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JÖN! Ha még nem tette meg, regisztráljon MOST! 

5. DE! konferencia   
 
Fő támogatónk: IT Services Hungary 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  

 
Neelie Kroes az ECDL-ről és a Digital Agendáról 
 
Neelie Kroes, az Európai Bizottság elnökhelyettese és az Európai Digital Agenda (DAE) felelőse 
videónyilatkozatban  nyilvánította ki az Európai Bizottság állásfoglalását: a digitális írástudás 
tömegesítése nélkülözhetetlen  ahhoz, hogy a kontinensen élők életminősége és az országok 
versenyképessége javulhasson, megvalósulhasson a digitális esélyegyenlőség.  A videónyilatkozatban, 
amely  a nemzetközi ECDL Alapítvány tagszervezeteinek vezetői számára tartott éves nemzetközi 
értekezleten hangzott el 2011. október 13-án, Dublinban, Neelie Kroes méltatta az ECDL program 
sikerét és további együttműködésre hívta fel az ECDL-tagországokat.  
Az EB elnökhelyettese a védnöke a Digital Agendában kitűzött célok megvalósulása érdekében 
rendezett nemzetközi találkozóknak is, amelyek közül a következőre 2011. december 7-én kerül sor 
az Európai Parlamentben. A találkozón mintegy 20 magas rangú politikai személyiség vesz részt a 
tagországok képviseletében, az ECDL Alapítvány szervezésében és meghívására. 
 
http://www.ecdl.org/index.jsp?n=2433&p=932&a=3954  
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Könyvújdonság 
Dr. Czeizel Endre: MATEMATIKUSOK – GÉNEK – REJTÉLYEK 
 A magyar matematikus-géniuszok származáselemzése 

Már az ógörögök nagy gondolkodói azt vallották, hogy muzsikus, poéta, festőművész és matematikus 
géniusznak „születni kell” – vagyis kivételes tehetség nélkül a legjobb családi, iskolai és társadalmi 
feltételek mellett sem lehet valakiből ilyen géniusz. Korábbi könyveimben a muzsikus, poéta és 
festőművész géniuszok elemzése kapcsán igyekeztem a „születni kell” koncepcióra a modern 
genetikai ismeretek alapján magyarázatot találni. Most a nagy magyar matematikusok értékelésére 
vállalkozom. /Czeizel Endre/ 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20111017/dr-czeizel-endre-matematikusok-–-genek-–-rejtelyek 
 
 

Lapról hangra: közösségi összefogás a látássérült emberek tájékozódási lehetőségeinek 
javítására 
 
A 2011-es Nemzetközi Fehér Bot napja alkalmából Lapról hangra címmel új honlap, egyben újfajta 
szolgáltatás indul. A projekt lényege, hogy nyomtatásban megjelent újságcikkeket látó önkéntesek 
által felolvasva, látássérült emberek részére elérhetővé teszünk egy erre a célra létrehozott közösségi 
honlapon keresztül. 
A programról további információ kérhető:  
Szatmári Péter, ügyvezető-helyettes, „Informatika a látássérültekért” Alapítvány 

E-mail: laprolhangra@infoalap.hu, Tel: (+36)-1-273-3187, (+36)-70-234-9161 
 
http://njszt.hu/de/hir/20111017/laprol-hangra-kozossegi-osszefogas-a-latasserult-emberek-

tajekozodasi-lehetosegeinek 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 

Neumann János öröksége a BNV-n 
2011. október 19-23., Budapesti Nemzetközi Vásár 
 
A tematika szerint az otthonunk, a nők, a férfiak és az ízek világában tehet sétát a nagyközönség. A 

nagyvilágot távol-keleti és közép-európai cégek képviselik majd a Hungexpo-n. Lehet-e új egy több 

mint száz éves múltra visszatekintő vásár? A szervezők határozottan új koncepció szerint vágtak bele 

az idei BNV szervezésébe, de az értékes hagyományokkal sem szakítottak.  

