
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. november 13. 

Már csak 15 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.  
 
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 

 
 
Megalakult a Litván Nemzeti Digitális Koalíció 
 
Az ICT 2013 konferenciához kapcsolódóan jelentették be, hogy 11 partner szervezet aláírásával 
létrejött Litván Nemzeti Digitális Koalíciót. A partner szervezetek között kormányzati szereplők, 
egyetemek, civil szervezetek és a litván ECDL program felelőse (Lithuanian Computer Society) 
találhatók. 
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Az Európai Bizottság által indított „Grand Coalition for Digital Jobs”-hoz kapcsolódóan a litván 
összefogás célja, hogy csökkentse az IKT szakemberek hiányát, ösztönözze a képzési programok révén 
az élethosszig tartó tanulást és felhívja a figyelmet a digitális írástudás és az IKT készségek 
fontosságára. 
Az NJSZT mindent megtesz annak érdekében és bízik abban, hogy egyszer lesz Magyar Nemzeti 
Digitális Koalíció is a fenti célokkal. 
 
Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1019_en.htm 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
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/http%3A/%252Fevitaplatform.hu/hu/forum-2013-11-14) jelezze 
november 13-ig. 

 
 
Singularity University Budapesten 
2013. november 15-16. Budapest, Liszt Ferenc Zeneakadémia 
 
A Singularity University programjai már öt éve készítik fel az egyéni résztvevőket és szervezeteket a 
technológia exponenciális változása okozta hatásokra. Képzéseik gyökeresen megváltozatják 
gondolkodásunkat és hozzájárulnak a technikai fejlődés szélesebb körű hatásainak felismeréséhez és 
megértéséhez. Bemutatják, hogy e változások együttesen igen rövid idő alatt hogyan formálnak át 
mindent körülöttünk.  
 
A budapesti csúcstalálkozó ebbe a „tudásba” enged betekintést, az esemény során a résztvevők 
megismerhetik, hogy hogyan tekinthetünk úgy korunk nagy kihívásaira, mint a 21. század legnagyobb 
lehetőségeire és hogyan lehet ezeket lehetőségeket megfelelően kihasználni. 
 
Sajnálatos, hogy ezzel a fontos eseménnyel nem foglalkozik a média kellő hangsúllyal és a betekintés 
is csak kiváltságosoknak lehetséges a konferencia borsos részvételi díja mellett. Bízunk abban, hogy 
az eseményről és a konferencia eredményeiről részletes tájékoztatás lesz majd elérhető. 
 
A rendezvény honlapja: http://www.singularityu.org/eu-summit/ 
A rendezvényről bővebben: http://hirek.prim.hu/cikk/101297/ 
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50 éve alapították a JATE Kibernetikai Laboratóriumot  
2013. november 15. 11 – 17 óra 
Szeged, Szent-Györgyi Albert Agora 
6720 Szeged, Kálvária sugárút 23. 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF), a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány (ITMA)  
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó  

Nagy Számítástechnikai Műhelyek 
sorozat következő rendezvényére, ahol az egyik első hazai kutató-fejlesztő-oktató műhely, a 

József Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratórium 
(JATE KIBLAB) 

50 éve történt alapításához kapcsolódó történetét elevenítik fel. 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek 

 
 
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/ 

 
 
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 
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 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 

 
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 
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