
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. október 19. 

 

A kockázatokról és mellékhatásokról… konferencia nem csak a vájt fülű hackereknek 
2016. október 25. 13 óra 
Szent-Györgyi Albert Agora 
Szeged Kálvária sgt. 23. 
 

Az európai kibervédelmi hónap keretében kerül megrendezésre a workshop az NJSZT és a Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet együttműködésében. 
 
A program: 
13.00-13.00 Megnyitó: Alföldi István - NJSZT ügyvezető igazgató 
13.05-13.35 Bencsik Balázs - Nemzeti Kibervédelmi Intézet – Kiberbiztonság a Nemzeti Kibervédelmi 
Intézet szemszögéből 
13.35-14.05 Molnár Bálint, ELTE - Információbiztonsági architektúra megközelítés és magyar 
információbiztonsági törvény 
14.05-14.35 Hirsch Gábor, Fortinet - Amibe még John McLane is belepirulna, avagy az ipari irányítási 
rendszerek biztonsági kérdései 
Kávészünet 
14.50-15.20 Erdősi Péter Máté, NJSZT információbiztonsági szakértő - Mit jelent az elektronikus 
hitelesség a digitális korban? 
15.20-15.50 Rajnai Zoltán, magyarországi kiberkoordinátor – Kibervédelem és a kibervédelmi 
stratégia kapcsolata, a megvalósítás szervezeti keretei 
15.50-16.20 Hegedűs Péter – SZTE, kutató munkatárs: Forráskód sérülékenység feltárása 
 
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 
Bővebb információ és regisztráció: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20160930/a-kockazatokrol-es-
mellekhatasokrol%E2%80%A6-konferencia-nem-csak-a-vajt-fulu-hacke  
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10. DE! konferencia 
Gondolkodom, tehát…?  
 
Az NJSZT idén immár a jubileumi, tízedik alkalommal 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.   
http://njszt.hu/de/hir/20161012/gondolkodom-tehat%E2%80%A6 

Időpont:2016. november 29. 10-17 óra Még lehet regisztrálni!!! 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért 
 
Az előadások szinopszisai: http://njszt.hu/de/hir/20160725/a-%E2%80%9Egondolkodom-
tehat%E2%80%A6%E2%80%9D-cimu-10-jubileumi-de-konferencia-szinopszisai 
 
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött (javasoljuk, hogy időben regisztráljon). 

 
 
IKT pedagógusoknak – már ma is nélkülözhetetlen, holnap létfontosságú… 
Interaktívan, Kreatívan Tanítsanak a pedagógusok! 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) eltökélten és elkötelezetten dolgozik a 
digitális kompetenciák terjesztésén, s különösen fontosnak tartja, hogy kreatív, az infokommunikáció 
eszközeit magabiztosan használó pedagógusok vegyenek részt az oktatásban. Az, hogy a tanárok a 
digitális kornak megfelelő órákat tartsanak, nemcsak saját érdekük, de az országé is: az oktatási 
rendszer radikális digitalizálásától függ, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok milyen szerepet töltenek 
majd be a munkaerőpiacon – és ettől függ hazánk versenyképessége is. 
 
Az NJSZT az országért felelősséget érző nonprofit tudományos egyesületként kidolgozta az IKT 
pedagógusoknak modult: korszerű kompetenciát ad át, melyhez ingyenes tananyagot biztosít 
mindenki számára. A modul a kooperatív oktatás módszertanához szükséges ismereteket foglalja 
össze: ennek segítségével a hagyományos oktatást és a számítástechnikai eszközök alkalmazását 
kombináló órát tudnak tartani a pedagógusok, olyan elemekkel többek között, mint az online 
tesztkészítés, a prezentációkészítés, az oktatási adatbázisok használata vagy az e-Learning. 

Már elérhető és letölthető az ingyenes tananyag!  
Eddig már több mint 500-an töltötték le! 

Barkochbázzunk: Kertészkedik, 

papírrepülőt hajtogat, operál… 

Ki az – vagy mi az? 

A videókat és a választ megtalálja az 

alábbi linken:  

http://njszt.hu/de/hir/20161012/go

ndolkodom-tehat%E2%80%A6 
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Próbálja ki Ön is! 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20161010/ikt-pedagogusoknak-–-mar-ma-is-nelkulozhetetlen-holnap-
letfontossagu… 
 
Alföldi István előadása az IKT Pedagógusoknak modulról: 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20161014/alfoldi-istvan-eloadasa-az-ikt-pedagogusoknak-modulrol  
 
Az ügy fontosságát jelzi, hogy a hír futótűzként terjed. Legfrissebb cikk:  
http://librarius.hu/2016/10/18/ingyenesen-letoltheto-szamitogepes-tankonyv-nem-informatika-
szakos-tanaroknak/  

 
 

Jelöljön Ön is! 
 