Hungarikumok világa, amit mi adunk a világhoz  
A nemrégiben megalakult Hungarikum Szövetség célja, hogy a kiemelt magyar értékeket 

továbbfejlessze, népszerűsítse és elősegítse a piacra jutásukat. Mi mást is választhatott volna a 

nagyközönség előtti debütálása helyszínének, mint a leghagyományosabb magyar vásárt, a BNV-t. A 

BNV Hungarikum Világ Kiállításán ott lesznek a szövetség alapítói: a Budapesti Operettszínház, a 

Béres Gyógyszergyár, a Mathiász világörökség , a Tokaji bor, a Herz Szalámigyár, a Pick Szeged, a 

Puskás Örökség, Pető Intézet, a Törley Pezsgőpincészet, a Kodály Társaság, a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság, Premium Hungaricum Egyesület, a Magyar Munka Magyar Érték 

http://njszt.hu/neumann/hir/20111017/dr-czeizel-endre-matematikusok-–-genek-–-rejtelyek
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Alapítvány.  Kiállít a HUngarikum Szövetség stratégiai partnere, a MOL, valamint sok kiemelt magyar 

értékteremtő: Ajka Kristály, Hollóházi Porcelán, Kékkúti Ásványvíz, Sensolite, Magyar Ízek Háza, a 

Gyulai Húskombinát, Nobilis Pálinka…  

Az NJSZT vendége a vásár teljes időtartama alatt együttműködő partnerünk, a Mohanet kft 
képviselője, aki a Társaság EGÉSZség programjának keretében a Mohanet életvitelt segítő 
távfelügyeleti megoldásait mutatja be.  
 
Az NJSZT a Hungaricum Szövetség közös standján várja az érdeklődőket az A pavilonban. 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20111018/115-alkalommal-nyitja-meg-kapuit-a-budapesti-nemzetkozi-
vasar 
 
 

Pályázati lehetőségek az EU FP7 ICT K+F Programban  
Információs nap -- 2011. október 20.  
 
Az Európai Bizottság 2011. július 20-án hirdette meg a 7. K+F Keretprogram keretében a 2011-2012. 
évi ICT Munkaprogram 8. pályázati felhívását, valamint 3 PPP felhívást.  
 
A hazai kutatók tájékoztatása és a pályázatokon való magyar részvétel ösztönzése, elősegítése 
érdekében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Nemzeti Innovációs Hivatallal 
(NIH) pályázati Információs Napot tart, amelyre minden érdeklődő szakembert szeretettel várnak. 
 
A rendezvényen való részvétel ingyenes!  
 
Regisztráció a NIH weboldalán: Jelentkezési lap (www.nih.gov.hu)  
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111019/palyazati-lehetosegek-az-eu-fp7-

ict-kf-programban-informacios-nap 

 
„Egészségközpontú Egészségügy” szakmai konferencia 
Gárdony, Vital Hotel Nautis, 2011. október 21.  
 
A konferencia szervezői bíznak abban, hogy az egyre egészségtudatosabb magyar lakosság érdekében 
ki tudják alakítani a terápiás együttműködések rendszerét, az „új egészségügy” és egységes 
egészséggazdaság hálózatát. A Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület 
(TEREK Egyesület) fő célkitűzése a terápiamenedzsment fejlesztésének elősegítése interdiszciplináris 
módon. Szándékunk és törekvésünk a különböző szakmák, tudományágak, és érintettek közötti 
együttműködés, valamint az ügyfélközpontú szemlélet fejlesztése hazánkban, mely magasabb 
minőségi szintű szolgáltatásokat eredményez az egészségügyben. A szakmai konferencián a részvétel 
ingyenes. Részvételi szándékát e-mailen a kohut.gyongyi@vmkomm.hu címen, vagy telefonon a 270-
2822-es számon várják.   
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/egeszsegkozpontu-egeszsegugy-szakmai-
konferencia  
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Nagy hazai számítástechnikai műhelyek-sorozat: A Piarista Gimnázium története 
2011. október 27., Budapesti Piarista Gimnázium (Pesti Barnabás u.) Fizika tanterem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma, a Piarista 

Gimnázium és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tisztelettel meghívja következő 

rendezvényére, mely a hazai számítástechnika történetének egy fontos műhelyéről, a Piarista 

Gimnáziumról és kiemelkedő tanáráról, Kovács Mihályról emlékezik meg. 

