
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. november 6. 

Igény és ismeret 
 
November végén már a hetedik Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát rendezi a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság. A társaság ügyvezető igazgatója szerint ma már egészen 
mások a problémák, mint néhány évvel ezelőtt. 
 
Mi változott az elmúlt évek során? Hogyan áll ma az esélyegyenlőség helyzete, mit tudtak elérni? 
Vegyes a kép, vegyesek az érzelmeim. Egyrészt, jelentős lépések történtek, sok területen komoly 
fejlődés áll mögöttünk. Ugyanakkor kellő erejű és igazi áttörés nem történt ezen a téren. Őszintén 
szólva, hét évvel ezelőtt, amikor a konferenciát életre hívtuk, nem gondoltuk volna, hogy még 2013-
ban is napirenden kell tartani a témát. Ma viszont már látszik, hogy a digitális világ gyors fejlődése 
miatt a közeljövőben nem fogunk elérni az igazán kívánatos szintig. Nem véletlenül szerepel a 
zárójelbe tett kérdőjel az idei konferencia címében „Szép új világ(?)”. Ezzel azokra a veszélyekre 
akarjuk felhívni a figyelmet, amelyek inkább növelik, mint csökkentik a digitális szakadékot. 
Azt hihetné az ember, hogy a technológia fejlődése inkább segíti, mintsem gátolja a digitális 
esélyegyenlőség megvalósulását. 
Bizonyos kérdésekben mindenképpen így van. Az eszközök egyre olcsóbbak, egyre több ember 
számára hozzáférhetőek, és így egyre több szolgáltatást lehet egyre költséghatékonyabban 
megvalósítani, például az egészség vagy a mobil fizetés témakörében. De mára az is egyértelművé 
vált, hogy nem elég az információs eszközöket, szolgáltatásokat használni – azokat tudatosan, a 
biztonságra figyelve kell használni, ezt pedig a technológia önmagában nem biztosítja. Lehet, hogy a 
fiatal korosztály ösztönösen mozog a digitális térben, de amíg a veszélyekkel nincsenek tisztában, 
addig ez nem csak előnyöket jelent. 
 
A teljes cikket elolvashatja az IT Business 37. számában, illetve a 
http://njszt.hu/de/hir/20131106/igeny-es-ismeret-interju-alfoldi-istvannal-az-it-business-
magazinban linken. 

 

Már csak 22 nap! 

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

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.  

http://njszt.hu/de/hir/20131106/igeny-es-ismeret-interju-alfoldi-istvannal-az-it-business-magazinban
http://njszt.hu/de/hir/20131106/igeny-es-ismeret-interju-alfoldi-istvannal-az-it-business-magazinban
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7
http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia


 

 

 
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” 

 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 

 
 
Élménymatek a Szent-Györgyi Albert Agorában 
 
Mi köze Byealexnek Leonardo da Vincihez? 
Barbi vagy egy próbababa mennyire tér el az átlagos emberi alkattól? 
Tudsz-e olyan pacát készíteni, amivel teljesen le tudod fedni a síkot? 
Hogy lehet matekórán parkettázni? 
Mi köze az origaminak a matekhoz? 
 
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ adnak egy játékos óra 
keretében, ahol a gyerekek saját méréseik alapján dolgozzák fel az adott 
témát, játszva ismerkednek a matek gyakorlati alkalmazásaival, mindezt az 
Informatikai-történeti Kiállítás helyszínén, a számítógép matuzsálemek 
között. 

 
EuroSkills és WorldSkills válogató verseny 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 4. alkalommal szervezi a fiatal szakemberek nemzetközi 
versenyein a EuroSkills (Fiatal szakemberek Európa bajnoksága) és WorldSkills (Szakmák Olimpiája) 
versenyeken való részvételét, szereplését.  
 
A szakmai szponzorok által lebonyolításra kerülő előválogatókat követően első alkalommal rendezik 
meg - 2014. március első hetében - a Hungexpo területén minden meghirdetésre kerülő 
versenyszámban a SkillsHungary Nemzeti Válogató Versenyt, a válogató versenyek döntőjét.  
 
A válogató versenyeken kiválasztott szakember(ek) a EuroSkills Lille 2014, illetve a WorldSkills Sao 
Paulo 2015 versenyeken a Magyar Csapat tagjaként képviselhetik hazánkat. 
 
A versenyekkel kapcsolatban további információt megtudhat a www.skillshungary.hu honlapról 

http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia
http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia
http://www.skillshungary.hu/


 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
 
X. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 2013 
2013. november 08-09. 
Széchenyi Egyetem, Győr 
 
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-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 

mailto:ogik2013@easychair.org
http://gikof.njszt.hu/
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ogik2013


 

 

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. 

