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Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?! 
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 17 óráig, Budapest, Danubius Hotel Gellért 
 
Idén hatodik alkalommal sorra kerülő Digitális Esélyegyenlőség konferencia 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 (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 

 
 

TÁMOP 2.1.3: módosult a benyújtás határideje 
 
Felhívjuk a cégek és képzőintézmények figyelmét, hogy Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent 
TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása a középvállalkozások számára” és a 
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása a nagyvállalkozások számára” című 
kiírások beadási határideje megváltozott.  
A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetőség.   
 

További részletek: http://www.nfu.hu/content/9771 
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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 

 
 

Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT-díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
idei Neumann- és kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-emlékplakettre 
– legfeljebb egy oldalas indoklással – legkésőbb 2012. szeptember 14-ig küldjék el a Díjbizottság 
elnökének, Bakonyi Péternek címezve a titkarsag@njszt.hu címre. A díjátadásra 2012. november 15-
én, a 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A díjakról részletek itt olvashatók. 
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 

 
 
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.  
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Megszűnik a magyar vírusirtó 
A VirusBuster úgy döntött, hogy október 1-jével leállítja vírusvédelmi termékeit és hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásait, így megszűnik a magyar vírusirtó. 
 
A VirusBuster Kft. több mint 15 évvel ezelőtt jelent meg a vírusvédelmi szoftverek piacán, akkor, 
amikor ez a szolgáltatás világviszonylatban is nagyon új volt. Az eltelt időben a vírusvédelmi piac 
alaposan átalakult, a piaci folyamatok olyan irányt vettek, amikor a globalizáció és a piac 
racionalizálása következtében egyes piaci szereplők megszűnése elkerülhetetlenné vált. A 
VirusBuster Kft. fejlesztési üzletága a jelenlegi formában gazdaságilag rentábilisan fenntarthatatlanná 
vált, megszüntetése indokolt - áll a cég közleményében. A VirusBuster vállalati ügyfeleit a NewCo 
Trading veszi át, az otthoni ügyfelek kiszolgálását pedig a Nollex, így a magánszemélyek VirusBuster-
licenszük lejártáig az Outpost vírusirtót használhatják majd. Az új termékekre való átállás menetéről a 
cég e-mailben értesíti a felhasználókat. 
 
Az NJSZT és a Virusbuster évek óta kiválóan együttműködött abban, hogy az ECDL vizsgaközpontok 
kiváló minőségű magyar termékkel és kapcsolódó szolgáltatásaival biztosítsák számítógépeik 
védelmét. Remek fejlesztőik, biztonságot nyújtó szolgáltatásaik voltak, s mindezt korrekt áron 
kínálták. Éppen ezért különösképpen sajnáljuk, hogy a cég vezetőinek a megszűnés mellett kellett 
dönteniük. 

 
 

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.  
 
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.  

 

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/mie2012
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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 
 
Kedves Tagtársak! 
 
Az Informatika-történeti Fórum (ITF) ősztől a fenti témában új sorozatot indít: erről hírlevelünk előző 
számában is írtunk. A 2012 őszétől induló sorozat célja a hazai számítástechnika hőskorában működő 
számítógépek (és központok) történetének, valamint működtetőik munkájának felelevenítése. A fenti 
link alatt található a szeptemberre tervezett első rendezvény előzetes programja. Ha a témával 
kapcsolatban Önöknek/Nektek is vannak információi, kérjük, vegyék/vegyétek fel a kapcsolatot Kutor 
Lászlóval (kutor.laszlo@nik.uni-obuda.hu) az ITF rendezvényein örömmel közkinccsé tesszük azokat. 
Ha valaki tud olyan kollégáról, akit e hírlevél feltehetően nem ér el, kérjük, küldje tovább neki(k) is.  

 
 
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/ 
 
 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120719/njszt-itf-korai-szamitogepek-es-alkalmazasok-sorozat-indito-rendezveny
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IME Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 
2012. október 25-26. Budapest, Best Western Hotel Hungária 
 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja 2011. októberében indította el Infekciókontroll Rovatát, 
folyamatosan közölve szakmai publikációkat a téma legégetőbb kérdéseivel kapcsolatosan. Az 
infekciókontroll súlyára és fontosságára való tekintettel az IME szerkesztősége úgy döntött, hogy 
2012. október 25-26-án megrendezi az első IME Infekciókontroll Továbbképzés és Konferenciát. A 
konferencia nyitó előadását dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos asszony tartja. 
 
Felkért előadóink a döntéshozók mellett a kórházi és járóbeteg szakma, valamint a 
versenyszféra jeles képviselői.  A konferencia kreditpont-szerző, akkreditálás alatt áll. 
A konferencia meghívója és a részvételi feltételek itt találhatók:  
http://njszt.hu/de/esemeny/20120821/ime-i-orszagos-infekciokontroll-tovabbkepzes-es-konferencia 

 
 
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/20120821/ime-i-orszagos-infekciokontroll-tovabbkepzes-es-konferencia
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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