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Kiállítások estéje a Százszorszép Gyermekházban 
2012. június 23. szombat, 18:00-21:00, Szeged, Kálvin tér 6. 
 
A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az NJSZT bemutatja az épülő 
Szent-györgyi Albert Agórában kiállítandó Informatika-történeti Gyűjteményt: megtekinthető és 
kipróbálható a 100 éves lyukkártya és lyukszalag, a kezdeti mágneses tárolók és a telekommunikációs 
eszközök elődjei… 
 
Lesz Kinder-kiállítás – Kinder börze: megtekinthető a Szalontai család egyedülálló, több ezer darabos 
Kinder-gyűjteménye; valamint Dr. Hűvös Ferenc hajómodelljeinek kiállítása 
 
A kiállítások mellett a kisebbek a Játéksziget játékaival játszhatnak, a nagyobbak és a szülők Surányi 
Ferenc játékfeltaláló gondolkodtató, trükkös, fejtörő játékaival játszhatnak. 
Belépődíj: Egy darab Kinder-figura, amely a helyszínen elcserélhető egy másikra.  
 
A Múzeumok éjszakáján az Informatika-történeti Gyűjtemény PILOT kiállítása 02.00-ig látogatható 
az öthalmi volt szovjet laktanya épületében (Szeged, Budapesti út 5.)  
 
 

Kormányzati cél, hogy 7- 800 000 embernek legyen ECDL bizonyítványa 
 
Egymillióval kell csökkenteni a digitális írástudatlanok számát 2014-ig, egyebek közt ezt tűzte ki célul 
a kormány - mondta el Dr. Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért 
felelős helyettes államtitkára az Információs Társadalom Parlamentjének ülésén, június 14-én 
Budapesten. 
 
Hozzátette: cél az is, hogy a lakosság 7-8 százaléka végezzen el ECDL (European Computer Driving 
Licence), az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói tanfolyamot. 
A helyettes államtitkár kifejtette, hogy digitális írástudás nélkül ma már nincs versenyképes tudás a 
munkaerőpiacon, a szakmunkásnak és a felsőfokú végzettségű munkaerőnek egyaránt szüksége van 
informatikai tudásra. Ez szorosan hozzátartozik a munkaerő versenyképességének és alkalmazkodó 
képességének a javulásához, elősegíti a pályaváltást vagy az atipikus foglalkoztatási formák, mint 
például a távmunka, és ezzel összefüggésben az e-learning elterjedését is. 
 
E célkitűzések megvalósulása is hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon nőjön a foglalkoztatottak 
száma. (MTI, 2012. június 14.) 
 
 



 

Néhány hét múlva Olimpia lesz Magyarországon 
2012. július 7-12. között a Tatán lesz az idei Közép-európai Informatikai Diákolimpia, a CEOI. 
 
A rangos nemzetközi versenynek a festői szépségű Tatán a fennállásának 100.évfordulóját ünneplő 
patinás Eötvös József Gimnázium ad otthont - ahol évekig tanított a világhírű Öveges József 
professzor is.  
Tizenkét országból közel 120 résztvevő érkezik a hétnapos, gazdag kulturális programokkal 
kiegészített versenyre: 
Az olimpia fővédnöke: Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.  
Főtámogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).  
Szakmai fővédnök: Kozma László, az ELTE Informatika Karának dékánja. 
A nemzetközi verseny házigazdája a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.  
 
 

Vállalati mobilalkalmazások fejlesztése 
 
Az NJSZT, a CoDe kft, az Eszterházy Károly Főiskola és a Debreceni Egyetem közös szervezésében 
május 10-én sikeresen lezajlott a Vállalati mobilalkalmazások fejlesztése című előadássorozat két 
előadása, amelyeket Seres Sándor, a CoDe kft műszaki vezetője, valamint Nyirfa László vezető 
fejlesztő tartott. Az előadásokon szó esett többek között a vállalati mobilalkalmazások fejlesztési 
sajátosságairól, a tabletek szerepéről, illetve a mobilalkalmazások sikertényezőiről. Az érdeklődők 
ízelítőt kaphattak az ezen a területen ma legelterjedtebb programozási nyelvek sajátosságaiból, 
továbbá technikai oldalról bemutatása került a Vállalati Mobilintegrációs Platform, mint egy konkrét 
vállalati megvalósítás. Az előadást követően lehetőség volt egy kötetlen, baráti hangulatú szakmai 
eszmecserére is.  
Az előadás anyaga a következő címen érhető el: http://www.code.hu/njszt/NJSZT.mov 
 
 
Már benyújthatók 2012. június 14. óta a TÁMOP 2.1.3-12/A pályázatok! 

Szakképzési hozzájárulás helyett most akár 100%-os pályázati forrás a munkavállalók 
képzésére 

• a pályázati keretösszeg 21 milliárd forint, ebből 20 milliárd forintot vidéki cégek költhetnek el 
•  mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások egyaránt pályázhatnak 
• A képzés 100 %-ára lehet támogatást igényelni, és a képzésben részt vevők bérére is 

igényelhető támogatás  
• munkavállalónként 450 ezer Ft igényelhető 
• a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos, amíg a „készlet tart„ 

 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelentek a Munkahelyi képzések támogatása 

mikro- és kisvállalkozások számára elnevezésű TÁMOP 2.1.3-12/A pályázatokhoz a módosított 

kitöltőprogramok. 

