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Szeptemberi Hírmagazin 

Elkészült az NJSZT szeptemberi Hírmagazinja a legújabb és legérdekesebb szakmai hírekkel a hazai és 

nemzetközi informatika életéből. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a 

kvantumszámítógépről, a Microsoft új operációsrendszeréről, a „tárgyak közösségi hálózatáról”, 

Darwin robotjairól és az üzleti élet újdonságairól. 

 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-szeptember 

 
 
NJSZT-támogatással készül Európa legjelentősebb informatika-történeti gyűjteménye - 
Letették az AGÓRA SZEGED PÓLUS alapkövét 

2011. szeptember 21-én került sor Szegeden az AGÓRA SZEGED PÓLUS kulturális központ 

alapkőletételére, amely az Európai Unió támogatásával épül. Ez az intézmény ad majd otthont annak 

az európai színvonalú informatika-történeti kiállításnak is, amely a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság (NJSZT) támogatásával jön létre. Az Agóra Pólus várhatóan 2012. év végén lesz 

látogatható (szeptemberben nyitja meg kapuit). Az impozáns informatika-történeti kiállításról addig 

is modell-kiállítás készül, amely a gyűjtemény jelenlegi helyén, az öthalmi volt szovjet laktanya 

területén tekinthető meg 2012 áprilisától.  

A legmodernebb környezetbarát és energiatakarékos technológiával létrehozandó 4 szintes 

intézményben az Informatikatörténeti Múzeum kiállításán (Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság) kívül interaktív kiállítótér (SZTE Informatórium), kreatív foglalkoztató terek, látványlaborok 

(MTA SZBK Pólus disszeminációs tere), valamint közösségi terek (a Százszorszép Gyermekház 

átalakulásával) is kifejlesztésre kerülnek. A központnak pontos neve még nincs, erre Szeged Város 

polgármestere pályázatot írt ki.   

 
http://njszt.hu/neumann/hir/20110922/njszt-tamogatassal-keszul-europa-legjelentosebb-
informatika-torteneti-gyujtemen 

 
 
Megnyílt „A holográfia hajnala és horizontja” című kiállítás 

A NOVOFER Alapítvány és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal közösen rendezett kiállítással 

emlékezik meg arról, hogy Gábor Dénes 1971 decemberében, a holográfiában elért eredményeiért 

átvehette a fizikai Nobel-díjat. 

Az október 13-ig látogatható kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek Gábor Dénes életútjával 

és munkásságával, a holográfia elvével és a technológia jelenlegi felhasználásával, valamint az ezzel 

kapcsolatos kutatási területekkel, többek között a 3D-s televízióval és a holografikus 

méréstechnikával. 

http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-szeptember


A kiállításon megnézhető- a Magyar Televízió archívumából származó - egy 1972-ben készült 

tévéinterjú Gábor Dénessel, amelyben a feltaláló a holográfia ötletéről és a kutatók társadalmi 

felelősségéről beszél. 

Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest V. Garibaldi u. 2. 

Nyitva tartás: 2011. szeptember 23-tól október 13-ig, munkanapokon 10-18 óráig. 

A belépés ingyenes! 

További információ: www.facebook.com/Holografia 

 
 
Átadták az idei Magyar Termék Nagydíjakat 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíját hagyományteremtő céllal ez évben adták át 

először. A díjat a MOHAnet Mobilsystems Zrt. kapta a „Vario MedCare 4 in 1” Lifeguard rendszerért. 

Az elismerést a cég a 21. század technológiájának az életminőség javítása és megóvása érdekében 

használt, kiemelten kreatív alkalmazásáért kapta.  

A készülék egyedi műszaki megoldású kihangosító rendszere segítségével a kommunikáció 

hangtávolságon belül nem helyhez kötött, így a mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan 

továbbítja a helyszínről a beszédet, hangokat, zörejeket, hangszórója pedig tolmácsolja a diszpécser 

szavait. A jelzések fogadását szakmailag felkészült egészségügyi szolgáltató diszpécser fogadja, aki a 

hívó adatait látva azonnal dönt és intézkedik. A GPRS-technológia előnyeit kihasználva folyamatosan 

és költséghatékonyan ellenőrizhető a védett személy tartózkodási helye, valamint a készülék aktuális 

műszaki állapota. 

