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2019. január 9. 

Boldog új jövőt! 
 
Az ünnepek közötti és az évkezdő napok „bejglimérgezésében” talán nem volt ideje naponta követni 
az informatika híreit. Jelezzük, az idő nem állt meg az ünnepek alatt sem – mi pedig nemcsak egy 
boldog új évet, de boldog jövőt is kívánunk, amely elképzelhetetlen az informatika, robotika és a 
mesterséges intelligencia nélkül. Olvassa továbbra is az NJSZT Hírlevelét, Facebook oldalát, Jelenből a 
jövőbe blogját! 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 

„INFORMÁCIÓVÉDELEM MENEDZSELÉSE” - LXXXIV. Szakmai Fórum 
2019. január 16. 9.30 
Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 
 
Januárban nyolcvannegyedik alkalommal rendezik meg az "Információvédelem menedzselése" 
szakmai fórumot. A 2019. január 16-i eseményt szervező Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 
elsősorban az informatikai biztonság felelőseire számít - IT biztonsági szakemberekre, IT biztonsági 
vezetőkre, szakemberekre, rendszergazdákra -, valamint a téma iránt érdeklődőkre. A rendezvény 
egyaránt érinti a köz-és versenyszféra szereplőit!  
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  oldalon. 
 

XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 
2019. január 24-25. 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja 
6722 Szeged, Ady tér 10. 
 
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete és az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia 
Kutatócsoportja tizenötödik alkalommal rendezi meg Szegeden a Magyar Számítógépes Nyelvészeti 
Konferenciát az NJSZT támogatásával 2019. január 24-25-én. A konferencia a nyelv- és 
beszédtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja 
az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek 
bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak 
ismertetésére is. 
A konferencián a legkiemelkedőbb előadást és szakmai teljesítményt bemutató kutatót a "Legjobb 
Cikk Díja" odaítélésével jutalmazza a programbizottság, továbbá idén először tervezzük bevezetni a 
"Legjobb Bíráló Díját" is, így elismerve a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiai kutatások 
kiemelkedő eredményeit, továbbá a bírálók sokszor fáradságos, ámde nélkülözhetetlen munkáját. 
 
Regisztráció és bővebb információ: http://rgai.inf.u-szeged.hu/index.php?lang=hu&page=mszny2019 
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Elhunyt Jakab Ágnes 
 
2018. december 26-án, életének 75. évében váratlanul elhunyt Jakab Ágnes újságíró. Már az NJSZT 
által kiadott Mikroszámítógép Magazin 1983-as első számában is ő gondozta az „Ember-gép 
kapcsolat” rovatot, és a lap későbbi átalakulásai során (Alaplap, Új Alaplap) mindvégig ott dolgozott 
olvasószerkesztőként, szerkesztőként, szerzőként. A számítástechnikai szakmában szerzett jártassága 
és kapcsolatai révén az NJSZT számára is értékes partner volt. 
 
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. január 22-én, 10 óra 45 perckor lesz a rákoskeresztúri Új 
Köztemető (Budapest Kozma u. 8.) ravatalozójában. 
 
Nyugodjon békében! 
 

Tisztelt Tagtárs! 
 
A zavartalan kapcsolattartás érdekében kérjük, mielőbb tudassa velünk az adataiban bekövetkező 
változásokat (e-mail cím, telefonszám, postai cím)! 
 
A tagság megújításához kapcsolódó információk: 
• Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérjük Tagtársainkat, hogy a tagdíjat legkésőbb tárgyév 

március 1-ig szíveskedjenek befizetni! Április hónaptól a szolgáltatásokat csak fizető tagjaink 
részére biztosítjuk.  

• A tagdíj befizetése történhet: 
• átutalással (számlát nem áll módunkban adni), az alábbi bankszámlára: 

Bankszámlavezető neve: SBERBANK 
Számlaszám: 14100206-13227949-01000008 
Megjegyzés: "NÉV, tagsági szám, tagdíj 2019". 

• csekken  
• készpénzben a NJSZT Titkárságán (1054 Bp. V., Báthori u. 16.)  

• Tagdíj kategóriák: NJSZT tagsági díj: 2400.-Ft/év,  
Kedvezményezettek: Nyugdíjas: 1200.-Ft/év, Diák 800.-Ft/év 
A folyamatos, legalább 5 év tagsági viszonnyal rendelkező, 65 év feletti 
tagtársak kérhetik a tagdíj elengedését. Amennyiben az előző években már 
éltek ezzel a lehetőséggel, úgy a kedvezmény 2019. évre automatikusan 
jóváírásra kerül. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. évi tagdíjak befizetéséhez csekket csak azoknak küldünk, akik 
ezt külön igénylik. A csekk igénylését az alábbi elérhetőségeken várjuk: lendvaiorsi@njszt.hu címen, 
illetve a 472 2727 telefonszámon.  
Kérjük, ha módjában áll, Ön is átutalással rendezze tagdíját! 

 
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 
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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! 
 

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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