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NJSZT éves beszámoló közgyűlés
2013. május 22. 10.00 óra
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem (1111 Bp. Gellért tér 1.)
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2013. május 22-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2013. május 22-én 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Szakmai előadás:
Havasi Zoltán – MOHAnet Zrt. - Mobilgondozás újratöltve – Szakemberek nélkül?
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. által szükséges szabálymódosítások.
3. az egyszerűsített éves beszámoló és a 2012. év pénzügyi terv-tény elemzése.
4. a Felügyelő Bizottság beszámolója
5. a 2013. év pénzügyi terve
Hozzászólások, kérdések után az elnök megszavaztatja a 2013.évi pénzügyi tervet.
Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak szerint:
 név, munkahely, email cím megadásával
 titkarsag@njszt.hu; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)
A 2012-es közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.
Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

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

Adószámunk: 19815888-2-41
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

Ismét Információs Társadalom Parlamentje
2013. június 13-14., Magyar Országgyűlés, Felsőházi terem és az Országgyűlés Képviselői Irodaháza
A 2014–20-as európai uniós költségvetési időszak új lehetőséget teremt arra, hogy jól strukturáltan,
összehangolt irányítással valósuljanak meg Magyarország versenyképességét javító célkitűzések.
Annak érdekében, hogy az információs társadalom vonatkozású elképzelések a legnagyobb
eredménnyel és hatásfokkal valósuljanak meg, az Informatika a Társadalomért Egyesület
„Infokommunikáció a versenyképességért” című konferenciájával egy átfogó, magas szintű
egyeztető fórumot hív össze a kormányzat, a piac, a civil- és az oktatási szektor részvételével.

A rendezvény fővédnöke: Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter
További információ, részletes program és regisztráció:
http://infoparlament2013.antartweb.com/

Kovács Győző emlékére
2013. május 29., Magyar Műszaki és Közlekedés Múzeum
1146 Budapest Városligeti krt. 11.

Rendezvények a közeljövőben
Akadálymentes honlaptervezés műhelykonferencia
2013. május 24. 12 óra, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
9700 Szombathely Nagykar utca 1-3. (Klubterem)
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság HCI&DfA –Ergonómiai Tervezés Mindenkinek
Szakosztálya és a W3C Magyar Iroda közös Műhelykonferenciája „Akadálymentes honlaptervezés”
címmel 2013. május 24-én kerül megrendezésre Szombathelyen.
Tervezett program:
 Miért kell az akadálymentesítés? Speciális felhasználók problémái, igényei (Sikné Dr. Lányi Cecília
- Pannon Egyetem, Műszaki Informatika Kar, egyetemi docens)
 Info-kommunikációs akadálymentesítés (Mátételki Péter - W3C Magyar Iroda szakértője)
 Ember számítógép interakciók, bevetés (Dr. Hercegfi Károly - Budapesti Műszaki Egyetem,
Ergonómiai és Pszichológiai Tanszék, egyetemi docens)
 Plágiumkeresők (Mátételki Péter - W3C Magyar Iroda szakértője)
A szervezők várják iskolák rendszergazdáinak, informatika tanárainak, önkormányzatok
informatikusainak jelentkezését!
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni Kosztyánné Mátrai Ritánál lehet a
matrai.rita@btk.elte.hu címen legkésőbb 2013. május 15-ig.
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/hcidfa-ergonomiai-tervezesmindenkinek-szakosztaly/esemeny/akadalymentes-honlaptervezes-muhelykonf

"6th International Conference for Theory and Practice in Education. International
Connections"
2013. június 10-11., Révkomárom (Komarno)
A Neveléstudományi Egyesület hatodik nemzetközi konferenciájára a szlovákiai International
Research Institute s.r.o. közreműködésével kerül sor.
További információ a Neveléstudományi Egyesület honlapján:
http://www.eduscience.hu/indexconferences.html.

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;
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/

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 Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a
szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. (1054
Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

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

