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Közép-Kelet Európa legjobb informatikai fejlesztése a Telemedbook 
A Microsoft „Your Business. Your Fame.” versenyen kapott jelentős elismerést a magyar termék 
 
Budapest, 2012. július 23. – Világszintű elismerésben részesült júliusban a MOHAnet Mobilsystems 
Zrt., miután a cég terméke elnyerte a Microsoft által meghirdetett „Your Business. Your Fame.” 
verseny Közép-Kelet Európa legjobb, Windows Azure-ra fejlesztett applikációja címet. A magyar cég a 
Telemedbook egészségügyi portállal, illetve az ahhoz kapcsolódó komplex hardver, és szoftver 
szolgáltatásával győzte meg a zsűrit a Microsoft torontói partnertalálkozóján szervezett döntőben. 
További részletek: http://njszt.hu/neumann/hir/20120807/kozep-kelet-europa-legjobb-informatikai-
fejlesztese-a-telemedbook 

 
 
IT-múlt, profi módon 
 
Az IT business legutóbbi, 31. számában interjú jelent meg Alföldi Istvánnal a készülő szegedi 
informatika-történeti kiállításról. Az interjú itt olvasható:  
http://njszt.hu/neumann/hir/20120807/interju-alfoldi-istvannal-az-it-businessben 

 
 
Add a neten! – akkreditált e-kereskedelem és webshop menedzsment képzés 
 
Add a neten! címmel akkreditált e-kereskedelem és webshop menedzsment képzést indít a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) és a SzEK.org. A 4 modulos, FAT által 
akkreditált tanfolyam elsősorban az e-kereskedelem bevezetését tervező kis és közepes 
vállalkozások számára kíván átfogó alapismereteket nyújtani az internetes kereskedelem üzleti, 
informatikai, ügyviteli, jogi és marketing vetületeiről, de a kurzus elvégzése nagyban segítheti a már 
működő webáruházak vezetőit is abban, hogy értékesítésüket sikeresebbé tegyék. 
http://njszt.hu/de/e-ker 

 
 

Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT-díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
idei Neumann- és kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-emlékplakettre 
– legfeljebb egy oldalas indoklással – legkésőbb 2012. szeptember 14-ig küldjék el a Díjbizottság 
elnökének, Bakonyi Péternek címezve a titkarsag@njszt.hu címre. A díjátadásra 2012. november 15-
én, a 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A díjakról részletek itt olvashatók. 
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
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Az év újságírója – Kovács Attila-díj 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) ismét közösen 
hirdeti meg Az év informatikai újságírója díjat, amely az elhunyt kiváló újságíró, Kovács Attila nevét 
viseli. 
 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2012-ben készült 
munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért. A díjra jelöltek között szerepelhetnek a 
nyomtatott, az elektronikus (TV, rádió) és az online média képviselői, így akár bloggerek is.  
A kiírók 2012. október 1-jéig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT honlapján: http://njszt.hu/kovacs-
attila-dij-2012-az-ev-informatikai-ujsagiroja 
 
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 
jelöléseit is. A bírálat fontos szempontjai közé tartoznak azok a törekvések, melyek az 
információkommunikáció népszerűsítő hatásán túl, célul tűzték ki a digitális szakadék áthidalását is.  
 
A díj átadására a 2012. november 15-én megrendezendő 6. Digitális Esélyegyenlőség Konferencián 
kerül sor.  

 
 

Rendezvények a közeljövőben 

 
MIE2012 - A European Federation for Medical Informatics XXIV. konferenciája  
2012. augusztus 26-29. Pisa, Olaszország  

Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 24. konferenciája Pisában, 2012. augusztus 26-29. 
között lesz. A konferencia mottója "Quality of Life through Quality of Information", ezáltal az e-
Health a páciensek, egészségügyi dolgozók, állampolgárok és a társadalom életminőségében 
betöltött szerepére fókuszál.  
Regisztráció július 30-ig, az NJSZT tagokat 50 EUR kedvezmény illeti meg.  
További részletek és regisztráció: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/esemeny/mie2012 

 
 

