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Megkezdődtek az ECDL vizsgák a bicskei menekülttáborban 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Migrants Help Magyarország Egyesület 

(MIGHELP) között fennálló példa értékű együttműködés eredményeként 2011. május 12-én 

akkreditált ECDL központ alakult a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Menekülteket 

Befogadó Állomásán. Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzését célzó képzés 

és vizsgáztatás angol nyelven zajlik, hazánkban menedékjogot nyert külföldiek számára.  Jó hír, hogy 

szeptember 3-án már az első vizsgákra is sor kerülhetett, ahol a 9 fős csoport mintegy fele sikeresen 

teljesítette az Operációs rendszerek és a Szövegszerkesztés modulokat. Így ők már félúton járnak 

ahhoz, hogy megszerezzék az ECDL Start bizonyítványt is, amellyel minden bizonnyal előnyt élveznek 

majd a munkaerőpiacon is. 

 

Még ezen a héten… 

XIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és VIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói 

Konferencia lesz 2011. szeptember 8-10. között Balatonfüreden. A jelentkezéssel 

kapcsolatos további információ az alábbi linkeken érhetők el: 

http://www.kmcongress.com/jaro2011, illetve http://www.medicina2000.hu/ 

 
ProSeniis 2011 Távmonitorozás az egészségesebb időskor szolgálatában konferencia 

A Magyar Állam támogatásával 2008-ban indult három éves kutatás-fejlesztési program az 
egészségügyi cégek szakértőit, valamint vezető tudományos intézeteket fogja össze. A projekt célja, 
hogy orvosi tudás beépítésével egy személyre szabott, integrált rendszert fejlesszen ki elsődlegesen 
az idegrendszeri betegségekben szenvedő idős emberek otthoni monitorozására és ápolásának 
támogatására. Konferenciánkon betekintést nyerhet a ProSeniis Konzorcium hároméves munkájának 
eredményébe. Az előadásokon, workshopokon, valamint a konferenciával párhuzamosan 
megrendezésre kerülő termék- és szolgáltatás-bemutatókon a résztvevők bepillantást nyerhetnek 
mind a kísérleti, mind pedig a termékesített fázisban lévő egészségügyi távmonitorozási 
megoldásokba. 
Időpont: 2011. szeptember 9., 10:00 
Helyszín: Óbudai Egyetem 
 
Bővebb információ: http://biotech.nik.uni-obuda.hu/proseniis-konf-2011/ 
 
 

http://www.kmcongress.com/jaro2011
http://www.medicina2000.hu/
http://biotech.nik.uni-obuda.hu/proseniis-konf-2011/


Jól kezdődik a jövő hét 

Szoftvertechnológiai Fórum  

Új kihívások a szoftverfejlesztésben 

Szeptember 12-én, hétfőn  "Új kihívások a szoftverfejlesztés területén" címmel folytatjuk az NJSZT 
Szoftvertechnológiai Fórum sorozatát. 
A rendezvény külföldi előadója Mary Shaw, a Carnagie Mellon egyetem világhírű professzora. Ebben 
az évben David Garlannal közösen ők kapták meg az ACM SIGSOFT Outstanding Research Award-ot, 
ami a szoftverfejlesztés területén az egyik legrangosabb kitüntetésnek számít. Mary Shaw 
előadásában  napjaink szoftverfejlesztésének néhány új kihívását elemzi. Konkrétan foglalkozik azzal 
a jelenséggel, hogy terjedőben van a nem számítógépes szakemberek által fejlesztett rendszerek 
használata, illetve komoly kihívást jelent a heterogén, ultra nagy rendszerek biztonságos 
üzemeltetése is. 
A rendezvény második részében folytatjuk az informatikai Nemzeti Technológiai Platformok 
bemutatkozását. Málnay Barnabás, a Mobilitás és Multimédia Koordinációs Iroda igazgatója ismerteti 
a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform Stratégiai Kutatási tervét. 
 
