján: 
https://www.youtube.com/watch?v=MNe43mQhwnk 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/cimkek/njszt50
http://ajovomultja.hu/news/budapesten-megnyitott-az-njszt50-kiallitas
https://www.youtube.com/watch?v=MNe43mQhwnk


 

 

Interjú Alföldi Istvánnal az IME folyóiratban 
 
Ötvenéves a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság címmel Boromisza Piroska készített 
interjút ügyvezető igazgatónkkal, Alföldi Istvánnal az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy című 
lap 2018. októberi számában. A rendkívül tartalmas beszélgetés bepillantást enged Társaságunk 
történetébe, tevékenységeibe és a jubileumi év részben azóta már megvalósult eseményeibe, melyek 
közül az NJSZT50 kiállításunk budapesti megnyitóját épp tegnap este 6 órakor tartottuk a 
Zipernowsky Házban.  
Figyelmükbe ajánljuk az IME interjúját! 
http://njszt.hu/neumann/hir/20181113/interju-alfoldi-istvannal-az-ime-folyoiratban  

 
15. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző 
szellemében 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium 2019-ben 15. 
alkalommal hirdeti meg általános és középiskolás diákok számára a nemzetközi Neumann 
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, az alapító Kovács Győző szellemében. 
A verseny célja, hogy az informatikát szerető diákok számára az általuk elkészített pályamunkák 
elkészítésén keresztül lehetőséget biztosítson tehetségük kibontakoztatására. 
A versenyzők a következő kategóriákban küldhetnek be pályaműveket: 
1. Oktatóprogramok – amelyek közismereti illetve szakmai tárgyak önálló / konzultáció nélküli 

tanulására alkalmasak. 
2. Alkalmazói programok – valamely felhasználói probléma megoldására készített alkalmazás. 
3. Játékprogramok – versenyzők saját maguk által készített játékprogramjaikkal versenyezhetnek. 
4. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver). 
5. Számítógépes művészeti programok – számítógépes grafika, zene. 
6. Számítógéppel támogatott tervezés – ebben a kategóriában várjuk a különböző CAD 

programokkal megszerkesztett tervrajzokat, látványterveket. 
7. Animáció – számítógéppel előállított animáció.  
8. WEB-es felületeket készítő – CMS rendszereket tevőlegesen adaptáló versenyzők pályamunkáit 

várjuk (csak általános iskolások részére) 
A versenyen bárki részt vehet (általános és középiskolás diákok, egyetemisták), aki a döntő induló 
napjáig, azaz 2019.március 21-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A versenyre – hagyományosan – 
egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet. További információ és a nevezés a verseny 
honlapján, a http://www.ibela.hu/neumann címen elérhető on-line felületen történik.  
Nevezési határidő: 2019. február 14. A nevezés előtt a pontos feltételek megismerése céljából 
olvassa el a Versenyszabályzatot! 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/tehetseggondozasi-
szakosztaly/hir/neumann-verseny-2019-versenyfelhivas  

 
Prograce programozó verseny Pécsett 
 
Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy az NJSZT Baranyai Területi szervezete és a Pécsi 
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar harmadik alkalommal is megrendezi a PROGRACE 
programozó versenyt. A versenyre idén is 3 fős csapatokat jelentkezését várják. 
 
Jelentkezési határidő: 2018.11.20. 
 
Részletes információk és jelentkezés: https://prograce.hu 
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Meghosszabbított pályázati határidő 
 
A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ )által kiírt „Az év középfokú digitalizációs 
iskolai tanári csapata 2018” című és az „Általános iskola pályázat” beadási határideje 2018. 
november 18-ra módosult.  
 
