
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. június 1. 

Vámos Tibor 90 
 

Ma, 2016. június elsején ünnepli 90. születésnapját Vámos Tibor Széchenyi-
díjas akadémikus, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
tiszteletbeli elnöke.  
Büszkék vagyunk a Társaságunk érdekében kifejtett tevékenységére: az 
NJSZT egy fontos időszakában, az oktatásban, majd az otthonokban is 
tömegesen megjelenő számítógépek idején, 1978-tól 1985-ig volt elnökünk, 
és azóta is aktív szerepet játszik Társaságunk munkájában.  
Vámos Tibort a mai, jeles napon a Magyar Tudományos Akadémia 
konferenciával köszöntötte (http://mta.hu/esemenynaptar/2016-06-01-

megemlekezes-vamos-tibor-akademikus-90-szuletesnapja-alkalmabol-374 ).  
Lovász László, az MTA elnöke és Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója beszéde után az 
ünnepelt tartott előadást új, „sokfelületű e-bookjáról”, a Sysbookról ( http://sysbook.sztaki.hu/ ) .  
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20160601/vamos-tibor-90  

 
Egy világfórum lehetőségei 
Budapesten találkoztak az idén 20 éves ECDL/ICDL világ vezető munkatársai 
 
Nagy siker volt a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (NJSZT) és egész Magyarország 
számára, hogy Budapesten rendezték meg az ECDL 
Alapítvány nemzetközi fórumát. A tanácskozás 
résztvevőit írásban köszöntötte Deutsch Tamás, a 
Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki 
biztos. Üzenete szerint a digitalizációra való 
felkészülés legjobb eszköze az oktatás, az egész 
életen át tartó tanulás, „az ECDL ebben játszik 
meghatározó szerepet, amely tiszteletet érdemel, 
magam is azzal tekintek az Önök munkájára!” Alföldi 
István előadásában az ECDL fejlődőképességét 
emelte ki. Az ECDL képes a technikai fejlődés 
exponenciális gyorsulásához alkalmazkodni, s napjainkban különösen felértékelődnek az olyan 
felhasználói ismereteket tartalmazó modulok, amelyek részben a felhasználói szintű 
biztonságtudatosságot kell, hogy növeljék, részben az iskolai oktatás hatékonyságának a javítását 
szolgálják.  
 
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/ecdl/hir/20160601/egy-vilagforum-lehetosegei 
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Robotolimpia 
 
2016. május 28-án immár ötödik alkalommal rendezte 
meg a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium a 
Robotolimpiát. A versenyre 17 város 27 általános és 
középiskolájának 55 három fős csapata jelentkezett 
előzetesen. Ezzel Magyarország egyik legnagyobb ilyen 
jellegű rendezvényévé vált a program. 
 
Bővebben: 
http://njszt.hu/neumann/hir/20160601/beszamolo-a-
2016-evi-robotolimpiarol  
Fotók: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1348635811818248.1073741954.159913647357143&
type=3&uploaded=71  
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
XXII. Multimédia az Oktatásban Konferencia 
2016. június 3-4. 
Balatoni Múzeum, Keszthely, Múzeum utca 2. 
 
2016. június 3-4-én huszonkettedik alkalommal kerül megrendezésre a „Multimédia az oktatásban” 

nemzetközi konferencia a Balatoni Múzeum, valamint a NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály 

szervezésében. 

Határidők és további információk: http://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/programok/item/1015-xxii-
multimedia-az-oktatasban-cimu-konferencia  

 
WRO – WORLD ROBOT 
OLYMPIAD – MAGYARORSZÁGI 
NEMZETI FORDULÓ 
2016. június 3-4. 
Tatabánya Vértes Agora 
 
Az Edutus Főiskola idén harmadik alkalommal rendezi meg a World Robot Olympiad (WRO) 
magyarországi regionális fordulóját az NJSZT támogatásával. 
A World Robot Olympiad egy nemzetközi oktatási program, amely azzal a céllal jött létre, hogy 
motiválja a fiatalokat mérnöki vagy informatikai szakma választására és megismerésére. A 
rendezvényen az ország valamennyi részéről nevező 45 csapat tagjai 13 és 19 év közötti fiatalok, 
akik LEGO Mindstorms robotok tervezése, építése és programozása során mérettetik meg 
tudásukat. A győztes csapat rész vehet a 2016 novemberében Indiában megrendezésre kerülő világ 
döntőn. 
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13. Hacktivity 
2016. október 21-22. 
MOM Kulturális Központ 
1124, Budapest, Csörsz utca 18. 
 
