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Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves NJSZT?

Több évtizedes gyűjtőmunka és több éves előkészítés után 2012 decemberében a szegedi SzentGyörgyi Albert Agorában a világon is kiemelkedőnek számító informatika-történeti kiállítás nyílt. A
múlt értékeinek megőrzésében az NJSZT igen jelentős anyagi és szellemi erőforrásokat mozgósítva
elkötelezte magát, hogy a következő években is saját erőforrásból tartja fenn és fejleszti tovább az
állandó kiállítást.
Hazánkban máig több mint 430 ezer ember az ECDL segítségével kelt át a digitális szakadékon. A
digitális írástudás európai tanúsítványának hazai felelőse az NJSZT.
Tehetséggondozási rendszerünknek köszönhetően évente informatikai tehetségek százai részesülnek
speciális felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken.
Az NJSZT égisze alatt mintegy 20 különféle szakmai és területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.
Évente megrendezzük a Digitális esélyegyenlőség konferenciát, amelyen ingyenes a részvétel. Egyéb
rendezvényeinken tagjaink szintén térítésmentesen, illetve kedvezményesen vehetnek részt.
Rendszeresen megújuló képzési kínálatunkból kezdők és akkreditált szakmai tanfolyamok után
érdeklődők egyaránt válogathatnak.
Honlapunkon, valamint hetente elektronikus hírlevélben, havonta nyomtatott színes újságban, és emagazinban tesszük közzé a szakma és az információs társadalom legfrissebb híreit, eseményeit.
Kérjük, segítse Ön is egyesületünk közhasznú munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával!
Adószámunk: 19815888-2-41
Köszönjük támogatását!
Alföldi István
ügyvezető igazgató

Be kellene temetni a digitális szakadékot Európában!
Európában a válság ellenére nőtt a IKT-tudást igénylő munkahelyek száma, az ilyen képzésben
részesülő fiatalok száma azonban csökken. Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke, szerint
gyorsan kell lépni: EU-nak, a nemzeti kormányoknak és a cégeknek egyaránt.

Az IKT iparág – szemben az Európai Unió gazdaságának egyéb ágazataival – meglehetősen jól
teljesített az elmúlt időszakban. Összességében mintegy 3 százalékkal bővült, ami egyfelől
örvendetes, másfelől azonban kiélezett egy másik problémát: a krónikus szakemberhiányt.
Hiányzik 700 ezer szakember! Neelie Kroes többek között Davosban, a Világgazdasági Fórumon is
felhozta a témát. Az EB szerint hamarosan akár 700 ezer IKT-tudást igénylő munkahely is hiányozhat
Európában, ami nagymértékben rontja az EU-ban működő technológiai vállalatok versenyképességét.
És mindeközben nő a munkanélküliség Európában, ami további súlyos terheket ró a gazdaságokra –
hangsúlyozza az EB elnöke.
Ez a visszás helyzet csak a nemzeti kormányok és az iparágban érdekelt cégek együttes fellépésével
oldható meg. Ennek szellemében tett közzé az EB egy felhívását, mely szerint március elejéig várja a
felajánlásokat, ötleteket. Több vállalat és szervezet már tettekkel is elkötelezte magát az EB tervei
mellett – a nyilatkozat a Nokiát, Telefónicát, az SAP-t, a Ciscót, a HP-t, az Alcatel-Lucentet, a
Randstadot, az ENI-t, a Telenor Groupot, ARM-ot, valamint az európai CIO-közösséget és a CEPIS-t
(Council of European Professional Informatics Societies) név szerint is említi. Ezek a cégek és
szervezetek ugyanis aktív szerepet vállalnak az digitális szakadék csökkentésében például különféle
tanfolyamok és tréningek szervezésével, a felsőoktatás támogatásával vagy gyakornoki
programokkal. A Telefónica egy az EU összes tagállamára kiterjedő felmérést is tervez, amelyben a
18-30 év közötti fiatalokat kívánják kérdezni a kilátásaikról.
Az NJSZT céljaival összhangban és szakmai egyetértésével Magyarországon az IKT szektor vállalatinak
többségét tömörítő IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) karolta
fel a mérnökképzés támogatását, erőteljesen lobbizott a műszaki képzés pozitív diszkriminációja
mellett.
Bővebben: http://www.bitport.hu/trendek/be-kellene-toemni-a-digitalis-szakadekot-europaban

