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„És ez még csak a kezdet!” - cikk az Informatikatörténeti Kiállításról a Népszabadságban 
 
„És ez még csak a kezdet!” – címmel cikk jelent meg az Informatikatörténeti Kiállításról és a „A jövő 
múltja” című könyvről a Népszabadság 2013. március 14-ei számának Magazin mellékletében. A 
kétoldalas cikk a Kiállítás és a könyv kapcsán eleveníti fel az informatika történetének félévszázadát, 
kedvet ébresztve a könyv elolvasására, a Kiállítás megtekintésére. 
 
A cikk teljes terjedelmében elolvasható: http://nol.hu/lap/tv/20130314-es_ez_meg_csak_a_kezdet 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Holnap!!! 
VIII. KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA 
„KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TÜKÖR 2013 
2013. március 21., Best Western Hotel Hungária 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Fő témák: a képalkotó diagnosztika, műszaki tudományok, informatika határterületei. A képalkotó 
diagnosztika újdonságai, helye a magyar egészségügyi rendszerben. Intervenciós radiológia területei, 
költséghatékonyság, a jövő feladatai. Távdiagnosztika. 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130312/viii-kepalkoto-diagnosztikai-konferencia 
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Holnap!!! 
Szabadság Szerelem? 
2013. március 21. Budapest Cinema City Aréna 
Aréna Pláza, 1087 Kerepesi út 8. 
 

 
 

Bővebb információ: http://techcorner.hu/esemeny/2554 
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Holnap!!! 
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 technológiáiról, az 
üzleti innovációról és az üzleti folyamatok változásáról tartanak előadásokat 2013. március 21-22-én 
Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben.  
 
Bővebb információ: http://konferenciak.advalorem.hu/cxo-2013 

 
 
Orvosi képalkotás – tudományos ülés 
2013. március 22. 14.00 óra,  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Informatika épület, III. emelet IB 310. 
 
2013. március 22-én, pénteken Orvosi képalkotás címmel megrendezésre kerül az Orvos-biológiai 
szakmai közösség következő tudományos ülése. 
 
A rendezvény programja 
 14.00-14.20 Szubmilliméteres pozitron emissziós tomográfia  

 Szirmay-Kalos László, egyetemi tanár 
 14.20-14.40 Repülési idő PET GPGPU klaszteren 

 Szécsi László, egyetemi docens  
 14.40-15.00 3D orvosi adatok gépi tanuláson alapuló szegmentálása 

 Tóth Márton, doktorandusz, GE ösztöndíjas 
 15.00-15.30 Diszkusszió 
 
További információ a témával kapcsolatosan a http://cg.iit.bme.hu/portal/ weboldalon található. 
A rendezvény interaktívan a NIIFI videodesktop rendszere révén is követhető a 1161-es videoroom-
ban, nem regisztrált felhasználóknak az alábbi linken: 
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8 
A technikai korlátok miatt kérjük mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen 
jelezze az alábbi email címen: merth.gabriella@gyemszi.hu 

 
 
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 
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programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszerinformatikusoknak, molekuláris 
bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Ezen kívül a Szekció várja az informatika 
legkülönfélébb területeinek 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 

 
 
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. között kerül megrendezésre. A konferencia témája az orvosi döntéstámogatás és a hozzá 
kapcsolódó ismeretreprezentációs kérdések. 
Az NJSZT tagokat 100-150 EUR kedvezmény illeti meg.  
További részletek és regisztráció:http://stc2013.org/  

 
 
XIX. MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi konferencia 
2013. június 13-14., Kassai Műszaki Egyetem, Kassa 
 
2013-ban XIX. alkalommal kerül megrendezésre a MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi 
konferencia, a Kassai Műszaki Egyetem valamint az NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály 
közös szervezésében. 
 
A konferencia célja, hogy 
• elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek 

tapasztalatcseréjét 

 és találkozását; 
• bemutatkozási lehetőséget adjon az oktatóknak, kutatóknak és PhD hallgatóknak az új kutatási 

eredmények 

 széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok 
segítségével; 
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• az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok 
lehetőséget kapnak 

 a „Journal of Applied Multimedia” (http://www.jampaper.eu) nemzetközi, referált folyóiratban 
történő megjelenésre. 

 
A konferencia tervezett témakörei: 
• A tanulási környezet technikai, technológiai változása 
• A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései 
• M-learning, E-learning és környezete 
• A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei 
• WWW alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek 
• Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban 
• A multimédia alkalmazása a PR képzésben 
• Multimédia/Hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban 
• Virtuális valóság az oktatásban 
• Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása 
• Tartalomkeresés és közzététel weben 
• Személyes tartalmak és közösségi oldalak, a Web 2.0 
• Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolat 
• Személyes tudás vagy közösségi tudás 
• Könyvtári multimédiás alkalmazások 
• Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása 
 
Bővebb információ és jelentkezés: http://www.multined.elfa.sk/ 

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

 
 
 
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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