Őszi előzetes 
 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia – ICLP 2012 
2012. szeptember 4-8., Budapest 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2012 szeptember 4-8 között rendezi meg a 28. 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferenciát, az ICLP 2012-t (International Conference on Logic 
Programming). A részletekről a konferencia honlapján, a http://www.cs.bme.hu/iclp2012/ webcímen 
olvashatnak. A magyar résztvevők számára fontos információk a 
http://www.cs.bme.hu/iclp2012/Hungarian-reg.html lapon találhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
AIT-Budapest és az NJSZT Mesterséges Intelligencia Szakosztálya támogatásával korlátozott 
mértékben lehetőség van kedvezményes részvételi díj igénybevételére, azon NJSZT tagok számára, 
akik akadémiai kutatóhelyen vagy felsőoktatási intézményben dolgoznak, illetve felsőoktatási 
intézményben tanulnak. A részletek az utóbb említett weblapon találhatók.  
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NJSZT ITF - Korai számítógépek és alkalmazások - sorozatindító rendezvény 
2012. szeptember 25. 14.30, Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B  
 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
szeretettel vár minden érdeklődőt soron következő rendezvényére. Ezúttal a magyarországi 
informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó korai számítógépekről és alkalmazásokról lesz 
szó. A rendezvény a téma sorozatindítója.  Részletek: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120719/njszt-itf-korai-szamitogepek-es-alkalmazasok-sorozat-
indito-rendezveny 
 
Kedves Tagtársak! 
 
Az Informatika-történeti Fórum (ITF) ősztől a fenti témában új sorozatot indít: erről hírlevelünk előző 
számában is írtunk. A 2012 őszétől induló sorozat célja a hazai számítástechnika hőskorában működő 
számítógépek (és központok) történetének, valamint működtetőik munkájának felelevenítése. A fenti 
link alatt található a szeptemberre tervezett első rendezvény előzetes programja. Ha a témával 
kapcsolatban Önöknek/Nektek is vannak információi, kérjük, vegyék/vegyétek fel a kapcsolatot Kutor 
Lászlóval (kutor.laszlo@nik.uni-obuda.hu) az ITF rendezvényein örömmel közkinccsé tesszük azokat. 
Ha valaki tud olyan kollégáról, akit e hírlevél feltehetően nem ér el, kérjük, küldje tovább neki(k) is.  

 
 
HTE Infokom 2012 
18. HTE Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások 
Konferencia és Kiállítás 
2012. október 10-12. Mátraháza, Hotel Ózon 
 
Tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a HTE szervezésében az Infokommunikációs 
Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás, a HTE Infokom 2012. A rendezvény széles körűen 
kíván foglalkozni az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és 
szabályozási kérdéseivel. 
 
A jelentkezések függvényében folyamatosan aktualizált előzetes program az alábbi linken található:  
http://www.hte.hu/web/infokom2012/program  

 
 
Hacktivity 2012 
2012. október 12-13, Budapest, MOM Kulturális Központ 
 
9. alkalommal idén újra Hacktivity - Kelet-Közép Európa legnagyobb IT 
Biztonsági fesztiválja, 2012. október 12-13-án a MOM Kulturális 
Központban. 2 nap és éjjel világhírű előadók, Hello Injection, -CA, -Code 
Review workshopok, lockpicking, H.A.C.K, szponzori játékok és feladatok, 
és rengeteg egyéb meglepetés.  
 
Előregisztráció augusztus 15-ig, NJSZT tagoknak 30% kedvezmény a teljes árú jegyből az 
njszt20121012 kuponkód beírásával.  
 
További részletek és regisztráció: https://hacktivity.com/hu/ 
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Örömmel számolunk be, hogy már most sokan regisztráltak a konferenciára. 
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 
Idén hatodik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség 
konferencia. A konferencia az „Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?!” címmel áttekintést ad az 
információs társadalom építésében megtett útról és felvázolja a még megválaszolandó kérdéseket. 
 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara 
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.  
 
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti. 
 
Előadók: 
Bőgel György (CEU) – Áttörünk – de hova? 
Sugár Mihály (BellResearch) – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék? 
G.Nagy Balázs (Manpower) –Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age  
Z. Karvalics László (SZTE) – Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs 
társadalom fősodrától 
Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér 
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása? 
Gulyás István (Médész Kft.) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?! 
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozólapáttal 

 
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja: 
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia 

 
 
Áramszünet 
 
Ezúton tájékoztatunk minden kedves tagtársunkat és ügyfelünket, hogy titkárságunk 2012. augusztus 
10-én áramszünet miatt zárva tart, ezen a napon az ügyfélszolgálat szünetel. 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 
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