Még mindig a lakosság közel felét érintheti a digitális írástudatlanság
Hosszú idő után uniós támogatásokkal segíthetik Magyarországon és a határon túli magyarok
körében is a digitális írástudatlanság felszámolását. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
tevékenységében kiemelt szerepet játszik a digitális írástudatlanság csökkentése és az e-befogadás
erősítése. A testület szerint ez egyértelmű prioritást kell, hogy élvezzen az uniós támogatások
felhasználása során is. A hátrányos helyzetű térségek és kistelepülések lakói, a 40 év felettiek, az eközigazgatási szolgáltatásokat eddig nem használók, a munkanélküliek és a határon túli magyar
állampolgárok integrációját segítő források nyílnak most meg a kormány jóvoltából arra, hogy az
magyarok közel felét érintő problémát orvosolja. A két, európai uniós forrásból finanszírozható
projekt segítségével több, mint 150 kistelepülés lakóinak helyzetén lehet javítani, illetve mód nyílik a
határon túli magyarsággal való közvetlenebb kapcsolattartás kiépítésére, az e-közigazgatás további
lehetőségeinek bővítésére.
E céllal az NJSZT teljes mértékben egyetért. Ezért is folytatja immáron 7. éve a Digitális
esélyegyenlőség programját, folytatja hazai ECDL képzés korszerűsítését, dolgozta ki a Netszeregy
programot és vesz részt a TÁMOP 2.1.2 programban.
Bővebben:
http://nhit.hu/cikk/150/Meg_mindig_a_lakossag_kozel_felet_erintheti_a_digitalis_irastudatlansag

Add a Neten – e-kereskedelem és webshop-menedzsment képzés

Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker

Képzés időpontjai:
2013. március 22.
2013. március 29.

2013. április 5.
2013. április 12.

Rendezvények a közeljövőben
Az Orvos-biológiai szakosztály következő tudományos ülése és közgyűlése
2013. február 15. 13.00 óra, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2013. február 15-én,
pénteken 13.00 órától tudományos ülést, ezt követően közgyűlést tart.
A tudományos ülés témája a hazai eHealth projektek áttekintése
A közgyűlés napirendje:
1. szakmai program elfogadása
2. a szakosztály vezetőségének megválasztása.
3. 2013-as Neumann Kollokvium helyszínének kiválasztása
A Szakosztály 2011-13-as szakmai programja a szakosztály honlapján érhető el.
A Szakosztály 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló linkje a pedig itt található.
Kérjük a Tisztelt Tagságot, hogy a jelöltek nevét legkésőbb február 10-ig a jelelő bizottság részére
megküldeni szíveskedjenek Hanák Péter részére az alábbi email címre: hanak@emt.bme.hu .
A jelöltek bemutatásra kerülnek a február 15-i közgyűlésen, közülük a tagság szavazással választja
meg a vezetőségi tagokat.
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiaiszakosztaly/esemeny/orvos-biologiai-szakosztaly-kozgyules

Számítástechnikai alkalmazások az építőiparban 1960 – 1980
2013. március 7., Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B
Március 7-én lesz az iTF következő rendezvénye „Számítástechnikai alkalmazások az építőiparban
1960 – 1980” címmel melynek célja az építőipari intézmények informatikai (számítástechnikai)
tevékenységének bemutatása az 1960 – 80-as években, amiből világossá válik, hogy, a megjelölt
időszakban milyen feladatokat sikerült megoldani az építőiparban és milyen módon.
Tervezett program:
Horváth János:
Történeti áttekintés (Az intézmények számítástechnikai tevékenységének
kialakulása és fejlődése.)
Scharle Péter :
Szabó János akadémikus szerepe
Páti Gyula:
SZÁMGÉP
Bagonyi László:
ÉGSZI
Grósz Miklós:
Tervező programok fejlesztése
A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látnak! Hozza magával, ismerősét, akit érdekel a téma!
A részvételi szándékot kérjük, az rendezveny@njszt.hu címen március 4-ig jelezze!
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/njszt-itf-szamitastechnikai-alkalmazasok-az-epitoiparban

