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7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
 
Az NJSZT november 28-án a Danubius Hotel Gellért patinás falai között tartotta meg a 7. Digitális 
Esélyegyenlőség (DE!) – Szép új világ (?) konferenciát. A korábbiakhoz hasonlóan, ezúttal is érdekes 
program várta a nagy létszámban megjelenteket. A rendezvényt Friedler Ferenc, az NJSZT elnöke 
nyitotta meg, majd Bőgel György következett az informatikai szakember hiányról az Európai Unióban, 
és az arra adott válaszlépésekről tartott színes előadásával. Sugár Mihály a digitális írástudás 
helyzetéről tartott előadást, Mátrix-referenciákkal. Csepeli György az on- és offline terek életének 
jellegzetes különbségeire hívta fel a figyelmet. A szerteágazó, de végig izgalmas szociológiai elemzés 
hallgatósága olyan fogalmakkal ismerkedhetett meg, mint például a „netopátia” vagy a „Big Sister.” 
A kávészünetet követően Szabó István (Nemzeti Innovációs Hivatal, KFI Obszervatórium Főosztály) az 
innováció nemzetközi és hazai helyzetét vázolta fel. Sík Zoltán Nándor az információs társadalom 
árnyoldalaiból mutatott be szemelvényeket. Gacsal József az IVSZ alelnöke az IVSZ oktatásstratégiai 
vitájába engedett betekintést: hogyan alakul az ipar és az oktatás kapcsolata egy folyamatosan 
változó világban? Országh Örs a Magyar Telekom innovációs szakértője a MobilTárca pilotot 
ismertette. Kürti Sándor a hátrányos helyzetűek online interaktív nyelvoktatásáról beszélt, és 
bemutatta a térítésmentes Tabello oktatási módszert, amelyet az eddigi tíz általános iskola mellett 
további százban szeretnének bevezetni. A rendezvény Sós Éva és Miletics Pál okostelefonok és 
elektronikus egészségügy egyre szorosabb kapcsolatáról szóló előadásával zárult.  
 
A konferenciáról részletes összefoglaló és az előadások megtekinthetők: 
http://njszt.hu/de/hir/20131203/osszefoglalo-a-7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferenciarol 
 
A konferencián készült képek megtekinthetők itt. 
 
A teljes konferencia internetes közvetítése hozzáférhető a http://njszt.kekalma.hu/ oldalon. 

 
 
Kitüntetések 
 
2013. november 28-án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián, a Gellért Szállóban ünnepélyes 
keretek között került sor az NJSZT 2013. évi díjainak átadására. A kitüntetéseket Dr. Friedler Ferenc, a 
Társaság elnöke, a Veszprémi Egyetem rektora adta át. 
Neumann-díjat kapott Bőgel György a Central European University (CEU) Business School 
professzora.  
Kalmár-díjban részesültek Bohus Mihály a Szegedi Tudományegyetem oktatója, az Informatikai 
Történeti Gyűjtemény odaadó gondozója, Pető Gábor az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
projektvezetője, Dr. Szirmay-Kalos László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 

http://njszt.hu/de/hir/20131203/osszefoglalo-a-7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferenciarol
http://njszt.hu/de/hir/20131203/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia-kepekben
http://njszt.kekalma.hu/
http://njszt.kekalma.hu/


 

 

Tarján-emlékérmet kapott Péter Miklós a szekszárdi I. Béla Gimnázium tanára, Szabó János a keceli 
II. János Pál Katolikus Általános Iskola tanára, Visontay György az NJSZT Közoktatási Szakmai 
Közösségének munkatársa 
Kemény János-díjat kaptak Antal Bálint, a Debreceni Egyetem Informatika Kar Komputergrafika és 
Képfeldolgozás tanszékének adjunktusa, Meskó Bertalan a Webicina Kft orvosi jövőkutatója, 
nemzetközi díjnyertes blogger 
Életmű-díjat vehetett át több évtizedes szakmai tevékenységük, kiváló eredményeik és a Társaságért 
végzett munkájuk elismeréseképpen Dr. Holnapi Dezső és Ivanyos Lajos. 
 
