
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2014. április 23. 

 

Túl az 1000-en 

 
Már átlépte az 1000 fős lélektani határt a megújult facebook oldalunk. Köszönjük az érdeklődést. 
Kérünk mindenkit, hogy visszajelzéseivel segítse munkánkat, hogy igazi aktív szakmai virtuális térré 
alakulhasson ez a kommunikációs felület. https://www.facebook.com/njszt  

 
 
Búcsú dr. Endrődy Tamástól 

 
 

http://www.ajovomultja.hu
http://njszt.hu/de
http://njszt.hu/
http://njszt.hu/ecdl
https://www.facebook.com/njszt


 

 

V. Robotprogramozó Országos Csapatverseny 
 
2014. április 12.-én került megrendezésre az V. Robotprogramozó Országos Csapatverseny döntő 
fordulója a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban. A verseny szervezését idén három 
iskola – a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a Soproni Széchenyi István Gimnázium, és a 
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium – vállalta magára. Az ország legnagyobb 
robotversenyén a legjobb általánosiskolás-korú robotprogramozók vettek részt. A versenyre az 
ország teljes területéről mintegy 87 csapat nevezett, így az ország legnagyobb robotversenyévé vált. 
A döntőre a 29 legjobb csapat kapott meghívást; ők 14 városból érkeztek Hajdúböszörménybe. 
 
A versenyről részletes leírás olvasható ITT 
A versenyről készült képes beszámoló ITT tekinthető meg:  

 
 
A jövő múltja Informatika Történeti Kiállítás nemcsak az informatikusoké! 
 
Szegeden járt a Szentendre Szalon és az Informatika Történeti Kiállításról készült úti beszámolójuk itt 
olvasható: ajovomultja.hu/a-jovo-multja-informatikatorteneti-kiallitas-nemcsak-az-informatikusoke/ 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 
ECDL-vizsgaközpontok 16. Országos Fóruma 
2014. április 23. 
 
Az NJSZT április 23-án immár 16. alkalommal rendezi meg az ECDL-vizsgaközpontok Országos 
Fórumát. 

 
 
MA!!! 
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. A Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési NIIF Program a felső- és közoktatás, a tudományos kutatás és a 
közgyűjtemények adathálózati infrastruktúrájának és az ezen működtetett alkalmazások fejlesztése 
terén elért eredményeket bemutató országos konferenciáját a NETWORKSHOP2014-et idén A Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában tartja 2014 április 23-25. között. 
 
A sorrendben huszonharmadik NETWORKSHOP konferencia három napja alatt 7 szekcióban, mintegy 
110 előadás keretében vitatja meg a résztvevő közel 400 szakember az adathálózati kommunikáció, 
illetve a számítógép-hálózati alkalmazások területén elért eredményeket és azok hatását a 
magyarországi informatika fejlődésére. 
 
Részletek: http://nws.niif.hu/nws2014/index_desktop.php 
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Holnap!!! 
Szoftvertechnológiai Fórum 
2014. április 24. 15:00 óra, ELTE informatikai Kar 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Gömbaula 
 
Hihetetlen érdeklődés mellett kerül sor a Szoftvertechnológiai Fórum következő előadására, amelyre 
már több mint 1000-en regisztráltak és a sajtó is élénk érdeklődéssel kíséri: 
http://hirek.prim.hu/cikk/104500/. 
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EFMI STC 2014 
2014. ápr. 27-29. HOTEL Benczúr 
1068 Budapest, Benczúr utca 35. 

 
További információ: https://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/efmi-stc-2014 

 
 
Challenge24 huszonnégy órás programozó verseny 
2014. május 3. 8:30 
Budapesten, VIII. kerület, Tavaszmező utca 15-17. 
 
Hamarosan megrendezésre kerül 14. alkalommal a Challenge24 huszonnégy órás programozó 
verseny, amelyre a világ számos országából várnak informatikus hallgatókat.  
A Challenge24-en részt vevő csapatoknak a szervezők szerint a gyors és precíz kódírási képesség 
mellett szüksége van matematikai, algoritmuselméleti és számítógépes-grafikai, hálózati, 
mesterséges intelligencia jártasságra valamint jól működő csapatmunkára. 
 
A verseny hivatalos weboldala: http://ch24.org/ 
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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. 

 
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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