
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. március 6. 

Jövő internet díj 
 
Ismét meghirdetésre került a "Jövő internet díj" (Future Internet Award), melynek nyertesét a 
májusi dublini Jövő Internet Hét keretében hirdetik ki. A "Jövő internet díjra" olyan innovatív 
termékekkel, szolgáltatásokkal lehet nevezni, amelyek várhatóan jelentős hatással bírnak a jövő 
internet területeken. A díjat a nemzetközi bíráló bizottság hat havonta ítéli oda a jövő internet 
innovatív termékeinek / szolgáltatásainak jó mintájául szolgáló, legígéretesebbnek 
kezdeményezéseknek. A "Jövő internet díjat" (Future Internet Award) a ceFIMS projekt szervezi.  
 
A ceFIMS az Európai Bizottság hetedik keretprogram, infokommunikációs technológiák program 
keretében futó koordinációs projekt, a tagállamok fórumának (Future Internet Member States 
Forum) munkáját támogatja, s ezzel a jövő internet-kutatás területén futó nemzeti, regionális és 
európai kutatások közötti együttműködést, a tevékenységek összehangolását, eredményeik 
ismertetését, terjesztését segíti elő. 
 
A jelentkezési határidő: 2013. március 31.  
 
Bővebb információ http://njszt.hu/neumann/hir/20130219/jovo-internet-dij 

 
 
Összefogást hirdetett az digitális szektor szereplőivel az Európai Bizottság 
 
Összefogást, vagy ahogy a brüsszeli testület fogalmaz: nagykoalíciót hirdetett hétfőn az Európai 
Bizottság az informatikai, digitális szektor szereplőivel annak érdekében, hogy növeljék a 
foglalkoztatást abban az iparágban, amely jelenleg munkaerőhiánnyal küzd. 
 
Az összefogás hivatalos meghirdetésekor José Manuel Barroso, a bizottság elnöke a szektor 
szereplőin kívül a kormányokat és az oktatási intézményeket is arra kérte, csatlakozzanak a 
kezdeményezéshez annak érdekében, hogy sikerüljön betölteni az infokommunikációs szertorban 
betöltetlen állásokat. A bizottság szerint 2015-ben 900 ezer szakember fog hiányozni ebből a 
szektorból, az iparág minden évben 100 ezer új munkahelyet teremt, a szakmai utánpótlás viszont 
elmarad ettől. 
 
A hírről részletesen: http://njszt.hu/de/hir/20130305/osszefogast-hirdetett-az-digitalis-szektor-
szereploivel-az-europai-bizottsag 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 
Garai Géza Szabadegyetem második előadása: Intelligens otthonok címmel 
2013. március 6. 18 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központban 
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28. Kandó Kálmán terem 
 
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központban (Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28. 
Kandó Kálmán terem) kerül sorra március 6-án 18 órakor a Garai Géza Szabadegyetem második 
előadására: Intelligens otthonok címmel. Előadó: Dr. Seebauer Márta egyetemi docens. 
 
A számítástechnikai eszközök és az infokommunikációs technológia fejlődése forradalmi változásokat 
hozott nemcsak a professzionális informatika alkalmazók, hanem az otthonok életébe is. Az 
információ mindenki számára olcsón és azonnal elérhetővé vált. Az intelligencia azonban nem csupán 
a számítógépben van jelen, hanem egyéb eszközeinkben is. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi 
Központban intelligens háztartási gépekkel kapcsolatos kutatási projektek is folynak. 
 
http://www.arek.uni-obuda.hu/?hirek=201 

 
 
MA!!! 
ITBusiness & Technology – Tarrasch-védelem 
2013. március 6-7., Siófok, Hotel Azúr 
 
Az ITBusiness & Technology megújult konferenciaként a cégek Tarrasch-védelmének kidolgozásához 
járul hozzá! Amit ehhez adni tud: az ict-piaci trendek vizsgálatát, értelmezését a szakmapolitikai és 
gazdasági elit segítségével; a legmodernebb üzleti stratégiai elméletek és nemzetközi üzletfejlesztési 
rendszerek ict-alkalmazásainak felvonultatását; az ict-piac kommunikációs stratégiáinak 
feltérképezését. 
 
