NJSZT HÍRLEVÉL
2015. május 27.

HOLNAP!!!
NJSZT éves beszámoló közgyűlés
2015. máj. 28. 10.00
Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2015. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 28-án 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2014. év pénzügyi terv-tény elemzése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A 2015. év pénzügyi terve
5. Egyebek
Szakmai előadás: Információ robbanás a biológiában: kihívások és válaszok – Dr. Závodszky Péter
kutatóprofesszor, MTA Természettudományi Kutatóközpont Budapest
A 2014. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók: http://njszt.hu/neumann/az-njsztrol/dokumentumok/kozhasznusagi-dokumentumok-2014
Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Hétpecsét együttműködés
Az NJSZT és a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület a jövőben együttműködve a közös értékek
mentén folytatja tevékenységét. Ezen együttműködés keretében a Hétpecsét az NJSZT tagok számára
hozzáférhetővé teszi szakmai kiadványait. A Hétpecsétes történetek című könyv e-book
formátumban letölthető erről a címről:
www.hetpecset.hu/Download/Hetpecsetes%20tortenetek%20-%20Dr.%20Kodmon%20Istvan.epub
A Hétpecsétes történetek II. rész a közgyűlésen résztvevők részére kerül átadásra.

Elhunyt Dr. Pompéry Béla
Szomorúan tudatjuk, hogy életének 97. évében, 2015. május 23-án elhunyt Dr. Pompéry Béla, a hazai
számítástechnika egyik úttörője, nyugalmazott könyvvizsgáló. 1970. óta volt a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság tagja, évekig felügyelőbizottsági elnöke. Szakmai pályafutása során
1940-ben szerzett államtudományi doktorátust, majd Magyarországon az elsők között, 1959-től a
Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályán vezette az ügyviteli feladatok könyvelő-automatákra
szervezését. 1965-től a Vegyipari Trösztnél vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes
információs rendszerét, a VIR-t. Ennek alapleveit és módszertanát azután számos hazai egyetem
posztgraduális képzésén oktatta is. Ő szervezte meg és vezette később a Gyulai Szervezési Akadémiát
is, amely 2003-ig, húsz éven át működött sikeresen.
Életének utolsó pillanatáig dolgozott, mindvégig aktív, tevékeny életet élt. Az NJSZT vezetőségének
több tagjához a szakmai kapcsolaton kívül mély baráti szálak is fűzték. Ő volt mindig az első, aki
regisztrált a konferenciákra, és az első hű Olvasó, akinek minden hónapban számíthattunk
konstruktív véleményére hírlevelünkről, a Mi Újságról is.
Hiányozni fogsz, Béla Bácsi! Nyugodj békében!

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin májusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver újdonságokról, a víz alatti
gondolkodó drónokról, gondolatvezérelt robotkarról, a mesterséges intelligencia legújabb
fejlesztéseiről, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az
informatika hazai vonatkozású sikereiről.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2015-majus

XXI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia összefoglaló
Helyszín: 2015. május22-23. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar - Szabadka,
Szerbia
2015-ben XXI. alkalommal került megrendezésre a Multimédia az
oktatásban nemzetközi konferencia, az Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, valamint a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály (MMO)
szervezésében. A szakmai rendezvény célja volt, 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, közel 60 db előadás nemzetközi
minősítésre és publikálásra került.
A szakmai rendezvényhez kapcsolódott Szabadkán a II. IKT az
oktatásban konferencia, amely elsősorban a közoktatásban dolgozók
oktatókat szólította meg.
Előadók érkeztek: Ausztráliából, Szerbiából, Magyarországról
A konferencia nyelve szerb, magyar és angol volt.

A konferencián hagyományosan kiosztották az MMO szakosztály díjait, amelyből Alföldi István az
NJSZT ügyvezetője igazgatója a Multimédia az Oktatásban Szakosztály Örökös Tagja oklevelet és díjat
kapta meg.
A konferencia zárásaként kihirdetésre került a következő, MMO 2016. évi rendezés helyszíne:
Balatoni Múzeum, Keszthely. Továbbá bejelentésre került a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály Vajdasági Tagozatának megalakulása is.
Képek és további érdekességek a konferencia facebook oldalán: https://www.facebook.com/ictmttk

Rendezvények a közeljövőben
NJSZT ITF - Nagy Számítástechnikai Műhelyek
2015. június 4. 14 óra
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) az
Óbudai Egyetem (OE), és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) tisztelettel
meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó
Nagy Számítástechnikai Műhelyek
sorozat következő rendezvényére, melyen ezúttal a PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője címmel,
az 1891 és 2009 között működött Posta Kísérleti Intézet számítástechnikához kapcsolódó történetét
mutatjuk be.
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150505/njszt-itf-pki-a-hazaitavkozlesfejlesztes-bolcsoje
Minden érdeklődőt szívesen látunk! Ha tud olyan kollégáról, akit érdekelhet a rendezvény, kérjük,
értesítse. Részvételi szándékát kérjük a dettai.eleonora@gmail.com címen 2015. június 1-ig jelezni!

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 konferencia fővédnöke Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere, védnöke Tarlós István
főpolgármester. A konferenciát a Nemzeti Informatikai és Hírközlési Tanács támogatja.
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/

HTE MediaNet 2015
2015. október 8-9. Kecskemét
A kétévente tartandó rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai
eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. Résztvevői elsősorban ezen szakmai cégek vezető
szakemberei, kutató-fejlesztő projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói.
Az idei rendezvény különösen aktuális kérdései lesznek a technológiai fejlődés legújabb állomásai
(pl. új műsorgyártási és műsorterjesztési technológiák, digitális rádiózás), a közösségi média hatása
a mindennapokra, illetve az új technológiák által szükséges szabályozási kérdések. Hangsúlyt
fektetetnek arra, hogy a konferencia vendégei hiteles forrásból, a tématerületek prominens
szakembereitől és vezetőitől értesüljenek a projektekkel kapcsolatos izgalmas szakmai,
szakmapolitikai kérdésekről és az azokra adható válaszokról.
A másfél napra tervezett konferencián számos neves meghívott előadón kívül a konferenciafelhívásra jelentkező és a programbizottság által jóváhagyott szakembereket is várnak.
Bővebb információ: http://www.hte.hu/medianet2015
Regisztráció: http://www.hte.hu/web/medianet2015/regisztracio

HACKTIVITY
IT Biztonsági Fesztivál Kelet-Közép-Európában
2015. október 9-10.
MOM Kulturális Központ, Budapest
Megnyílt a regisztráció az idei, immáron 12. Hacktivityre. Június 16-ig a legkedvezőbb áron lehet
jegyet váltani a Hacktivity weboldalán.
Idén is lesznek előadások, mellette párhuzamosan szerveznek Hello Workshopokat, ismét lesz
Hack24 játék, lockpicking, hardvare hacking, számos érdekes program, meglepetések is és jól
megszokott esti buli sem maradhat el!
Megjelent idei Call For Papers(CFP) előadói pályázat is, a programbizottság 2015. június 30-ig várja
pályázatokat a 12. Hacktivityre. Letölthető CFP pályázati kiírás
Bővebb információ: https://hacktivity.com/hu/

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

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.

Üdvözlettel: NJSZT

