
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. március 4. 

A jubiláló EMT 
 
Február 21-én ünnepelte megalakulásának 25. éves évfordulóját az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT). Az évfordulót a Társaság Kolozsváron, a Sapientia egyetem szép, 
modern, új épületében ünnepelte meg. A Társaság az ünnepi ülésre meghívta mint társszervezetet, 
az NJSZT-t is, aki elsőként karolta fel munkájukat Magyarországon. 
Az EMT közelítőleg 800 taggal, 10 Szakosztályban, 4 Fiókszervezetben (területi szervezet) működik. 
Konferenciákat rendez, kiadványai jelennek meg, ifjúsági versenyeket szervez. 
Az EMT Számítástechnikai Szakosztálya (vezetője Dr. Sebestyén-Pál György) hivatalosan a Társaság 
megalakulásától, azaz 1990-től működik együtt Társaságunkkal, bár tagjai már korábban tagjai lettek 
az NJSZT-nek. Tagjaink, mint előadók vagy résztvevők rendszeresen megjelennek éves 
konferenciájukon, a SZÁMOKT-on. Ebben az évben erre október 8-11 között, Aradon kerül sor. Az 
EMT tagjai részt vesznek a Nemes Tihamér Informatikai Tanulmányi Verseny megszervezésében is. 
Tudománytörténeti Szakosztályuk (vezetője Dr. Kása Zoltán) pedig segít az Informatikatörténeti 
Adattár kiépítésében. 
A jubileumi ülésen ünnepi beszédet mondtak Dr. Köllő Gábor elnök, Dr. Selinger Sándor alapító elnök 
és Dr. Dávid László rektor, a SAPIENTIA Egyetemől. Számos társszervezet képviselője köszöntötte a 25 
éves EMT-t. Társaságunk nevében Havass Miklós tiszteletbeli elnök mondott köszöntőt. Sor került a 
Pro Scientia Transsylvanica díjak átadására, majd kamarazenei koncert zárta a bensőséges 
ünnepséget. 

 
 
 
A látássérült emberek az Infoalap ingyenes tananyagaival készülhetnek ECDL vizsgára 
 
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány (INFOALAP) honlapján már elérhető és ingyenesen 
letölthető az új ECDL Select Start vizsga mind a négy moduljának billentyűzetközpontú, kifejezetten a 
vak és aliglátó emberek számára kidolgozott tananyag-csomagja. Az új vizsga a következő négy 
témakört foglalja magába: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés. 
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Az alapítvány sokéves oktatási tapasztalattal rendelkező informatikaoktatói által összeállított 
tananyag maximálisan megfelel a legújabb vizsgakövetelményeknek. Egy könnyen kezelhető, logikus 
felépítésű, a vak és gyengénlátó emberek számítógép-használói szokásait figyelembe vevő, 
gyakorlatközpontú oktatóanyagot kaphat kézhez minden vizsgára készülő látássérült ember. A 
tananyag a látássérült felhasználók által leginkább kedvelt nagybetűs, mp3 és Daisy formátumokban 
érhető el. 
 
Az alapítvány bízik abban, hogy e tananyagsorozat megjelentetésével új utat nyitott mindazok 
számára, akik vak vagy gyengénlátó emberként szeretnék elsajátítani a legkorszerűbb informatikai 
alapismereteket, hogy munkát vállalhassanak, tanuljanak, vagy egyszerűen információkhoz 
juthassanak az internetről. Segíteni szeretné azokat az informatikaoktatókat is, akik egy világos, 
felhasználóbarát, minden korosztály számára hasznosítható tananyagot keresnek látássérült diákjaik 
számára.  
A tananyag-csomag az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány weboldaláról tölthető le, kiadását 
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta. 

 
 
Szakmai és területi szervezetek 
 
Hagyományainkhoz híven, 2015. február 26-án tartottuk az NJSZT területi szervezetek vezetőinek és 
szakmai közösségek vezetőinek találkozóját. A találkozókon Alföldi István ismertette a 2015. évre 
tervezett programokat, értékelte az NJSZT helyzetét, a szakmai és területi szervezetek beszámoltak a 
2014. évi tevékenységeikről és a 2015. évi tereikről.  
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Rendezvények a közeljövőben 
 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) informatikai rendszere a 
kezdetektől napjainkig 
2015. március 5. 14:00 
OMSZ földszint díszterem (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.) 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSzT iTF) és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) tisztelettel meghívja az  
 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) informatikai rendszere a kezdetektől napjainkig 
című rendezvényére, melyen azt az utat tekintjük át, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat a 
légkör megfigyelése, az adattárolás, adatfeldolgozás, az időjárás numerikus előrejelzése és a klíma 
modellek területein, mint a mindenkori informatikai csúcstechnológia alkalmazója bejárt. 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150223/orszagos-meteorologiai-szolgalat-
omsz-informatikai-rendszere-a-kezdetektol 

