
 

 
 

2011. június 29. 
 

 

Aktualitásainkból  
 
 
Figyelemfelhívás! 
 
15. számához érkezett a hírlevél, folyamatosan megújuló információkkal tájékoztatva Olvasóinkat az 
NJSZT és az információs társadalom aktualitásairól. Köszönjük a visszajelzéseket és mindenkit 
biztatunk arra, hogy továbbra is kövessenek minket figyelemmel. Híreinket a facebook-on is 
közzé tesszük. 
A nyárra való tekintettel július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. 
Következő számunkig is minden kedves Olvasónknak aktív kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 

 
Akadálymentesítési műhelykonferencia - 2011. június 29. 
 
A W3C Magyar Iroda és az NJSZT HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya 
workshopot tart június 29-én.  
 
 14:00 - 14:40: Internationalization Roadmap (Swaran Lata - W3C Indian Office), angol nyelvű 

előadás 

 14:40 - 15:00: Kávészünet, beszélgetés 

 15:00 - 15:20: Game On Extra Time, komoly játék (Sik Lányi Cecília - Pannon Egyetem) 

 15:20 - 15:40: Akadálymentességi tananyag-, és könyvbemutató (Pataki Máté - W3C Magyar 

Iroda) 

 15:40 - 16:00: Kávészünet, beszélgetés 

 
Helyszín: MTA SZTAKI, Lágymányosi utca 11., 306-os terem 
Időpont: 2011. június 29-én szerdán 14 órától előre láthatóan 16 óráig. 

 
További információ: http://w3c.hu/ 
 
Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia,  
Debreceni Egyetem 2011. augusztus 24-26. 
 
A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő "Informatika a felsőoktatásban" célja, hogy az oktatók, 
kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az eredmények, 
tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai infrastruktúra és 
informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén.  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110620/informatika-a-felsooktatasban-if-
2011-konferencia  
 
 

 

http://w3c.hu/
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110620/informatika-a-felsooktatasban-if-2011-konferencia
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110620/informatika-a-felsooktatasban-if-2011-konferencia
http://www.facebook.com/pages/Neumann-J%C3%A1nos-Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-tudom%C3%A1nyi-T%C3%A1rsas%C3%A1g/167415303320274


CEE-SET 2011 
Exclusive Hands-on SPICE Tutorial 
at the IFIP TC2 CEE-SET’2011 Conference 

The John von Neumann Computer Society offers Hands-on SPICE, a one day pre-conference tutorial 
session included in the registration fee of the IFIP TC2 CEE-SET’2011 Conference. The exclusive 

tutorial welcomes further participants for a special fee. Registration available at the IFIP TC2 CEE-

SET’2011 (http://cee-set.njszt.hu/) web site.  
 
További információ: http://cee-set.njszt.hu/conference-announcements-1/hands-onspice  
 
 
Júniusi Hírmagazin 
 
Elkészült az NJSZT júniusi Hírmagazinja friss, ropogós érdekes szakmai hírekkel. Köszönjük a 
visszajelzéseket és a Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály segítségét a tipográfia kialakításában. 
Kérjük tagjaink és olvasóink véleményét, hogy milyen legyen a Hírmagazin címlapja. A jelenlegi 
számtól kezdődően még két új címlaptervezettel fog megjelenni. Ezekből lehet választani. Várjuk 
visszajelzéseiket. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-junius  
 
 
Megszülettek az első IT Essentials+ oklevelek 

Az előző évi pilotképzés tapasztalataira alapozva a nagykanizsai 

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola a 

2010/2011 tanévben már „éles” IT Essentials+ kurzust indított, mely 

során a résztvevő diákok a szokásos IT Essentials oklevél mellé 

az ECDL 2. és 7. modul alól vizsgamentességet biztosító IT 

Essentials+ oklevelet is kaptak. Azon diákok, akik vállalták az ECDL Start bizonyítványhoz 

hiányzó két modulvizsga letételét is, a tanév végére ECDL bizonyítványt is szerezhettek. 

A képzés órarendi formában a szakmai orientáció tantárgy keretein belül zajlott, melyre azon 

11. évfolyamos szakközépiskolai ágon tanuló diákok jelentkezhettek, akik az informatika iránt 

érdeklődtek. A mintegy 90 tanóra alatt a tanulók az IT Essentials témakörök mellett vették az IT 

Essentials+ kurzusokhoz szükséges ECDL többlettartalmakat is, melyek elsajátítását egy számonkérés 

során igazolták is. 
 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20110628/megszulettek-az-elso-it-essentials-oklevelek 

 
 
Európában továbbra is fókuszban a digitális írástudás – az európai munkavállalóknak 
csupán a 18,5%-a tud internetezni 
 
Már önmagában véve az a tény, hogy az első Digital Agenda of Europe (DAE) hivatalos rendezvényen 
több mint 1500 illetékes vet részt és további 2500 érdeklődőt helyhiány miatt nem tudtak fogadni, 
jelzi az ügy (és a rendezvény) jelentőségét.  Az Európai Bizottság által szervezett megbeszélés célja az 
eddigi eredmények áttekintése és további konkrét, sok résztvevős és nemzetközi projektek tervezése 
volt.  

http://cee-set.njszt.hu/
http://cee-set.njszt.hu/
http://cee-set.njszt.hu/
http://cee-set.njszt.hu/conference-announcements-1/hands-onspice
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-junius
http://www.netacad.hu/netacad/kepzesek/ite/iteplusz
http://njszt.hu/ecdl/hir/20110628/megszulettek-az-elso-it-essentials-oklevelek


