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Folytatódik az ECDL vizsgaközpontok felkészítése 
 
2013. október 15-től a legfontosabb változás az ECDL rendszerben, hogy két új témával bővül a 
választható modulok sora: a kötelező modulok (számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés és online alapismeretek) mellett újdonság, hogy választható lesz az IT biztonság, 
amely elsősorban a számítógép-használói tudatosság fontosságára hívja fel figyelmet; valamint az 
elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, amely az elektronikus úton történő korszerű 
ügyintézéshez nyújt egyre nélkülözhetetlenebb segítséget. Az IT biztonság modulhoz tartozó 
tankönyv a témában Magyarországon egyedülálló.  
 
Október közepétől azoknál az akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet majd vizsgázni „IT-
biztonságból” és „elektronikus aláírásból”, amelyek erre megfelelően felkészültek, azaz vizsgáztatóik 
részt vettek az NJSZT által tartott továbbképzésen és sikeres vizsgát tettek. Már megkezdődtek az 
őszi időszak képzései, mindkét modulból teltházas érdeklődés mellett. A képzések folyamatosan 
indulnak, hogy a vizsgaközpontok mielőbb mind nagyobb számban tudják kiszolgálni a két téma iránti 
várhatóan fokozódó érdeklődést. 

 
 
CEPIS eCompetence Benchmark felmérés 
 
Tisztelt Kolléga! 

Az informatikai kompetenciák európai szintű felmérésére vonatkozó online kérdőívet 
korábban megküldtük az NJSZT minden tagjának. 
KÖSZÖNJÜK azon 44 (negyvennégy) tagnak, akik vették a fáradságot és kitöltötték a 
kérdőívet. 
SAJNOS, a statisztikailag valid ország-jelentéshez legalább 200 beérkezett válasz szükséges: ha ezt 
nem sikerül október 10-ig elérnünk, kimaradunk az európai összesítésből. 
 
EZÉRT KÉRJÜK, amennyiben szervezeti lehetőségei megengedik, segítse a CEPIS (EU) nemzetközi ICT-
munkaerő-képzettség felméréséről szóló információk terjesztését saját munkatársai, kutatók-
fejlesztők, akár végzős hallgatók, vagy információs technikát használó munkavállalók-vezetők 
körében. 
Az ország- jelentések EU-szintű összevetése hasznos információkat fog nyújtani az informatikai 
jellegű munkakörök hazai helyzetéről. 
 
Közreműködését előre is köszönjük. 
 
Emlékeztetőül 
 
Mint azt már korábban megküldtük az Európai Bizottság meghirdette a Grand Coalition for Digital 
Jobs kezdeményezést, amelyhez a CEPIS szervezet az ún. eCompetence Benchmark adatgyűjtő 
felméréssel igyekszik hozzájárulni. A Grand Coalition egy többoldalú partnerségi kezdeményezés, 



 

 

amely megpróbál válaszokat keresni az ICT szakemberek hiányával, a végzettségek zűrzavarával 
előállt keserves európai helyzetre. A CEPIS felvállalta, hogy tagországaival (tagszervezeteivel) egy 
felmérést végez el a jelenlegi és jövőbeli ICT szakemberek körében. A felmérés célja a meglévő és 
hiányzó képességek-készségek, kompetenciák feltérképezése, az ICT szakemberek tudás-és 
készségelemeinek a munkaerő-piaci elvárásokkal történő összevetése. 
 
Az NJSzT Elnöksége úgy gondolja, hogy rendkívül hasznos lenne egy ilyen minél szélesebb áttekintés a 
hazai informatikai szakma résztvevőiről, s ezért ezúton is kéri a szervezet tagjait, regisztráljanak a 
www.cepis.org webcímen, majd töltsék ki az eCompetence Benchmark kérdőívet.  Az anonim 
kérdőív kitöltői saját magukról is kapnak egy komplex „kompetencia-tükröt”, amit tetszés szerint 
használhatnak munkahelyükön, vagy új munkára történő jelentkezés alkalmával, azaz 
összehasonlíthatják ICT képességeiket-készségeiket standard európai munkakörök követelményeivel. 
 
