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Steve Jobs, a digitális kor látnoka 
 
November 4-én a Szalay Könyvkiadó gondozásában megjelent az első magyar nyelvű Steve Jobs 

biográfia. A kiadványban szakírók, ICT- és médiaszakértők, újságírók foglalják össze Steve Jobs 

pályafutásának és az Apple történelmének legfontosabb fejezeteit, illetve megszólal Steve Jobs egyik 

volt kollégája is, aki 1990 és 1994 között dolgozott együtt az Apple alapítójával. A kiadó szándéka 

szerint a korabeli interjúk és médiaszereplések anyagait is feldolgozó kötet változatos és érdekfeszítő 

portrét rajzol az informatika korszak ikonjáról. 

Steve Jobs (1955–2011) küldetésének érezte, hogy megváltoztassa a világot. Intellektusa és 

megalkuvásra képtelen természete, vezetői és üzleti képességei segítségével a földkerekség egyik 

legnagyobb vállalatává tett egy kaliforniai garázscéget. Emberközpontú technológiát, mindenki által 

használható eszközöket alkotott, és a digitális kor ikonjává vált. Úgy élte az életét, hogy távozása után 

is örökre köztünk maradjon, mint az információs társadalom farmernadrágos prófétája.  

A kötet a könyvesboltokban, online, például a Szalay Kiadó internetes áruházában 

(www.szalaykonyvek.hu) vásárolható meg.    

  

Rendezvények a közeljövőben 
 

 
 

Idén is teltházasnak ígérkezik a Digitális Esélyegyenlőség 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 jelentkezés lezárult. 

 

http://www.szalaykonyvek.hu/
http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia


 

MA!!!! 

 
 
 
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 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111114/dostalgia-30-eves-a-pc-szakmai-nap
http://webvelem.hu/?m=konferencia
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111026/webvelemhu-trening-es-konferencia-a-biztonsagosabb-internet-hasznalatert
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111026/webvelemhu-trening-es-konferencia-a-biztonsagosabb-internet-hasznalatert


 

"Történelmi múlt felidézés- a jelen kihívásai" 
SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (6720 Szeged, Korányi fasor 9.) 
2011. november 18. 13.00 
 
Szegedi tudományos ülés célja a több mint 40 évvel ezelőtt Szegeden elindított Neumann 
Kollokviumok emlékének felidézése, a jelenlegi orvos-egészségügyi szakember képzés számítás-
tudományi és informatikai környezetének bemutatása. 
 
A 4-5 órásra tervezett találkozó lehetőséget teremt a fiatal és az idősebb szakemberek közötti 
kötetlen eszmecserére, valamint az érdeklődők megtekinthetik a szegedi informatika történeti 
gyűjteményt is. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/szegedi-tudomanyos-ules 
 
A szervezők kérik, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2011. november 16-ig a következő e-mail 
címen jelezzék office@dmi.u-szeged.hu 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 (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  
 
 

Applications of Complex Networks Research:  From Science, Engineering, Art to Finance 
2011. november 24. 16.30 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar 
(Budapest VIII. ker., Práter utca 50/a. 
 
Prof. C. K. Michael Tse, FIEEE, a Hong Kong Polytechnic University Chair Professzora és a Department 
of Electronic and Information Engineering tanszékvezetője a Circuits, Systems and Computers Joint 
Chapter, IEEE Hungary Section, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai 
karának szervezésében, az IEEE Circuits and Systems Society Distinguished Lecturer Programjának 
keretében  Applications of Complex Networks Research:  From Science, Engineering, Art to Finance 
címmel előadást fog tartani. Az IEEE CAS DLP előadásra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai Karán (Budapest VIII. ker., Práter utca 50/a), a földszinti Simonyi előadó 
teremben kerül sor. Az előadás előtt 16:00 órai kezdettel rövid fogadást tartunk, ahol lehetőség lesz 
C.K. Tse professzorral való személyes találkozásra. 
 
 

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/szegedi-tudomanyos-ules
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/szegedi-tudomanyos-ules
mailto:office@dmi.u-szeged.hu
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/informatika-a-tarsadalomert


 

„Chipkártya és biztonságos tranzakciók” 
Hotel Mercure Budapest City Center konferenciaterme, 2011. november 28. 
 
A Budapesti Francia Kereskedelmi Kirendeltség konferenciát és üzleti találkozókat szervez 
„Chipkártya és biztonságos tranzakciók” címmel. A rendezvény kiváló alkalom a témában érdekelt 
magyar és francia szakemberek, intézmények és vállalatok számára, hogy tapasztalatot cseréljenek, 
megvitassák a témával kapcsolatos legfontosabb fejlesztési kérdéseket és tájékozódjanak a 
lehetséges partneri kapcsolatokról. 
 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111108/chipkartya-es-biztonsagos-tranzakciok-
konferencia-es-uzleti-talalkozo 
 
 

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. 
 
 

Nagy hazai számítástechnikai műhelyek-sorozat: VIDEOTON 
2011. november 30. Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09-es. terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy 
Számítástechnikai Műhelyek sorozat rendezvényére, melyen a VIDEOTON mutatkozik be. 
 
A program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111116/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-
muhelyek-videoton 

 
 
XII. e-Learning Fórum 
2011. november 30. (szerda) SZAMALK - 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 
 
Téma: eLearning a gyakorlatban 
Kulcs a munkahelyek megtartásához, a sikeres életpályához 
Részletek itt: http://njszt.hu/de/esemeny/20111115/xii-elearning-forum 
 
 

XI. Kontrolling Konferencia – Vezetői eszköztár 
Figyelem, új időpont: 2011. december 6.  
Budapest, Best Western Hungária 
 
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. 

http://njszt.hu/de/esemeny/20111108/chipkartya-es-biztonsagos-tranzakciok-konferencia-es-uzleti-talalkozo
http://njszt.hu/de/esemeny/20111108/chipkartya-es-biztonsagos-tranzakciok-konferencia-es-uzleti-talalkozo
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111116/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek-videoton
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111116/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek-videoton
http://njszt.hu/de/esemeny/20111115/xii-elearning-forum


 

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 

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
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