
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2012. október 17. 

 

A sűrű őszi rendezvények között kiemelkedő a 

 
A regisztráció hamarosan lezárul!  

 

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 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 2012. 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 
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ECDL bizonyítvány kismamáknak 
 
A XIII. kerületi polgármesteri Hivatal támogatásával idén már harmadszor indult ingyenes ECDL 
képzés GYED-en, GYES-en otthon lévő kismamák számára. A most végzett 15 kismama részére Dr. 
Tóth József polgármester és Alföldi István ünnepélyes keretek között 2012. október 16-án a 
Polgármesteri Hivatalban adta át az ECDL START bizonyítványokat. 
További információ: http://www.budapest13.hu/hirek/20121016/tizenot-xiii-keruleti-kismama-
sikeres-ecdl-vizsgaja 

 
 
Értékteremtés 2012 szakmai díjak 
 
Az ISACA első ízben hirdette meg az IT audit és az információbiztonsági szakma számára kifejezetten 
az értékteremtésre fókuszáló díjat. A pályázat 2012. november 12-ig adható be. Neves szakmai zsűri 
bírálja el a beérkezett nevezéseket, és a díjat az ISACA novemberi szakmai estjén adják majd át. A 
díjak célkitűzése egyszerű: tanuljunk a legjobbaktól! 
 
Részletes információ: http://www.isacahu.com/j17/index.php/egyesuelet/hirek/kozlemenyek/461-
ertekteremtes-2012-szakmai-dijak 

 
 
A Fehér Bot napja alkalmából elkészült a BeLin 3.0 verziója 
 
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány fejlesztéseként megjelent a beszélő Linux kiadás 
legújabb változata, a BeLin 3.0 verziója. 
Az ingyenesen hozzáférhető beszélő Linux az elmúlt évek során egyre népszerűbbé vált a látássérült 
emberek körében. Jelentőségét és társadalmi hasznosságát 2009-ben az IT Business szaklap 
Leadership Award díjjal ismerte el. A BeLin fejlesztői – Hammer Attila, vak informatikus vezetésével – 
minden évben számos innovatív megoldással örvendeztetik meg a felhasználókat.  
 
A 2012. évi Fehér Bot napja alkalmából megjelent kiadás legfontosabb újdonságai 
- A klasszikus GNOME felület mellett a vak és gyengénlátó emberek számára is elérhetővé vált a 
teljesen akadálymentesített, korszerű Unity 2D felület. 

-  A 3.0 BeLin kiadás az Orka képernyőolvasó 3.4-es verzióját tartalmazza. Az új verzió a 
korábbinál is jobban támogatja a honlapok olvasását. 

-  A BeLin használatát még kényelmesebbé teszi, hogy eleve az irodalmi Braille írásmóddal 
jeleníti meg az üzeneteket a Braille-kijelzőkön. Több mint egyéves fejlesztőmunka 
eredményeként készült el a magyar irodalmi Braille-megjelenítési szolgáltatás, amely teljes 
mértékben megfelel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által idén 
elfogadott szabványnak.  

A BeLin 3.0 további újdonságairól a www.belin.hu honlapon olvashat. 
 
Az egyedülálló BeLin 3.0 ECDL-tananyagot a szöveges és felolvasott változat mellett, ez évtől már 
DAISY formátumban is elérhetővé tesszük. A tananyag eleget tesz az Európai Számítógép-felhasználói 
Tanúsítvány 2. modulja (operációs rendszerek) teljes követelményrendszerének. ez által lehetővé 
teszi a vak és gyengénlátó emberek számára az alapszintű számítógép-használati ismeretek otthoni 
vagy tanfolyami keretek között történő elsajátítását. Szerzője Hammer Attila, alapítványunk BeLin-
fejlesztéseket irányító munkatársa. A tananyag mindenki számára ingyenesen hozzáférhető 
alapítványunk honlapjának letöltés oldalán keresztül.  
További információ: http://www.infoalap.hu/, www.belin.hu  
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Rendezvények a közeljövőben 
 
Magyarországi Web Konferencia 2012 
2012. október 20., Budapest Óbudai Egyetem 
 
A konferencia célja, hogy egy nap alatt áttekintést adjon a webes trendekről, technológiákról, 
valamint tippeket adjon és trükköket mutasson be elismert szakemberek előadásaiban. 
 
A rendezvénynek nincs különleges kiemelt célközönsége, mindenkit sok szeretettel látnak, akit 
érdekelnek a modern webes technológiák. A szervezők egyaránt várnak kezdőket és profi 
szakembereket, legyenek fejlesztők, grafikusok vagy azok, akik kettejüket összehozzák. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/webalkalmazasok-fejlesztese-
szakosztaly/esemeny/magyarorszagi-web-konferencia, illetve http://web.conf.hu/2012 

 
 
INFOTÉR 2012 konferencia 
2012. november 8-9. Balatonfüred, Anna Grand Hotel 
 
Az INFOTÉR Egyesület és az IVSZ a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az 
INFOTÉR (Informatika a Társadalomért) Konferenciát. 
  
Az idei rendezvény szinte valamennyi előadását, szekcióbeszélgetését meghatározzák az európai 
uniós forrásokból megvalósított fejlesztések és azok hatékony felhasználása. 
 
Regisztráció és tovább információ: http://infoterkonferencia.rentit.hu/ 

 
 
9. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 
2012. november 9-10. Győr Széchenyi István Egyetem 
 

A Gazdaságinformatikai Konferencia ebben az évben immár kilencedszer kerül 
megrendezésre azzal a céllal, hogy a kutatókat, a szakképzésért felelős oktatókat összehozza a 
technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal foglalkozó szakemberekkel, hogy fórumot 
biztosítson az elért eredmények és alkalmazási tapasztalatok megvitatására.  
A konferencia kiemelt témái:  

 üzleti információrendszerek: funkcionalitástól az integrált, globális megoldásokig, kis- és 
nagyvállalati megoldások, projektek 

 korszerű fejlesztési szemléletek, módszerek, technikák; hatékony megoldások 

 speciális, innovatív kutatási eredmények ipari, agrár, kormányzati, egészségügyi, oktatási és más 
környezetekben 

 a szórakoztató ipar informatikája: innováció, média, művészet, szórakoztatás és az Internet 

 a kutatói, akadémiai és az üzleti szféra együttműködése, kölcsönös előnyök biztosítása 

 a szakképzés problémái: kompetenciák, IT-szakmaiság, képzés, oktatócsere kerekasztal-
beszélgetés, vélemények, javaslatok, előrelépés. 

 

Határidők: 
2012. október 10. Előadások és poszterek kivonatának beküldése 
2012. október 15. Értesítés az előadások/poszterek befogadásáról 
2012. október 20. A megelőző tréningre való jelentkezések lezárása 

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/webalkalmazasok-fejlesztese-szakosztaly/esemeny/magyarorszagi-web-konferencia
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/webalkalmazasok-fejlesztese-szakosztaly/esemeny/magyarorszagi-web-konferencia
http://web.conf.hu/2012
http://infoterkonferencia.rentit.hu/


 

 

További részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikai-
konferencia, illetve www.gikof.hu/konferencia.htm 

 
 
XXV. Neumann-kollokvium 
2012. november 23-24, Szeged, Dóm tér 13. 
SZTE Általános Orvostudományi Kar Nagyoktatási épület  
 
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-neumann-

kollokvium 

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 
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