NJSZT HÍRLEVÉL
2014. május 7.
NJSZT éves beszámoló közgyűlés
2014. május 28. 10.00 óra
Danubius Hotel Gellért, Tea Szalon
1111 Bp. Gellért tér 1.
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2014. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2014. május 28-án 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Szakmai előadás:
Kliens oldali titkosítás a felhőben – miért más mint az SSL? – Lám István a 2013. évi Start-up
Innovációs díjban részesített és a Hungarian Cloud Award 2014 díjas Tresorit Kft. ügyvezetője
Napirend:
1.
Elnöki beszámoló
2.
Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2013. év pénzügyi terv-tény elemzése.
3.
A Felügyelő Bizottság beszámolója
4.
A 2014. év pénzügyi terve
5.
A közhasznú jogállás megújításához szükséges jogszabályi hivatkozások kiegészítése az
alapszabályban
Kérjük, hogy legkésőbb 2014. május 13-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak
szerint:



név, munkahely, email cím megadásával
titkarsag@njszt.hu; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)

A 2013. évi közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.
Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat!

Adatközpont Csillebércen
Április 16-án különleges lehetőség kínálkozott a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Informatika Történeti Fóruma (NJSZT ITF) által szervezett konferencia résztvevőinek. A fórum
küldetése szerint elsősorban a magyar informatika történetéből mutat be kiemelkedő szereplőket,
most viszont a hangsúly legalább annyira a jelen egyik legfontosabb intézményén és egy általa
megvalósított high-tech csúcsberuházáson volt, mint a múlton. A helyszín és a társszervező az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont Adatközpontja volt, Csillebércen.
A rendezvényről Képes Gábor beszámolóját itt olvashatja:
http://njszt.hu/neumann/hir/20140427/adatkozpont-csillebercen

Rendezvények a közeljövőben
A MALÉV és a magyar polgári repülés informatikai története
2014. május 12. 14 óra
Gábor Dénes Főiskola, Neumann János terem
Budapest XI., Mérnök utca 39.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSZT ITF), és a
Gábor Dénes Főiskola tisztelettel meghívja a magyarországi informatikában különleges szerepet
játszó területet bemutató konferenciára.
A rendezvényről bővebb információ: http://www.gdf.hu/tudomanyos-elet/konferenciak/malev-esmagyar-polgari-repules-informatikai-tortenete

Nemzeti Innovációs Hivatal információs nap
2014. május 16-án 10.00 - 12.00 óra
Nemzeti Innovációs Hivatal, 1062 Budapest, Andrássy u. 12., Nagyterem
A Nemzeti Innovációs Hivatal információs napot szervez az idősek tevékeny és önálló életvitelét
szolgáló infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztését támogató AAL (Active
Assisted Living) programról. A rendezvény során bemutatásra kerülnek a Horizont 2020 program
informatika és egészségügy tématerületének releváns felhívásai is.
A részletes program és a regisztráció az alábbi linken érhető el:
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/aal-informacios-nap-2014

XX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
2014-ben XX. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Multimédia az Oktatásban Szakosztályának szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy
elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és

külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes
szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.
A konferencia nyelve magyar és angol.
A részvételi díj, regisztráció, további részletek: http://mmo2014.nyme.hu/index.php?lang=hu

Informatika a felsőoktatásban 2014 Konferencia
2014. augusztus 27-29. Debrecen
A konferencia előadásra való jelentkezési határidejét meghosszabbították. A konferencián előadni
szándékozók az előadásaik absztraktját az EasyChair rendszerbe 2014. május 11-ig tölthetik fel.
Az informatika gyors ütemű fejlődése a szakterülettel foglalkozó szakembereket, oktatókat,
kutatókat, vezetőket naponta újabb és újabb kihívás elé állítja. Az informatika növekvő jelentősége az
oktatás, kutatás és az intézményi működtetés számára is rendkívül fontos. A felsőoktatási reform
jelentős feladatok elé állítja a felsőoktatási intézményeket, és érinti az informatikai szakképzést.
2014. augusztus 27-29. között, immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az "Informatika a
felsőoktatásban" elnevezésű konferencia, melynek célja, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről,
és megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az oktatók, kutatók és az intézmények
szükségszerűen találkoznak, fórumot biztosítson a tudományos eredményeknek. A rendezvény célja
továbbá, hogy valamiféle iránytű szerepet betöltve próbálja segíteni a különböző egyetemi és
intézményi stratégiák megfogalmazását, tapasztalatok megvitatását és hasznosítását.
További információ, határidők, jelentkezés: http://w1.inf.unideb.hu/if2014

IT biztonság közérthetően

Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A térítésmentes szolgáltatással az
NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismereteket a számítógép-használók
informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez.
(letöltés:
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv)
A könyv különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre
komolyabb kockázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.
A könyv egyúttal az IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható.

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

Feliratkozás hírlevélre

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

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.

Üdvözlettel: NJSZT

