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Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat! 
 
 

Mit tesz az NJSZT az információs társadalomért? 

A világon is kiemelkedőnek számító Informatika-történeti Kiállítást az NJSZT igen jelentős anyagi és 

szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre. „A jövő múltja” vár mindenkit az egykori 

fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról. 

Hazánkban már közel félmillió ember az ECDL segítségével kelt át a digitális szakadékon. Az ECDL 

rendszer a kor követelményeinek megfelelően tartalmilag megújult és új elemként bevezetésre 

került az IT Biztonság modul. Kiemelten támogatjuk a fogyatékkal élők – mind érzékszervi, mind a 

mozgássérültek – életminőségének javulását és a munka világába történő bekapcsolódását.  

Tehetséggondozási rendszerünknek köszönhetően évente informatikai tehetségek százai 

részesülnek speciális felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken. Az NJSZT égisze 

alatt 22 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az informatika 

legkülönfélébb területeinek művelésére.  

Évente megrendezzük a Digitális esélyegyenlőség (DE!) konferenciát, amelyen áttekintjük az 

információs társadalom aktuális kérdéseit. Honlapunkon, valamint hetente elektronikus 

hírlevélben, havonta színes Mi Újságban, és Hírmagazinban elektronikus formában tesszük közzé a 

szakma és az információs társadalom legfrissebb híreit, eseményeit. 

Kérjük, segítse Ön is Társaságunk közhasznú munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával! 

Adószámunk: 19815888-2-41 

 
Köszönjük támogatását! 
Alföldi István 
ügyvezető igazgató 

 
 
Neumann Napok az NJSZT Heves megyei szervezetében 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Heves megyei területi szervezete idén is 
megrendezte a hagyományos Neumann-napokat. Ennek keretében 2014. március 13-án Dr. Gyenizse 
Pál c. egyetemi docens, a GriffSoft Zrt vezérigazgató-helyettese, az NJSZT alelnöke tartott előadást, 
Integrált ügyviteli rendszer, mint a vállalat irányításának egyik alapja címmel. 

http://www.ajovomultja.hu
http://njszt.hu/de
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/ecdl
http://njszt.hu/neumann/ado-1szazalek


 

 

Az előadást követően a Nemes Tihamér programozói és alkalmazói megyei versenyének ünnepélyes 
eredményhirdetését és díjkiosztóját is megtartották. 

 
 

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. 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
XI. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia – 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 a gik2014@easychair.org e-mail címen 
További információ: http://gikof.njszt.hu/gikof_konferencia (menüpontra kattintás után). 

 

  

http://www.ajovomultja.hu
http://njszt.hu/de
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/ecdl
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ogik2014
mailto:gik2014@easychair.org
http://gikof.njszt.hu/gikof_konferencia


 

 

 
10. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző 
szellemében 
 
2014. március 20-22. között kerül megrendezésre Szekszárdon a 10. Neumann Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék Verseny Kovács Győző szellemében elnevezésű vetélkedő döntője. 
Az első fordulón túljutott pályamunkák és készítőik 7 kategóriában mérik össze tudásukat és 
prezentációs készségüket az első két nap során. A harmadik napon szakmai konferenciára és az 
eredményhirdetésre kerül sor. A verseny az NJSZT és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium közös 
rendezvénye, amely az NJSZT anyagi támogatásával jött létre. A verseny programja és minden 
információ megtalálható: http://www.ibela.hu/neumann/files/Versenyprogram_2014.pdf 

 
 
Adatközpontok – egykor és most” 
 
“Adatközpontok – egykor és most” címen előreláthatólag április 16-án annak az 
útnak az áttekintésére kerül sor, amelyet a fizikai kísérletek eredményeinek 
feldolgozásában (és általában a számítógépek alkalmazásaiban) Csillebércen 
bejártak. Az út a sokcsatornás analizátoroktól addig a Wigner Adatközpontig vezet, 
amely jelenleg Európa legnagyobb teljesítményű számítógépes rendszereinek 
egyike. A rendezvény során ennek megtekintésére is mód lesz. További részletek 
hamarosan. 

 
 
XX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem (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 
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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 

 
 
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 

http://www.ajovomultja.hu
http://njszt.hu/de
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/ecdl
http://www.ajovomultja.hu/
http://www.njszt.hu/
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf
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