
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. június 12. 

 

Megérkezett!!! Magyarországon csak az NJSZT-ben!!! 
The Martians’s daughter 
 
„The Martians’s daughter” (A Marslakó lánya) című angol nyelvű életrajzi 
könyve már megvásárolható Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. 
(1054 Budapest, Báthori u. 16.) és A jövő múltja konferenciával egy 
időben a kiállítás helyszínén is a szegedi Agorában, ára csak 6 300 Ft. Ha 
nem akar interneten rendelni és a szállításra várni, akkor vásároljon 
nálunk! 
Marina von Neumann Whitman A jövő múltja konferencián dedikálja „A 
marslakó lánya” című könyvét, amely a 110 éve született Neumann 
Jánosról és önmagáról szól,  arról, hogy egy zseni lánya hogyan éli meg 
apja elvárásait és hogyan valósítja meg önmagát kiemelkedő gazdasági 
szakemberként. 

 
 
„A jövő múltja - A lyukkártyától az információs társadalomig” 
2013. június 25. 10 óra, Szeged Kálvária sugárút 23. 
 
Díszvendég: Marina von Neumann Whitman, „a Marslakó lánya” 
Fővédnök: Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
 
A konferencia tervezett programja: 
 9:30 Regisztráció 
10:30 Megnyitó – Friedler Ferenc, az NJSZT elnöke 
10:40 Marina von Neumann Whitman, a Michigani Egyetem professzora 
11:10 Kroó Norbert, az MTA elnöki tanácsadója: 
 Genius loci  
11:35 Kutor László, az Óbudai Egyetem docense:  
 Az NJSZT Informatika-történeti adattárháza 
12:00 Z. Karvalics László, az SZTE docense:  
 Az érintkezés hatalma: az informatika-történet tárgyi, szellemi és 
társadalmi metszéspontjai 
12:25 Ebédszünet  
13:25 Veres Zsolt, az IBM Magyarország igazgatója:  
 A tudás  felszabadítása – IBM Innováció Magyarországon és a világban 
13:50 Kerekasztal beszélgetés:  
 4 G + touch screen = világgazdasági touchdown 
 Hogyan befolyásolta az IT eszközök fejlődése a világgazdaságot? 
A beszélgetés résztvevői: Barcza György vezető elemző (Századvég), Szalay-Berzeviczy Attila a 
Budapesti értéktőzsde volt elnöke, Sarkadi-Szabó Kornél stratégiai igazgató (Hungária Értékpapír Zrt.) 
 A beszélgetést vezeti: Alföldi Zoltán 
14:50-16:00 Az Informatika Történeti kiállítás bemutatása  



 

 

 
A konferencián Marina von Neumann Whitman dedikálja a „The Martian’s Daughter” című 
könyvét. Neumann János lánya, Marina von Neumann Whitman a University of Michigan neves 
közgazdász professzora, aki számos testületi tagsága között 1973-74-ben tagja volt Richard Nixon  
Gazdasági Tanácsadó Testületének. 
 
További információ és regisztráció: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130524/a-jovo-multja-konferencia 

 
 
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 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 

 
 
 
Látássérültek a hallássérültekért és a látókért – az NJSZT támogatásával 
 
Látássérültek hangzó szöveget leíró szolgáltatásának megszervezését határozta el a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának 
Informatikai Rendszerek Intézetében működő ECDL vizsgaközpont. Az Óbudai Egyetemen 1998 óta 
rendszeresen képeznek és vizsgáztatnak látás- és hallássérült embereket azért, hogy az ECDL 
bizonyítvány megszerzésével számukra is esélyt biztosítsanak a munkaerő-piaci beilleszkedéshez.  
A most induló kísérleti projekt lényege, hogy látássérültek, akik már megszerezték a digitális 
írástudás európai tanúsítványát és legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, hangzó 
anyagokat írott szöveggé alakítanak. Első alkalommal az NJSZT Informatika-történeti Fóruma által a 
hazai informatika nagy öregjeivel „Arcképek a magyar informatika történetéből” sorozatcímmel 
készített 16, egyenként 1 órás videó-interjú leírására kerülhet sor. A kísérleti projekt végrehajtását az 
NJSZT saját erőforrásaiból támogatja, sikere esetén pedig elkötelezett annak tovább vitelében. 
Mivel leíró munkára sok területen van szükség – például valamennyi TV csatornán fontos lenne, 
ahogyan ez egyes országokban már elterjedt gyakorlat -, megfelelő szervezéssel és felkészítéssel az 
ECDL bizonyítvány sok látássérült embernek biztosíthat rendszeres munkalehetőséget. Ezen kívül, a 
hangzó anyagok szöveges átírása a hallássérültek számára fontos tényezője lehet az információs 
akadálymentesítésnek.  
A projekt előrehaladásáról és eredményeiről folyamatosan beszámolunk. 

 
 
  

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130524/a-jovo-multja-konferencia
http://www.ajovomultja.hu/
http://www.njszt.hu/
http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf


 

 

Új lehetőségek ECDL-lel 
 
Huszonöt, hazánkban menedékjogot kapott afrikai és 
ázsiai menekült vehette át ECDL vagy ECDL Start 
bizonyítványát 2013. június 7-én.   
A Migráns Segítség Egyesület (MigHelp) szervezésében és 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
támogatásával létrejött képzés és vizsgasorozat 
végeztével megtartott ünnepélyes díjátadó ceremónián 
beszédet mondott Vadász Gaszton, a MigHelp elnökségi 
tagja, James Peter, a MigHelp elnöke, és Szedlmayer Bea, 
az ECDL program menedzsere. Szót kért több vizsgázó is, 
hogy örömét és köszönetét fejezze ki a lehetőségért, és reményének adjon hangot, hogy az ECDL 
segítségével új munkalehetőségek birtokába juthat.  

