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Aktualitásainkból  
 
 
Múzeumok Éjszakája 2011. 
 
2011. június 24-én a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan 
színes és tartalmas rendezvény lesz a Műszaki 
Tanulmánytárban (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10.) . 
Mint arról a korábbi hírlevelünkben hírt adtunk ugyanazon a 
napon „DOStalgia – 30 éves a PC” címmel kiállítás nyílik a 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. 
 
További információ: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110622/muzeumok-
ejszakaja-2011-dostalgia-30-eves-a-pc 
 

Informatikai eszközök az iskolafejlesztés szolgálatában 

eLEMÉR, azaz az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatásának kulcsfigurája éppen névnapján, 
február 28-án készített pillanatfelvételt a hazai általános és középiskolák IKT-
használatáról. A TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” 
kiemelt projektje „IKT és iskolafejlesztés” 6.7.1. elemi projektjének keretében 
az intézet kutatói egy olyan komplex, online mérőeszközt dolgoztak ki, 
amellyel az iskolák rendszeresen, minden tanévben felmérhetik, hogyan 
állnak az informatikai eszközök és lehetőségek alkalmazásával a tanulás, a 
tanítás, a szervezeti működés és az infrastruktúra terén. Az „Önértékelő 
keretrendszer” és az első elemzés elérhető http://ikt.ofi.hu linken. A 
projektről részletes cikket a Mi Újság 2011. nyári számában közlünk. 

 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110622/muzeumok-ejszakaja-2011-dostalgia-30-eves-a-pc
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110622/muzeumok-ejszakaja-2011-dostalgia-30-eves-a-pc
http://ikt.ofi.hu/


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 lehetőségeiről 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 
Helyszín: Danubius Hotel Gellért, Panoráma 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 László – „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, csupán regisztrációhoz kötött.  
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  
 
 

Kovács Attila-díj 2011 – Újságírók az információs társadalomért 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) közösen hirdeti 
meg az Az év informatikai újságírója díjat, amelyet a közelmúltban elhunyt kiváló újságíróról, Kovács 
Attiláról neveztek el. 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2010-ben és 
2011-ben készült munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért, átfogó képet adott az 
információs társadalom életminőséget javító képességeiről, adottságairól, felhívta a figyelmet az új 
lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, illetve beszámoltak a modern infokommunikáció 
mindennapi életre gyakorolt hatásáról. A díjra jelöltek között szerepelhetnek a nyomtatott, az online 
és az elektronikus (TV, rádió) média képviselői, így akár bloggerek is. 

A kiírók 2011. szeptember 30-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács Attila-díj honlapján. 
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 
jelöléseit is. 
 
 

http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes
http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-%E2%80%93-az-ev-informatikai-ujsagiroja


Félretájékoztatás?  
Mártonffy Attila írása 
 
Digitális alapismeretek híján nemsokára még a kosárfonók és a virágkötők sem kaphatnak állást. 
 
Minden bizonnyal félretájékoztatták a nemzetgazdasági minisztert, mielőtt a szaktárca vezetője 
törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kötelező informatikaoktatás eltörlése érdekében a 
felnőttképzésben – reagált Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Táraság (NJSZT) 
ügyvezetője Matolcsy György azon kijelentésére, illetve indoklására, amely szerint a digitális 
írástudás elsajátítása problémát jelenthet a tanulási nehézségekkel küzdő emberek számára. A 
szaktárca vezetője úgy véli, hogy a kosárfonóknak és a virágkötőknek nincs szükségük Excel-táblák 
kezelésére. 
Nos arra – ma még – talán valóban nincs, de a jelenlegi törvény nem is ezt írja elő. Egyszerűen csak 
annak a minimális tudásnak az elsajátításához kíván segítséget nyújtani, amely a már mindenki 
számára nélkülözhetetlen napi kommunikációs, tájékozódási, híradási, esetleg hirdetési 
tevékenységhez szükséges. Azt az internet-használati és minimális szintű eszközhasználati ismeretet, 
amely a kormány Digitális Megújulás Cselekvési terv 84 akciója közül elsőként a digitálisan írástudók 
számának legalább 1 millió fővel való növelését tűzi ki célul 2014-ig. 
 
Alföldi István szerint egyébként a virágkötészet egyike azon szakmáknak, ahol esélye sincs a piaci 
helytállásra annak, akinek nincs honlapja, amelyen megmutathatja színes portékáit. 
A cikk az IT Busines 2011. június 21. számában jelent meg. 
 

 
Elindult az Elektronikus aláírás képzés 
 
Telt házas érdeklődés mellett, a tervezett nyári egyszeri képzés helyett még a nyár folyamán további 
képzéseket indít az NJSZT az Elektronikus aláírás, elektronikus hitelesség elnevezésű ECDL modulokra 
való felkészítés céljával. A résztvevők ECDL vizsgaközpontok, akik közül több mint harmincan jelezték 
érdeklődésüket a meghirdetést követő két napon belül. Ősztől várhatóan így elindulhat az országos 
képzés (nem csak) önkormányzati tisztviselők, közalkalmazottak, köztisztviselők, diákok, tanárok 
részére is. A mindenkor aktuális információk és a képzőhelyek listája elérhető a www.ecdl.hu címről.  

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

 

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

www.njszt.hu 

  

Üdvözlettel: NJSZT 

  

http://www.ecdl.hu/
http://www.njszt.hu/
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989

	Informatikai eszközök az iskolafejlesztés szolgálatában
	5. DE! konferencia