Az év informatikai újságíróját megillető az NJSZT, az IVSZ és az Infotér által közöses alapított Kovács 
Attila-díjat 2013-ban Molnár Csaba a Magyar Nemzet újságírója kapta. 
 

 
 

A díjazottakról részletesen olvashat: http://njszt.hu/neumann/hir/20131203/atadtak-az-njszt-2013-
evi-kitunteteseit 

 
 
'ICT for Health and Ageing Well' at Horizon 2020 health info day 
 
Információs napot tartottak 2013. november 22-én Brüsszelben a Horizont 2020 program keretében 
'ICT for Health and Ageing Well' címmel. Az információs napról összefoglaló és az előadások 
megtekinthetők: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/slides-and-video-ict-health-and-
ageing-well-horizon-2020-health-info-day 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 
15 éves a fogyatékkal élők informatikai felzárkóztatását szolgáló ECDL vizsgaközpont 
2013. december 4. 14 óra, Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem 
 
Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara és a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság és a Társaság Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai Közössége ünnepi rendezvénnyel 
köszönti a fogyatékkal élők informatikai felzárkóztatását szolgáló, 15 éve működő ECDL 
vizsgaközpontot. 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20131126/meghivo-15-eves-a-fogyatekkal-elok-
informatikai-felzarkoztatasat-szolgalo-ecdl-vkp 
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ASEF-ClassNet Konferencia 
2013. december 7-én 8-tól 14 óráig, Szent István Gimnázium 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. 
 
Az ASEF már 49 európai és ázsiai tagország iskolái, tanárai és diákjai számára segíti a közös projektek 
szervezését, a kultúrák, természeti és társadalmi környezet megismerését. 
A konferencián bemutatásra kerül az ASEF Classroom Network munkája, a díjazott projektet és az 
elbírálás szempontjait valamint a következő tanév mintegy 35 projektje, amely nyitott minden 
középfokú oktatási intézmény diákja és tanárai számára. 
 
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az http://asef.szigbp.hu/ címen 
december 6-áig lehet. 

 
NJSZT ITF - Nagy Számítástechnikai Műhelyek – Malév 
2013. december 13. 14 óra 
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó  

Nagy Számítástechnikai Műhelyek 
sorozat következő rendezvényére, melyen a magyar ipartörténetben kiemelkedő fontosságú szerepet 
betöltött vállalat a 

A MALÉV és a magyar polgári repülés informatikai törtéte 
számítástechnikához kapcsolódó történetét mutatják be. 
 
Részvételi szándékát kérik a rendezveny@njszt.hu címen 2013. december 8-ig jelezni 
 
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-torteneti-
forum/esemeny/njszt-itf-malev 

 

Rendezvények jövőre 
 
MINMAFI 2014 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában 
2014. január 31. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
 
A konferencia célja az informatika, matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban 
alkalmazható korszerű módszerek és eszközök megtárgyalása. A szervezők várják azon középiskolai 
tanárok jelentkezését, akik szívesen tartanának egy 20 perces előadást saját területükről és 
tapasztalataikról. A rendezvényen történő részvétel a konferencia weblapján keresztül regisztrált 
középiskolai tanárok számára ingyenes.  
 
Részletes információk: http://minmafi.gamfinfo.hu/ 
Regisztráció: http://minmafi.gamfinfo.hu/2014/regisztracio 
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VII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia 
2014. február 19-20. MTA SZTAKI, Budapest 
 
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI, és a BMGE megrendezi a VII. Magyar Számítógépes 
Grafika és Geometria Konferenciát 
 
Előadások hangzanak el:  

 geometriai modellezés és rekonstrukció,  

 foto-realisztikus képszintézis, 

 valós idejű képszintézis,  

 globális illumináció, 

 virtuális valóság, 

 GPU szimuláció,  

 tudományos és orvosi vizualizáció 
témakörökben. 
 
Előadás beküldési határidő: 2014. január 10. 
 
További információ: https://www.iit.bme.hu/grafgeo2014 

 
 
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 az NJSZT Titkársága és ügyfélszolgálata 
2013. december 7-én áramszünet miatt zárva lesz. Megértésüket köszönjük. 

 
 
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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http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf
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