Az NJSZT és a MigHelp együttműködése során a bicskei 
befogadó-állomáson létrejött ECDL vizsgaközpontban 
évente több csoport menekült szerezhet ingyenesen 
ECDL bizonyítványt az NJSZT támogatásának, és a 
MigHelp önkéntes tanárának, Pusztai Attilának 
köszönhetően. A menekülttáboron kívüli oktatáshoz és 
vizsgához az Avicenna College nyújt ingyenes lehetőséget 
a menekültek számára. Az NJSZT ingyen végzi a 
vizsgaközpont működtetését és minőségbiztosítását, és 
térítésmentes vizsgakártyát biztosít a képzésen részt 
vevők számára. 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
„Videoton története 1938-1990” író-olvasó találkozó 
2013. június 13. 17 óra, Libri Könyvesbolt 
8000 Székesfehérvár Rákóczi út 3-5. 

 
Tisztelt iTF Tagtárs! 
Felhívom a figyelmét egy jövő 
csütörtöki érdekes rendezvényre. 
Elkészült a Videoton 50 éves történetét 
feldolgozó könyv, melynek szerzői író-
olvasó találkozót tartanak. 
 
Ha érdekli a Videoton és a háború 
utáni Magyarország iparosodásának 
története, és lehetősége van 
ellátogatni a találkozóra a szerzőktől 
további érdekes információkat 
megtudhat. A könyvet ott is meg lehet 
vásárolni.  
Ha tud olyan kollégáról, akihez várhatóan nem jut el ez a levél, akkor kérem őt is értesítse! 
 
Üdvözlettel: Kutor László 



 

 

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/ 

 
 
Információs Társadalom Parlamentje 2013 
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 a Magyarország versenyképességét javító célkitűzések.  
Annak érdekében, hogy az információs társadalom vonatkozású elképzelések a legjobb eredménnyel 
és legnagyobb 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. 

http://www.jampaper.eu/
http://www.multined.elfa.sk/


 

 

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

 
 
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 
Krakow, Poland, 8 - 11 September, 2013 
 
The FedCSIS 2013 Federated Conference invites submissions of position papers to its respective 
events. Position papers must not exceed 6 pages and they should relate to the ongoing research or 
experience. 
Time allowed, position papers will be presented by the authors alongside regular papers. 
Alternatively, they will be placed in the category of poster papers available for viewing and 
discussions. Some position papers may be submitted as demo papers and presented as 
demonstrations of software tools and products. They should describe non-for-profit software tools in 
a prototype-, alpha-, or beta-version. 
  
We invite two types of position papers: 
• Emerging research papers present preliminary research results from work-in-progress based on 

sound scientific approach but presenting work not completely validated as yet. They must 
describe precisely the research problem and its rationale. They must also define the intended 
future work including the expected benefits from solution to the tackled problem. 

  
• Challenge papers propose and describe research challenges in theory or practice of computer 

science and information systems. The papers in this category must be based on deep 
understanding of existing research or industrial problems and should be defining new promising 
research directions. 

  
Position papers will be published as a separate electronic volume, with an ISBN. These papers will not 
be placed in the IEEE Digital Library and will not be submitted to Thomson Reuters Web of Science. 
However, they will be submitted to other indexing engines. 
  
Authors should submit a position paper in English, carefully checked for correct grammar and 
spelling, using the on-line submission procedure. The guidelines for paper formatting provided at the 
conference website ought to be used for all submitted papers. The preferred submission format is 
the same as the camera-ready format. 
Please check and carefully follow the instructions and templates provided. Papers that are out of the 
conference scope of the selected event, or that contain any form of (self)plagiarism will be rejected 
without reviews. 
  
Important Dates 
Position papers submissions:      June 7, 2013 
Position papers accept/reject decisions:   June 17, 2013  
Submissions of camera-ready papers    July 8. 2013 
  
FedCSIS Secretariat 
Email:  secretariat@fedcsis.org  
http://www.fedcsis.org 

http://infoparlament2013.antartweb.com/
mailto:secretariat@fedcsis.org
http://www.fedcsis.org/


 

 

Hacktivity 2013 
2013. október. 11-12., Budapest MOM Kulturális Központ 
 
Hacktivity 2013 – Kelet-közép Európa legnagyobb hackerkonferenciája tízedik alkalommal kerül 
megrendezésre 2013. október 11. és 12. között. A konferencia hagyományosan az 
információbiztonsági szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt 
érdeklődőkkel, kötetlen, egyúttal ismeretterjesztő és néha mélyen technikai formában. 
Ettől az évtől három lehetőséget is biztosítanak a szervezők a részvételre: egyrészt tartható előadás a 
szokásos formában vagy tartható hello workshop, és (ez az új lehetőség) tartható termékdemó. 
 
Fontos határidő:  
2013. június 14. Témaleírással a pályázatok elküldése a cfp@hacktivity.com email címre. 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013, és 
http://www.hacktivity.com 

 
 
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 

mailto:cfp@hacktivity.com
http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013
http://www.hacktivity.com./
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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