Bővebb információ: http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-2013 

 
 
HOLNAP!!! 
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  
 

http://www.arek.uni-obuda.hu/?hirek=201
http://konferenciak.advalorem.hu/itb&t-2013


 

 

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-torteneti-
forum/esemeny/njszt-itf-szamitastechnikai-alkalmazasok-az-epitoiparban 

 
 
Szabadság Szerelem? 
2013. március 21. Budapest Cinema City Aréna 
Aréna Pláza, 1087 Kerepesi út 8. 
 

 
Bővebb információ: http://techcorner.hu/esemeny/2554 

mailto:rendezveny@njszt.hu
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A jövő idő „megérkezett” 
2013. március 21-22., Balatonfüred, Anna Grand Hotel 
 
A jövő idő „megérkezett”. Mai világunkban a technológia áthatja mindennapjainkat. Az életünk 
távirányítható, hiszen az okostelefonunk, már nemcsak egy hordozható számítógép. 
  
A digitális világ eszközeivel, mobilitás, social media, cloud és big data, bizonyos üzleti folyamatok, 
illetve vállalati működés újragondolása mellett az eddig kihasználatlan információk és lehetőségek új 
távlatokat nyitnak meg. 
 
A Figyelő CxO Forum 2013 konferencián nagyvállalati vezetők számára a jövő technológiákról, az 
üzleti innovációról és az üzleti folyamatok változásáról tartanak előadásokat 2013. március 21-22-én 
a Balatonfüred, Anna Grand Hotelben.  
 
Bővebb információ: http://konferenciak.advalorem.hu/cxo-2013 

 
 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Tudományi Szekciója 
2013. március 25-27. Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest; Mérnök utca 39. 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Gábor Dénes Főiskola hirdette meg a 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját. 
A szekció fő célja az, hogy közös fórumot adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus 
specialistáknak ─ így pl. a programtervező-, mérnök- és gazdasági informatikusoknak, a 
programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszer- informatikusoknak, molekuláris 
bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Ezen kívül a Szekció várja az 
informatikának a legkülönbözőbb területeken történő alkalmazásairól szóló olyan pályamunkákat is, 
amelyek az informatika eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak. 
 
Az NJSZT kiemeltnek fontosnak tartja a szekció munkáját, ezért kiemelten támogatja a rendezvényt. 
 
Bővebb információ: 
http://otdt.hu/media/uploads/dokumentumok/szekcio_felhivasok_xxxi/informatika_tudomanyi_sze
kcio.pdf, vagy http://otdk2013.gdf.hu/ 

 
 
NETWORKSHOP 2013 
2013. március 26-28., Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar 
Internet Társaság 2013-ban ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. Az évek során 
ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati informatikai élet (Internet) legrangosabb találkozójává 
nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, fejlesztői, a 
gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. 
 
Kapcsolatos információk és jelentkezési feltételek: 
http://www.niif.hu/niif_intezet/aktualitasok/networkshop_2013_konferencia 
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Kártyapiac 2013 
2013. március. 26-27. Hotel Hilton Budapest 
 
 

 
 

Részletes program és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130124/kartyapiac-2013 
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STC2013 - A European Federation for Medical Informatics Special Topic konferenciája 
2013. április. 17. - 19. Prága 
 
Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 13. Special Topic konferenciája Prágában, 2013. április 
17-19.-e között kerül megrendezésre. A konferencia témája az orvosi döntéstámogatás és a hozzá 
kapcsolódó ismeretreprezentációs kérdések. 
Teljes cikkek beküldési határideje 2012. október 15., poszterek és rövid előadások beküldési 
határideje 2012. november 15. Az NJSZT tagokat 100-150 EUR kedvezmény illeti meg.  
További részletek és regisztráció:http://stc2013.org/  

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

 
Képzés időpontjai: 
2013. március 22. 2013. április 5. 
2013. március 29. 2013. április 12. 
 
Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker 

http://stc2013.org/
http://www.njszt.hu/de/e-ker
http://www.njszt.hu/de/e-ker


 

 

A jövő múltja – Neumanntól az internetig 
Könyv és kiállítás 
 
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor, szerkesztője 
Alföldi István, kiadója a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A 
könyv már most is megvásárolható a kiállítás helyszínén a szegedi Agorában, 
illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. (1054 Báthori u. 16.).  
Ára: 3 850 Ft. 
 
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu 

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

 
 
 
NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy az elmaradt 2013.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a MI 
ÚJSÁG-ot és IT Business hetilapot áprilistól továbbra is mindenkinek meg tudjuk küldeni.  
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes 

 
 
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 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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