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Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték teltházas konferenciánkat.  
A konferencián elhangzott előadások prezentációi http://njszt.hu/de/hir/20111129/5-digitalis-
eselyegyenloseg-de-konferencia-eloadasai linken található. Az eseményről készült fotógaléria ITT 
tekinthető meg. A konferenciáról összeállítás jelenik meg a Mi Újság következő, december közepén 
megjelenő számában is. 
 
Fő támogatónk az IT Services Hungary Kft volt.  
 
 

Átadták a Neumann-díjakat 
 
Több évtizedes hagyományának megfelelően a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(NJSZT) idén is kitüntetésben részesítette az informatika szakma legkiválóbb képviselőit. A díjakat 
2011. november 24-én, az 5. Digitális Esélyegyenlőség konferencián Péceli Gábor, az NJSZT elnöke, a 
BME rektora adta át. A 2011. évi Neumann-díj, Kalmár-díj, Kemény János-díj, Tarján-emlékérem, 
Neumann-plakett és - oklevél díjazottainak méltatása a 
http://njszt.hu/neumann/hir/20111125/kituntetesek-az-informatika-szakmaban linken található. 
 
 

Először osztották ki a Kovács Attila-díjat 
 
Elek László újságíró, rádiós szerkesztő-műsorvezető, az MR1 Kossuth Rádió volt munkatársa kapta az 
első Kovács Attila-díjat az informatikai újságírás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége és az Informatika a Társadalomért Egyesület közösen hirdette meg az "Az 
év informatikai újságírója" díjat, amelyet a tavaly elhunyt informatikai szakújságíróról, Kovács 
Attiláról neveztek el. 
 
Bővebben: http://hirek.prim.hu/cikk/2011/11/24/most_eloszor_osztottak_ki_a_kovacs_attila-dijat 
http://njszt.hu/neumann/hir/20111122/odaiteltek-a-legjobb-informatikai-ujsagironak-jaro-dijat 
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Verseny diákoknak 
 
A html5jatekok.hu HTML5 játékprogram-író versenyt hirdet középiskolás diákok 
számára, amelynek célja a HTML5 alkalmazás-fejlesztés terjedésének segítése 
hazánkban. 
A verseny feltételei:   

 A versenyen részt vehet bármely, 2011. novemberében nappali tagozatos, magyarul tudó 
középiskolás diák (beleértve a határon túli magyar középiskolákat is). 

 A feladat: egy működőképes, legalább 1 játszható pályát tartalmazó játék készítése HTML5-

ben és annak publikálása a http://html5jatekok.hu oldalon. A verseny 2011. november 30-án 

indul és 2012. január 31-ig tart. Regisztrációkor kérjük, jelezd, hogy a versenyhez az NJSZT 

felhívására jelentkeztél! 

 Eredményhirdetés: 2012. február 17. 

További információ: http://njszt.hu/de/hir/20111121/html5-jatekprogramiro-verseny 
 
 

„Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás” európai éve 
 
Az Inforum (www.inforum.org.hu) felhívással fordult a magyar társadalomhoz, készülvén a 2012-es 
év, az „Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás” európai évére:  
 
„Ha tehetsz azért, hogy az 50 feletti korosztályok és gyermekeik, unokáik összefogásából szülessen 
olyan kezdeményezés, ami javítja az 50+-osok társadalmi megbecsülését, befogadását, 
életminőségük javulását és értékeik átadását, akkor támogasd, vagy legalább tudasd velünk, hogy 
közzétegyük, felmutassuk, hirdessük. 
Csatlakozz kezdeményezésünkhöz, az alábbi felhívás hírét add tovább, csatlakozz magad is 
(www.intergeneracio.hu). Szeretetre méltó, megbecsülésre érdemes szülei, nagyszülei mindenkinek 
vannak. 2012 ne a konferenciák, zsibvásárok, hanem a valós segítés, előrelépés éve legyen.” 
 
 

ICT Research and Innovation Challenges in Eastern European Member States (EEMS), 11 
November 2011, Budapest 
 
The Budapest Takeaway  with the IPTS - IT STAR conference proceedings, presentations and 
documents, is now freely available at http://eems.starbus.org. 
  
You are also welcome to the Newsroom with the conference slide-show. 
 
 

Sikeres volt az Infotér konferencia 
 
Az egész kormányzatot megmozgatta az Infotér Konferencia, minden tárca döntéshozói jelen voltak a 
rendezvényen. A konferencia két napján több mint ezer vendég fordult meg, a résztvevők reménye 
szerint sikerült a társadalmi és az iparági érdekeket előremozdítani. A „Digitális írástudásért - de 
mindahányan!” szekciót Alföldi István vezette fel, aki szorgalmazta a széles összefogást a civil és 
államigazgatási szereplők között. A konferencián tartott előadása letölthető: 
http://njszt.hu/de/hir/20111125/sikeres-volt-az-infoter-konferencia 
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Rendezvények a közeljövőben 
 

MA! 
Nagy hazai számítástechnikai műhelyek-sorozat: VIDEOTON 
2011. november 30. Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09-es. 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 rendezvényére, melyen a VIDEOTON mutatkozik be. 
 
