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Aktualitásainkból  
 
 
 
ECDL vizsgaközpontok XIII. Országos Fóruma 
 
Az akkreditált ECDL vizsgaközpontok képviseletében megjelent mintegy 300 fő részvételével 2011. 
május 27-én lezajlott az idei, immár tizenharmadik Országos ECDL Fórum.  
A Fórumon előadást tartott Alföldi István programigazgató a digitális szakadék csökkentésének 
Európai Uniós és hazai helyzetéről. Beszámolt a Digitális Megújulás Cselekvési Tervről, és rövid 
áttekintést adott az ECDL hazai aktualitásairól; Bártfai Zsolt a Microsoft képviseletében az Internet 
Explorer 9 újdonságairól beszélt; Erdősi Péter Máté, Kocsis Gyula és Szokalopulosz Georgis a 
bevezetésre kész Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás új ECDL modulról számoltak be; Bozsó 
Julianna, a Vírusbuster Kft ügyvezetője és kollégái pedig a Vírusbuster termékről és az ECDL 
vizsgaközpontokkal folyamatban lévő együttműködés első tapasztalatairól szóltak.  
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum patinás termeiben tartott Fórumon került sor a 400.000 
magyarországi ECDL vizsgakártya, valamint a Legjobb vizsgaközpont 2010 vándordíj ünnepélyes 
átadására is. A 400.000 kártyát Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
alelnöke kapta. Ezzel az NJSZT a Szeretetszolgálatnak a digitális írástudás terjesztése érdekében 
végzett sok éves tevékenységét ismerte el. A legjobb vizsgaközpontnak járó címet és az ezzel járó 
vándordíjat – immár harmadik alkalommal – a szolnoki Karakter Kft kapta. 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20110531/letoltheto-eloadasok-ecdl-vizsgakozpontok-xiii-orszagos-
foruma 

 
 
Futurisztikus retroparty a Műszaki és Közlekedési Múzeumban  
 
2011. május 27-én Futurisztikus retroparty, avagy „Mit csinál a Neumann Társaság és miért jó Neked, 
ha tudsz róla?” címmel rendezett izgalmas és szórakoztató workshopot Társaságunk. Az érdeklődők 
az NJSZT szakmai közösségeinek munkáiból kaphattak ízelítőt az előadásokon keresztül. 
http://njszt.hu/neumann/hir/20110531/letoltheto-eloadasok-futurisztikus-retro-party-
neumann-janos-nyomaban 
 

 
Információs Társadalom Parlamentje (június 1-2.) 
 
Az Országházban a civil szervezetek képviselőivel tartják az Információs Társadalom Parlamentje 
rendezvényt, melynek küldetése, hogy a társadalom legszélesebb és legváltozatosabb szegmensei is 
lehetőséget kapjanak a párbeszédre. A szervezők várják minél több olyan civil szervezet, 
költségvetésből gazdálkodó szerv és vállalkozás képviselőit, amelyek munkájukkal hozzájárulnak az 
infokommunikáció társadalmi előnyeinek kiaknázásához.  Az NJSZT által írásban megfogalmazott 
kérdések:  
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1. Mikorra várható a Digitális Megújulás Cselekvési Terv i:1.01 akció – a digitális írástudás 
tömegesítése – beindítása és várható-e, hogy eddigi eredményei és tapasztalatai alapján az 
NJSZT is fontos szerepet kap a végrehajtásban?  

2. Milyen szerepet szán a kormányzat a civil szférának a szépkorúak digitális 
életkörülményeinek javításában?  

3. Az elfogadott Nemzeti Egységes Kártyarendszerben megvalósuló kártyához milyen e-
közigazgatási funkciók kapcsolódnak majd? Lesz-e a kártyán elektronikus aláírás?  

Kérjük, kövessék a híradásokat e témában is – mi is folyamatosan beszámolunk majd a további 
fejleményekről. 
Az esemény a magyar EU-elnökség hivatalos rendezvénye. Fővédnök: Dr. Fellegi Tamás, nemzeti 
fejlesztési miniszter. 

 
 
Interoperabilitás és szabványosítás az EKG adatkezelésben 
 
2011. június 3-án kerül sor a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai 
Szakosztálya és a Magyar Kardiológusok Társasága Kardiológiai Informatika Munkacsoportja közös 
tudományos ülésére. A rendezvény interaktívan is követhető lesz. A programjáról és a pontos 
helyszínről az alábbi linken tájékozódhat:  
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/interoperabilitas-es-szabvanyositas-az 
 
 

Feliratkozás hírlevélre 
 
Hírlevelünkre bárki feliratkozhat a honlapon. Kérünk minden kedves hírlevél olvasót, hogy 

népszerűsítse a www.njszt.hu honlapot.  

 

Közlemény 
Sajnálattal értesítjük mindazokat, akik tagságukat 2011. május 31-ig nem újították meg, hogy 
számukra az egyéb szolgáltatások mellett az elektronikus hírlevél automatikus küldését is meg kell 
szüntetnünk. 

 

Rendezvényeinkkel és újdonságainkkal kapcsolatos további információért 
kérjük, látogasson el honlapunkra:  

www.njszt.hu 

  

Üdvözlettel: NJSZT 

  

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/interoperabilitas-es-szabvanyositas-az
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/interoperabilitas-es-szabvanyositas-az
http://www.njszt.hu/
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989

