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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 regisztráció hamarosan lezárul. Ne halogassa tovább jelentkezését!!!
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja:
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia
Látogasson el videotóriumunkba, ahol megtalálhatóak az elmúlt évek előadásai:
A 2011-es, 5. DE! konferencia
http://videotorium.hu/hu/events/details/817,5._Digitalis_Eselyegyenloseg_Konferencia
A 2010-es, 4. DE! konferencia
http://videotorium.hu/hu/events/details/818,4._Digitalis_Eselyegyenloseg_Konferencia
A 2009-es, 3. DE! konferencia
http://videotorium.hu/hu/events/details/819,3._Digitalis_Eselyegyenloseg_Konferencia
A 2008-as, 2. DE! konferencia
http://videotorium.hu/hu/events/details/839,2._Digitalis_Eselyegyenloseg_Konferencia
A 2007-es, 1. DE! konferencia
http://videotorium.hu/hu/events/details/840,1._Digitalis_Eselyegyenloseg_Konferencia

Hamarosan végső helyére költözik az Informatika-történeti Múzeum
Átadás előtti befejező munkálatok folynak a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában. Mint azt
korábban már többször megírtuk az új tudományos, oktatási és kulturális központban 1300
négyzetméteren kerül elhelyezésre az NJSZT jelentős anyagi támogatásával és szerepvállalása mellett
az Informatika-történeti Múzeum.
2012. szeptember 12-én Szegeden, a gyűjtemény jelenlegi helyén a költözés előkészületeiről és a
Múzeum látványosságairól tartott sajtótájékoztatót Alföldi István és Muszka Dániel.

Alföldi István hangsúlyozta, hogy az NJSZT a múlt értékeinek megőrzésén túl olyan kiállítást kíván
létrehozni a jövő számára, mely nem csak Szegednek, hanem az egész országnak maradandó értéket
jelent és a világhírre is esélyes. Az egyedül álló gyűjteményt XXI. századi eszközökkel kívánjuk
bemutatni.
A Múzeum munkálatairól és a folyamatosan bővülő média megjelenésről bővebb információ
található az http://agora.njszt.hu/ honlapon a Hírek menüpont alatt.
Témához kapcsolódik, hogy 2012. szeptember 17-én az Informatika-történeti Múzeum Szakmai
Tanácsadó Testülete látogatást tett az AGORA épületében, valamint az öthalmi pilot-kiállításon.

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 15én, 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/kovacsattila-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.

Gábor Dénes-díj
A NOVOFER Alapítvány kuratóriuma felterjesztési felhívást tesz közzé az idei Gábor Dénes-díjra. A
díjjal az alapítvány az innovációs folyamatban alkotó módon részt vevő szakemberek erkölcsi
elismerését tűzi ki célul. A felhívás, az adatlap, és a tudnivalókat tartalmazó ismertető letölthető
innen: http://www.novofer.hu/alapitvany.

Rendezvények a közeljövőben
Agrárinformatikai Konferencia 2012
2012. Szeptember 21-22. Debrecen
Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
A konferencia alapvető célja, hogy elősegítse a hazai non-profit, kutatói és vállalkozói szféra
szakembereinek tapasztalatcseréjét és ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fejlődését.
A rendezvény, lehetőséget biztosít az agrárgazdasági szektorban dolgozó szakemberek, oktatók,
kutatók és PhD hallgatók számára az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén alkalmazható
Információ-technológiák legújabb oktatási, kutatási és alkalmazási eredményeinek megvitatására,
disszeminációjára. A széles területet átfogó témák között megtalálhatók azon új alkalmazások is,

amelyek az innovatív és újszerű technológiák felhasználására irányulnak, lehetőséget nyújtva a
különböző országokból érkező résztvevők számára a tapasztalatcserére és konzultációra.
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120919/ai2012-agrarinformatika-2012konferencia

Smart Specialization for Central Europe and Living Lab Opportunities in the Light of the
Danube Strategy
2012. október 2. Budapest, Corvinus Egyetem
A Living Lab megközelítés és a közép-európai nyílt innováció témakörében szervezett konferencia a
„Smart Specialization for Central Europe and Living Lab Opportunities in the Light of the Danube
Strategy” címmel 2012. október 2-án Budapesten kerül megrendezésre a CentraLab projekt
keretében. A konferencia első felében nemzetközi szinten elismert előadók világítják meg a témakör
egyes kérdéseit, második felében pedig panelbeszélgetések keretében bemutatkoznak a CentraLab
pilotprojektek.
További információ: www.corvinno.com/clconf

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-esalkalmazasok-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.
További részletek és regisztráció: https://hacktivity.com/hu/

XXV. Neumann-kollokvium
2012. november 23-24, Szeged, SZTE Általános Orvostudományi Kar Nagyoktatási épület,
Dóm tér 13.
A Neumann-kollokvium a számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb
hagyományú, 42 évvel ezelőtt indult konferenciasorozata.
Az idei rendezvény fő témakörei:
- Alkalmazott számítástudomány (Meghívott előadó: Bari Ferenc)
- Betegforgalmi adatok újrahasznosítása a kutatómunkában (Meghívott előadó: Surján György)
- Informatikaoktatás az orvos és egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzésben
(Meghívott előadó: Jávor András)
- Interoperabilitás (Meghívott előadók: Puskás Zsolt Péter, Horváth Lajos
- Telemedicina (Meghívott előadó: Gyimóthy Tibor)
A program során ”Doktorandusz börzé”-t is rendezünk.
További információ és jelentkezés:
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/xxv-neumannkollokvium
Az absztraktokat a fent megjelölt témakörökkel kapcsolatban az alábbi címen várjuk:
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann/2012/about/submissions#onlineSubmissions
(Beadási határidő: 2012. október 1.)
A kollokvium e-mail elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu

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

