
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. július 1. 

Fény és Árnyék - 9. DE! konferencia 
2015. november 19. 10-17 óra 
Danubius Hotel Gellért 
 
Az NJSZT idén kilencedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát „Fény és 
Árnyék” címmel. 
 
A konferencia tervezett programja: 

 Bódi Gábor: Digitális Magyarország, digitális készségek 
 Bőgel György: Színe és fonákja 
 Talyigás Judit: IT pro és kontra 
 Székely Iván: Virtuális élet a halál után, avagy a digitális utóélet kérdései 
 Ormós Zoltán: Hogyan (ne) vesszünk el a munka, az informatika és a jog Bermuda-

háromszögében? 
 Kerékfy Pál: Együttműködés, munka, közösség 
 Pintér Róbert: Internet, internet mondd meg nékem: ki vagyok én? 
 Kerekasztal Talyigás Anikóval 

 
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött. 
További információ és regisztráció: http://njszt.hu/de/esemeny/20150626/feny-es-arnyek-9-de-
konferencia 
 

Neumann János életműve a Hungarikumok között 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság kezdeményezésére valódi értékkel bővült a 
Hungarikumok köre az „Ipari és műszaki megoldások” között: Neumann János életműve az 
informatika és a számítógépek világában. Kicsit kései, de nem megkésett elismerése ez Neumann 
János tudományos, szakmai érdemei mellett magyarságának is. 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20150629/neumann-janos-eletmuve-a-hungarikumok-kozott 

 
 
MoodleMoot 2015 konferencia 
2015. június 26. Óbudai Egyetem – Bécsi út 96. 
 
10. alkalommal 100 regisztrált résztvevővel került megrendezésre az Óbudai Egyetemen a 
MoodleMoot 2015 konferencia. Az idei konferencia mottója „A tanulás, mint életstílus” volt, hiszen 
mára a folyamatos tanulás és annak „modern” formája életünk alapvető elemévé vált. Gyorsan 
változó környezetünk megköveteli tőlünk a gyors alkalmazkodást az új kihívásokhoz.  
Az előadások jelentős része foglalkozott a tanulás új formáival, valamint azokkal a technológiai 
megoldásokkal, amelyek segítségünkre lehetnek. A résztvevők az előadások mellett hat workshop 
keretében hasznos gyakorlati ismeretek szerezhettek a személyes tanulási terek kialakításával, a 
vizsgáztatással kapcsolatos problémák megoldásával és más új és régi Moodle szolgáltatás hatékony 
használatával kapcsolatosan. 
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A konferencián újra kiemelt szerephez jutottak a Microsoft által biztosított integrációs lehetőségek, 
amelyek komoly szerephez juthatnak a felsőoktatás és a vállalati képzések területén. Az integrációs 
lehetőségekről előadások mellett a gyakorlatban is megismerkedhettek a résztvevők. 
Természetesen nem maradhattak el a Moodle új szolgáltatásainak a bemutatása sem, amelyről 
szintén élőben tájékozódhattak az érdeklődők. 
Az előadások és workshopok diasorai elérhetők a következő hivatkozáson: 
http://moodlemoot.hu/mod/data/view.php?d=58  

 
 
IT Business TOP 25 

 
Az IT Business immár hagyományosan idén is meghirdette TOP25 versenyét az év hazai informatikai 
menedzserének megválasztásához. 
A szavazás július 31-ig tart. Szavazni a Facebook-bejelentkezést követően az itbusiness lájkolói 
táborából lehetséges az Itbusiness facebook oldalán. 
A szavazat e-mailben is elküldhető az top25@itbusiness címre a jelölt megnevezésével. 
A szavazás ideje alatt egy személy csak egy jelöltre adhat le szavazatot. 
Társaságunk ügyvezető igazgatója, Alföldi István idén is a jelöltek között van.  
Mindenkit szavazásra buzdítunk! 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MINMAFI 2015 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában 
2015. augusztus 26. 
Kecskeméti Főiskola GAMF Karának 4-es épülete, Neumann János épület 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 
 
A konferencia célja az informatika, matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban 
alkalmazható korszerű módszerek és eszközök megtárgyalása. A rendezvény keretein belül 
lehetőséget biztosítanak a KF GAMF Kar mérnökinformatikus alapszakán folyó gyakorlatorientált 
képzés eszközhátterének és szaklaborjainak megtekintésére. A program első részében felkért 
előadók szerepelnek. A délutáni szekció előadásokhoz várják azon középiskolai tanárok jelentkezését, 
akik szívesen tartanak egy 20 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról. 
 
További információ és regisztráció: http://minmafi.gamfinfo.hu/2015 
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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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Figyelemfelhívás! 
 
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak 
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk! 

 
 
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 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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