
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. június 24. 

Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin júniusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak az optikai jeltovábbítás korlátairól, a wifin 
közvetített áramról és az akkumulátorok újabb töltési módjáról, az agy biometriájáról, 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-junius 

 
 
Elhunyt Vasvári György 
 
Életének 85. évében, 2015. június 16-án elhunyt Vasvári György, aki az NJSZT informatikai biztonsági 
szakértője, nyugdíjas CISM, címzetes egyetemi docens, arany diplomás villamos mérnök, a magyar 
számítástechnika kiemelkedő alakja volt. 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20150619/elhunyt-vasvari-gyorgy 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Az emberi mozgás optikai követése 
2015. június 25., 9.00 óra, BME I. épület B. 019. tanácsterme  
Budapest, XI., Magyar tudósok krt. 2 
 
2015. június 25-én, csütörtökön 9.00 órakor a BME I. épület B. 019. tanácstermében lesz Steiner 
Henriette okl. egészségügyi mérnök – az NJSZT Humánmechanikai szakosztály elnöke – „Az emberi 
mozgás optikai követése” című értekezésének nyilvános védésére.   
A disszertáció bírálói: Dr. habil. Bojtár Imre, műszaki tudomány kandidátusa 
 Dr. Laczkó József, PhD 
Témavezető: Dr. Benyó Zoltán, MTA doktora 
A védésen minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

 
 
A szellemi frissesség megőrzése és mérése – M3W projekt 
2015. június 30. 9:30-12.30 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egészségipari Mérnöki Tudásközpont 
Budapest, XI. Egry József u. 18., V1 ép., C szárny, C213 (Neumann tárgyaló) 
 
Nyilvános beszámoló és ismertető az AAL Program által támogatott nemzetközi projekt lezárulása 
alkalmából az eredményekről és a működésről. 
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A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért a szervezők kérik, hogy 
részvételi szándékát előre jelezze 2015. június 26-án, pénteken 12 óráig e-mailben: info@m3w-
project.eu vagy telefonon: +36 1 463-2022. 
Részletes program: 
https://m3w-project.eu/hu/event/nyilvanos-projektzaro-rendezveny-eredmenyek-bemutatasa  

 
 
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. 
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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 

 
Meghosszabbított előregisztráció!!! 
HACKTIVITY 
IT Biztonsági Fesztivál Kelet-Közép-Európában 
2015. október 9-10. 
MOM Kulturális Központ, Budapest 
 
Meghosszabbított határidő!!! 
Megnyílt a regisztráció az idei, immáron 12. Hacktivityre. Június 30-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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