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Aktualitásainkból
Beszámoló az Információs Társadalom Parlamentjéről
Parlamenti keretek között, a Magyar Országgyűlés épületében az Információs Társadalom
Parlamentje címet viselő rendezvényen 450 résztvevő tanácskozott másfél napon át az információs
társadalom időszerű kérdéseiről. Az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér)
kezdeményezésére és szervezésében létrejött esemény része a magyar uniós elnökség hivatalos
programjának. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium társszervezését élvező tanácskozáson a magyar
civilszféra, az oktatási és kulturális intézmények, a közigazgatás, az informatikai vállalkozások és a
kormány képviselői, valamint a határon túli magyar civil szervezetek küldöttjei és európai non-profit
szakmai szervezetek vezető tisztségviselői vettek részt. . A digitális írástudás fontosságát mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az első nap nyitó- és záró előadásában is többször kiemelésre került. Az
NJSZT információs társadalom témakörben írásban előre feltett kérdéseiből kettőt a plenáris ülésen
bocsátottak megvitatásra, míg a digitális írástudás kérdésben Alföldi István a szekcióülésen fejthette
ki az NJSZT álláspontját. Hozzászólását egyetértő méltatás övezte.
Részletes beszámolók: http://infoter.eu , valamint az ITBusiness on-line és nyomtatott változatában
Nyitrai Zsolt beszámolója: http://nyitraizsolt.hu/egy-eves-az-infokommunikacioert-felelos-

allamtitkarsag/

Az Információs Társadalom Parlamentjének nyilatkozata:

http://infoter.eu/GetFile.ashx?FileId=12ccde4f-659e-4804-a91f-4c542758b9b5
Az Információs Társadalom Parlamentjének letölthető előadásai:

http://infoter.eu/Article.aspx?ArticleId=c1e413c4-cd9a-46bf-b4b6-b499604b7dc4
Európai Digitális Menetrend (DAE 2020) eredménytábla
Az Európai Bizottság közzétette azt az eredménytáblát, amely megmutatja, hogy az EU és a
tagállamok milyen teljesítményt értek el az európai digitális menetrendben elfogadott célok
megvalósítása tekintetében a menetrend fennállásának első évében. A nyílt adatkezelésre vonatkozó
stratégiájának megfelelően az Európai Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé tette az eredménytábla
adatkészleteit és statisztikáit, így bárki elvégezheti a saját elemzéseit és levonhatja következtetéseit.
Bővebben: http://infoter.eu/Article.aspx?ArticleId=71a398f9-7762-4667-8ec4-91b5c4401aaa
Az eredménytábla weboldala:

(http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm)
Az egyes tagállamok jellemzői, a szélessávú hálózatra, az internethasználatra, az e-kormányzatra,
továbbá a telekommunikációs ágazat szabályozásának irányaira vonatkozó részletekkel elérhető a
digitális menetrenddel foglalkozó weboldalon:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/index_en.htm

5. DE! konferencia
Idén ötödik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség konferencia.
A konferencia „EGÉSZség és egészségen túl” címmel áttekintést ad az infokummunikációs eszközök,
technológiák alkalmazási lehetőseiről az egészséges információs társadalom megteremtéséért és
megőrzéséért.
A konferencia keretében kerülnek átadásra az NJSZT 2011. évi díjai, valamint az NJSZT, IVSZ és Infótér
Egyesület által közösen alapított „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” elismerés.
Dátum: 2011. november 24. 10 órától 17 óráig
Danubius Hotel Gellért, Gobelin terem
Előadók:
Csepeli György – „Elme e-gészség”
Bőgel György – „EGÉSZség-innováció”
Korcsok Zoltán – „(3D)iagnosztika szemüveg nélkül”
Dr. Kozmann György- „EGÉSZség – esély – eHealth”
Dr. Kutor Lászlót – „Szükség vagy luxus?”
Pukler Gábor – „bEveszed?”
Szvetelszky Zsuzsanna – „Egészséges hálózatok”
Győri-Dani Lajos – „Fél egészség, fél élet?”
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti.
A konferencia médiapartnerei: IT-Business, Prím Online
A konferencia a résztvevők számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és a hagyományoknak
megfelelően internetes közvetítés segítségével mindenki számára elérhetővé lesz.
Bővebben: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes

XV. HungaroLogo konferencia
Idén a tizenötödik alkalommal rendezi meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
MicroWorlds Logo Szakosztálya a Logo programnyelvvel, és a logo-pedagógiával foglalkozó szakmai
tanácskozást.
Dátum: 2011. jún. 09. 10.00
Helyszín: Óbudai Egyetem, Bécsi u 96/b., F09 terem
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110525/xv-hungarologo-konferencia

HVG video a Futurisztikus retro-party Neumann János nyomában rendezvényről
Figyelmükbe ajánljuk a 2011. május 27-én megtartott Futurisztikus retro-partyról a HVG által
készített videot:

http://njszt.hu/neumann/hir/20110531/letoltheto-eloadasok-futurisztikus-retro-partyneumann-janos-nyomaban

Megjelent a CEPIS májusi hírlevele
CEPIS (Council of Proffessional Informatic Societies) tevékenységekről, pályázati felhívásokról,
valamint a közelgő eseményekről olvashat bővebben a CEPIS honlapján:
http://cepis.org/index.jsp?p=641&n=1035

Feliratkozás hírlevélre
Hírlevelünkre bárki feliratkozhat a honlapon. Kérünk minden kedves hírlevél olvasót, hogy
népszerűsítse a www.njszt.hu honlapot.
(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