 
 
Hátrányos helyzetűek és időskori életvitelt segítő rendszerek 
2015. március 6. 14.00 óra 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Egészségipari Mérnöki Tudásközpont 
(EMT) Cím: 1111 Budapest, Egry József u. 18, V1 épület, C szárny, 2. emelet, Neumann János 
Tárgyaló 
 
Hátrányos helyzetűek és időskori életvitelt segítő rendszerek címmel megrendezésre kerül az NJSZT - 
Orvos-biológiai Szakosztály következő tudományos ülése. 
 
A rendezvény programja 
 
14.00-14.20 A mozgásvizsgálatok korszerű módon - Steiner Henriette 
14.20-14.40 Egy speciális mozgásforma: Steady motion fitness - Steiner Henriette és Abonyi Barbara  
14.40-15.00 Mozgáskövető szoftver tervezésének előkészítése - Taliga Miklós  
15.00-15.20 Játszmanapló és pontozás az M3W rendszerben - Andrási I., Kiss N., Póczik Á.  
15.20-15.40 Statisztikai adatelemzés és kiértékelés az M3W rendszerben - Engedy I., Ketskeméty L., 
 Pataki B.  
 
A rendezvény egy irányú web közvetítésként lesz követhető a http://njszt.hu/neumann/szakmai-
kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/kozvetites linken, az interaktív részvétel csak a diszkusszió 
fázisában lesz elérhető. A diszkusszió alatt kérdezni két módon lehet: 
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8 vidyoroomban, vagy telefonon: 
telefonjáról (HBONE VoIP, mobil vagy vezetékes telefon) tárcsázza a +36 1 666 1111 budapesti 
telefonszámot, majd a menüben billentyűzze be a 003655116965 behívószámot. 
 
Technikai korlátok miatt kérjük, mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen 
jelezze az alábbi e-mail címen: merth.gabriella@gmail.com. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/hatranyos-helyzetuek-es-idoskori-eletvitelt-segito-rendszerek 
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ITBusiness & Technology 2015 – Medvejárás 
2015. március 9–10. 
Hotel Bambara, Felsőtárkány 
 

 
 
Az ITBusiness&Technology 2015: MEDVEJÁRÁS koncepciója egy ébredő, de fogyasztókkal már ellátott 
piachoz ad megfelelő útmutatást az üzleti oldal számára. Teszi ezt a megszokott módon, de mégis 
kicsit másként. Prezentációk, kerekasztalok, szakmai értekezések nyilván elengedhetetlenek a 
sikerhez, de nagyon fontos a megfelelő piaci szegmentáció is. Más a „medvejárás” egy kkv, egy hazai 
nagyvállalat vagy épp nemzetközi céges ügyfélkör esetén. Így hát mások a megfelelő, hatékony 
„etetés” szabályai is. 
 
A konferenciáról bővebben és regisztráció: http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-
2015/rendezvenyrol 

 
 
Vezetői architektúra - AEA Magyar Tagozat következő rendezvényére 
2015. március 19. csütörtök,16 óra 
1117 Budapest, Aliz utca 1. „B” lépcsőház, 4. emelet 
Előadó: Bálint Ákos, szolgáltatási igazgató, HyperTeam 
 
A Vállalati architektúra nyilvántartása és modellezése a szakterületek széles körének ad hatékony 
eszközt a kezébe. Nagyon sok szervezet elköveti azonban azt a hibát, hogy az architektúra egyes 
elemeit, a célokat, projekteket, folyamatokat, alkalmazásokat és infrastruktúra elemeket egymástól 
függetlenül, külön szervezeti egységekben, önálló szoftverekben tartja nyilván, jelentősen csökkentve 
ezzel a vezetői döntések hatékonyságát. A „Vezetői architektúra” az egyes architektúrák integrált 
kezelését, és olyan konszolidált, felsőszintű modellek megjelenítését takarja, amely segítségével nő a 
döntéshozatal hatékonysága, csökken a döntések információ hiányból adódó kockázata. 
  
