NJSZT HÍRLEVÉL
2012. május 23.
Informatika-történeti pilot-kiállítás Öthalmon
Az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány teljes gyűjteményét magában foglaló öthalmi (Szeged)
régi laktanya-épületben elkészült az az informatika-történeti pilot-kiállítás. Itt azok a gépek, illetve
egyéb tárgyak és eszközök tekinthetők meg, amelyek az épülő szegedi AGÓRA kulturális központ két
emeletén mutatják majd be, impozáns interaktív kiállítás formájában a számítástechnika, az
informatika történetét, a fejlődés irányait. A pilot-kiállítás előzetes bejelentkezés alapján tekinthető
meg. (Telefon: +36 20 347 1478) A pilot kiállításra készült kiadvány letölthető innen:
http://agora.njszt.hu/sites/default/files/agora_pilot.pdf

Közgyűlés
2012. május 17-én lezajlott az NJSZT éves beszámoló közgyűlése, ahol a tagság egyhangúlag
jóváhagyta a Társaság 2011. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2012. évi
pénzügyi tervet. A közgyűlésen Péceli Gábor, a BME rektora, az NJSZT elnöke szakmai előadást tartott
a „Felsőoktatás vélt és valós problémái” címmel.
Az előadás letölthető: http://njszt.hu/sites/default/files/peceli_120517.ppt

Rendezvények a közeljövőben
Egészségügyi adatvagyon hasznosításának informatikai kérdéseiről
2012. május 25. 14.00 - 17.00, Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 122-es terem
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály és a Magyar Egészséggazdaságtani Társaság (META) közös tudományos ülése
Megnyitó
Üléselnök: Dózsa Csaba, Surján György
14.15-14.30 Surján György: Az adatvagyon kormányzati hasznosulása, hozzáférhetővé tétele
egyetemi kutató műhelyek számára
14.30-14.45 Vassányi István: A tételes finanszírozási adatok beteg eseménysorra fűzésének
informatikai kérdései
14.45-15.00 Kósa István: A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási
adatbázisok elemzése alapján
15.00-15.15 Belicza Éva: Indikátorok az acut coronaria események regionális ellátására a
finanszírozási adatbázisok alapján
15.15-15.30 Soós Pál: A szívelégtelenség epidemiológiája a finanszírozási adatbázisok alapján
15.30-15.45 Dózsa Csaba: OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések
szolgálatában
15.45-16.45 Diszkusszió
Zárszó Kósa István, NJSZT OBSZ titkára

A szakosztály hagyományainak megfelelően a rendezvény interaktívan a NIIFI videodesktop
rendszere révén is követhető a 1161-es videoroom-ban, nem regisztrált felhasználóknak az alábbi
linken: http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8
A technikai korlátok miatt kérjük, mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen
jelezze az alábbi e-mail címen: merth.gabriella@gyemszi.hu

Digitális pedagógus konferencia 2012
2012. május 26., ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
A konferencia az alábbi kérdésekre keresi a választ:
Miben áll a pedagógus szerepe az információs társadalomban, melyek a hagyományosan
megőrzendő, illetve a változások által megkívánt új elemei?
Hogyan alakul át az infokommunikációs társadalomban a tanítás és tanulás fogalma, milyen
helyet foglal-e ebben a folyamatban az iskola?
Milyen ismeretekkel, képességekkel és attitűdökkel (kompetenciákkal) rendelkezzenek a
pedagógusoknak ahhoz, hogy az információs társadalom hiteles, tudatos információfeldolgozói, -közvetítői, tanítói és nevelői legyenek, képesek legyenek érdemben hatni a
digitális kor megváltozott, de semmiképpen sem homogénnek tekinthető nemzedékére?
Részletek és regisztráció: http://digitalispedagogus.hu/