Kérjük, ha Ön akár gyakorló informatikus, vállalkozó, alkalmazott, tanár-oktató, informatikai 
területen tanuló hallgató, legyen akármilyen beosztásban, töltse ki www.cepis.org liken elérhető 
kérdőívet, mely kb. 10-15 percet vesz igénybe. 

 
 

 
 
7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2013. november 28. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 

Legyen részese a teltházas konferenciának!!! 
Regisztráljon MOST! 
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7 
 
Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A 
konferencia a „Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről, 
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció 
mindentudóit is fenyegethetik.  
 
A konferencia tervezett programja: 
 

 Bőgel György – „Grand Coalition: Hogy jutottunk idáig?” 

 Sugár Mihály – „A konferencia időpontjában az aktuálisabb helyzet elemzése” 

 Csepeli György – Prazsák Gergő – „Élet az offline és az online térben” 

 Korányi László – Ne csak használói, alakítói is legyünk a digitális világnak! 

 Az NJSZT 2011. évi díjainak, valamint a „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” 

elismerés átadása 

 Sík Zoltán Nándor – „Az információs társadalmak árnyoldalai” 

 Gacsal József – „Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban” 

 Pukler Gábor – „MobilTárca” 

http://www.cepis.org/
http://www.cepis.org/
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7
http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia


 

 

 Kürti Sándor – „A digitális szakadék feletti reménysugár – hátrányos helyzetűek online 

interaktív nyelvoktatása” 

 Sós Éva és Miletics Pál – „Megelőzés okostelefonnal” 

További információ és jelentkezés: http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-
eselyegyenloseg-de-konferencia 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
A HORIZONT 2020 PROGRAM GENDER VONATKOZÁSAI 
kiemelt hangsúllyal az infokommunikáció és a mérnöki tudományok területére 
2013. október 3.  10 óra 
Székesfehérvár, Hiemer-Ház, Oskola u. 2-4. 
 
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ a Nők a Tudományban Egyesülettel közösen "A 
Horizont 2020 program gender vonatkozásai" kiemelt hangsúllyal az infokommunikáció és a mérnöki 
tudományok területére címmel nemzetközi konferenciát szervez. 
A konferencia célja, hogy növelje a résztvevők tájékozottságát a kutatás-fejlesztés és innováció 
gender vonatkozásairól, és olyan aktuális információkkal lássa el hallgatóságot, amelyet 
felhasználhatnak a 2014. januárjában kezdődő EU kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram, a 
HORIZONT 2020 kiírásaira benyújtandó pályázatokban. 
 
A konferencia védnöke Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora 
 
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezéseket korlátozott számban tudnak elfogadni, ezért kérik, hogy minél korábban (legkésőbb 
szeptember 30-ig) regisztráljanak az érdeklődők. 
 
Regisztráció és bővebb információ:  
http://arek.uni-obuda.hu/tamop/rendezvenyek/nate_konferencia  

 
 
HTE MediaNet 2013 konferencia 
2013. október 3-4., Velence Resort & Spa 
 
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében Velencén kerül 
megrendezésre a HTE MediaNet 2013 konferencia. A korábbi sikeres TV-konferencia megújításaként 
(a HTE médiakonferenciák sorában tehát tizenharmadik alkalommal) a hagyományok alapján ez a 
kétévente tartandó rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai 
eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. 
Résztvevői első sorban a területen tevékenykedő cégek vezető szakemberei, kutató-fejlesztő 
projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói. 
A rendezvény fókuszában a digitális átállás helyzete, következményei, az aktuális kormányprogramok 
médiatechnológiai vetületei, a hálózatsemlegesség kérdései, a körzeti/regionális digitális átállás 
lehetőségei és más, a távközlés, informatika és média szinergiájából táplálkozó infokommunikáció 
aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdései állnak. 
Célja, hogy lehetőséget teremtsen a médiatechnológiai és infokommunikációs piac változásainak 
megismerésére, a legújabb műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési 

http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia
http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia
http://arek.uni-obuda.hu/tamop/rendezvenyek/nate_konferencia