 
NJSZT - díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-
emlékplakettre – legfeljebb egy oldalas indoklással – legkésőbb 2016. október 20-ig küldjék el a 
Díjbizottság elnökének, Péceli Gábornak címezve, a jeloles@njszt.hu címre. A díjátadásra 2016. 
november 29-én, a 10. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A díjakról részleteket itt 
olvashatnak: http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Kódolás hete 2016 
 
2016. október 15-22. a kódolás hete, melynek utolsó napja egyben a Földünkért világnap. Ezen a 
napon az élővilág megőrzésére hívják fel a szervezők a figyelmet. Osztályok nevezhetnek egy scratch-
projekttel, melyben megmutathatják, szerintük mit tehetünk a Földünkért. 
 
Szervező: ELTE IK T@T Labor 
Támogatók: ELTE IK, NJSZT Közoktatási Szakosztály 
 
Bővebben: http://scratch.elte.hu/2016/09/20/kodolas-hete-2016/ 
 

A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése 
2016. október 20-21. 
Pécs, Zsolnay Negyed 
 
A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája a PTE BTK Szociológiai Tanszékkel és a Demográfia 
és a PTE Szociológia Doktori Iskolával közös rendezésben. 
 
Felhívás és részletes programterv: http://www.szociologia.hu/Felhivas_es_programterv/ 
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13. Hacktivity 
2016. október 21-22. 
MOM Kulturális Központ 
1124, Budapest, Csörsz utca 18. 
 
Már csak néhány nap, és kezdetét veszi Közép–Kelet Európa Független IT Biztonsági Fesztiválja. Az 
immáron 13 éves Hacktivityn számos program várja az érdeklődőket, melyek közül az előadások és 
Hello workshopok már elérhetők a Hacktivity weboldalán. 
Itt lehet megnézni, milyen előadások lesznek az idei hackerfesztiválon: 
https://hacktivity.com/en/hacktivity-2016/presentations/  
A workshopok majdnem teljes listája pedig itt érhető el:  
https://hacktivity.com/en/hacktivity-2016/hello-workshop/  
Az idei konferencián pedig két keynote speaker is várja a résztvevőket. Pénteken Komáromy Dániel, 
szombaton pedig Travis Goodspeed indítja a napot. 
Az idei rendezvényre itt lehet jegyet váltani. Az alábbi kuponkód megadásával 5% kedvezményt 
biztosítanak a jegyárból: Hack2016konf 
 
Bővebben: https://hacktivity.com/ 
 

Egy jövőbelátó piarista. Szegeden is megemlékezünk Kovács Mihályról 
2016. november 10. 14 óra 
Szent-Györgyi Albert Agora 
Szeged Kálvária sgt. 23. 
 
Minikonferencia az 1916-ban, Szegeden született Kovács Mihály 
tiszteletére 
 
A minikonferencián Károlyi Attila, a szegedi Dugonics András Piarista 
Gimnázium igazgatóhelyettese Kovács Mihály ifjúkorát, szegedi éveit 
mutatja be. Előadást hallhatunk Kovács Mihály tanítványától, 
Woynarovich Ferenctől – és monográfusától, Görbe Lászlótól is. A 
konferencia látogatói megtekinthetik az NJSZT ezer négyzetméteres 
informatikatörténeti állandó kiállítását. A világ legjelentősebb 
gyűjteményei közé tartozó tárlat eddig is a kiemelkedő magyar 
informatikusok között mutatta be Kovács Mihályt – a Tárlat november 10-től két unikális ritkaságú 
tárggyal egészül ki: a Mikromat kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű prototípusával és a Műegér 
nevű kibernetikai játék egy kései példányával. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20161019/egy-jovobelato-piarista-szegeden-is-
megemlekezunk-kovacs-mihalyrol 
 

Art of Projects – PMI Budapest Conference 2016 
2016. november 10. 
MOM Kulturális Központ 
Budapest, Csörsz u. 18. 
 
http://momartmail.hu/mom/PMI2016/pmi.html 
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MasterClass 2016 
2016. november 10. 
MOM Kulturális Központ 
Budapest, Csörsz u. 18. 
 
MasterClass about Change Management by Harley Lovegrove, Chairman of The Bayard Partnership, 
Change Management coach 
 
http://pmi.hu/index.php/art-of-projects-conference-budapest/2016-07-18-10-46-57/masterclass 
 

13. OGIK Országos Gazdaságinformatikai Konferencia  
A generációváltás informatikai vonatkozásai 
2016. november 11-12., Dunaújvárosi Egyetem 
 
Az NJSZT GIKOF szakmai szervezet immár tizenharmadszor szervezi meg az évente nagy 
érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény teret ad hazai és külföldi szakembereknek, 
egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és fejlesztőknek a témához kapcsolódó 
munkáik bemutatására, hasznos eszmecserére. 
A konferencia időpontja és helyszíne: 2016. november 11-12., Dunaújvárosi Egyetem 
A tervezett szekciók: 

 Internet: Cloud; Internet of Things; Közösségi média és szerepe 

 A jövő generációja és az ICT: technológiai, humán, kulturális kompetenciák 

 Új alkalmazások fejlesztése, új módszerek és technológiák a fejlesztésben 

 Az informatika biztonságtechnológiai és üzleti vonatkozásai 

 Az üzleti tevékenységet, innovációt, versenyképességet növelő új ICT-technológiák  

 Robotika, robotok a 21. században 

 Oktatás a Gazdaságinformatikus BSc-, MSc- és a szakképzés területén (duális képzés, piaci 
igények vs. képzés, kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, eszközök, illetve 
szakemberek mobilitása stb.) 