X. Jubileumi országos egészségügyi infokommunikációs konferencia
2012. május 30. (szerda), Best Western Hotel Hungária (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja 2012-ben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját.
Ebben az évben nemcsak a lap, hanem az infokommunikációs rovat rendezvénye is jubilál. 2012.
május 30-án rendezzük meg az egészségügyi informatika éves seregszemléjét, a X. Jubileumi országos
egészségügyi infokommunikációs konferenciát Quo Vadis egészségügyi infokommunikáció?
címmel. A konferencia célkitűzése, hogy – az elmúlt évek tapasztalatait elemezve és kitekintést adva
a nemzetközi példákra – több oldalról is bemutassa a szakma előtt álló 2012 évi infokommunikációs
kihívásokat, az ágazati elképzeléseket, a perspektivikus fejlesztések jövőképét.
A konferencia keretében áttekintést kívánunk adni az otthoni monitorozásban és életmód
tanácsadásban elért eredmények hasznosításáról, a legújabb eHealth kutatás-fejlesztési irányokról,
valamint az új technikai lehetőségek kiaknázását biztosító projektek informatikai lehetőségeiről.
A konferencia előadásai nem csak az egészségügyi ellátó intézmények menedzsmentjének, gazdasági
és informatikai vezetőinek szólnak, hanem az egészségpolitikával foglalkozó szakembereknek és
azoknak a döntéshozóknak is, akiknek befolyásuk van az egészségügyi ellátás előtt álló, alapvető
változások
megvalósítására.
Részletek:
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120515/imekonferencia

Az Információs Társadalom Parlamentje
2012. június 14-15., Parlament
Az Informatika a Társadalomért Egyesület "Magyarország megújulása" című konferenciájával egy
átfogó, magas szintű egyeztető fórumot hív össze a kormányzat, a piac, a civil- és az oktatási szektor
részvételével az információs társadalom és a közigazgatás-szervezés legfontosabb kérdéseiről.
A konferencia a tavaly mintegy 700 fővel az EU-elnökség hivatalos rendezvényeként a Parlament
Felsőházi Termében megszervezett "Információs Társadalom Parlamentje" rendezvény keretében
valósul meg idén is, megtartva annak formai hagyományait: így a plenáris előadásokat követően a
résztvevők kormányzati döntéshozóknak tehetnek fel azonnali vagy korábban írásban benyújtott
kérdéseket, majd szekció-megbeszéléseken vitathatják meg a konferencia legfontosabb témáit.
Részletek és regisztráció: http://infoparlament2012.antartweb.com/menu/fooldal

BJMT Alkalmazott Matematikai Konferencia 2012
2012. június 21-23., Győr, Széchenyi István Egyetem
Második felhívás
A Bolyai János Matematikai Társulat – a győri Széchenyi István Egyetem társszervezésében – 2012.
június 21-23. között megrendezi a BJMT Alkalmazott Matematikai Konferenciát. A konferencián
terítékre kerülő alkalmazási területek:
Pénzügyi- és Biztosítási Matematika, jármű- és gépipar, energia, biológia, orvosi alkalmazások,
gyógyszeripar, telekommunikáció és web-technológiák,
További részletek (plenáris és kiemelt előadók, a program szerkezete, regisztráció, előadás ill. poszter
benyújtása) a konferencia honlapján tekinthetők meg: http://amk2012.math.sze.hu

7. MoodleMoot konferencia
2012. június 28-30., Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,
Az NJSZT e-Learning szakosztály aktív közreműködésével kerül sor a 7. MoodleMoot konferenciára,
amely az elmúlt években a hazai e-Learning szakma egyik legjelentősebb rendezvényévé vált. A
konferencia honlapja: http://moodlemoot.hu

Őszi előzetes
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2012. november 15. 10 órától 17 óráig
Danubius Hotel Gellért
Idén hatodik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség
konferencia. A konferencia az „Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?!” címmel áttekintést ad az
információs társadalom építésében megtett útról és felvázolja a még megválaszolandó kérdéseket.
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.
A konferencia keretében kerülnek átadásra az NJSZT 2012. évi díjai, valamint az NJSZT, IVSZ és Infótér
Egyesület által közösen alapított „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” elismerés.
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti.

Előadók:
Bőgel György (CEU) – Áttörünk – de hova?
Sugár Mihály (BellResearch) – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék?
G.Nagy Balázs (Manpower) –Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age
Z. Karvalics László (SZTE) – Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs
társadalom fősodrától
Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása?
Gulyás István (Apple) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?!
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozó lapáttal

Kovács Attila-díj 2012 – 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 „Az év informatikai újságírója” díjat.
A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet)
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.
A kiírók 2012. október 1-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. Jelölni a 2012-ben közzétett művek alapján lehet.
A díj a szakmai és erkölcsi elismerésen túl plakettet és pénzjutalmat is magában foglal. A díjat 2012.
november 15-én, az NJSZT által rendezett, 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián adjuk át.

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.
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