A DAE egyik legfőbb pillére a ‘digitális írástudás terjesztése, készségek és esélyegyenlőség’, így 
számos plenáris előadás, panelbeszélgetés és workshop is volt ebben a témában, konkrét cselekvési 
terv megalkotása érdekében. Damien O’Sullivan, az ECDL Alapítvány ügyvezető igazgatója 
előadásában bemutatta az ECDL program eredményeit és tanúbizonyságát adta az Alapítvány digitális 
írástudás terjesztése iránti maximális elkötelezettségének. Bejelentette, hogy az ECDL tagországok az 
Alapítvány vezetésével nemzeti szintű megbeszéléseket tartanak, bevonva a helyi politikusokat, 
döntéshozókat, akik esetleg még nincsenek teljes mértékben tisztában a digitális készségek 
jelentőségével.  Kérte továbbá az Európai Bizottság segítségét ahhoz, hogy a helyi kezdeményezések 
kapcsolódhassanak mértékadó európai forrásokhoz, hogy a digitális írástudás kérdése minden 
országban politikai imperatívusszá válhasson. Nemzeti szinten ez akkor lehetséges, ha a 
kormányoknak van digitális megújulás stratégiája, és azt haladéktalanul meg is valósítják. 
Amennyiben a digitális készségek európai szinten nem terjednek kellő gyorsasággal és mértékben, 
úgy a DAE egyéb fontos céljai sem érhetők el – hívta fel a figyelmet Damien O’Sullivan. 
Ez annál is égetőbb kérdés, mivel a legfrissebb európai statisztikák szerint Európában a 
munkavállalóknak mindössze 18,5 %-a rendelkezik számítógép-használói ismeretekkel, ráadásul ez 
az arány mindössze az internet-használati készségeket mutatja, nem beszél az egyéb irodai 
alkalmazásokról.   
(Az ECDL Alapítvány 2011. június 24-i sajtóközleménye alapján) 
 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20110629/europaban-tovabbra-is-fokuszban-a-digitalis-irastudas 

 
 
A magyar társadalom „digitális érettsége” 
 
Továbbra is két fő csoportra osztható a magyar társadalom „digitális érettség" szempontjából. A 
"digitálisan érettek" tábora 1,3 millió fő Magyarországon - olvasható a PM Digital Médiaügynökség 
által készített kutatás összefoglalójában. 
A kutatás eredménye szerint Magyarországon a nagyjából 7,5 millió főre tehető 14-69 év közöttieken 
belül 2,75 millióra tehető a „digitálisan éretlenek", 1,3 millióra pedig a „digitálisan érettek" száma.  
A „digitálisan érettek" csoportján a folyamatosan piacra kerülő új technikai, kommunikációs 
eszközöket aktívan használókat és vásárlókat kell érteni, a „digitálisan éretlenek" pedig azok, akiknek 
nincs internetkapcsolatuk, az új eszközök és technológiák iránt nem érdeklődnek és akár lehetőségük 
sincs használatukra. Mellettük a harmadik nagy kategória a „nyitottaké". Ők a kutatás összefoglalója 
szerint az „érettek" és az „éretlenek" között helyezkednek el. 
A 2,75 millió „digitálisan éretlenen" túl mintegy félmillió főt képviselnek azok, akik úgy tekinthetők 
digitálisan éretlennek, hogy van internetkapcsolatuk, de nem használják azt. További jelentős 
nagyságú csoport a digitálisan éretlen internethasználóké. Az ő számuk mintegy 1,46 millió fő.  
A PM Digital Médiaügynökség által elvégzett kutatás alapján Bognár Tamás arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a digitális kommunikáció szempontjából két nagy táborra osztható a magyar társadalom, és ez a 
megosztottság a jövőben is tartósan így fog maradni. Ez egyrészt feszültségforrás lehet, másrészt a 
két nagy csoporttal más-más módon kell kommunikálni a médián keresztül. 
A „digitálisan érettek" száma ugyan lassan növekszik, ám eközben az érettség meghatározása 
szempontjából figyelembe vehető szempontok évről évre változnak. 
Az új technológiákat tekintve a „digitálisan érettek" általában több mint 2-5 éve használják az 
internetet. Amíg a „digitálisan éretlenek" 30 százaléka rendelkezik internetkapcsolattal, addig a 
„digitálisan éretteknél" ez az arány 100 százalékos. 
 
Forrás: MTI 
 
Bővebben: 
http://infoter.eu/Article.aspx?ArticleID=365f52a3-e2cc-4cdc-8f55-a8eb2477fb09 

http://njszt.hu/ecdl/hir/20110629/europaban-tovabbra-is-fokuszban-a-digitalis-irastudas
http://infoter.eu/Article.aspx?ArticleID=365f52a3-e2cc-4cdc-8f55-a8eb2477fb09


 
 
VÁLLATI BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁS – Informatikai biztonságmenedzsment 
 
Vasvári György CISM, c. egyetemi docens fenti című könyve a 
vállalati biztonságirányítással foglalkozik, ami a vállalatirányítás 
szerves része. A könyv bemutatja, hogy az üzembiztonsági és 
informatikai biztonsági rendszerek és alrendszerek csak 
összehangoltan tudnak hatékony védelmet nyújtani a vállalat 
számára. A szerző ebből vezeti le az informatikai biztonsági 
menedzsment rendszer (ISMS - ISO 27001) létrehozásának 
feladatait, módszertanát (plan, do, check, act).   
A kötet ismerteti a vállalati biztonság szempontjából kiemelt 
szabályozásokat, a védelmi intézkedések körét, a beszerzés 
biztonság kritikus pontjait, néhány gyakoribb bűntettet is. 
 
A könyv 1450 Ft-ért kapható az NJSZT ügyfélszolgálatán (1054 Bp. 
Báthori u. 16.)  

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