 
 
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 

 
 
eVITA Fórum 
2013. november 14. 14 óra 
Sylvester János Református Gimnázium  
1149 Budapest, Pillangó park 3-5. 
 
A következő eVITA Fórumra előadásai a norrköpingi AAL Fórummal, az ott bemutatott,  magyar 
részvételű M3W projekttel, valamint az AAL Közös Program elmúlt 5 évének értékelésével, tervezett 
jövőjével foglalkoznak. A rendezvényt ezúttal új helyszínen tartják, egy olyan középiskola látja 
vendégül az eVITA Fórumot, ahol a „Diakónia-ápolástan" című tantárgy keretében a diákok a 
nemrégiben létesült AAL-laborban végzik kötelező gyakorlatukat. A rendezvényen a Sylvester János 
Református Gimnázium és az eVITA Platformban érintettek közötti együttműködési lehetőségekről 
is hallhatnak. 
 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérik, hogy részvételi szándékot 
Mallász Juditnak, a jmallasz@emt.bme.hu címre küldött levélben, vagy az eVITA Platform honlapján 
(http://evitaplatform.hu/hu/forum-2013-11-14) jelezze november 13-ig. 

 
  

http://journal.magisz.org/
http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013
http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes
http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes
http://web.conf.hu/2013
mailto:jmallasz@emt.bme.hu
http://evitaplatform.hu/hu/http%3A/%252Fevitaplatform.hu/hu/forum-2013-11-14


 

 

50 éve alapították a JATE Kibernetikai Laboratóriumot  
2013. november 15. 11 – 17 óra 
Szeged, Szent-Györgyi Albert Agora 
6720 Szeged, Kálvária sugárút 23. 
 
Az informatika története a kezdetektől napjainkig az egyetemen címmel szakmai program keretében 
emlékeznek az 50 éve alapított Kibernetikai Laboratóriumra. 
 
Előprogram: 
10:00 – 11:00 Az Informatika Történeti Kiállítás megtekintése 
Főprogram a Földszinti Kamarateremben 
Levezető elnök: Csendes Tibor 
11:00 - 11:15 Üdvözlések 
11:15 – 11:30 Muszka Dániel, Kibernetikai Laboratórium Alapítása 
11:30 – 11:45 Hunya Péter, Emlékek a Kiblab történetéből 
11:45 – 12:00 Csernay László - Csirik János - Máté Eörs, SEGAMS 
12:00 – 12:15 Hantos Zoltán - Bari Ferenc, Orvos-biológiai kutatások 
12:15 – 12:30 Galambos Gábor, JGYPK informatikai kutatások 
12:30 – 12:45 Gyimóthy Tibor, Projekt alapú szoftverfejlesztés oktatása 
12:45 – 12:55 Pillanatképek az Egyetemi Számítóközpontban az elmúlt években történt fontosabb 
fejlesztésekről 
12:55 - 13:10 Hozzászólások 
Délutáni program a Dísztéri Ebédlőben 
Házigazda: Bohus Mihály 
13:10 - 14:00 Ebédszünet 
14:00 - 17:00 Kötetlen beszélgetés, az Informatika Történeti Kiállítás bemutatása, Kiblab 
számítógépek ünnepélyes megtekintése 

 
 
Info Éra 2013 
2013. november 21 - 23. Zamárdi, Hotel Wellamarin 
 
Az Info Éra 2013 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban továbbképzés 
tervezett témakörei:   

 ECDL 

 Arany János Tehetséggondozó Program 

 Logo 

 Mobil informatika 

 Web fejlesztés 

 Szakképzés 

 Szabad szoftver 

 Informatika kisiskolás korban 

 Programozás - fejlesztői környezetek 

 Web, gazdaság, társadalom 

 NJSZT-IKON kör 

 Robotok 

 OKJ 

 NAT
 
További információ és jelentkezés: http://www.infoera.hu/ 

 
 
  

http://www.infoera.hu/


 

 

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 

 
 
XX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem  
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
 
2014-ben XX. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 
Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az 
oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi 
szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes szakterületekhez 
kapcsolódó kreditek gyűjtését.  
 
A részvételi díj 25-40 ezer Ft között várható. 
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.  
A konferencia nyelve magyar és angol. 
 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm 

  

http://nik.uni-obuda.hu/s/ehbt/?l=hu
http://neumann-kollokvium.njszt.hu/
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann-2013
http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm


 

 

 
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 

 
 
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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