
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. június 29. 

10. DE! konferencia 
Gondolkodom, tehát…?  
 
Az NJSZT idén immár a jubileumi, tízedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség 
konferenciát „Gondolkodom, tehát …?” címmel. Az infokommunikáció fejlődésének megállíthatatlan 
gyorsulása közepette ma még aktuálisabb a kérdés: hogyan és mit kell tennünk, hogy a fejlődés 
eredményeit élvezhessük. Az is nagyon fontos, hogy mire kell különösen vigyázni annak érdekében, 
hogy továbbra se kelljen tartanunk a munkánkat elvevő és/vagy a mesterséges intelligenciájukkal az 
embereket maguk alá gyűrő robotoktól, hogyan használhatjuk az önvezető autókat, milyen segítséget 
kaphatunk az egészségügyben, betekintést nyerhetünk Watson működésébe és további izgalmas 
kérdésekre kereshetjük közösen a választ.   
 
Időpont:2016. november 29. 10-17 óra (már most jegyezze elő) 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért 
 
A konferencia tervezett előadói: 

 Bőgel György, 
 Csepeli György, 
 Istenes Zoltán, 
 Haidegger Tamás, 
 Charaf Hasszán, 
 Sepp Norbert, 
 Zsedrovits Tamás, 
 Paplógó Zoltán, 
 Takács Árpád 

 
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött. 
 
Már lehet regisztrálni!!! 
További információ és regisztráció: http://njszt.hu/de/esemeny/20160629/10-de-konferencia-
gondolkodom-tehat%E2%80%A6 
 

Hírmagazin 
 
Megjelent a Hírmagazin júniusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a 
DNS-alapú adattárolásról, a mesterséges intelligencia és robotika legújabb kutatásairól, a legújabb 
képkeresési eljárásról, az internet, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, 
valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2016-junius 
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Informatikai Biztonsági Szakértő (IBSZ) képzés 
 
Az Információs Társadalomért Alapítvány Informatikai Biztonsági Szakértő tanfolyamot indít 
egyetemi és főiskolai előadók közreműködésével. 
A képzés célja az informatikai biztonsági feladatok ellátásához szükséges ismeretek átadása, az 
informatikai biztonsági szakterületről és vállalati kapcsolódási pontjairól átfogó,  egyenszilárdságú 
kép kialakítása. 
A felvétel alapfeltétele a felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem). 
 
A sikeresen elvégzett tanfolyamot az NJSZT az informatikai biztonsági szakértői engedélyének 
kiadásához szakirányú képzésként elfogadja. 
 
Bővebb információ: http://infota.org/informatikai-biztonsagi-szakerto/ 
 

Elnökségi ülés 
 
Az NJSZT Elnöksége munkaterve szerint megtartotta ülését, melyen a napirend szerint elfogadta az 
Elnökség II. féléves munkatervét, megtárgyalta az Informatika történeti Kiállítás és Gyűjtemény, 
valamint az ITMA helyzetét, értékelte a Budapesten megrendezett az ECDL Világfórumot, elfogadta a 
10. DE! konferencia tervezett programját. 
 
Az ülésen elfogadott határozatok: http://njszt.hu/neumann/hatarozat 
 

Mai PC-n elevenedik meg az antik magyar számítógép 
 
A hazai professzionális személyi számítógépek ritkább 
modelljei közé tartozik a Telefongyár által a 80-as évek 
elején fejlesztett és gyártott TAP-34 „intelligens 
terminál”. Kollár Zoltán, a Telefongyár régi munkatársa 
határozta el, hogy mai számítógépes környezetben, 
emulátoron „éleszti fel” a gépmatuzsálemet. 
Munkájához az NJSZT Informatika Történeti Kiállításán 
található TAP-34 példányt vizsgálta meg.  
A program sok örömet okozhat a régi számítógépek 
kedvelőinek. Az alábbi linkről letölthető: 
http://turbo51studio.orgfree.com/tap34.html  
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/mai-pc-n-elevenedik-meg-az-antik-magyar-szamitogep/ 
 

Alföldi István az IT Business TOP25 jelöltjei között – szavazzon ügyvezető igazgatónkra! 
 

Ki jut eszébe arra a kérdésre válaszolva, hogy: „ki volt az elmúlt évben a 
hazai ICT-világ legsikeresebb embere?” – olvashatjuk az IT Business 
címoldalán. Csak a szavazatunkon múlik, hogy: Alföldi István. 
Társaságunk ügyvezető igazgatója idén huszadik éve irányítja biztos kézzel 
az NJSZT ügyeit.  
Kedvünk van kedvet csinálni: ismerje el Alföldi István munkáját az IT 
Business szavazásán!  
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Hogy hogyan szavazhat? 
1. A legegyszerűbben: e-mailben. Szavazatát július 31-ig küldje el a top25@itbusiness.hu címre. 

Természetesen minden e-mail címről csak egy szavazatot fogadnak el. Gyűjtő e-mail címekről 
nem fogadnak szavazatot. 

2. Kövesse az ITB Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/itbusiness.hu/?fref=ts ), ahol az 
Alföldi Istvánnal készült, legnépszerűbbnek minősített cikket 
(http://www.itbusiness.hu/Fooldal/technology/aktualis_lapszam/kiadvanyok/Anno_2015/Fontos
_ev_kovetkezik.html ) is posztolták (kitartó keresés után megtalálható). Minden „reakció” (like, 
megosztás, komment) erősíti a jelölt esélyeit! Figyelje a kommenteket, szóljon hozzá, ossza meg 
a posztot Ön is! 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
IVSZ MENTA Konferencia 2016 
2016. szeptember 13-14. 
Hotel Füred 
Balatonfüred, Széchenyi út 20. 
 
A 2016-os MENTA célja, hogy a digitális ökoszisztéma szereplői között interfészeket alakítson ki, a 
kevésbé egyértelmű tengelyeket és kapcsolódásokat is bemutassa. 
 
Early-bird regisztráció július 10-ig 
 
Bővebb információ és regisztráció: http://ivsz.hu/esemenyek/ivsz-menta-2016/ 

 
XXVI. Számítástechnika és Oktatás - SzámOkt 2016 
2016. október 6-9., Kolozsvár 
 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Számítástechnika Szakosztálya és a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely közös 
szervezésében kerül megrendezésre a XXVI. Számítástechnika és Oktatás - SzámOkt 2016 és a XVII. 
Energetika-Elektrotechnika - ENELKO 2016, valamint a Multi-Konferencia Kolozsváron. 
 
Határidők: 
Előadás bejelentése: 2016. szeptember 1. 
Előadás anyagának beküldése: 2016. szeptember 5. 
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10. 
 
Bővebb információ: http://szamokt.emt.ro/ 
 

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! 
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Early bird diákjeggyel az idei Hacktivityre 
Megnyílt a regisztráció az idei, immáron 13. Hacktivityre. Június 30-ig a legkedvezőbb áron lehet 
jegyet váltani a Hacktivity weboldalán.  

 

Külföldi rendezvények 
 

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/ 
 

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) 
March 8-10, 2017 in Kamakura, Japan  
 
Important dates:  
July 10, 2016: Abstract submission due 
July 20, 2016: Notification of abstract acceptance September 1, 2016: Full paper submission due 
October 20, 2016: Notification of paper acceptance November 15, 2016: Camera-ready paper 
submission March 8-10, 2017: 
Conference dates 
 
http://cirp-lce2017.jspe.or.jp/index.html 
 

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

 
 

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

 
 

A képre kattintva belelapozhat 
a könyvbe 

Figyelemfelhívás! 
 
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak 
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk! 

 
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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