 
Kérjük, részvételi szándékát a https://easychair.org/conferences/?conf=gikof2016 linken online-
regisztrációval jelezze! A regisztráció mellett a tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres 
absztraktot kell benyújtani magyar vagy angol nyelven. A téma elfogadásáról a Programbizottság 
dönt. A tanulmánnyal szemben támasztott formai követelmények az Easychairből is elérhető 
konferencia-honlapról tölthetők le. A részvételi díjakról és a tervezett programról a konferencia 
folyamatosan frissülő weblapja tájékoztat: http://gikof.njszt.hu/  
 
 

Az Utópia Szintetizátor Interaktív Kiállítás és Konferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bővebben:  
http://ajovomultja.hu/news/utopia-szintetizator-interaktiv-kiallitas-es-konferencia 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.ajovomultja.hu/
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/
http://pmi.hu/index.php/art-of-projects-conference-budapest/2016-07-18-10-46-57/masterclass
https://easychair.org/conferences/?conf=gikof2016
http://gikof.njszt.hu/
http://ajovomultja.hu/news/utopia-szintetizator-interaktiv-kiallitas-es-konferencia


 

 

XXIX. Neumann-kollokvium 
2016. december 1-2. 
Szeged 
 
A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb hagyományú, 46 éve indult 
konferenciasorozatának következő rendezvényét tartják meg decemberben Szegeden, a Szent-
Györgyi Albert Agorában (Kálvária sugárút 23). 
A Kollokviumon az alábbi témakörökre irányítjuk a figyelmet: 

 Egészségügyi informatika oktatása az orvos és az egészségügyi dolgozók 
graduális és posztgraduális képzésében 

 Betegoktatás 

 Telemedicina, eHealth-fejlesztések kihívásai, mHealth 

 Gyógyszerészeti informatika, gyógyszerészeti információs rendszerek, e-Recept 

 Egészségügyi adatok elemzése, védelme, betegforgalmi adatok hasznosítása 

 Lezárult nagy egészségügyi informatikai projektek hatásai 
 
Fontosabb időpontok: 

 Kongresszusi kiadvány kéziratának beküldése 2016.nov. 6. 

 Korai regisztráció 2016.okt. 31. 
 
További információt a Kollokvium honlapján (http://neumann-kollokvium.njszt.hu/index.html) talál, 
ahol várják a jelentkezést is! 
A kollokvium email-elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu 

 

Külföldi rendezvények 
 

10th IT STAR Workshop on IT Security 
28 October 2016, 
Istituto dei Ciechi di Milano  Via Vivaio, 7 – 20122 Milano,  Italy 
 
The Hungarian speaker is Balint Molnar, Eotvos Lorand University 
 
http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws10/ 
http://www.aicanet.it/convention2016 
http://nl.starbus.org/ 
 

CALL FOR CASE STUDIES of Responsible Research and Innovation in Nanotechnology and 
Healthcare 
 
COMPASS is an EU-funded project that supports small and medium sized enterprises (SMEs) in three 
emerging technology industries to manage research, development and innovation activities in a 
responsible and inclusive manner. The main output of the project is an interactive online platform, 
the Responsible Innovation Compass, which will provide guidance and orientation on RRI 
implementation, tailored to the needs of innovative enterprises, in particular SMEs. 
Submit your responsible innovation success story in nanotechnology or healthcare!  
• Text or video abstracts: 31st October 2016 
• 1st round selection: th November 2016 
• Selection of winners: 31st January 2017 
http://www.sustainability.eu/pdf/news/compass_Call%20for%20Case%20Studies_final.pdf  
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ViNOrg 2016 
November 16-18, 2016 
Póvoa de Varzim, Portugal 
 
Fifth International Conference on Virtual and Networked Organizations: 
Emergent Technologies and Tools 
Full Papers/ Ext. Abstracts / Abstracts submission deadline:  November 10, 
2016 Notifications of acceptance within 24 hours after submission 
 
http://2100projects.org/conferences/vinorg16/ 
 

2016 eucen Autumn Seminar 
Barcelona Thu 24- Fri 25 November 2016 
 
The event will take place in Barcelona on 24-25 November 2016. This year's topic is Digitalisation in 
university continuing education: Technology, content and pedagogy. 
https://autumn2016seminar.eucen.eu/ 
 

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) 
March 8-10, 2017 in Kamakura, Japan  
 
Important dates:  
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 

 
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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