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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  

 

http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia
http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes
http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes


 

 
 
Ott voltunk a BNV-n 
 
2011. október 19-23., Budapesti Nemzetközi Vásáron számos kiállító megannyi áruval, 
szolgáltatással várta az érdeklődőket, akik a vásár ideje alatt rengeteg programon vehettek részt. Az 
Otthonunk világa, Nők világa, Ízvilág témakörök mellett az idén létrejött Hungarikum Szövetség 
szervezésében megtalálható volt a Hungarikum Világa is, amely szektorban a szövetség egyik alapító 
tagjaként a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is képviseltette magát. Nagy érdeklődés 
kísérte kiállított kiadványainkat is, melyek közül a legnépszerűbb a Netszeregy programfüzetek voltak 
– többen is feliratkoztak hírlevelünkre, hogy figyelemmel kísérhessék a Táraságunk szakmai 
munkáját, a szakmai közösségek életét. Ezúton köszöntjük azon új hírlevél olvasóinkat, akik a BNV 
keretében iratkoztak fel hírlevelünkre. 
A kiállítás során vendégünk volt a MOHAnet Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., akik 
az általuk tervezett és fejlesztett nagy érdeklődésre számot tartó Magyar Termék Nagydíjas „Vario 
MedCare 4in1” Lifeguard system terméküket mutatták be a nagyközönségnek.  
 
 
A digitális írástudás a társadalomban való létezés alapfeltétele 
 
Az elmúlt időszakban több videó interjú is készült az Infotér gondozásában a digitális írástudás 
témakörében. Az interjúk más-más szempontból közelítik meg digitális írástudás fogalmát és 
jelentőségét, azonban abban mindenki egyetért, hogy a digitális írástudatlanság társadalmi 
probléma, ennek felszámolásában óriási feladatunk és az államnak felelőssége van. 
 
A digitális írástudás a társadalomban való létezés alapfeltétele 
http://njszt.hu/de/hir/20111025/a-digitalis-irastudas-a-tarsadalomban-valo-letezes-alapfeltetele 
 
Digitális írástudás és információs írástudás 
http://njszt.hu/de/hir/20111025/digitalis-irastudas-es-informacios-irastudas 
 
Digitális írástudás a médiában 
http://njszt.hu/de/hir/20111025/digitalis-irastudas-a-mediaban 
 
 

http://njszt.hu/de/hir/20111025/a-digitalis-irastudas-a-tarsadalomban-valo-letezes-alapfeltetele
http://njszt.hu/de/hir/20111025/digitalis-irastudas-es-informacios-irastudas
http://njszt.hu/de/hir/20111025/digitalis-irastudas-a-mediaban


 

Októberi Hírmagazin 
 
Elkészült az NJSZT októberi Hírmagazinja a legújabb és legérdekesebb a hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak az új szuperszámítógépekről, a 
gondolatvezérelt számítógépekről, a mobilfizetés hazai terjedéséről. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-oktober 
 
 

eFestival 2011 – Közönségszavazás első hetének sikerei 
 
Túllépte az 1000 rajongót egy hét alatt az eFestival verseny 
közönségszavazása az eFestival hivatalos Facebook oldalán, a www.facebook.com/eFestival.hu 
címen, ahol a közönség döntheti el melyik digitális tartalom / honlap / alkalmazás nyeri el a „Kiváló 
magyar digitális tartalom” címet. 
 
Az 1000 lájkoló mellett, az új Facebook mutatószám, a ’hányan beszélnek róla’ is igen jó arányt 
mutat: 888 rajongó segíti a kreatív megoldások terjesztését. A közönségszavazás alkalmazást, az 
eFestival szavazógépet a GéMeS csapata fejlesztett számunkra. 
 
A korábbi nyertesek és a zsűri által ajánlottan, illetve egyénileg nyolcvanhárom nevező érkezett be 
az eFestival 2011 kiváló magyar digitális tartalom versenyre, melynek nevezési határideje 2011. 
október 3-án zárult. Idén egy versenymű több kategóriában is indulhatott. A kilenc kategóriában egy-
egy Közönségdíjat adunk ki. Hogy ki nyeri el az eFestival Közönségdíjat? A közönségszavazást 2011. 
november 5-én éjfélkor zárjuk, de a nyertesek csak az eFestival díjkiosztó gálán derülnek ki. 
 
A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) immár 11 éve rendezi meg a hazai kreatív ipar kiváló 
digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt. A verseny célja a kiváló magyar digitális 
tartalmak minél szélesebb körű megismerésének elősegítése, ahol a forma és tartalom egysége és 
felhasználó-barátsága, a társadalom számára hasznos tevékenységek jelennek meg. 
 
Miért érdemes részt venni az eFestival versenyen? 
1. Valamennyi kategória első három helyezettje jogot nyer, honlap esetén a „kiváló magyar 

tartalom 2011” és a „Felhasználóbarát honlap” cím viselésére és logójának használatára, 
digitális termék esetén a „kiváló magyar tartalom 2011” cím viselésére és a díj logójának 
használatára, valamint az eFestival 2011 honlapján való szereplésre. 

2. A döntőbe jutottak meghívást kapnak az eFestival díjkiosztó ünnepségére, amelyre 2011 
novemberében kerül sor. 

3. A verseny támogatói által felajánlott tárgyjutalmakat osztunk ki a nyerteseknek. 
4. A MATISZ a legjobb művek alkotói közül választja ki azokat, akiket benevez az alábbi 

nemzetközi versenyekre: 

 felnőtt versenyek: European Award for Quality Online Content for Children "adults 
category", World Summit Award, World Summit Award Mobile Content, European Seal of 
e-Excellence 

 junior versenyek: World Summit Yourth Award, Europrix Multimedia Awards 

 ifjúsági verseny: European Award for Quality Online Content for Children "young 
category" 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
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 egészségügyi 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 javaslatok 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. 
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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 .  
 
 

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. 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. 
 
 

WEBVelem.hu tréning és konferencia - a biztonságosabb internet használatért 
Budapest, Gólyavár, ELTE BTK, 2011. november 18. 
 
A Microsoft Magyarország „WEBVelem.hu tréning és konferencia - a biztonságosabb internet 
használatért” címmel konferenciát szervez. 
 
A rendezvény célja a biztonságosabb internetezéshez szükséges ismeretek terjesztése, a képzésekhez 
szükséges alapanyag ismertetése; a kapcsolódó Microsoft és ingyenes lehetőségek bemutatása, 
informatikai tippek, ötletek, javaslatok. 
 
A képzések ingyenesek, de a részvétel feltétele a regisztráció! 
Regisztráció: http://webvelem.hu/?m=konferencia 
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További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111026/webvelemhu-trening-es-
konferencia-a-biztonsagosabb-internet-hasznalatert 

 
 
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 (IVSZ) a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az 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  
 
 
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 
 
 
XI. Kontrolling Konferencia – Vezetői eszköztár 
Budapest, Best Western Hungária, 2011. december 7.  
 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja által rendezett konferencia témája az intézmények 
alkalmazkodása az egészségpolitika és a finanszírozás aktualitásaihoz, hatékony és gyakorlati vezetői 
eszköztár elemei az intézményi gazdálkodásban, a vezetés informatikai támogatása, Kontrolling és 
VIR megoldások. 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111026/xi-kontrolling-konferencia-%E2%80%93-
vezetoi-eszkoztar 
 
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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