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Közép-Európai Informatikai Diákolimpia – CEOI 2012 
 
Ahogyan arról legutóbbi számunkban már beszámoltunk, bolgár és román győztesekkel, magyar 
ezüst és bronzéremmel zárult Tatán a 19. Közép-Európai Informatikai Diákolimpia. Július 19-én a 
Kossuth Rádió Napközben c. műsorában Alföldi István foglalta össze a tapasztalatokat. 
 
http://hangtar.radio.hu/share-1-20120719_093721 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és 
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak zenélő ruháról, a robotika 
és a mesterséges intelligencia új fejlesztéseiről, valamint a mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-julius 

 
 
Add a neten! – akkreditált e-kereskedelem és webshop menedzsment képzés 
 
Add a neten! címmel akkreditált e-kereskedelem és webshop menedzsment képzést indít a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) és a SzEK.org. A 4 modulos, FAT által 
akkreditált tanfolyam elsősorban az e-kereskedelem bevezetését tervező kis és közepes 
vállalkozások számára kíván átfogó alapismereteket nyújtani az internetes kereskedelem üzleti, 
informatikai, ügyviteli, jogi és marketing vetületeiről, de a kurzus elvégzése nagyban segítheti a már 
működő webáruházak vezetőit is abban, hogy értékesítésüket sikeresebbé tegyék. 
http://njszt.hu/de/e-ker 

 
ECDL TÁMOP-forrásból 
 
A mikro- és kisvállalkozások után most megnyílt a lehetőség a közép- és nagyvállalkozások képzését 
támogató TÁMOP 2.1.3 pályázat benyújtására is. A programban ECDL képzésre és vizsgára is nyílik 
lehetőség.   
A Munkahelyi képzések támogatása a középvállalkozások számára elnevezésű, TÁMOP 2.1.3/B-
12/1,2 kódszámú és a Munkahelyi képzések támogatása a nagyvállalkozások számára elnevezésű, 
TÁMOP 2.1.3/C-12/1,2 kódszámú pályázatokhoz a módosított kitöltő programok elérhetőek a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. 
 
 
Számítógépet kapnak a kistermelők – indul a GAZDANet program 
 
Indul a GAZDANet program, 3,5 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők 
internetkapcsolatra alkalmas számítógépre. Egy jelentkező maximum 90 ezer forintos támogatást 
kaphat, így csaknem 39 ezer gazda élhet majd az elektronikus kommunikáció és ügyintézés 
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előnyeivel. A géphez tudást is kell igazolni: ez lehet az ECDL bármely két modulja. A kérelmeket 
szeptember 1-30. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az erről 
szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 79. számában: 
http://www.kormany.hu/download/7/1b/90000/60-2012%20VM%20rendelet%20-%20GAZDANet.pdf 

A pályázatról részletesebben: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-
miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szamitogepet-kapnak-a-
kistermelok-indul-a-gazdanet-program 
 
 
Képzés kulturális szakemberek számára 
 
Megjelent a TÁMOP – 3.2.12-12 „Kulturális szakemberek továbbképzését támogató pályázat” 
pályázati felhívása:  http://www.nfu.hu/doc/3422. Mivel az ECDL a kulturális szakemberek számára is 
érvényben lévő akkreditált képzés, ezért ez a pályázati forrás is felhasználható hozzá.  

 
 
Adományozó gyerekek 
 
Egy multifunkcionális, fénymásolásra és scannelésre is alkalmas nyomtatót adományoztak a Dóri 
Háznak. Varga Kristóf és Dublecz Dániel a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny második helyezettjeként kapott jutalmukat ajánlották fel. A készülék a 
Szemem Fénye Alapítvány irodai háttérmunkáját segíti. 
http://szememfenye.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=741%3Anyeremenyueket
-a-beteg-gyermekeknek-ajandekoztak&catid=47%3Aadomany&Itemid=209 

 
 
Még sohasem nyúlt számítógéphez minden ötödik EU-polgár  
 
Az európai uniós állampolgárok 22 százaléka még soha nem használt számítógépet, a legriasztóbb a 
helyzet Romániában, ahol a lakosság feléről mondható el ez - derült ki a az uniós statisztikai hivatal, 

az Eurostat közelmúltban közzétett felméréséből. http://njszt.hu/de/hir/20120723/meg-sohasem-
nyult-szamitogephez-minden-otodik-eu-polgar 

 
 
Munkanélküliek ECDL képzésen 
 
A szolnoki Karakter Kft akkreditált ECDL vizsgaközpontjában nyáron is zajlik az élet: nemrégiben 
munkanélküliek számára szerveztek képzést, ami a kép tanúsága szerint mindenki megelégedésére 
zajlott.  
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Rendezvények a közeljövőben 

 
MIE2012 - A European Federation for Medical Informatics XXIV. konferenciája  
2012. augusztus 26-29. Pisa, Olaszország  

 
Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 24. konferenciája Pisában, 2012. augusztus 26-29. 
között lesz. A konferencia mottója "Quality of Life through Quality of Information", ezáltal az e-
Health a páciensek, egészségügyi dolgozók, állampolgárok és a társadalom életminőségében 
betöltött szerepére fókuszál.  
 