 

 

elképzelések közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, az együttműködés elmélyítésére, a 
személyes és közvetlen kapcsolatok kialakítására. 
A szakmai tematika és további információk elérhetőek a csatolt felhívásban vagy a konferencia 
honlapján: http://www.hte.hu/medianet2013 

 
 
Hacktivity 2013 
2013. október. 11-12., Budapest MOM Kulturális Központ 
 

Charlie Miller, a Twitter vezető biztonsági mérnöke a 10. Jubileumi 
Hacktivity-n!  
 
Október 11-12-én immár tizedik alkalommal újra itt a Hacktivity, Kelet-Közép-Európa legnagyobb 
független IT Biztonsági Fesztiválja. 1200 hacker a világ minden tájáról, előadások párhuzamosan két 
szekcióban, interaktív kiscsoportos workshopok, új, termék demonstrációs szekció, hardver hacking, 
lockpicking, live showk, 24 órán át tartó hacker verseny, igazi fesztiválhangulat és jubileumi esti 
party! 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013, és 
http://www.hacktivity.com 

 
 
Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium 
2013. október 15. 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar VEAB épület, Veszprém, Vár utca 37. 
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratóriuma 
és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Human Computer Interaction & Design for All 
(HCI&DfA) Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya közreműködésével immáron 12. 
alkalommal kerül megrendezésre a VEAB épületében a Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium 2013. 
október 15-én. 
Az előadások legfeljebb egy oldalas kivonatát legkésőbb 2013. szeptember 25-ig várják a 
luxetcolor@vision.uni-pannon.hu e-mail címre. 
Résztvevőként legkésőbb október 13-án éjfélig lehet regisztrálni a fenti email-címen. 
A rendezvénnyel kapcsolatban a legfrissebb információkat a http://vision.uni-pannon.hu/LeCV 
honlapon találják. 

 
 
X. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 2013 
2013. november 08-09. 
Széchenyi Egyetem, Győr 
 
Felhívás előadások beküldésére – Call for Papers 
Az NJSzT Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fóruma (GIKOF) 2013-ban november 8-9-én 
tartja tizedik, jubileumi tudományos-szakmai rendezvényét, az Országos Gazdaságinformatikai 
Konferenciát. A GIKOF több mint egy évtizede fogja össze az informatika üzleti alkalmazási területein 
dolgozó kutatókat, oktatókat, felhasználókat és hallgatókat. A szakmai szervezet különleges feladata 
az időközben megindult gazdaságinformatikai alap- és mesterképzések, valamint az informatikai 
alkalmazásokban érdekelt doktori iskolák, doktoranduszok fejlődésének támogatása. A jubileumi 
konferencia több szekcióban ad teret hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi kutatóknak, PhD-

http://hirlevelcenter.eu/click.php?hirlevel_id=13714760247311&url=http%3A%2F%2Fwww.hte.hu%2Fmedianet2013
http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013
http://www.hacktivity.com./
mailto:luxetcolor@vision.uni-pannon.hu
http://vision.uni-pannon.hu/LeCV


 

 

soknak munkáik, kutatási és képzési eredményeik, tapasztalataik bemutatására, érdekes 
eszmecserére. A magyar nyelvű előadások mellett várjuk az angol nyelvű hazai közleményeket, 
beszámolókat is.  
Kérjük, előzetes érdeklődésüket jelezzék az ogik2013@easychair.org email-címen, terjesszék az 
információt szakmai környezetükben.   
 
