
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. július 29. 

 

Tisztújító Közgyűlés 
2015. október 29. 10 óra 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Elnöksége - a Társaság alapszabályának 
megfelelően - 2015. október 29-re Tisztújító Közgyűlést hív össze. 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alulról építkező civil szervezet, melyben fontos 
minden tag véleménye, ezért kérjük, hogy véleményével segítse a Jelölő Bizottság munkáját! A 
javaslatokat a jeloles@njszt.hu e-mailcímre várjuk 2015. szeptember 4-ig. A javasolt személy mellett 
kérjük megjelölni, hogy az Elnökségbe, vagy a Felügyelő Bizottságba jelölik, valamint egy rövid 
indoklást. 

 
 
Már lehet regisztrálni!!! 

 
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. 
A konferenciát támogatja az NHIT. 
További információ és regisztráció: http://njszt.hu/de/esemeny/20150626/feny-es-arnyek-9-de-
konferencia 
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Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin júliusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver újdonságokról, a 
memkomputerről, a képernyőn túli interfészekről, a robotika és mesterséges intelligencia legújabb 
fejlesztéseiről, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, az okostelefonként 
visszatérő a Commodore-ról, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2015-julius 

 
 
Beszámoló a 22. Közép-Európai Informatikai Diákolimpiáról (CEOI 2015) 
CEOI 2015 — Brno, Csehország, 2015. június 29 – július 4. 
 
Az olimpián a következő országok vettek részt: Csehország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia. Csehország rendezőként 2 
csapatot indított, így 11 csapat 44 versenyzője mérte össze tudását.  
A magyar olimpiai csapat vezetői Horváth Gyula és Horváth Győző voltak. 
A magyar csapat a válogatóverseny után többnapos intenzív felkészítésen vett részt, összesen 9 napig 
az ELTE-n készült. A felkészítés során – az eddigi versenyek tapasztalatait figyelembe véve – olyan 
ismeretek elsajátítása volt a cél, amelyek felhasználásával megoldhatók az utóbbi években gyakori 
feladattípusok. 
A versenyt a CEOI szabályainak megfelelően bonyolították le: a versenyzőknek mindkét 
versenynapon 3-3 feladatot kellett megoldani öt óra alatt. Jó eredményt Lengyelország, Horvátország 
és Románia csapatai értek el. Magyarország csapata a 6. helyezést érte el, ami megfelel a tavalyi 
eredménynek. 
 
A magyar csapat eredménye: 
11. Erdős Márton (ezüstérem) Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa 
Oklevéllel elismert dicséret a versenyző teljesítményéért: 
26. Radnai László Veres Péter Gimnázium, Budapest 
28. Alexy Marcell Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest 
36. Zarándy Álmos Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest  
 
A következő olimpiák: 
23. Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Románia, Piatra-Neamt (Karácsonkő). 
24. Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Szlovénia 

 
 
Meghosszabbították az InternetKon20 határidejét 
 
Szeptember 30-ig várják az InternetKon20-ról, az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló 
nemzeti konzultáció kérdéseiről minden, 14. életévét betöltött magyar állampolgár véleményét. Az 
InternetKon20 kérdőívét belépést követően lehet kitölteni. A belépés három módon lehetséges: 
Facebook profillal, ügyfélkapus azonosítással vagy néhány adat megadásával az internetkon.hu-n. 
 
https://www.internetkon.hu/ 
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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 

 
 
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 Áder János köztársasági elnök, védnökei Balogh Zoltán emberi erőforrás 
miniszter és Tarlós István főpolgármester. A konferenciát támogatja az NHIT. 
 
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. 
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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 

 
 
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. 
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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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