Bővebben: https://www.mvisz.hu/ 

 
Újabb kedvezménnyel bővült az NJSZT-MAKASZ kártya 
 
Örömmel jelezzük, hogy végre újra megindult a MOL-MAKASZ Partnerkártya regisztráció. A MOL 
Partner Kártya igénylése a www.makasz.hu weboldalon keresztül történik. Az igénylés feltétele 
érvényes MAKASZ kártya, és a Csatlakozási nyilatkozat online kitöltése, elfogadása. Az alábbi linkre 
kattintva közvetlenül eléri a rendelési felületet, ahol bejelentkezést követően már meg is tudja 
rendelni a kártyáját. A kártya díjtalan, és csak aktív MAKASZ kártyával rendelkező tagok tudják 
megrendelni. A megrendelést követően a MOL fogja kipostázni a kártyát a megadott címre. 
A MAKASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-n keresztül igényelhető MOL Partner kártya bruttó 6 Ft/ 
liter azonnali forint kedvezményt biztosít tankolásaikor a hagyományos EVO 95 benzin és EVO Diesel 
üzemanyag árából, valamint 12 Ft/liter kedvezményt az EVO 100 Benzin Plus és EVO Diesel Plus 
árából. 
Ezen túl 10 % további engedményt nyújt kenőanyag és autókemikália vásárlása, valamint autómosó 
szolgáltatás igénybevétele esetén. 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 
Biztonságtudatosság - nyitott labor 
2018. november 16. 13-14 óra 
PTE MIK, 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. A214-es labor 
 
Előadó: Gyurák Gábor 
 
Az NJSZT Baranyai Területi Szervezete nyitott labort szervez az informatikai biztonság iránt 
érdeklődők számára. A hálózatbiztonsági laborban az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az etikus 
hackerek mindennapjaiba, szembesülhetnek azokkal a veszélyekkel, amelyek a kibertérben 
leselkednek rájuk. A bemutató nem titkolt célja az érdeklődők biztonságtudatosságának erősítése, 
azon belül is az erős jelszavak használatának és a szoftver javítások fontosságának hangsúlyozása. A 
helyszínen bemutatásra kerül az NJSZT IT BIZTONSÁG KÖZÉRTHETŐEN című kiadványa. 

 
Szkeptikusok XXIV. Országos Konferenciája 
2018. november 17. 10:00–17:00 óra 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar  
8000 Székesfehérvár, Budai út 45. 
 
10:00 - 10:15 Megnyitó  
Dr. Seebauer Márta 
dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
 
A délelőtti program levezető elnöke: 
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Dr. Seebauer Márta 
dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
 
10:15 - 10:45 Építsünk hidakat! 
Az információáramlás és az együttműködés fontossága a józan észért vívott küzdelemben 
Előadó: Pintér András Gábor 
Podcaster, a European Skeptics Podcast producere és házigazdája 
10:45 - 11:00 Kiből lesz marskutató? 
Előadó: Dr. Kiszely Márta, szeizmológus MTA CSFK GGI 
11:00 - 11:30 "Szemelvények a hitelesség természetrajzából" 
Előadó: Vitályos Gábor, információtechnológia szakértő 
Vitályos Consulting, NJSZT 
11:30 - 11:45 Szünet 
11:45 - 12:45 Miért vagyok szkeptikus? 
Dr. Almár Ivánnal, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagjával beszélget Benkő Andrea, 
az MTVA szerkesztő-műsorvezetője 
12:45 - 13:00 Kérdések, hozzászólások 
13:00 - 14:00 Ebédszünet 
A délutáni program levezető elnöke: 
Dr. Nagy Rezső, főiskolai docens, a TIT Fejér Megyei Egyesületének elnöke 
14:00 - 14:40 Mi vagy MI? – Operáció vagy kooperáció? 
Előadó: Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság igazgatója 
14:40 - 15:20 A mesterséges intelligencia alkalmazásának jogi aspektusai 
Előadó: Dr. Tari Fruzsina, jogász, független szakértő 
15:20 - 15:45 Kérdések, hozzászólások 
Zárszó  
 
A Konferencia szervezői: 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
TIT Fejér Megyei Egyesülete 
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány 
 
Támogató: 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Főszervező:  
Trupka Zoltán 
 
Részletek: http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus/2018/index.htm 

 
Információvédelem menedzselése – LXXXIII. Szakmai Fórum 
2018. november 21. 
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 
 
Novemberben nyolcvanharmadik alkalommal rendezik meg az "Információvédelem menedzselése" 
szakmai fórumot. A 2018. november 21-i eseményt szervező Hétpecsét Információbiztonsági 
Egyesület elsősorban az informatikai biztonság felelőseire számít - IT biztonsági szakemberek, IT 
biztonsági vezetőkre, szakemberekre, rendszergazdákra -, valamint a téma iránt érdeklődőkre. A 
rendezvény egyaránt érinti a köz-és versenyszféra szereplőit! 
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A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
A Szakmai fórum az ISACA Hungarian Chapter által támogatott rendezvény. CISA szakemberek 
számára pontszerzési lehetőség. 
 
Bővebb információ: www.hetpecset.hu 

 
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 
2018. november 21. 
KPMG Székház (1134 Budapest, Váci út 31.) 
 
