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Alapkőletétel 

Ma, 2011. szeptember 21-én, szerdán kerül sor Szegeden az AGÓRA PÓLUS Kulturális Központ 

alapkőletételére. A Kulturális Központ az Európai Unió támogatásával jön létre Az Agóra ad majd 

otthont annak az európai színvonalú informatika-történeti kiállításnak is, amely az NJSZT 

támogatásával jön létre. A részletekről jövő heti hírlevelünkben számolunk be. 

 

Megjelent a Beszélő Linux disztribúció legújabb, 2.5-ös verziója 

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány kiadásában megjelent a Beszélő Linux disztribúció 

legfrissebb kiadása, a BeLin 2.5. Az elmúlt évek során számos, látássérült emberek által gyakran 

használt alkalmazás vált elérhetővé a BeLin-ben, ilyen például az állandóan tökéletesített nagyító és 

képernyőolvasó program, az internetböngésző és levelezőszoftverek vagy a vakbarát játékok 

használatának lehetősége. Magyarországon most először jelenik meg olyan, a Linux használatát 

bemutató tananyag is, amely kifejezetten a látássérült emberek igényei alapján készült. 

A speciális tananyag  eleget tesz a nemzetközi ECDL követelményeknek is a nyílt-forráskódú 

környezetben. Az NJSZT kiemelten támogatja a látás sérült emberek ECDL vizsgáztatását, hogy ezzel 

is eredményesebben tudjanak érvényesülni a munkaerőpiacon. 

http://njszt.hu/de/hir/20110916/tobb-ezer-vak-ember-szamara-kinal-ingyenes-megoldast-a-belin-25 

 

Gondolatok a digitális írástudásról 

Harmadik részéhez érkezett az Informatika a Társadalomért Egyesület (www.infoter.eu) videó 

sorozata a digitális írástudásról. Mindhárom rész megtekinthető a könnyebb elérhetőség kedvéért az 

NJSZT weboldalán is:  

http://njszt.hu/de/hir/20110913/gondolatok-a-digitalis-irastudasrol-elso-resz 

http://njszt.hu/de/hir/20110916/gondolatok-a-digitalis-irastudasrol-masodik-resz 

http://njszt.hu/de/hir/20110919/gondolatok-a-digitalis-irastudasrol-harmadik-resz 

IT-inside 

Az idén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 

adott otthont az IT-Business Publishing (ITB) hagyományos szezonnyitó fogadásának. Az itbusiness 

leadership award díjat idén a NETvisor Zrt. és a TCT Hungary Kft. pályázata érdemelte ki, különdíjat a 

Nextent Informatika Zrt. kapott.  

http://njszt.hu/de/hir/20110919/inside-2011-kivul-belulrol 
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Az információs társadalom állapota 2011-ben 

A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) most megjelent jelentése szerint világszerte folytatódik az 

infokommunikációs technológia térnyerése. A folyamatot a távközlési szolgáltatások (telefon, széles 

sávú Internet) árának folyamatos csökkenése serkenti. Az újonnan nyilvánosságra hozott adatok 

szerint Korea vezeti az infokommunikációs fejlettségi rangsort. Svédország, Izland, Dánia és 

Finnország következik Korea után. A jelentés elérhető az njszt-honlapon: 

http://njszt.hu/de/hir/20110919/az-informacios-tarsadalom-allapota-2011-ben-i-resz 

 

Fókuszban a szoftverminőség 

Sikeresen lezajlott az IFIP TC2 CEE-SET’2011(http://cee-set.njszt.hu/) Central and Eastern European 

Conference on Software Engineering Techniques konferencia 2011. augusztus 24-26 között 

Debrecenben. 

A konferencián, amelyet Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 

ügyvezető igazgatója, a konferencia tárelnöke nyitott meg, a következő országok szakmai előadói 

vettek részt: Bulgária, Csehország, Kanada, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia. 

A konferencia elő-rendezvényeként az NJSZT egy napos tutoriált tartott Hands-on SPICE címmel: az 

ISO/IEC 15504 (becenevén: SPICE~Software Process Improvement and Capability dEtermination) a 

folyamatok, különösképpen a szoftverfejlesztési folyamatok felmérésének és javításnak nemzetközi 

szabványa, amelynek alkalmazása egyre inkább szükségessé válik egy cég piaci pozícióinak 

megőrzéséhez. A tutoriált Bíró Miklós, az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés szakmai közösségének 

elnöke, a téma nemzetközi szintű szakértője tartotta.  

Rendezvények a közeljövőben 
 
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. 
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JÖN! Regisztráljon MOST! 

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  

 

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. 

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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