
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2014. április 30. 

NJSZT éves beszámoló közgyűlés 
2014. május 28. 10.00 óra 
Danubius Hotel Gellért  
1111 Bp. Gellért tér 1. 
 
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs! 
 
Alapszabályunk előírásai szerint 2014. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést 
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. 
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2014. május 28-án 10:30. 
 
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. 
 
Kérjük, hogy legkésőbb 2014. május 13-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak 
szerint:  
 

 név, munkahely, email cím megadásával  

 titkarsag@njszt.hu; tel.:  1 472-2730; fax: 1 472-2739)  
 
A 2013. évi közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt. 
 
Üdvözlettel: 
Friedler Ferenc 
elnök, NJSZT 

 
 
 
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat! 
 
 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin áprilisi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a mobilról is irányíthatók a Chrome-ot futtató 
gépekről, robotokkal végzett evolúciókutatásról, a jövő okostelefonjairól, a nemzetközi díjat nyert 
Telekom „Égi galériájáról”, az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika 
hazai vonatkozású híreiről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2014-aprilis 
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Sikeresen lezajlott az ECDL Vizsgaközpontok XVI. Országos Fóruma 
 

Április 23-án került sor az ECDL 
Vizsgaközpontok XVI. Országos Fórumára. 
A rendezvényt, amelyen több mint 170 
oktatási intézmény képviseltette magát, az 
országos vizsgarendszert működtető 
Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság ügyvezető igazgatója, Alföldi 
István nyitotta meg. Értékelő előadásában 
méltatta a vizsgaközpontok sok éves 
áldozatos munkáját, amelynek 
köszönhetően mára hazánkban közel 
mintegy fél millió ember tett ECDL vizsgát, 
azaz igazolhatja nemzetközileg elismert 
formában digitális írástudását. Beszélt az 
elmúlt időszak újdonságairól, a rendszer 

tartalmi és formai megújításáról – köztük az ingyenesen letölthető vizsgapéldatárról és a szintén 
ingyenes IT biztonság tankönyvről is. Az értekezleten előadások hangzottak el ezen kívül a 
Klebelsberg Intézményfenntartó (KLIK) üzemeltetésében lévő iskolák ECDL-tevékenységéről; az új 
felnőttképzési törvény ECDL-vonatkozásairól; az új modulrendszer, valamint az IT biztonság és 
elektronikus aláírás modulok gyakorlati tapasztalatairól; valamint a Tudásod a Jövőd és a Tehetséghíd 
Programok keretén belül megvalósított ECDL képzésekről és vizsgákról. 
 
Végül, de nem utolsósorban pedig sor került a „Legjobb ECDL-vizsgaközpont 2013”-díj átadására is: a 
díjat ezúttal – immár hetedik alkalommal – a szolnoki Karakter Kft nyerte. 
 
Az előadások és a Fórumról készült fényképek megtekinthetők: 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20140425/sikeresen-lezajlott-az-ecdl-vizsgakozpontok-xvi-orszagos-foruma 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
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 

 
 
 
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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