Előadó: Sipos Tünde tanár, tréner, mediátor 
 
Önmotivált ember csak az lehet, aki önkéntesként dolgozik? Hogy találjuk meg a motivációt egy 
projekt során? Mit kapunk az önkéntes munka során, amit egy projektben nem? Miért olyan fontos a 
motiváció egy projekt vagy egy munkahely esetében? Fontos kérdéseket válaszol meg Sipos Tünde, le 
ne maradjon! 
 
Részletes információ és regisztráció: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-
esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2018-november-433 

 

 
A Mester és MI! 
Neumanntól a blokkláncig és tovább 
 

A regisztráció lezárult! 
 
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk. 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért  
 
Program: 
09.30-09.50 Regisztráció 
09.50-10.00 Konferencia megnyitás 
10.00-10.25 Wisinger István: Neumann János a jövő mérnöke 
10.25-10.50 Papp László: mikorra várható a 4. ipari forradalom? 
10.50-11.15 Z.Karvalics László: Társadalommérnökség, tudáskormányzás, nyomvonalvágás (Szilánkok 
az OI (Szerves intelligencia) kihíváslistájáról)  
11.15-11.30 Kávészünet 
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11.30-11.55 Krasznay Csaba: Ki a leggyengébb blokkláncszem, avagy a biztonságos technológiák 
találkozása az emberrel 
11.55-12.20 Bojár Gábor: Negyedik ipari- vagy harmadik informatikai forradalom? 
12.20-13.10 Az NJSZT 2018. évi díjainak, valamint a Kovács Attila díj -„Az év informatikai újságírója”  -
  átadása 
13.10-14.15 Ebéd 
14.15-14.40 Székely Iván: Tényeken Túli Társadalom - avagy már az álhírekben sem bízhatunk? 
14.40-15.05 Sík Zoltán: A blockchain és a kriptoeszközök  
15.05-15.30 Trinh Anh Tuan: Blokklánc technológia: Bitcoin-tól az elosztott mesterséges 
intelligenciáig  
15.30-15.55 Vágujhelyi Ferenc: Hitelesség tanúsító nélkül – mérlegen a blockchain technológia 
15.55-16.20 Csepeli György: Technológia és antropológia 
 
A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az 
Információs Társadalom folyóirat. 
 

  
 

LAN Party Pécsett 
2018. november 29. 
Pécs, Boszorkány u. 2. 
 
A Juhász Jenő Szakkollégium szervezésében és az NJSZT Baranyai Területi Szervezet szakmai és 
anyagi támogatásával valósul meg az első PTE LAN Party. Az egész éjszakás játék 2018-11-29-én este 
19:00-kor kezdődik és másnap reggel 7:00-ig tart. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. 
 
Részletek: https://www.facebook.com/events/247031635994126/ 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: goo.gl/FQCTqx 
Jelentkezési határidő: 2018.11.28. 23:59 
 

XXXI. Neumann Kollokvium 
2018. november 30. - december 1. 
Szent-Györgyi Albert Agora 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya és a Szegedi 
Tudományegyetem ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézete 2018-ban 31. alkalommal 
rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot Szegeden. A hazai egészségügyi informatika - 
több évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken, 
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató- és 
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci 
szereplők megjelenésére is. 
 
Részletes információ és regisztráció: http://neumann-kollokvium.njszt.hu/ 
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Neumann János élete filmen és regényben 
2018. december 6. 14 óra 
Óbudai Egyetem F09 terem 
Budapest III. Bécsi út 96/B 
 
2018. december 6-án 14 órától a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Informatikatörténeti Fórum (NJSZT iTF) újabb rendezvényére várja szeretettel az érdeklődőket. 
Wisinger István: Egy elme az örökkévalóságnak – Neumann János regényes élete című 
könyvbemutatója és Dénes Gábor: Neumann János – John von Neumann című filmjének vetítésére 
kerül sor a szerzők közreműködésével. 
 
Kérjük december 3-ig regisztráljon! 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/neumann-janos-elete-filmen-es-regenyb 
 

Külföldi rendezvények 
 

FedCSIS 2019 
1-4 September, 2019  
Leipzig, Germany 
 
The 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you 
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, project 
dissemination meeting, special session, etc.). The FedCSIS multi-conference consists of a significant 
number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 20, 2018.  
The Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days. 
Invitation is extended also to existing events that would like to join the vibrant FedCSIS ecosystem. 
 
www.fedcsis.org 

 
További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 
 

 
 
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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