
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. június 8. 

Pedagógusnapi kitüntetések 
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Palkovics László 
oktatásért felelős államtitkár Eötvös József-, Apáczai Csere János-, Szent-
Györgyi Albert-, Brunszvik Teréz- és Németh László-díjakat adott át 
pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban. Az NJSZT felterjesztésében 
Szent-Györgyi Albert-díjat vehetett át Dr. Turcsányi-Szabó Márta, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar egyetemi docense. 
 
Szívből gratulálunk! 
 
Bővebben: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-dijakat-adott-at-pedagogusnap-alkalmabol 
 
 

Múzeumba került Dragon György játékújságíró hagyatéka 
 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) az 
infokommunikációval foglalkozó szervezetek között egyedülálló 
tevékenységet folytat a múlt értékeinek megőrzéséért. A 
Társaság nemcsak az informatika kezdeteinek relikviáit, de a 
közelmúlt, a személyi számítógép és a videojátékok történetének 
emlékeit is kutatásra és megőrzésre méltónak tartja. 
Ennek jegyében – az örökös, Dragon Ferenc jóvoltából – az NJSZT 
által fenntartott, világszínvonalú Informatika Történeti Kiállításba 
került a 2015. január elején, 49 évesen elhunyt Dragon György 

újságíró hagyatéka. Dragon György az Other Side és a GameStar című lapok szerkesztőjeként és 
szerzőjeként, a Modem idők / Netidők rádióműsor szakértőjeként, valamint játékfejlesztőként, sci-fi 
íróként és elektronikus zenék szerzőjeként vált ismertté.  
Dragon György hagyatékának néhány kiemelkedő műtárgyát 2016. júniustól Szegeden, az NJSZT 
Informatika Történeti Kiállításának interaktív videojáték-termében helyeztük el. A kamaratárlat az 
idei évben tekinthető meg. 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/muzeumba-kerult-dragon-gyorgy-jatekujsagiro-hagyateka/  
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XXII. Multimédia az Oktatásban Konferencia - összefoglaló 
2016. június 3-4. 
Balatoni Múzeum, Keszthely, Múzeum utca 2. 
 
2016. június 3-4-én, huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a „Multimédia az 
oktatásban” nemzetközi konferencia a Balatoni Múzeum, valamint a NJSZT Multimédia az 
Oktatásban Szakosztály szervezésében. 
A konferenciát Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere és Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum 
igazgatója, mint a szakmai esemény házigazdája nyitották meg. A rendezvényen 43 előadás hangzott 
el romániai, szerbiai és magyar előadóktól. A multimédia oktatásban történő felhasználásának 
sokrétű, hatékony és képzést támogató alkalmazásairól szóló bemutatókkal gazdagodott a 
hallgatóság: például az irodalom, az űrkutatás, a tudomány, az eLearning, valamint a 
múzeumpedagógia területeiről. A Balatoni Múzeum, mint helyszín, egyedi hangulatot kölcsönzött az 
előadásokhoz, hiszen a kreativitás, oktatás és a kultúra ideális találkozását élhették így át a 
résztvevők.   
A rendezvényen átadták a szekciók legjobb előadói és a szerzői oklevelek mellett az alábbi díjakat is is: 
Multimédia az oktatásban - életműdíj:   Dr. Kadocsa László, Dunaújvárosi Egyetem 
Multimédia az oktatásban - tananyag díj: Dr. Námesztovszki Zsolt, Újvidéki Egyetem 
Multimédia az oktatásban - örökös tag díj:  Dr. Simonics István, Óbudai Egyetem 
Multimédia az oktatásban - képzés díj: Sulyok Tamás, Zsigmond Király Főiskola 
 
A XXIII. "Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferenciát a Babes-Bolyai Tudományegyetem és a 
NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály fogja megrendezni: 2017-ben, Kolozsváron, 
Romániában. 
További információk: http://www.mmo.njszt.hu 

 
PRINT “Kemény János 90″ 
 
Néhány száz méter gyalogút – és 23 év korkülönbség. Ennyi választja el 
egymástól a modern számítógép működési elveit leíró Neumann Jánost 
– és a BASIC nyelv atyjaként is ismert, nagyhatású matematikust, 
Kemény Jánost. Tegyünk azért, hogy Kemény János nevét is 
büszkeséggel emlegesse az utókor. Május 31-én lett volna 90 éves – 
most rá emlékezünk. 
 