 
 
Európai felmérés az IKT professzionalizmusról 

Lezárult a CEPIS (Council of Proffessional Informatic Societies) az Európai Bizottsággal 

együttműködve készített kérdőíves felmérése az IKT professzionalizmus témakörben. A kutatásban 

mintegy 2000 IKT szakember, 28 európai országból vett részt. A felhívásunkra (2011. május 12.) 

Magyarországról is volt aki kitöltötte a kérdőívet. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt. Sajnálatosan 

a csekély hazai részvétellel nem sikerült a mérhető országok közé kerülnünk.  

A kutatásról készült jelentés itt olvasható: 

http://www.cepis.org/professionalecompetence 

 
 
Rendezvények a közeljövőben 

 
Magyarországi Web Konferencia 2011 

2011. október 8-án, a Budai várban immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a legnagyobb 

hazai web-fejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvény, a Magyarországi Web Konferencia. 

A konferencia évről évre megkísérli a legújabb webes technológiák és trendek bemutatását a sok száz 

fős hazai szakmai közönségének, zászlajára tűzve a szabványok és az akadálymentesség mind 

szélesebb körű terjesztését. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, kezdőktől a profikig, 

legyen bár fejlesztő, grafikus, vagy aki kettejüket összehozza. A konferencia szervezői a 

hagyományokhoz híven a Weblabor Magazin és a Magyar Webért Egyesület, támogatói pedig a 

http://www.facebook.com/Holografia
http://www.cepis.org/professionalecompetence


Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a legjelentősebb s legdinamikusabban fejlődő 

nemzetközi és hazai vállalkozások. 

 
A konferencia programja és további tudnivalók elérhetők a http://webkonf.org címen. 

 
 
Agrárinformatika 2011 nemzetközi konferencia 
Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban 
Debrecen, 2011. november 11-12. 
 
A konferencia alapvető célja, hogy elősegítse a hazai non-profit, kutatói és vállalkozói szféra 

szakembereinek tapasztalatcseréjét, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A rendezvény 

lehetőséget biztosít az agrárgazdasági szektorban dolgozó szakemberek, oktatók, kutatók és PhD 

hallgatók számára az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén alkalmazható információ-

technológiák legújabb oktatási, kutatási és alkalmazási eredményeinek megvitatására, 

disszeminációjára. A széles területet átfogó témák között megtalálhatók azon új alkalmazások is, 

amelyek az innovatív és újszerű technológiák felhasználására irányulnak, lehetőséget nyújtva a 

különböző országokból érkező résztvevők számára a tapasztalatcserére és konzultációra. 

A konferenciára előadással 2011. október 10-ig lehet jelentkezni. További információ: 

 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110926/agrarinformatika-2011-nemzetkozi-konferencia-
innovativ-informaciotechnologi 
 
 

Gazdaságinformatikai Konferencia 2011. 
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos gazdaságinformatikai Konferencia" célja,  

hogy az oktatók, kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 

eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai 

infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén, hogy a gazdaságinformatikai 

szakképzésért felelős oktatókat összehozzuk a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 

foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassuk az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 

területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 

 

További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 

http://webkonf.org/
http://www.gikof.hu/
http://www.gikof.hu/konferencia.htm


 
 
JÖN! Ha még nem tette meg, regisztráljon MOST! 
5. DE! konferencia  

Fő támogatónk: IT Services Hungary Kft 

Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 

Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 

innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 

társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 

Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A nagyarányú érdeklődés miatt érdemes a 

jelentkezést mielőbb megtenni! 

On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  

 
Kovács Attila-díj 2011 – Újságírók az információs társadalomért 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és 

Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 

közösen hirdeti meg az év informatikai újságírója díjat, amelyet a közelmúltban elhunyt kiváló 

újságíróról, Kovács Attiláról neveztek el. 

A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2010-ben és 

2011-ben készült munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért, hírt adott annak a 

mindennapi életre gyakorolt hatásairól; beszámolt az információs társadalom életminőséget javító 

vívmányairól; és felhívta a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú kockázatokra is. A díjra 

jelöltek között szerepelhetnek a nyomtatott, az online és az elektronikus (TV, rádió) média képviselői, 

így akár bloggerek is. A kiírók 2011. szeptember 30-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács 

Attila-díj honlapján. 

A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 

jelöléseit is. 

 

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  

http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia
http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes
http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-%E2%80%93-az-ev-informatikai-ujsagiroja
http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-%E2%80%93-az-ev-informatikai-ujsagiroja
http://www.njszt.hu/

