
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. június 10. 

Bonis Bona - a nemzet tehetségeiért 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program keretében az országos és 
nemzetközi tanulmányi versenyek kapcsán végzett kiemelkedően eredményes és áldozatos 
tehetséggondozó munkája elismeréseképpen a Bonis Bona - a Nemzet tehetségeiért díjat 
adományozta Dr. Zsakó László és Horváth Gyula részére. 
 
Gratulálunk mindkettőjüknek! 

 
 
Dömölki Bálint az IT STAR nyári hírlevelében 
 
Dömölki Bálinttal közöl rövid interjút közelgő 80. születésnapja alkalmából az IT STAR Summer 2015-
ös hírlevele a 12. oldalon. 
 
http://www.scholze-simmel.at/it_star/wp-content/uploads/nl_2_15.pdf 

 
 
MIRK 2015 összefoglaló 
 
Immáron kilencedszer szervezte meg Dr. Simon Béláné a Robo Cup Junior magyarországi képviselője, 
a Magyar Ifjúsági Robot Kupát. 
 
Minden eddiginél nagyobb volt a jelentkező csapatok száma. Összesen 29 csapat jelentkezett, 
melyből két csapat visszalépett. Így 27 csapat, 70 diák, 17 mentortanár vezetésével (Miskolc, Kalocsa, 
Esztár, Nyíregyháza, Nyírbogdány, Kisvárda, Kecskemét, Kállósemjén, Apagy) mérte össze 
felkészültségét a RoboCupJunior világverseny által megszabott és a szervezők által magyarra fordított 
szabályok szerint. A szervezésben részt vettek a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet vezetőségi tagjai, a Nyíregyházi Főiskola Matematika és 
Informatika Intézet oktatói, hallgatói. 

 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/szabolcs-szatmar-bereg-megye/hir/mirk-
2015-minden-eddiginel-nagyobb-volt-a-reszvetel  
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Búcsúzunk Pompéry Bélától 
 
2015. június 11-én 16 órakor a Batthyányi téri Szent Anna templomban búcsúzunk Pompéry 
Bélától. 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20150601/elhunyt-szeretett-kollegank-es-baratunk-dr-pompery-bela 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Közösségi háló a munkához? 
2015. június 11., 15:00 óra  
Módusz Irodaház, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., I. emeleti tárgyaló 
 
A Bitrix24 ötvözi a munka és közösségi hálózatok világát. Belépve hasonlóan lehet együttműködni a 
kollégákkal, mint a barátokkal a Facebookon. Mindenkinek van saját profiloldala, és a főoldalon egy 
hírfolyam segítségével követhető, hogy éppen mi történik a rendszerben és ki mit csinált. 
Közzétehetünk és megoszthatunk információkat, kommunikálhatunk a többiekkel, 
munkacsoportokba szerveződhetünk, menedzselhetünk eseményeket, tennivalókat, projekteket. És 
ez még csak a kezdet. 
 
Bővebben a termék ingyenes oktatásán és bemutatóján. http://bitrix24.hu/ 

 
 
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PARLAMENTJE  
2015. június 18-19. Magyar Országház 
 
Az idei ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Információs Társadalom Parlamentjén nagyon 
fontos szakmai kérdéseket kell közösen megvitatniuk a résztvevőknek. Ezekben a hónapokban 
indulnak el a 2014-20-as európai uniós költségvetési ciklus első projektjei, lázasan zajlanak az 
előkészítések, a nagyközönség számára most válik ismertté számos pályázati lehetőség, és alkalom 
adódik a széleskörű visszacsatolásra az elmúlt egy év kormányzati tevékenységéről is. 
 
Bővebben: http://infoparlament.infoter.eu/ 

 
 
AEA klub az ITK-ba látogat. 
2015. június 26.  16 óra 
Szeged Kálvária sugárút 23. 
 
Az AEA klub az AEA (Association of Enterprise Architects) Magyar Tagozata  különleges alkalommal 
készül a nyárra. Muszka Dániel és Bohus Mihály személyes élményekkel teli, páratlan tárlatvezetése 
egyedülálló élményekkel gazdagítja az AEA klub részvevőit. 

 
 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/neumann/hir/20150601/elhunyt-szeretett-kollegank-es-baratunk-dr-pompery-bela
http://bitrix24.hu/
http://infoparlament.infoter.eu/


 

 

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 konferencia-
felhívásra jelentkező és a programbizottság által jóváhagyott szakembereket is várnak. 
 
Bővebb információ: http://www.hte.hu/medianet2015 
Regisztráció: http://www.hte.hu/web/medianet2015/regisztracio 
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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. 
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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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