Részletes megemlékezés: http://ajovomultja.hu/print-kemeny-janos-
90/ 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Az egészségügyi intézményi adatok védelme (adatvédelem, vírusvédelem és rosszindulatú 
behatolások) 
2016. június 10. 13.30-18.00 
Nereus Park Hotel, Balatonalmádi 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály rendezvénye. 
 
A rendezvény tervezett programja: 

 Adatvédelem-vírusvédelem aktuális szervezeti kérdései az egészségügyi intézményekben 
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 Adatvédelemi gondolatok egy profi szolgáltatótól 

 Adatvédelemi, adatbiztonsági audit az egészségügyi intézményekben 

 Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének reformja 

 „Ransomware” betegek voltunk. 
 
Kérjük, hogy a tudományos ülésen való részvételi szándékát, illetve a szállás vagy a vacsora igényét a 
http://goo.gl/forms/wZ00fP4rTm2yUg232 címen jelezze. 
A rendezvény interaktívan a NIIFI videodesktop rendszere révén is követhető a 1161-es videoroom-
ban, nem regisztrált felhasználóknak az alábbi linken: 
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8. 
 A NEREUS Park Hotel-ben korlátozott számban szobák foglalhatók kedvezményes áron. 
(http://www.nereus.hu/hu/Kapcsolat) 

 
Intelligens kisváros, intelligens régió konferencia 
Smart Small City – Okos Kisváros projekt Petőfi szülővárosában 
2016. június 13., Kiskőrös, Szarvas fogadó rendezvényterme 
 
A Kiskőrös Város Önkormányzata és az NJSZT által szervezett konferencia célja a kisvárosi smart 
modell, az oktatás, a digitális esélyegyenlőség és néhány lehetséges megoldás bemutatása. 
 
A konferencia témái: 
• Smart City: az élhető, intelligens városok 
• Intelligens városi fejlesztések és modellek 
• A Smart City projektek Horizont 2020 lehetőségei 
• A Smart City-városokkal szemben támasztott követelmények 
• Kiskőrös, az Okos Kisváros – a Smart Small Town mintamodellje 
• A térinformatika és a Smart City kapcsolata 
• Az NJSZT infokommunikációs oktatási lehetőségei, akkreditált képzései 
• A Big Data és a Smart City 
• Microsoft smart megoldások, alkalmazások, felhőszolgáltatások 
• E.ON-City megoldások az élhetőbb, okosabb település fejlesztésében 

 
11. Moodle konferencia 
2016. június 23-24. 
Óbudai Egyetem 
1034 Budapest, Bécsi út 96. 
 
11. alkalommal rendezik meg a Moodle felhasználók hazai konferenciáját, a MoodleMoot. A 
konferencia 2 napja alatt számos előadás és workshop várja az érdeklődőket. 
 
A konferencia honlapja http://moodlemoot.hu/2016 
Regisztráció: http://moodlemoot.hu/2016/jelentkezes 
E-mail: moodlekonf@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/MoodleMootKonferencia 
Twitter: http://twitter.com/moodlemoot_hu 
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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 
a jól megszokott esti buli sem maradhat el! 
 
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 

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

 
Megjelent a Galaktika júniusi száma 
 
A patinás magazin 315. lapszámában a szokásosan színvonalas fantasztikus 
novellák – Jurij Kruglov, Cordwainer Smith, J. G. Ballard és mások írásai – mellett 
sok tudományos érdekességről olvashatunk: az univerzum „sötétjétől”a félig 
mesterséges baktériumig, az intelligens füldugótól a robotmacskáig. Bővebben:  
http://galaktika.hu/megerkezett-a-juniusi-galaktika/ 

 

 
 
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 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/kalendarium
http://galaktika.hu/megerkezett-a-juniusi-galaktika/
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv
http://www.ajovomultja.hu/
http://www.njszt.hu/
http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
https://www.facebook.com/njszt/

	Pedagógusnapi kitüntetések
	Múzeumba került Dragon György játékújságíró hagyatéka
	XXII. Multimédia az Oktatásban Konferencia - összefoglaló
	PRINT “Kemény János 90″
	Az egészségügyi intézményi adatok védelme (adatvédelem, vírusvédelem és rosszindulatú behatolások)
	Intelligens kisváros, intelligens régió konferencia
	11. Moodle konferencia
	13. Hacktivity
	IT Professionalism Europe Conference - CEPIS
	Cross-Border Healthcare in Europe
	DSN 2016
	23rd EuroAsiaSPI Conference
	Megjelent a Galaktika júniusi száma

