
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. április 1. 

ECDL-vizsgaközpontok 17. Országos Fóruma 
2014. április 27. 
 
Az NJSZT április 27-én immár 17. alkalommal rendezi meg az ECDL-vizsgaközpontok Országos 
Fórumát. 
 
Az akkreditált ECDL vizsgaközpontok éves értekezletén az aktuális témák mellett sor kerül a „legjobb 
ECDL vizsgaközpont-díj” átadására is: 

 
 
Lezárult az InternetKon első szakasza 
 
Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció első szakasza lezárult március 
27-én.  
A kérdés- és témajavaslatokat a beérkezés sorrendjében, szerkesztetlen formában tette közzé az 
internetkon.hu oldal. 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Távérzékelés a város-ökológiában – A Garai Géza Szabadegyetem előadása 
2015. április 08. 18.00, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar "K" épület Kandó Kálmán 
előadóterem 
 
Az első Föld megfigyelő műhold megjelenés óta több mind ötven év telt el. Azóta a gyors ütemben 
fejlődő távérzékelési technológia megváltoztatta a kutatást minden téren és sok gyakorlati probléma 
megoldását eredményezte. A használata szinte mindennapivá vált, akkor is, ha ez nem mindig 
tudatosul bennünk. Az „Ez nem fair” című novella hősének szavaira és talán saját gondolatainkra 
alapozva feltehetjük a következő kérdést: a műholdaknak valóban beláthatatlan lehetőségei és 
veszélyei vannak? A szatellitek tényleg azt látják, amit mi, vagy esetleg többet? Mi hasznunk van a 
fejünk fölött röpködő műholdakból, a szenzorok által rögzített adatokból hogyan juthatunk 
információkhoz?  
 
Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata előadásában a fenti kérdésekre ad választ a távérzékelés 
városökológiai esettanulmánya példáján.  
 
http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/04/08/30/-
/garai-geza-szabadegyetem?Itemid=1  
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Krónikus Betegség Menedzsment  
Klinikai igény - Technikai lehetőség - Gazdasági megvalósíthatóság 
2015. április 10. 13.30-16:30, Uzsoki Kórház Tanácsterem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya,  A Magyar Egészség-
gazdaságtani Társaság és az Uzsoki utcai Kórház közös tudományos ülése. 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/kronikus-betegseg-menedzsment 
 
A rendezvény egy irányú web közvetítésként lesz követhető a http://njszt.hu/neumann/szakmai-
kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/ko...linken. 
A vitában a távolból részt venni két módon lehet: Bármely mikrofonnal, kamerával rendelkező 
számítógépről az automatikusan letöltődő vidyo desktop alkalmazás révén az alábbi linkkel elérhető 
vidyoroom hívásával 
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=0CYexHMLLBxDVTKy3u4... vagy telefonon a 
következő budapesti telefonszám tárcsázásával: +36 1 666 1111 (HBONE VoIP, mobil vagy vezetékes 
telefonról), majd a menüben a 003655118316 behívószám megadásával. 
Technikai korlátok miatt kérjük, mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen 
jelezze az alábbi online regisztrációs oldalon: 
http://njszt.hu/jelentkezesi-lap-kronikus-betegseg-menedzsment-klinikai-... 

 
 
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/  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150218/ica-con-2015-3rd-international-
ibm-cloud-academy-conference 
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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/ 

 
 
The 16th International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2015) 
8th - 11th September, 2015.  
Salamanca, Spain 
 
The IEEE Region 8 EuroCon 2015 Conference is a premier forum for the exchange of ideas, open and 
direct discussion on the development of the Circuits and Systems, Multimedia, Information and 
Communication Technology and Energy and Power Systems. 
It has achieved a considerable success during the past 15 editions covering majority of the fields in 
the area of electrical engineering. 
EUROCON 2015 is organized by the IEEE Spanish Section and IEEE Region 8. 
 
For more information, please, send an email to: eurocon@usal.es and check the following webpage: 
http://eurocon2015.usal.es/Special%20Sessions 

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

 
 
Az NJSZT, a HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakmai közössége 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/ 

 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://ew2015.european-wireless.org/
mailto:eurocon@usal.es
http://eurocon2015.usal.es/Special%20Sessions
http://www.aaate2015.eu/


 

 

12. Országos Gazdaság-informatikai Konferencia 
2015. november 6-7. Pannon Egyetem, Veszprém 

 
Felhívás előadások beküldésére 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság GIKOF Gazdaság-informatikai Kutatási- Oktatási 
Fóruma (http://gikof.njszt.hu) - küldetésével összhangban - az üzleti-gazdasági alkalmazásokkal 
kapcsolatos informatikai fejlesztésekkel, kutatómunkával, s az ehhez kapcsolódó képzésekkel 
foglalkozik. Tagságunk egyetemi oktatókat, kutatókat, vállalati szakembereket, hallgatókat tömörít 
ezen a gyorsan változó területen. Speciális feladatunknak tekintjük a BSc és MSc szintű felsőoktatási 
szakok (Gazdaság-informatika) támogatását. 
2015-ben már a 12. Konferenciánkat rendezzük, ebben az évben Veszprémben, a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar szervezésében. Ezek az országos találkozók mindig jó alkalmat nyújtanak a 
személyes találkozókra, hazai és külföldi előadók munkájának megismerésére, kapcsolatok építésére 
különböző szakterületek művelői, s persze fiatalok-idősek, kezdők és tapasztaltabb szakemberek 
között. 
Az OGIK Konferencia lehetőséget ad a szélesebb értelemben vett "gazdasági informatika" 
művelőinek, hogy kutatási eredményeiket, alkalmazási tapasztalataikat, oktatási céljaikat és 
eredményeiket bemutassák, megvitassák. A legjobb előadásokat meghívjuk a referált-indexelt GIKOF 
Journal / SEFBIS Journal-ban történő megjelentetésre, magyar, vagy angol nyelvű publikálásra. 
Az idei Konferencia Programbizottsága a korábbiakhoz hasonlóan várja a kibővített (2-3 oldalas) 
előadás-tervezeteket. Idén kiemelt területünk lenne a tudás-menedzsment ICT támogatása és a 
rohamosan fejlődő környezetinformatika, de természetesen minden eredményt szívesen fogadunk az 
üzleti modellezés, a termelés-támogatás, a mobiltechnológiák alkalmazásai, az üzleti intelligencia és a 
Big Data, az eBusiness és hasonló témakörökben. A beküldött előadások témájától és színvonalától, 
valamint külföldi vendégeinktől függően legalább egy szekcióban szeretnénk angol nyelvű 
előadásokra sort keríteni, s a másfél nap alatt mód lesz kerekasztal-vitára, később kijelölendő aktuális 
témában. 
Az előadás-tervezeteket (akár angolul, akár magyarul) email-ben várjuk az ogik2015@easychair.org 
címre, illetve feltölthetők az EasyChair konferenciamenedzsment rendszerbe 
(https://easychair.org/conferences/?conf=ogik2015). Az információkat a http://gikof.njszt.hu 
website-on frissítjük, ahol korábbi konferencia-anyagainkat is megtalálhatják az érdeklődők. 
A részvételi díj (2 nap, büfé-étkezés, fogadás, CD) 80 EUR. PhD hallgatók, szponzorok munkatársai és 
nyugdíjas résztvevők kedvezményt kérhetnek. 
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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. 

 Tagsági kártyánkkal több mint ezer munkahelyen kaphatók különféle kedvezmények. 
(www.edc.hu) 

 
Köszönjük támogatásukat! 
 
NJSZT 

 
 
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. 
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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 

 
 
 
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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