Folyamatosan frissülő információk: http://gikof.njszt.hu   
Előadás-kivonat előzetes beküldése bírálatra (EasyChair regisztrálással): 
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ogik2013   
 
Részvételi díj (szervezési költségek, ISSN absztraktok CD, büfé, programfüzet):  

 akadémiai szféra - 25.000 Ft;  

 vállalkozások - 30.000 Ft;  

 PhD: - 18.000 Ft; 

 nyugdíjas - 10.000 Ft. 
A Programbizottság által lektorált, nyomtatott megjelenésre érdemes előadások az NJSzT 
GIKOF/SEFBIS Journal különszámában jelennek meg. A lektorálási díj 10 000 Ft, befizetésével a szerző 
10 folyóiratszámot kap publikációjával. 

 
 
Agrárinformatika 2013 Nemzetközi Konferencia 
2013. november 08 – 09. 
Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma 
 
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kara és az Európai Agrárinformatikai Szövetség (EFITA) hazai és külföldi egyetemek 
támogatásával, közreműködésével a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok 
Centrumában 2013. november 08 - 09 között Agrárinformatikai Konferenciát rendez. 
A rendezvény nyelve: angol/magyar 
 
A konferencia mottója: Az agrárinformatika múltja, jelene és jövője 
 
A konferencia alkalmat nyújt az alábbi évfordulókhoz kapcsolódó tevékenységek és eredmények 
áttekintésére: 
35 év K+F és Oktatás az agrárinformatikában 
15 éves a Magyar Agrárinformatikai Szövetség 
15 éves a DE AGTC ECDL Vizsgaközpontja 
10 éves az informatikus agrármérnöki képzés 
 
Tudományos konferencia az "Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban" címmel 
fórumot biztosít a kutatási eredmények megismertetésére, stratégiák megfogalmazására. 
 
A konferencia válogatott publikációit lektorálást követően a Journal of Agricultural Informatics 
folyóirat különszámában jelentetjük meg. http://journal.magisz.org/ 
 
Részletes információk a rendezvény Web oldalán http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013 érhetők el. 

 
 
  

mailto:ogik2013@easychair.org
http://gikof.njszt.hu/
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ogik2013
http://journal.magisz.org/
http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013


 

 

Magyarországi Web Konferencia 2013 
2013. november 9., Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B 
 
Egy nap, ahol mindent megtudhattok az aktuális a webes trendekről, technológiákról, tippekről, 
trükkökről.  
 
Az egész napos konferencia célja, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtson a 
legújabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, grafikusok vagy azok, 
akik kettejüket összehozzák. 
Amennyiben előadás ötlete van, annak rövid összefoglalóját küldje el a http://web.conf.hu/eloadoi-
jelentkezes linken. Több előadás tervezetet is beadható. 
 
Bővebb információ: http://web.conf.hu/2013 

 
 
XXVI. Neumann Kollokvium 
2013. november 22-23., Veszprém 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2013-ban immár 26. 
alkalommal rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot. A hazai egészségügyi informatika 
– több évtizedes hagyománnyal rendelkező-seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken, 
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató – és 
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci 
szereplők megjelenésére is. 
 
Fő témák 2013-ban: 

 Interoperabilitásés elektronikus betegrekord 

 Jelfeldolgozás és döntéstámogatás 

 Telemonitorozás és krónikus betegség-menedzsment 

 Adminisztratív adatbázis elemzés 

 Egészségügyi informatika oktatás és betegoktatás 

 Gyógyszer-információ átadás új ICT megoldásokkal és eszközökkel 
 
Kapcsolódó rendezvény: 
Olasz-Magyar eHealth együttműködési szekcióülés 
 
Részletes információ honlapunkon: 
http://neumann-kollokvium.njszt.hu 
 
Regisztráció, absztrakt beküldés: 
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann-2013 

 
  

http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes
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http://nik.uni-obuda.hu/s/ehbt/?l=hu
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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 

 
Közlemény 
 
Felhívjuk kedves partnereink és az érdeklődök figyelmét, hogy a Báthori utcai ügyfélszolgálatunk az 
épület homlokzat felújítási munkálatának ideje alatt is zavartalanul működik. Az ügyfélszolgálat 
bejárata változatlan, megközelítése a munkaterület végén lehetséges. 

 
 
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 

http://www.ajovomultja.hu/
http://www.njszt.hu/
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf
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