NJSZT HÍRLEVÉL
2012. szeptember 26.
NJSZT Tisztújító közgyűlése
Mint arról már többször is hírt adtunk, az NJSZT 2012. december 6-án tartja 3 évenként esedékes
tisztújító közgyűlését. Ennek előkészítéseként az elnökség 2012. június 27-i ülésén Jelölő Bizottságot
állított fel, melynek elnöke Bakonyi Péter, tagjai: Alföldi István, Havass Miklós, Raffai Mária, Remzső
Tibor.
A Jelölő Bizottság megkezdte munkáját és a szeptember 20-i elnökségi ülésen beszámolt eddig
végzett munkájáról. Az elnök, öt alelnök és három felügyelőbizottsági tisztségre az alábbi - a jelöltek
által ismert és elfogadott - javaslatok érkeztek eddig:
Elnök:
Alelnök:

Friedler Ferenc
Dobai Péter
Gyenizse Pál
Nagy Miklós
Prószéki Gábor
Varró Dániel
Zsakó László
Felügyelő Bizottság tagjai:
Inzelt Péter
Herdon Miklós
Kovács Kálmán
Amennyiben további javaslata lenne bármely tagunknak, úgy ezt – a jelölt általi elfogadást is
megerősítve - kérjük küldje meg a Titkárságon keresztül (titkarsag@njszt.hu) részemre. Felhívjuk a
figyelmet, hogy jelölni és jelöltté válni, csak érvényes NJSZT tagsággal lehet.
NJSZT Jelölő Bizottság
Bakonyi Péter
elnök

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

Hírmagazin
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a robotgepárdról, az
energiatakarékos szuperszámítógépről, az eminens robotdiákról, az információs társadalom és a
mesterséges intelligencia újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-szeptember

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/kovacsattila-dij-2012-az-ev-informatikai-ujsagiroja
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.

Rendezvények a közeljövőben

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 felhívja a figyelmet további megválaszolandó
kérdésekre…
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 tervezett programja:
10.00-10.15

Megnyitó

10.15-10.45

Bőgel György – Áttörünk – de hova?

10.45-11.15

Sugár Mihály – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék?

11.15-11.30

Kávé szünet

11.30-12.00

G.NAGY, Balázs – Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age

12.00-12.30

Z. Karvalics László - Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az
információs társadalom fősodrától

12.30-13-15

NJSZT 2011. évi díjainak átadása, Kovács Attila díj átadása

13.15-14.30

Ebéd

14.30-15.00

Pintér Róbert - Negyedik rész: Új remény – A telefon visszatér

15.00-15.30

Gulyás István - m-Learning, vagy változatlan oktatás?!

15.30-16.00

Kis Ervin Egon – Aranyásók homokozó lapáttal

16.00-16.30

Magyar Gábor - A hárpia megzabolázása?

Az előadások sorrendje még változhat.
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja:
http://njszt.hu/de/6-de-konferencia-eloadasok-szinopszisai

„Az agrár- és élelmiszeripari folyamat hálózatok transzparenciáját (ezen belül a
szektorokon átívelő nyomon követést) biztosító megoldások aktuális kérdései” című
műhelymunka rendezvény
2012. szeptember 28. 10:30, Agrárgazdasági Kutató Intézet
1093 Budapest, IX. Zsil u. 3-5. Földszinti tanácsterem
A szakmai nap keretében kerül sor a Kaposvári Egyetem „Agrár- és élelmiszeripari folyamatokat
követő szoftver prototípusok kidolgozása és kipróbálása” című REG-DD-09-2-2009-0101 számú
Baross pályázatának keretében kialakított metodológia bemutatására és diszkussziójára.
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120925/az-agrar-es-elelmiszeriparifolyamat-halozatok-transzparenciajat-ezen-belul
Részvételi szándéka esetén kérjük regisztráljon a MAGISZ Web oldalán!
http://odin.agr.unideb.hu/magisz/main_rendez.php

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

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