Kártyapiac 2013
2013. március. 26-27. Hotel Hilton Budapest

Részletes program és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130124/kartyapiac-2013

7th IT STAR WS on eBusiness
Bari, Puglia/IT on 3-4 May 2013.
The CfP is attached and further key details are posted at www.starbus.org/ws7.
We look forward to welcoming in Bari representatives of academia, business, government and civil
society. The EC, major banks, international enterprises and professional institutions are expected to
join.

EuroSPI'2013
2013. június 25-27., Írország
A EuroSPI (European Systems & Software Process Improvement and Innovation Conference) idén
ünnepli 20. születésnapját. Ebből az alkalomból a kiinduló helyszínen Írországban kerül
megrendezésre 2013. június 25-27-én.
Előadás beküldési határidő: 2013. február 25.
Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés
Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek a jelentkezését akár előadás tartása, akár a
EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása illetve ápolása érdekében.
A kezdetektől a EuroSPI egyik fő szervezőjeként, az 1997-es és a 2005-ös alkalmak NJSZT
rendezésével történt budapesti elnökeként, Bíró Miklós a szakosztály elnöke felkérést kapott keynote
előadás tartására, amelynek címe a következő:
“EuroSPI - Agora with a View and Impact on the Historical Ups and Downs of the SPI Hype Cycle”
További információ: http://2013.eurospi.net/

Akkreditált képzési program az „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése"
TÁMOP 2.1.2 keretében megvalósuló IKT 0-1 kompetenciák képzéséhez
A kiemelt projektben informatikát oktató képző intézményeknek vállalniuk kell, hogy igény esetén
alapszintű informatikai, ún. IKT O-1 képzést is tartanak, és amennyiben ennek képzésére még nem
rendelkeznek megfelelő programmal, úgy azt a jelentkezést követő három hónapon belül
akkreditáltatják. Az NJSZT „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” névvel
akkreditáltatott képzési programot, amelynek megvalósítási jogát más képző intézményeknek
átadja.
Az összesen 11 modulból álló, 250 óraszámú képzési programjának első, 30 órás modulja lefedi az IKT
0-1 ajánlott kompetencia listában felsorolt kötelező és ajánlott elemeket. A további, az ECDL
követelményeit tartalmazó modulok: IKT alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés,
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Internet és kommunikáció, Képszerkesztés,
Webkezdő és a legújabb ECDL modul, az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás. A képzési
program különböző kimenetei lehetővé teszik a program moduljainak variálhatóságát. Például
tanúsítvány adható ki az 1. modul elvégzését követően, illetve a további modulokat sikeresen
elvégzők szintén tanúsítványt kaphatnak azok teljesítéséről is. A modulok sikeres teljesítéséhez az
ECDL vizsgák letétele ajánlott, de nem kötelező. A képzési csoportok létszáma 4-16 főben került
meghatározásra, a megengedett hiányzás mértéke pedig az óraszám összesen 20 százaléka lehet. A
képzési programról és az átvétel részleteiről az ECDL honlap nyújt további tájékoztatást.
A képzési program átvétele esetén a képző intézmények egyszerűsített programakkreditációs
kérelmet nyújthatnak be a Felnőttképzési Akkreditáló Testülethez (www.nive.hu, Kérelem
Programakkreditáció iránt, a FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató
intézmény által történő megvalósítása esetén).
A képzési program ECDL vizsgaközpontok számára ingyenes, egyéb oktatási intézményeknek
45 000 Ft.
A FAT eljárás díja: szintén 45 000 Ft.

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

