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Fektessen a jövőbe! Önnek 1 százalék, nekünk 100 százalék. És nyugodt lehet: száz
százalék, hogy támogatása jó helyre kerül.
Az NJSZT már 51 éve a magyar IT-világ meghatározó szervezete. De nemcsak a múltunk jelent
garanciát: a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként is mindent elkövetünk, hogy az MI jövője a
mi jövőnk legyen, minden előnnyel a magyar társadalom minden tagja számára.
A digitális világ GPS-eként segítjük a tájékozódást az információs társadalom világában.
Megőrizzük a múlt értékeit. A világ 4-5 legnagyobb informatikai gyűjteményének egyikét fejlesztjük,
hogy a Jövő múltját az Ön „unokái is láthassák”.
Alkalmazkodunk a jelenhez. Magyarország versenyképessége elképzelhetetlen a digitális
kompetenciák nélkül. Bizonyítjuk a digitális írástudást: 22 éve az ECDL hazai vezető szervezeteként.
Befolyásoljuk a jövőt. Legyen szó akár informatikai versenyekről, akár diákolimpiai felkészítésről.
Nálunk nincs lógás, de van LOGO verseny, minden Nemes versengés az NJSZT-hez kötődik, ahogy a
Neumann Verseny is. Robotikában és robotversenyekben is otthon vagyunk.
Támogassa adója 1 százalékával a Neumann Társaságot. Területi és szakmai közösségeink
behálózzák az országot, várjuk tagjaink sorába – és köszönjük a támogatást!

Ismét első a Neumann!

Most „névrokonunknak” és szakmai partnerünknek, a BMSZC Neumann János Számítástechnikai
Szakgimnáziumának gratulálhatunk:
Az idei Dusza Árpád Programozói Emlékversenyen résztvevő csapatuk első helyezett lett.
A csapat tagjai:
Horváth Gergely, Isakov Erik, Stefan Kornél.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Répásné Babucs Hajnalkának, aki múlt évi Tarjándíjasunk!

Mindent megteszünk Náray Zsolt és az SZKI emlékének megőrzéséért
Immár több évre nyúlik vissza az a civil kezdeményezés, amely azt
célozta, hogy Náray Zsolt, a Számítástechnikai Koordinációs Intézet
nevét viselje az SZKI székháza (ma: Alkotmánybíróság) mellett
található Donáti lépcső. Ezt a kezdeményezést a múlt évben
Társaságunk is felkarolta, mert kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
Náray életművét közismertté tegyük. Az eredeti kezdeményezést
kibővítve jeleztük az I. kerület Önkormányzat felé, hogy nem
feltétlenül a Donáti lépcső átnevezéséhez ragaszkodunk (amely a 19.
század óta viseli a Donáti nevet, a rá merőleges utcához hasonlóan),
hanem egy még névtelen közterület elnevezését is felvetjük.
Sajnos a 2018-2019-ben lefolytatott, hosszas levélváltások után az I.
kerületi Önkormányzat a héten jelezte felénk, hogy nincs módjuk
közterületet átnevezni, még névtelen közterületet pedig nem tudnak
biztosítani. 2017-ben, az óbudai önkormányzat számára is
presztízsnövelő módon, az NJSZT kezdeményezésére közterületet
neveztek el Jánosi Marcellről. Az óbudai siker alapján úgy gondoltuk, lehetséges az önkormányzatok
számára is örömteli módon közterület elnevezése.
Sajnáljuk, hogy ez Náray Zsolt esetében nem lehetséges, de az indoklást el kell fogadnunk.
Ez azonban Náray Zsolt emlékének fontosságát nem csökkenti.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság úgy gondolja, Náray életműve és annak
„koronája”, a fél évszázados SZKI a magyar informatikai örökség fontos része. Ennek szellemében
az év folyamán (várhatóan ősszel) lehetőséget biztosítunk rá, hogy a legméltóbb helyen, az NJSZT
Informatika Történeti Kiállításában kamarakiállítással emlékezzünk az SZKI50-re.
Bővebben:
http://njszt.hu/neumann/hir/20190225/mindent-megteszunk-naray-zsolt-es-az-szki-emlekenekmegorzeseert

Győző 86
Ma lenne 86 éves Társaságunk legendás főtitkára, Kovács Győző (1933-2012). Születése 85.
évfordulójára rendezett kiállításunk, a Győző győzött március 10-ig látogatható a Finta Múzeum
Vadász Pál Kiállítótermében, Túrkevén.
Az év folyamán a kiállítás felhasználásával is megemlékezünk Kovács Győzőre az általa alapított
szekszárdi Neumann Versenyen is.
Tárlatunk Túrkevén:

http://www.fintamuzeum.hu/?page_id=3631

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin februári 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 legújabb kutatásairól, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és
nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről.
https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2019-februar

Rendezvények a közeljövőben
MTA SZTAKI – Rudolf E. Kálmán Distinguished Lecturer Program
2019. március 18. 16:00 óra
MTA SZTAKI, Nagytanácsterem
Budapest Kende utca 13-17.
Risk and complexity: a new theory to control uncertainty
Prof. Marco Claudio Campi, Professor of Systems Theory Dept. of Information Engineering University
of Brescia, Italy
Az előadás szervezésében közreműködik a Bolyai János Matematikai Társulat és a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság.
A rendezvény támogatói: MTA SZTAKI és a Centre of Excellence in Production Informatics and Control
(EPIC).
Az előadás nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Részvételi szándékát kérjük a www.sztaki.hu/Kalman címen jelezni
Abstract. Decisions are based on past experience but they are applied to future cases. In this talk, we
shall study fundamental links between risk and complexity in data-driven decision-making. In
particular, we present a new theory to rigorously judge the probability that a decision based on
experience will under-perform in new situations. The generality of this approach makes it useful
across a variety of fields, including control, finance and medical applications and examples will be
provided to highlight its versatility.

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. március
2019. március 20. 17 óra
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Előadás címe: Add elő magad! A magával ragadó, emlékezetes kommunikátor titkai
Előadó: Györffy Kinga retorikai-storytelling tanácsadó és tréner, egyetemi oktató
A 21. század projektmenedzsere elsősorban megoldásokat és eredményeket ad elő − és ad el. Ennek
természetesen forrása maga a projekt, de a siker elsősorban a projektmenedzser személyétől,
szenvedélyétől, illetve meggyőzési, történetmesélési stílusától függ. Hogyan tudja Ön
projektmenedzserként a személyes-emberi elemeket professzionálisan használni? Mivel kerülheti el
a sztorizgatás csapdáját? Mi az egyszerű, ugyanakkor magával ragadó történet legnagyobb titka?
Előadásában Györffy Kinga olyan eszközöket fog bemutatni, amelyek túlmutatnak a puszta érvelésen,

tény- és tárgyszerűségen – és amelyek az érthetőség, illetve átélhetőség valódi élményét nyújtják a
megbízóknak, ügyfeleknek.
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2019-marcius-446

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.
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 Számítógéptudományi 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