A program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111116/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-
muhelyek-videoton 
 
 

MA! 
XII. e-Learning Fórum 
2011. november 30. (szerda) SZAMALK - 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 
 
Téma: eLearning a gyakorlatban 
Kulcs a munkahelyek megtartásához, a sikeres életpályához 
Részletek itt: http://njszt.hu/de/esemeny/20111115/xii-elearning-forum 
 
 

HTE, EOQ, ISACA 
2011. december 2. péntek, 14 00 
PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em 
 
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Számítástechnikai Szakosztálya,   a European 
Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága, és az ISACA Magyar Fejezete közös 
rendezvénye 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111122/4-eloadas-hirkozlesi-es-
informatikai-tudomanyos-egyesulet-szamitastechnikai 
 
 

RobotNap 2011  
2011 december 3. szombat, ELTE Informatikai Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/C,  
földszint 0.823-as "Kitaibel" terem és környéke. 
 
Az NJSZT Robotika Szakosztálya és az ELTE Informatikai Karának közös rendezvénye, amelyre a 
szervezők szeretettel várják a robotikával foglalkozókat vagy az iránt érdeklődőket, 
magánembereket, intézményt vagy cégeket egyaránt! A rendezvényre a belépés ingyenes. 
 
További információ: http://www.robotika.njszt.hu/, valamint 
https://www.facebook.com/njszt.robotika . 
 
Amennyiben szívesen bemutatná legújabb fejlesztését, robotját, esetleg  beszámolna kutatási 
eredményeiről illetve intézményében folyó robotika  oktatásról, vagy cége robotika vonatkozását 
ismertetné, kérem jelezze e  szándékát a robotika.njszt@gmail.com e-mail címen, mely esetben  
igyekszünk szereplését a programba illeszteni. 
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XI. Kontrolling Konferencia – Vezetői eszköztár 
2011. december 6. Budapest, Best Western Hungária 
 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja által rendezett konferencia témája az intézmények 
alkalmazkodása az egészségpolitika és a finanszírozás aktualitásaihoz, hatékony és gyakorlati vezetői 
eszköztár elemei az intézményi gazdálkodásban, a vezetés informatikai támogatása, Kontrolling és 
VIR megoldások. 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111026/xi-kontrolling-konferencia-%E2%80%93-
vezetoi-eszkoztar 
 
 

Priorities for Standardisation of Accessible User Interfaces 
London on 19th January 2012. 
 
The seminar is free of charge.Further information is at http://www.cardiac-
eu.org/user_interfaces/seminar.htm 
 
 

Az Év Informatikai Oktatója díj átadása  
2011. december 7., Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának aulája (ELTE 
Lágymányosi Campus, déli épülettömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C). 
 
Mivel a szakmai képzés kulcsfontosságú a magyar IT-ipar egésze számára, a díjat alapító VISZ felkérte 
az iparág más jelentős szervezeteit, a médiát, valamint a Magyar Állam oktatásért felelős 
szakpolitikusait, hogy álljanak a kezdeményezés mellé. Az ünnepélyes díjátadón a közönség 
meghallgathatja legjobb négy pályázó prezentációját. A szervezők a rendezvényre várják a sajtó és a 
tagszervezetek képviselőit, valamint a hazai nagyvállalatok informatikai vezetőit. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111129/2011-ev-informatikai-oktatoja-
palyazat-dijatadoja 
 
 

IV. Oktatás-Informatikai Konferencia 
2012. február 3-4., Budapest, ELTE Pedagogikum Központ - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
 
A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning 
területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai 
témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak. 
Fontosabb határidők: 
Regisztráció szakmai előadással: 2011. december 9. 
Regisztráció résztvevőként: 2012. január 20. 
 
További információ: http://oktinf.elte.hu/konferencia2012/ 
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9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS) 
Siófok, 2012. február 9-12. 
 
Kilencedik alkalommal szervezik a "Joint Conference on Mathematics and Computer Science" röviden 
a MaCS konferenciát, az ELTE és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem közösen. 
 
A konferencia honlapja: http://macs.elte.hu . 

 
 
Ismét CISA tanfolyam az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán 
 
A tananyag alapja:  

 Az ISACA - Information Systems Audit and Control Association - szakmai anyagai, és 

 CISA vizsga tesztkérdések. 
 
A tanfolyam 2012. februárban indul! 
 
8 előadásból álló képzés 190.000.- Ft. + ÁFA áron. 
 
A tanfolyam péntekenként lesz, 9-15 h-ig. 
 
További információ és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20111122/ismet-cisa-tanfolyam-
cisa-review-course-az-obudai-egyetemen 
 
 
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 
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