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Informatikai biztonság – könyv ingyen mindarról, amit biztosan tudnod kell  
 
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 
egyre fontosabb társadalmi feladat. 
A könyv egyúttal a 2013 októberében bevezetett IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is 
jól használható. 

 
 
Véglegessé vált a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
 
Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor a megfelelő fejlesztésekkel a magyar 
gazdaság egyik kitörési pontjává válhat. A közelmúltban elfogadott Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia rögzíti a 2014-2020 közötti időszak elsődleges célkitűzéseit, amelyek megvalósítására 
európai uniós forrásból megközelítőleg 350 milliárd forint közvetlen forrás áll rendelkezésre a 
következő hét évben. A dokumentum a kormány február 19-i határozatának megfelelően a 
kormányzati honlapon teljes egészében hozzáférhető ITT. 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin februári száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a kreatív képelrendező algoritmusról, a figyelő 
fényekről, a robotika és mesterséges intelligencia legfrissebb híreiről, az internet és a mobilvilág 
újdonságairól, az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai 
vonatkozású híreiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2014-februar 
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Megjelent az Observatory Hírlevél 2014/1. száma 
 
Megjelent az Oktatásfejlesztési Observatory Központ idei első hírlevele, amelyben a hazai és uniós 
felnőtt- és szakképzésről szóló híreinkből nyújtunk rövid összefoglalót. 
 
A Hírlevél elérhető: http://observatory.org.hu/hirlevelek/2014-1/ 

 
 
Kihelyezett IVSZ elnökségi ülés az ITK-ban 
 
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) az NJSZT 
kezdeményezésére február 27-én az Informatika Történeti Kiállítás helyszínén, Szegeden tartja soron 
következő elnökségi ülését. Az elnökségi ülést megelőzően az IVSZ elnökségi tagjai megtekintik az 
Informatika történeti Kiállítást. 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 

 
MOBIL AUT 2014 
2014. február 26. 13.30 
BME Q épület Simonyi Károly terem Q-I (Budapest 1117, Magyar tudósok krt. 2.) 
 
A rendezvény – a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken folyó 
alkalmazásfejlesztési és kutatási projektek fényében – összefoglalja a legfrissebb mobilos trendeket 
és fejlesztői újdonságokat. A vezető mobilplatformok (Android, iOS, Windows Phone) mellett 
bemutatjuk a különféle crossplatform és webes megoldásokat is. 
 
További információ és részletes program: 
https://www.aut.bme.hu/Pages/Events/mobilaut2014 

 
 
Komoly játékok (Serious Games) – Kognitív képességek fejlesztése és mérése 
2014. február. 28. 13.30 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Egészségipari Mérnöki Tudásközpont 
(EMT) Cím: 1111 Budapest, Egry József u. 18, V1 épület, C szárny, 2. emelet, Neumann János 
Tárgyaló 
 
Komoly játékok (Serious Games) – Kognitív képességek fejlesztése és mérése címmel megrendezésre 
kerül az NJSZT - Orvos-biológiai Szakosztály következő tudományos ülése, valamint éves közgyűlése. 
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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  
Technikai korlátok miatt a szervezők kérik mind személyes, mind internetes részvételi szándékát 
előzetesen jelezze az alábbi email címen: merth.gabriella@gyemszi.hu. 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/komoly-jatekok-serious-games-%E2%80%93-kogniti 

 
 
NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hírek 
 
A EuroSPI (European Systems & Software Process Improvement and Innovation Conference) 2014-
ben Luxemburgban kerül megrendezésre 2014. június 25-27-én. 
Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel várják az NJSZT tagjainak és minden magyar 
résztvevőnek a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok 
kialakítása illetve ápolása érdekében. 
További információk: 
http://2014.eurospi.net/ 
 
2014-ben a EuroSPI’2014 konferencia helyszínén kerül megrendezésre az IFIP TC2 Annual Meeting is, 
amelyben a Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály látja el Magyarország képviseletét. Az IFIP TC2 
(International Federation for Information Processing Technical Committee 2 for Software: Theory 
and Practice) web oldalán részletes információt lehet kapni az NJSZT tagjai által érdeklődésre 
számot tartó munkacsoportokról is:  
http://www.ifip.org/ifiptc2/ 

 
 
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 

 
 
 
 
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat! 
 

 
 
 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2014.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a Mi Újság és IT 
Business elektronikus változatát továbbra is mindenkinek tudjuk küldeni.  
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 

 
 
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 
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