Akkreditált ECDL vagy Netszeregy képzésekre is lehet pályázni! Képzési ajánlatért keresse az ECDL 

vizsgaközpontokat: http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok 

Összefoglaló a pályázati tudnivalókról: http://njszt.hu/ecdl/hir/20120403/tamop-2.1.3.-europai-

unios-forras-nyilt-meg-munkavallalok-szamitogepes-kepzesere 

A teljes pályázati kiírás megtekinthető itt: http://www.nfu.hu/doc/2639 
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 „E-kereskedelem és webshop-menedzsment”- képzés  
 

 Tudta Ön, hogy a válság ellenére az e-kereskedelmi piac az elmúlt 11 évben százszorosára nőtt? 

 Szeretne Ön is a profi e-kereskedők közé tartozni? 

 Szeretné megérteni, milyen egy jól jövedelmező e-kereskedelmi üzletág és Ön hogyan növelheti 
vele többszörösére bevételeit, miközben költséget takarít meg? 

 
A 4 napos (34 órás) jelenleg FAT-akkreditáció alatt álló tanfolyam azonnal alkalmazható gyakorlati 
ismereteket ad ahhoz, hogy a vállalkozók megfogalmazhassák igényeiket, tudatosan 
megtervezhessék és hatékonyan működtethessék e-kereskedelmi vállalkozásukat.      
 
A képzés az SzEK.org és az NJSZT együttműködésével valósul meg 2012 nyarától folyamatosan, a 
jelentkezések függvényében. Az előadók az e-kereskedelem legismertebb hazai szakértői. 
Ha az elsők között szeretne lenni, jegyezze elő most a tanfolyamot.  Beiratkozás a jelentkezések 
sorrendjében történik.  
Információ és jelentkezés induló képzésekre 

SzEK.org Titkárság: 1 248 3239, info@szek.org 
NJSZT Titkárság: 1 472-2712, ecdl.iroda@njszt.hu 
http://njszt.hu/de/e-ker 
 
 

Informatika-történeti pilot-kiállítás Öthalmon 
 
Az NJSZT irányításával és a téma legavatottabb szakértőinek bevonásával már jó ideje zajlik a valóban 
világ színvonalúnak tervezett informatika-történeti kiállítás előkészítése. Mindehhez az 
„alapanyagot” az a felbecsülhetetlen értékű és mennyiségű muzeális tárgy szolgáltatja, amelyek az 
öthalmi (Szeged) volt szovjet katonai laktanyában voltak felhalmozva. A szakértői csapat ezekből 
válogatta ki gondos munkával az épülő szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRÁ-ban kiállítandókat. A régi 
idők tanúságát hordozó tárgyakat és egyedülálló „ereklyéket” történelmileg és funkcionálisan 
csoportosították, közérthető magyarázatokkal látták el.  Az elrendezéssel a készítők azt modellezik, 
ahogyan a kiállítás majd a kulturális központ két emeletén mutatja be impozáns interaktív kiállítás 
formájában a számítástechnika, az informatika történetét, a fejlődés irányait. 
A modell kiállításhoz, amely előzetes bejelentkezés alapján látogatható (telefon: +36 20 347 1478),  
információs füzet tartozik. Ebben az öthalmi elrendezés összevethető az Agórában tervezett 
elrendezéssel.  A modell kiállítással célunk, hogy hű képet adjunk az NJSZT AGÓRA-beli céljairól, 
elképzeléseiről. 
 
A pilot kiállításra készült kiadvány letölthető innen: 
http://agora.njszt.hu/sites/default/files/agora_pilot.pdf 
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Rendezvények a közeljövőben 

 
MA-HOLNAP! 

„Az egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején” 
IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia  
2012. június 20-21., Budapest 
 
Az idén 6. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia első napjának plenáris előadásai közül is 
kiemelkedik Prof. Dr. Bod Péter Ákos "Makrogazdasági helyzetkép - Az egészségügy helyzete 
makrogazdasági nézőpontból" című előadása. Ebben az évben kiemelkedő szerepet kap a diabétesz, 
több előadás is foglalkozik a témával.  Ismét megrendezésre kerül a nemzetközi blokk, melynek 
témája "Nemzetközi árreferencia és egyedi ármegállapodások a gyógyszerek árképzésében". Hazai 
előadóink több előadásban is foglalkoznak a gyógyszerár-képzés témájával. Kerekasztalunk témája a 
"Generikus árcsökkentés és egészség-gazdaságtani hatásai". További információ és jelentkezés: 
www.imeonline.hu 

 
 
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 

 
 
Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2012. július 12-13. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola (3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) 
 
2012-ben XVIII. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi 
konferencia, a Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, 
Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézete, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy 
elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó hazai és külföldi 
szakemberek tapasztalatcseréjét.   
 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm 

http://www.imeonline.hu/
http://amk2012.math.sze.hu/
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Managing Conferences in a Changing World 
IEEE Panel of Conference Organisers (POCO) 
2012. július 19-21. Hotel Intercontinental, Budapest 

 
A nemzetközi konferencia, amelynek ezúttal Budapest ad otthont, több szekcióval is szól a 
konferenciák háttércsapatához. A rendezvény ingyenes, csak regisztrálni kell:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120612/ieee-2012-panel-of-conference-organizers  
 
 

Őszi előzetes 
 
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 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 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 homokozólapáttal 

 
 
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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