Regisztráció július 30-ig, az NJSZT tagokat 50 EUR kedvezmény illeti meg.  
 
További részletek és regisztráció: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/mie2012 

 
 

Őszi előzetes 
 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia – ICLP 2012 
2012. szeptember 4-8., Budapest 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2012 szeptember 4-8 között rendezi meg a 28. 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferenciát, az ICLP 2012-t (International Conference on Logic 
Programming). A részletekről a konferencia honlapján, a http://www.cs.bme.hu/iclp2012/ webcímen 
olvashatnak. A magyar résztvevők számára fontos információk a 
http://www.cs.bme.hu/iclp2012/Hungarian-reg.html lapon találhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
AIT-Budapest és az NJSZT Mesterséges Intelligencia Szakosztálya támogatásával korlátozott 
mértékben lehetőség van kedvezményes részvételi díj igénybevételére, azon NJSZT tagok számára, 
akik akadémiai kutatóhelyen vagy felsőoktatási intézményben dolgoznak, illetve felsőoktatási 
intézményben tanulnak. A részletek az utóbb említett weblapon találhatók.  

 
 
NJSZT ITF - Korai számítógépek és alkalmazások - sorozatindító rendezvény 
2012. szeptember 25. 14.30, Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B  
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
szeretettel vár minden érdeklődőt soron következő rendezvényére. Ezúttal a magyarországi 
informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó korai számítógépekről és alkalmazásokról lesz 
szó. A rendezvény a téma sorozatindítója.   
 
Részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120719/njszt-itf-korai-szamitogepek-es-
alkalmazasok-sorozat-indito-rendezveny 
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HTE Infokom 2012 
18. HTE Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások 
Konferencia és Kiállítás 
2012. október 10-12. Mátraháza, Hotel Ózon 
 
Tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a HTE szervezésében az Infokommunikációs 
Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás, a HTE Infokom 2012. A rendezvény széles körűen 
kíván foglalkozni az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és 
szabályozási kérdéseivel. 
 
A jelentkezések függvényében folyamatosan aktualizált előzetes program az alábbi linken található:  
http://www.hte.hu/web/infokom2012/program  

 
 
Hacktivity 2012 
2012. október 12-13, Budapest, MOM Kulturális Központ 
 
9. alkalommal idén újra Hacktivity - Kelet-Közép Európa legnagyobb IT Biztonsági 
fesztiválja, 2012. október 12-13-án a MOM Kulturális Központban. 2 nap és éjjel 
világhírű előadók, Hello Injection, -CA, -Code Review workshopok, lockpicking, H.A.C.K, 
szponzori játékok és feladatok, és rengeteg egyéb meglepetés.  
 
Előregisztráció augusztus 15-ig, NJSZT tagoknak 30% kedvezmény a teljes árú jegyből az 
njszt20121012 kuponkód beírásával.  
 
További részletek és regisztráció: https://hacktivity.com/hu/ 
 
 
Örömmel számolunk be, hogy már most sokan regisztráltak a konferenciára.  
Biztosítsa helyét Ön is! 
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 
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Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér 
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása? 
Gulyás István (Médész Kft.) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?! 
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozólapáttal 

 
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja: 
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia 

 
 
Jelöljön Ön is! 
Az év újságírója – Kovács Attila-díj 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) ismét közösen 
hirdeti meg Az év informatikai újságírója díjat, amely az elhunyt kiváló újságíró, Kovács Attila nevét 
viseli. 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2012-ben készült 
munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért. A díjra jelöltek között szerepelhetnek a 
nyomtatott, az elektronikus (TV, rádió) és az online média képviselői, így akár bloggerek is.  
 
A kiírók 2012. október 1-jéig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT honlapján: http://njszt.hu/kovacs-
attila-dij-2012-az-ev-informatikai-ujsagiroja 
Távoli még a jelölési határidő vége, ne halogassa jelölését leadni, ezáltal segítve a bírálóbizottság 
munkáját. Kérjük, jelölésével járuljon hozzá, hogy 2012-ben is a névadó munkásságához méltó 
személy kaphassa az elismerést az Információs Társadalom népszerűsítésében végzett 
tevékenységért. 
 
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 
jelöléseit is. A bírálat fontos szempontjai közé tartoznak azok a törekvések, melyek az 
információkommunikáció népszerűsítő hatásán túl, célul tűzték ki a digitális szakadék áthidalását is. 
 
A díj átadására a 2012. november 15-én megrendezendő 6. Digitális Esélyegyenlőség Konferencián 
kerül sor.  

 
 
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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