A budapesti rendezvényen a részvétel az AEA egyesület tagjain túl minden érdeklődő számára is 
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát a 
rendezveny@aeahungary.org email címen jelezze legkésőbb 2015. március 17-ig. 

 
 
NETWORKSHOP 2015 
2015. március 31.- április 2. Tutoriálok: 2015. március 30. 
Sárospataki Eszterházy Károly Főiskola, Comenius Kar 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 
 
2015. március 31 - április 2. között kerül megrendezésre az NIIF Program 
keretében a NETWORKSHOP 2015 konferencia, melynek színhelye a Sárospataki 
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara lesz. 
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Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet (Internet) legrangosabb 
eseményévé nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának, 
alkalmazásainak kutatói, fejlesztői, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. 
 
A konferencia további, immár hagyományos eseménye az éves HUNGARNET Díjak átadása. 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20150121/networkshop-2015 

 
 
ICA CON 2015 
2015. május 20-22. 
Budapesti Műszaki Egyetem 
 
Az IBM idén először hozza el Amerikából az IBM Cloud Konferenciáját, amely részben a cloud 
technológiához kapcsolódó kutatásokat, részben pedig a cloud oktatási alkalmazásait mutatja be. A 
konferencia rangos előadókat tervez meghívni és lehetőséget akar teremteni a kutatási kapcsolatok 
fejlesztésére is. 
 
CALL FOR PAPERS/POSTERS and REGISTRATION  
 
The IBM Cloud Academy, IBM Centers for Advanced Studies and Budapest University of Technology 
and Economics (BME) invite you to the 3rd International IBM Cloud Academy Conference  
ICA CON 2015  
May 20-22, 2015 (Wednesday through Friday) at Budapest University of Technology and Economics 
(BME) Budapest, Hungary  
 
Conference website:  
http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en/cloud_academy_conference_2015.
html or http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/  
Paper extended abstracts/poster abstracts can be submitted at 
https://easychair.org/conferences/?conf=icacon2015  
 
Please to be sure to register at http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/registration-information/  
 
Best papers will be published in a special issue of the International Journal of Cloud Computing. For 
more information, contact conference general co-chairs:  
Andy Rindos (rindos@us.ibm.com) or Andras Pataricza (pataric@mit.bme.hu)  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150218/ica-con-2015-3rd-international-
ibm-cloud-academy-conference 
 
 

European Wireless 2015 
2015. május 20-22. 
Budapesti Műszaki Egyetem 
 
A 21. Európai Wireless Konferenciát rendezik Budapesten a BME szervezésében „5G és azon túl” 
címmel. 
 
Bővebb információ: http://ew2015.european-wireless.org/ 
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XXI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2015. május 22-23. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű  Tanítóképző Kar  
Szerbia, Szabadka, Strossmayer u. 11. 
 
2015-ben XXI. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, 
az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, valamint a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály 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 részvételi díj 17 ezer Ft (55 Euro), PhD hallgatók és NJSZT tagok részére 11 ezer Ft (35 Euro). 
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.  
A konferencia nyelve magyar és angol. 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm és http://conference.magister.uns.ac.rs 
 
Jelentkezési határidő: 2015. március 22. 

 
 
13th AAATE Conference 
2015. szeptember 9-12. Budapest 
 

 
 
Az NJSZT, a HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya és a Pannon Egyetem közös 
szervezésében kerül megrendezésre 2015. szeptember 9-12. között Budapesten a 13th Conference of 
the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) konferencia.  
 
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/ 
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 Hazánkban már mintegy félmillió ember kelt át a digitális szakadékon az egész világon 
elfogadott ECDL vizsga megszerzésével.  

 A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT igen jelentős 
anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre. „A jövő múltja” vár mindenkit az 
egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról. 

 Kiemelten támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való 
bekapcsolódásukat. 

 Tehetséggondozási rendszerünk segítségével tehetségek százai részesülnek speciális 
felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken. 

 Társaságunk égisze alatt 23 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az 
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére. 

 Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs 
társadalom időszerű kérdéseit. 

 Hírlevélben, e lapunkban, és Hírmagazinban közzé tesszük a szakma legfrissebb eseményeit, 
híreit. 

Köszönjük támogatásukat! 
 
NJSZT 

 
 
NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2015.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a Mi Újság és IT 
Business elektronikus változatát továbbra is mindenkinek tudjuk küldeni.  
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 

 
 
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.  
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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 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 

 
 
 
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.  

 
 
Üdvözlettel: NJSZT 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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