Idén is lesznek előadások, mellette párhuzamosan szerveznek Hello 
Workshopokat, ismét lesz lockpicking, hardware hacking, számos érdekes program, meglepetések és 
jól megszokott esti buli sem maradhat el! 
Két keynote speaker a fedélzeten 
Idén két keynote előadóval is készültek. Ott lesz Komáromy Dániel, a magyar srác, aki társával (Nico 
Golde) közösen megnyerte a Mobile Pwn2Own-t, a verseny történetében elsőként egy Samsung 
csúcsmobil baseband egy sérülékenységének kihasználásával. Dani 2015-ben csatlakozott a 
Comsecurishoz biztonsági kutatóként, előtte pedig a Qualcommnál nulladik napi sérülékenységekre 
vadászott. Dani a SpamAndHex büszke tagja is egyben. A csapat 10. helyen végzett a Defcon CTF 
selejtezőn, és most már biztos, hogy a LasVegas-i döntőn is ott lesznek. 
A másik kulcselőadó pedig Travis Goodspeed, a vérbeli hardver hacker, aki ha úgy adódik, 
leselejtezett katonai parabolát telepít a kertjébe, hogy műholdak mozgását figyelje. Nevéhez fűződik 
(egyebek mellett) az első publikus merevlemez firmware rootkit, és a Facedancer USB fuzzer 
megalkotása is. Társaságában a hálózati réteg alatti vadregényes vidék történetei mellett a 
hamisítatlan hacker gondolkodásmódba is betekintést nyerhetünk. 
 
Early bird diákjeggyel az idei Hacktivityre 
Megnyílt a regisztráció az idei, immáron 13. Hacktivityre. Június 31-ig a legkedvezőbb áron lehet 
jegyet váltani a Hacktivity weboldalán.  

 

Külföldi rendezvények 
 
IT Professionalism Europe Conference - CEPIS 
16 June 2016., Amsterdam, Netherland 
 
Join us at the first IT Professionalism Europe Conference in Amsterdam, The Netherlands, on June 
16th for a unique event designed to catalyse the professionalisation of IT personnel and showcase 
best practice in managing, developing and assessing IT staff across Europe.  
Bringing together industry with training and testing partners, the event will focus on talent 
management using frameworks such as the European e-Competence Framework (e-CF) and others 
like it. IT Managers, staffing agencies, consultancies, commercial testing and training organisations, 
and professional bodies from across Europe will discuss best practices and practical tools available to 
develop their organisation’s capability.  
To benefit from the reduced early bird rate, register by May 1: 
https://registrationforms.caos.nl/cepis  
For more info check www.itprofessionalismeurope.org.  

 
Cross-Border Healthcare in Europe 
16 June 2016, NH Brussels Carrefour de l'Europe, Brussels 
 
Improving Transparency and Patient Mobility 
 
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GF16-PPE2 
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DSN 2016 
June 28 - July 1st, 2016, Toulouse 
 
The 46th Annual  IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks 
Website: www.dsn.org 

 
23rd EuroAsiaSPI Conference 
14.09.-16.09.2016, Graz University of Technology, ITI, Austria 
 
European Systems and Software Process Improvement and Innovation 
 
http://2016.eurospi.net/ 

 

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 

 

 
 
További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fentebbi képre kattintva 
olvashatóak! 

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 

  
A képre kattintva belelapozhat 

a könyvbe 
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.  

 
 
Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/ 
 

Üdvözlettel: NJSZT 
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