Szeretettel hívják Önt is a tartalmas szakmai rendezvényre a főszervezők: Dömölki Bálint és Gyimóthy 
Tibor 
 
Időpont: 2011. szeptember 12. (hétfő), 10:00-14:00 
Helyszín: BME, „I” Épület, fszt. B017 Előadóterem (1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) 
 
Bővebb információ és regisztráció (a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött):  

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110822/szoftvertechnologiai-forum-uj-kihivasok-a-
szoftverfejlesztes-teruleten 

 
 

További őszi programok 
 
eFestival 2011 nevezési felhívása 

A Magyar Tartalomipari Szövetség 2011-ben ismét megrendezi a hazai kreatív ipar kiváló digitális 

tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt. Versenyre hívjuk mindazokat, akik a digitális 

gazdaságban valamilyen internetes alkalmazással, multimédiás alkotással szeretnék megmérettetni 

magukat. A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy minél színvonalasabb, minőségi digitális 

tartalmat állítsanak elő és szolgáltassanak a hazai és külföldi felhasználóknak. 

http://njszt.hu/neumann/hir/20110831/efestival-2011-nevezesi-felhivasa 

 
 
Magyarországi Web Konferencia 2011 
 
2011. október 8-án, a Budai várban immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a legnagyobb 
hazai web-fejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvény, a Magyarországi Web Konferencia. 
 
A konferencia évről évre megkísérli a legújabb webes technológiák és trendek bemutatását a sok száz 
fős hazai szakmai közönségének, zászlajára tűzve a szabványok és az akadálymentesség mind 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110822/szoftvertechnologiai-forum-uj-kihivasok-a-szoftverfejlesztes-teruleten
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110822/szoftvertechnologiai-forum-uj-kihivasok-a-szoftverfejlesztes-teruleten
http://www.efestival.hu/
http://njszt.hu/viamail.php?link_id=676&out_email_id=23638


szélesebb körű terjesztését. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, kezdőktől a profikig, 
legyen bár fejlesztő, grafikus, vagy aki kettejüket összehozza. A konferencia szervezői a 
hagyományokhoz híven a Weblabor Magazin és a Magyar Webért Egyesület, támogatói pedig a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a legjelentősebb s legdinamikusabban fejlődő 
nemzetközi és hazai vállalkozások. 
 
A konferencia programja és további tudnivalók elérhetők a http://webkonf.org címen. 
 
 
Gazdaságinformatikai Konferencia 2011. 
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos gazdaságinformatikai Konferencia" 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, hogy a gazdaságinformatikai 
szakképzésért felelős oktatókat összehozzuk a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 
foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassuk az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 
területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 
 
További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 
 
 

Aki kimarad, az lemarad! 

5. DE! konferencia   
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 
Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 
innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 
társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 
Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A nagyarányú érdeklődés miatt érdemes a 

jelentkezést mielőbb megtenni! 

On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  

 

NJSZT-díjak 

Figyelem! Last minute jelölés szeptember 8-ig! 

Évtizedes hagyományaihoz hűen az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában 

jelentős eredményt elért szakembereket. Kérjük, hogy javaslataikat a Díjbizottság részére a 2011. évi 

Neumann- és Kalmár-díjra, valamint a Tarján-emlékéremre, a Kemény János-díjra és a Neumann-

emlékplakettre, legfeljebb egy oldalas indoklással együtt legkésőbb szeptember 8-ig küldjék meg a 

titkarsag@njszt.hu címre, Konfár Lizának.  A kitüntetések ünnepélyes átadására 2011. november 24-

én, az 5. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül majd sor.  

http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 

http://webkonf.org/
http://www.gikof.hu/
http://www.gikof.hu/konferencia.htm
http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia
http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes
mailto:titkarsag@njszt.hu
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak


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 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, hírt adott annak a 

mindennapi életre gyakorolt hatásairól; beszámolt az információs társadalom életminőséget javító 

vívmányairól; és felhívta a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú kockázatokra is. 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. 

A Kovács Attila-díj honlapján megtekinthető a korábbi díjazottakról készült összefoglaló és 

kiemelkedő írásaik. 

NJSZT-tag a magyar ICT-világ legsikeresebb embere 

Örömmel osztjuk meg tagtársainkkal a jó hírt, hogy Kovács Vilmos Leventét, a  Simplexion 

Informatikai Kft IT-auditorát választották 2011-ben az IT-Business által közzé tett szavazáson a 

magyar ICT-világ legsikeresebb emberének. A szerző írásaiból az alábbi linken olvashatnak. 

http://www.simplexion.hu/simpltripl.php?tip=2 

 
 
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  
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