A program:  
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-forum/esemeny/njszt-itf-
megmelekezes-a-piarista-gim 

 

Szakmai Regiszterek HIS Integrációja workshop 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest, Haller utca 29, I. emeleti tanácsterem) 
2011. október 28. 13.00-16.00  
  
Több szakmai regiszter megalkotói szembesültek a ténnyel, hogy minőségfejlesztési céllal gyűjtött 

regisztereik számos adat vonatkozásában a kórházi információs rendszerekben már rögzített tételek 

ismételt manuális bevitelét igénylik. A független adatbázisok táplálása ugyanakkor nem csak 

indokolatlanul emészti a humán erőforrásokat, de jelentősen megnehezíti a különböző 

adatbázisokban rögzített követési adatok összefuttatását is…   

További információ:  
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/szakmai-
regiszterek-his-integracioja 

 
XII. Outsourcing konferencia  
Budapest, Best Western Hungária, 2011. november 9.  

 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja által rendezett konferencia témája az outsourcing 
lehetőségek, átszervezési receptek az átalakuló intézmények számára.   
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111005/ime-xii-outsourcing-konferencia 
 

 
IPTS - IT STAR International Conference on ICT Research and Innovation Challenges in 
Eastern European Member States (EEMS) 
 Budapest, 2011. november 11.  
 
A konferencia angol nyelvű! 
 
The organizers provide a forum to a constellation of star-speakers and to leaders in Academia, 
Government, Industry and the ICT-related Civil Society to address burning issues of the R&D Agenda 
with a major impact on research, innovation and competitiveness in the EU and beyond. 
Check the speakers list at http://eems.starbus.org and register on the conference web-site to join us 
for the exercise. You will be most welcome in Budapest!  
Registration is now open at: http://eems.starbus.org .  
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Agrárinformatika 2011 nemzetközi konferencia 
Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban 
Debrecen, 2011. november 11-12. 
 
A konferencia alapvető célja, hogy elősegítse a hazai non-profit, kutatói és vállalkozói szféra 
szakembereinek tapasztalatcseréjét, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A rendezvény 
lehetőséget biztosít az agrárgazdasági szektorban dolgozó szakemberek, oktatók, kutatók és PhD 
hallgatók számára az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén alkalmazható információ-
technológiák legújabb oktatási, kutatási és alkalmazási eredményeinek megvitatására, 
disszeminációjára. A széles területet átfogó témák között megtalálhatók azon új alkalmazások is, 
amelyek az innovatív és újszerű technológiák felhasználására irányulnak, lehetőséget nyújtva a 
különböző országokból érkező résztvevők számára a tapasztalatcserére és konzultációra. 
A konferenciára előadással 2011. október 10-ig lehet jelentkezni. További információ: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110926/agrarinformatika-2011-nemzetkozi-konferencia-
innovativ-informaciotechnologi 
 

 
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. 
 
 

Informatika a Társadalomért konferencia 
Balatonfüred, Anna Grand Hotel, 2011. november 22-23 
 
Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az INFOTÉR (Informatika a 
Társadalomért) Konferenciát. 
 
A konferencia fővédnöke, főelőadója Dr. Fellegi Tamás, nemzeti fejlesztési miniszter. 
 A konferencia érinti az elektronikus közigazgatás és a telekommunikáció nagy témakörei mellett a 
digitális írástudás-bővítés kérdéseit, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, az energetika, a 
szociális szektor és általában a gazdaság informatikai vonatkozásait. 
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/informatika-a-tarsadalomert  
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Lux et Color Vesprimiensis  
 
A NJSZT HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya, a Pannon Egyetem Virtuális 
Környezetek és Fénytan Laboratóriuma, valamint a VEAB Alkalmazott Fény és Színtani 
Munkabizottsága 2011. november 29-én rendezi meg 10. alkalommal a Lux et Color Vesprimiensis 
Szimpóziumot Veszprémben a VEAB épületében. 
 
Az absztraktok (1 oldal) beküldési határideje: 2011. november 4. 
Jelentkezés a szimpóziumra 2011. november 11. 
Információ és jelentkezés: lanyi@almos.uni-pannon.hu 
 

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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