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Természettudományi labort neveztek el Kovács Győzőről 
 
2014, március 4-én a szekszárdi I. Béla Gimnáziumban Európai Uniós forrásból kialakított 
Természettudományos diáklabort avattak fel. A labort a város szülöttjéről, a Neumann Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék Verseny létrehozójáról Kovács Győzőről nevezték el. 
 
A 10. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző szellemében-
verseny döntője 2014. március 20-22. között lesz, melynek részletes programját a következő 
hírlevében és a honlapon közöljük. 

 
 
Kirándulás az ITK-ba 
 

 
 
A szervezők szívesen várják még a programhoz csatlakozni szándékozókat. 
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IT biztonság közérthetően 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.  
A könyv egyúttal az  IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható. 

 
 
XI. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia, 2014 konferencia felhívás 
 
A Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) 2014 november 7-8-án már tizenegyedik 
alkalommal tartja meg őszi, tudományos-szakmai rendezvényét, az Országos Gazdaságinformatikai 
Konferenciát. 
A rendezvény teret ad hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, 
ipari szereplőknek és fejlesztőknek idevágó munkáik bemutatására, hasznos eszmecserére. Részvételi 
díj: 25 000 Ft. 
Várjuk a jelentkezőket: https://www.easychair.org/conferences/?conf=ogik2014, illetve érdeklődni 
lehet a szervezőknél: gik2014@easychair.org email címen 
További információ: http://gikof.njszt.hu/gikof_konferencia (menüpontra kattintás után). 

 

Rendezvények a jövőben 
 
Ma!!! 
Garai Géza Szabadegyetem - Magfizika magyar szemmel 
2014. március 12. 18:00, Garai Géza Szabadegyetem  
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28. (Kandó Kálmán terem) 
 
Dr. Ujvári Sándor Ph.D. – Magfizika magyar szemmel 
 
Az atommag fizikájáról általában keveset tudunk, pedig komoly hatása van a mindennapi életünkre. 
Az atomreaktorok működése, a Nap energiatermelése, a radioaktivitás jelensége mindenkit érdekel. 
Számunkra a téma azért különleges, mert a magyar fizikusoknak, tudósoknak meghatározó szerep 
jutott a magfizika és alkalmazásainak fejlődésében. Az előadásban szó lesz a magfizika alapjairól, a 
legfontosabb alkalmazásokról és a magyar tudósok szerepéről. 
 
További információ: http://arek.uni-obuda.hu/hirek/2014.03.13._magfizika_magyar_szemmel 
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XX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem  
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
 
2014-ben XX. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 
Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az 
oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi 
szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes szakterületekhez 
kapcsolódó kreditek gyűjtését.  
 
A részvételi díj 25-40 ezer Ft között várható. 
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.  
A konferencia nyelve magyar és angol. 
 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm 

 
 
VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (TTK 2014) 
2014. június 26-29., Szilágysomlyó (Románia) 
 
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2014. június 26--29. 
között Szilágysomlyón szervezi meg a VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciát (TTK 2014). 
 
A konferencia célja, hogy 
 évenkénti rendszerességgel fórumot teremtsen a tudományokkal (matematika, műszaki- és 

természettudományok) és technikatörténettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára; 
 tudományos és technikai örökségünk bemutatását az Európai Kultúrutak mozgalmának 

törekvéseihez illessze. 
 
Témák: 
 a matematika és a természettudományok története 
 bányászattörténet 
 ipartörténet 
 a technika és technológiák története (ide tartozik például az építészeti technológiák története is) 
 
Határidők:  
 Jelentkezési határidő: 2014. május 26. 
 Előadás/poszter bejelentése: 2014. május 26. 
 A bejelentett előadás/poszter anyagának beküldése: 2014. május 26. 
 
Bővebb információ: http://ttk.emt.ro/meghirdetes.php 
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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 

 
 
 
 
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat! 
 

 
 
 
 

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 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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