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2012 az „Aktív időskor európai éve” 

Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint az, hogy az idősek mennyire lesznek képesek a 

társadalom teljes értékű, aktív tagjai maradni, nagyon nagy mértékben függ informatikai 

ismereteiktől.  

Az Európai Bizottság 2012-t az “Aktív időskor európai évének” kiáltotta ki. A kezdeményezés célja, 

hogy javítsa az idősödő emberek életminőségét, és lehetőséget biztosítson arra, hogy a lehető 

legtovább maradhassanak a munkaerőpiac aktív tagjai.  Európa népessége öregszik, és a tömeges 

nyugdíjba vonulás nagy kihívás elé állítja a döntéshozókat.  Egy közlemúltban készített tanulmány 

felhívja a figyelmet arra, hogy az ún. baby-boom korban születettek mostanság érnek hatvanas 

éveikbe, és kezdenek kivonulni a munkaerő-piacról. Ez mindenképpen fordulópontot jelent az EU 

demográfiai fejlődésében… 

http://njszt.hu/ecdl/hir/20110913/az-aktiv-idoskorhoz-nelkulozhetetlen-az-informatika 
 
 

Hódít az elektronikus aláírás 
 
Komoly érdeklődés mutatkozik az ECDL vizsgaközpontok részéről az „Elektronikus hitelesség, 
elektronikus aláírás” ECDL modulra. Szeptemberben már lezajlott egy teltházas képzés, és már a 
következőre – ugyancsak szeptemberben – is betelt a létszám. Az elektronikus aláírással kapcsolatos 
ismereteket praktikus, felhasználó-barát módon oktató, és önálló ECDL-bizonyítvány megszerzését 
kínáló képzések így már egyre több budapesti és vidéki ECDL vizsgaközpontnál elérhetők. További 
információ a vizsgaközpontoknál, illetve az ECDL-ügyfélszolgálaton: ecdl@njszt.hu. 
 
További információ ITT 
 
 
Rendezvények a közeljövőben 
 
 
Infokommunikációs akadálymentesítés workshop 
 
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a W3C Magyar Iroda, az NJSZT HCI&DfA – Ergonómiai Tervezés 
Mindenkinek Szakosztálya és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Informatikai,Távközlési 
és Logisztikai Klub közös szervezésében, 2011. szeptember 30-án (pénteken), 11.00 órától kezdődő 
Infokommunikációs akadálymentesítés workshopra. 
Helyszín: CSMKIK Székház II. em. 215. sz. Lillin terem (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)  
 

http://njszt.hu/ecdl/hir/20110913/az-aktiv-idoskorhoz-nelkulozhetetlen-az-informatika
http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok?field_vizsgak_megye_value_many_to_one=All&field_vizsgak_status_value_many_to_one=akt%C3%ADv&field_vizsgak_fakultativmodul_value_many_to_one%5B%5D=Elektronikus+al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s+vizsg%C3%A1ztat%C3%A1s&field_vizsgak_fogyat_value_many_to_one=All&title=


 

Program és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/hcidfa-ergonomiai-tervezes-
mindenkinek-szakosztaly/esemeny/%E2%80%9Einfokommunika 
 
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 
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. 
 
 

Ugye nem felejtett el regisztrálni? Hamarosan itt az ősz nagy eseménye! 

5. DE! konferencia   
Budapest, Hotel Gellért, 2011. november 24. 
 
Főtámogató: IT Services Kft. 
 
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  

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/hcidfa-ergonomiai-tervezes-mindenkinek-szakosztaly/esemeny/%E2%80%9Einfokommunika
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/hcidfa-ergonomiai-tervezes-mindenkinek-szakosztaly/esemeny/%E2%80%9Einfokommunika
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


 

 
 



 

Párszavasok a 2011. magyar ICT világ legsikeresebb emberének tollából 

Kovács Vilmos Levente, a  Simplexion Informatikai Kft ügyvezető igazgatója,  IT-auditora lett 2011-

ben a magyar ICT világ legsikeresebb embere.  Tagtársunk aktuális „párszavasaiból”  a Mi Újság 

októberi számában, illetve az alábbi linken olvashatnak: 

http://njszt.hu/neumann/hir/20110913/kovacs-vilmos-levente-a-magyar-ict-vilag-legsikeresebb-
embere 
 
 
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.  
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