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Még megteheti! Már csak néhány szabad hely! 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  

A konferencia tervezett programja:  

10:00 – 10:15  Megnyitó   

10:15 – 10:45  Bőgel György – „EGÉSZség-innováció” 

10:45 – 11:15  Csepeli György – „Elme e-gészség” 

11:15 – 11:45  Kutor László – „Szükség vagy luxus?” 

11:45 – 12:00  Kávészünet 

12:00 – 12:30  Kozmann György- „EGÉSZség – esély – eHealth” 

12:30 – 13:15  Az NJSZT 2011. évi díjainak, valamint a „Kovács Attila díj – Az év informatikai  
                        újságírója” elismerés átadása 
13:15 – 14:30  Ebéd 

14:30 – 15:00  Korcsok Zoltán – „(3D)iagnosztika szemüveg nélkül” 

15:00 – 15:30  Pukler Gábor – „bEveszed?” 

15:30 – 16:00  Győri-Dani Lajos – „Fél egészség, fél élet?” 

16:00 – 16:30  Szvetelszky Zsuzsanna – „Egészséges hálózatok” 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
Az INTERNET kezdete a SZTAKI-ban 
 
A kiállítás aktualitását az adja, hogy 20 éve érkezett meg az első 
internet csomag Linzből, egy pár TPS1-1 csomagkapcsolón keresztül, a 
kiállítás épületébe. A kiállítás az ezt megelőző, és ezt követő 15 évet 
tekinti át, a megőrzött, alapvetően MTA-SZTAKI fejlesztésű 
eszközökkel és dokumentumokkal. 
 
A kiállítás megtekinthető hétköznap 14-18 óráig. 
Bejelentkezni +36-1-3497-985 telefonszámon lehet a SZTAKI ügyeletén 

 
 
Minőségi elektronikus dokumentáció 
Dátum: 2011. november 04. 14.00 óra 
Helyszín: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1125 Budapest, 
Diós Árok 3.)  
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya és az EHR-QTN 
projekt „Minőségi elektronikus dokumentáció” címmel közös rendezvényt rendez. 
 
Szakmai Program 

14.00 -14.45 
Nagy Géza PhD: Az információ technológia használata az aneszteziológia - intenzív 
terápia országos szintű adatkezelésében. Web alapú rendszerfejlesztés előnyei, 
eredményei 

14.45 - 15.00 
Merth Gabriella: EHR-QTN projekt keretében meghatározott gyógyszereléssel 
kapcsolatos követelmények bemutatása 

15.00 - 15.20 Diszkusszió 
15.20 - 15.40 Dr. Surján György PhD: eRecept magyar vonatkozásai 
15.40 - 16.00 Diszkusszió 
 
 
A technikai korlátok miatt kérjük, személyes részvételi szándékát előzetesen jelezze az alábbi e-mail 
címen: merth.gabriella@gyemszi.hu.  

 
 
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 
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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 .  
 
 

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. 
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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 
 
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 
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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 
 
 

Ljapunov’100 konferencia - Novoszibirszk, Akademgorodok 
Úti beszámoló 
 
Kovács Győző kétszer négy napos vonat utat vállalva utazott Novoszibirszkbe, hogy egyedüli 
nemzetközi résztvevőként vegyen részt a számítástechnika történetét feldolgozó konferencián. A 
konferencia apropóját az adta, hogy 100 éve született Alexei Andreevits Ljapunov. A konferencián 
két előadást is tartott Kovács Győző „Nemes Tihamér, a magyar Ljapunov” címmel, illetve „Neumann 
János élete és munkássága” címmel.  
Andrei Petrovics Jershov a Szovjetunió első programozójának életéről orosz nyelven írt könyvet a 
korán elhunyt matematikus munkatársa. A kiváló könyv Kovács Győző jóvoltából az NJSZT-ben 
hozzáférhető. 
 
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 

http://njszt.hu/de/esemeny/20111026/xi-kontrolling-konferencia-%E2%80%93-vezetoi-eszkoztar
http://njszt.hu/de/esemeny/20111026/xi-kontrolling-konferencia-%E2%80%93-vezetoi-eszkoztar
http://www.njszt.hu/

	Még megteheti! Már csak néhány szabad hely! Regisztráljon MOST!
	5. DE! konferencia
	Gazdaságinformatikai Konferencia 2011.
	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
	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 ...
	http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/informatika-a-tarsadalomert
	Ljapunov’100 konferencia - Novoszibirszk, Akademgorodok
	Úti beszámoló

