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Kovács Győző Természettudományos Diáklabor ünnepélyes átadója képekben
Korábban hírül adtuk már, hogy 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. Felkerültek a
gimnázium honlapjára az eseményről készült képek, melyeket örömmel osztunk meg mi is:
http://www.ibela.hu/gimnazium/2014/03/18/kovacs-gyozo-termeszettudomanyos-diaklaboranakuennepelyes-atadoja-kepekben

10. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző
szellemében
Kiemelkedő versengést hozott a 10. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny
melynek döntőjét március 20-22. között a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban tartották. A versenyről
készült összefoglalót hamarosan közöljük. a verseny végeredménye itt olvasható:
http://www.ibela.hu/neumann/files/Vegeredmeny_2014.pdf

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin márciusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legvékonyabb LED-es kijelzőről, az érzelmi
fertőzésről, az interaktív múzeumlátogatásról, a csodálatos képet festő magyar programról, a
robotika és mesterséges intelligencia legfrissebb híreiről, az internet és a mobilvilág
biztonságosságáról, az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai
vonatkozású híreiről.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2014-marcius

Rendezvények a közeljövőben
Internet Fiesta - Záró konferencia
2014. március 27. 10.00 óra, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest, VIII. Szabó Ervin tér 1.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2014. március 20. és 27. között immár 15. alkalommal rendezi
meg az Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A 15. alkalom méltó megünneplésére a rendezvényt záró konferencián áttekintő Fórumot tartanak az
elmúlt 15 évről többek között Alföldi István, Bakonyi Péter, Dömölki Bálint, Vámos Tibor
részvételével.
Részletes program:
http://fiesta.kjmk.hu/fiesta/zarokonferencia.aspx

Szakmai fórum a MSZ/T ISO/IEC 27001:2014 szabvány változásairól
2014. április 10., 10-15 óra, MSZT székház
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
Az információbiztonság tárgykörében a Magyar Szabványügyi Testület 2014. március 1-én tette közzé
az MSZ/T ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági irányítási
rendszerek. Követelmények című szabványtervezetet, amely az ISO/IEC 27001:2013 Information
technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements című
nemzetközi szabvány magyar nyelvű változatának tervezete, és amely felváltja a szabvány első, nyolc
évvel ezelőtti kiadását, az MSZ ISO/IEC 27001:2006-ot.
A szabvány változásairól szakmai fórumot tartanak 2014. április 10-én 10-15 óra között az MSZT
székházban (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.).
Tervezett program:
Megnyitó: Szabó József, MSZT
Előadók:
 Móricz Pál ügyvezető igazgató, Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.
 Veress András vezető auditor, MSZT
 Dr. Horváth Zsolt ügyvezető igazgató, Infobiz Kft.
 Krauth Péter, MSZT MB elnök
 Tarján Gábor ügyvezető referens, MagiCom Kft.
A részvétel díja 10 000 Ft + ÁFA. A befizetett résztvevők 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a
szabványtervezetet (MSZ/T ISO/IEC27001:2014) és ennek birtokában 40% kedvezménnyel a végleges
szabványt.
Jelentkezni április 4-ig lehet az MSZT titkárságon:
Tel: 1/456-6840
E-mail: oktatas@mszt.hu
Az MSZ/T ISO/IEC 27001:2014 szabványtervezet kétnyelvű, a magyar mellett az eredeti angol nyelvű
szöveget is tartalmazza. A tervezettel kapcsolatos javaslatokat/észrevételeket 2014. április 30-ig
várják a g.nagy@mszt.hu e-mail címre.

NETWORKSHOP 2014
2014. április 23-25., Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar
Internet Társaság 2014-ben ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. Az évek során

ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati informatikai élet (Internet) legrangosabb találkozójává
nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, fejlesztői, a
gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók.
Részletek: http://nws.niif.hu/nws2014/index_desktop.php

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

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.

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 Számítógéptudományi 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

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.
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