
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2015. november 18. 

Már csak 1 nap!!! Holnap találkozunk!!! 

 
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 nap moderátora Bőgel György 
 
A konferencia tervezett programja: 
09.30-10.00 Regisztráció 
10.00-10.10 Konferenciát megnyitja Friedler Ferenc az NJSZT elnöke az NKFIH innovációs és általános 
 elnökhelyettese 
10.10-10.40 Bódi Gábor: Digitális Magyarország, digitális készségek 
10.40-11.10 Bőgel György: Színe és fonákja 
11.10-11.25 Kávészünet 
11.25-11.55 Talyigás Judit: IT pro és kontra 
11.55-13.00 Az NJSZT 2015. évi díjainak, valamint a Kovács Attila díj -„ Az év informatikai újságírója” - 
 átadása 
13.00-14.00 Ebéd 
14.00-14.30 Székely Iván: Virtuális élet a halál után avagy a digitális utóélet kérdései 
14.30-15.00 Ormós Zoltán: Hogyan (ne) vesszünk el a munka, az informatika és a jog Bermuda-
 háromszögében? 
15.00-15.30 Kerékfy Pál: Együttműködés, munka, közösség 
15.30-16.00 Pintér Róbert: internet, internet mondd meg nékem: ki vagyok én 
16.00-16.30 Oktatási kerekasztal moderátor Alföldi Zoltán 
 
A konferenciát az immár nyolcéves hagyományoknak megfelelően élő internetes közvetítésen is 
nyomon lehet majd követni http://njszt.xstream.hu linkre kattintva.  
 
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött. 
A konferenciát támogatja az NHIT. 
 
További információ és regisztráció: http://njszt.hu/de/esemeny/20151104/feny-es-arnyek-9-de-
konferencia-program 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
Ma!!! 
„INFORMÁCIÓVÉDELEM MENEDZSELÉSE” - LXVIII. SZAKMAI FÓRUM 
2015. november 18. 10 óra, Tulip Inn Budapest Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakmai fórumot rendez, mely az ISACA Hungarian 
Chapter által támogatott rendezvény. CISA szakemberek számára pontszerzési lehetőség. 
 
További részletek: www.hetpecset.hu 

 
Hamarosan!!! 
XXVIII. Neumann Kollokvium 
2015. november 20-21. Pannon Egyetem B épület 
Veszprém Egyetem u. 10. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2015-ben immár 28. 
alkalommal rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot. A hazai egészségügyi informatika - 
több évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken, 
kutató intézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató- és 
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci 
szereplők megjelenésére is.  
 
Fő témák 2015-ben: 
 Közösségi média hatása 
 mHealth 
 Gyógyszerészeti informatika 
 Adminisztratív adatbázis elemzés 
 Egészségügyi Informatika oktatás és betegoktatás 
 Orvos-biológiai jelfeldolgozás 
 Lezáruló nagy egészségügyi informatikai projektek hatása az egészségügyi ellátásra 
 
Bővebb információ: http://neumann-kollokvium.njszt.hu/ 

 
 
INFO ÉRA és INFODIDACT 2015 
2015. november 26-28. 
Zamárdi, Hotel Wellamarin 
 
2015-ben is megrendezésre kerül az INFO ÉRA továbbképzés/konferencia november 26-28. között, 
illetve az INFODIDACT konferencia november 26-27-én. 
 
Az INFO ÉRA 2015 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban 
továbbképzés tervezett témakörei:  

 ECDL  

 Arany János Tehetséggondozó Program  

 Logo  
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 Mobil informatika  

 Web fejlesztés  

 Információbiztonság  

 Internet- és játékfüggőség  

 Informatika kisiskolás korban  

 Programozás  

 Web, gazdaság, társadalom  

 NJSZT-IKON kör  

 Drónok  

 Raspberry Pi  

 Robotika az informatikaoktatásban  

 Táblázatkezelés újszerűen  

 Oktatási tapasztalatok 
 
INFODIDACT 2015 Informatika Szakmódszertani Konferencia tervezett témái: 

 Informatikadidaktika: az informatika oktatásának általános kérdései 

 Informatikametodika: az informatika oktatásának speciális kérdései 

 Informatika tantárgy-filozófia 

 Informatika tantárgy-pedagógia 

 Az informatikai eszközök szerepe az informatikától különböző órákon 
 
Bővebben: http://www.infoera.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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