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2013. március 13. 

Ismét Internet Fiesta 
 
Az Internet Fiestának a könyvtárak adnak otthont március 20-27. között. A látogatók az online 
vásárlásról, az e-ügyintézésről, a közösségépítésről és a világháló veszélyeiről hallhatnak előadásokat, 
internetes játékokat próbálhatnak ki és vetélkedőkön vehetnek részt. Az előadásokon, bemutatókon 
szó lesz a netes viselkedés íratlan szabályairól, az álláskeresésről, a webes szlengről, a blogokról és a 
fórumokról. Az idei Fiesta célja az internet mindennapi használatának népszerűsítése. A programok 
során a könyvtárosok és a meghívott előadók bemutatják majd az egyre szélesebb körben használt 
internetes alkalmazások és közösségi oldalak lehetőségeit, a közösségépítés módozatait. A résztvevő 
könyvtárak közel 200 programmal várják az érdeklődőket minden korosztályból. 
 
Bővebb információ: http://fiesta.kjmk.hu/ 

 
 
A CeBIT-en kezdte meg a külföldi terjeszkedést a MOHAnet 
 
Az IT szektor legjelentősebb rendezvényén, a CeBIT-en kezdte meg nemzetközi kiállításainak sorát 
idén a MOHAnet Mobilsystems Zrt. A kiállítást március 5-9. között rendeztek Hannoverben. A cég 
jelentős külföldi terjeszkedést tervez az idei évben, aminek részeként több külföldi kiállításon is 
népszerűsíteni fogja termékeit.  
A MOHAnet Zrt. és a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen dolgozta ki és 
akkreditáltatta a MOHAnet rendszer üzemeltetéséhez szükséges oktatási képzéseket. A folyamatosan 
bővülő MOHAnet szolgáltatási ökoszisztémát üzemeltető vállalkozások munkavállalói a képzésnek 
köszönhetően tanúsítványt szereznek, mellyel az ügyfeleknek nyújtott távfelügyeleti és telemetriai 
szolgáltatások színvonala tovább emelhető. Ez a képzés az első akkreditált képzés a M2M világában. 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
VIII. KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA 
„KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TÜKÖR 2013 
2013. március 21., Best Western Hotel Hungária 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Fő témák: a képalkotó diagnosztika, műszaki tudományok, informatika határterületei. A képalkotó 
diagnosztika újdonságai, helye a magyar egészségügyi rendszerben. Intervenciós radiológia területei, 
költséghatékonyság, a jövő feladatai. Távdiagnosztika. 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130312/viii-kepalkoto-diagnosztikai-konferencia 
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Szabadság Szerelem? 
2013. március 21. Budapest Cinema City Aréna 
Aréna Pláza, 1087 Kerepesi út 8. 
 

 
 

Bővebb információ: http://techcorner.hu/esemeny/2554 
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A jövő idő „megérkezett” 
2013. március 21-22., Balatonfüred, Anna Grand Hotel 
 
A jövő idő „megérkezett”. Mai világunkban a technológia áthatja mindennapjainkat. Az életünk 
távirányítható, hiszen az okostelefonunk már nemcsak egy hordozható számítógép. 
  
A digitális világ eszközeivel - mobilitás, social media, cloud és big data - bizonyos üzleti folyamatok, 
illetve vállalati működés újragondolása mellett az eddig kihasználatlan információk és lehetőségek új 
távlatokat nyitnak meg. 
 
A Figyelő CxO Forum 2013 konferencián nagyvállalati vezetők számára a jövő technológiáiról, az 
üzleti innovációról és az üzleti folyamatok változásáról tartanak előadásokat 2013. március 21-22-én 
Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben.  
 
Bővebb információ: http://konferenciak.advalorem.hu/cxo-2013 

 
 
Orvosi képalkotás – tudományos ülés 
2013. március 22. 14.00 óra,  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Informatika épület, III. emelet IB 310. 
 
2013. március 22-én, pénteken Orvosi képalkotás címmel megrendezésre kerül az Orvos-biológiai 
szakmai közösség következő tudományos ülése. 
 
A rendezvény programja 
 14.00-14.20 Szubmilliméteres pozitron emissziós tomográfia  

 Szirmay-Kalos László, egyetemi tanár 
 14.20-14.40 Repülési idő PET GPGPU klaszteren 

 Szécsi László, egyetemi docens  
 14.40-15.00 3D orvosi adatok gépi tanuláson alapuló szegmentálása 

 Tóth Márton, doktorandusz, GE ösztöndíjas 
 15.00-15.30 Diszkusszió 
 
További információ a témával kapcsolatosan a http://cg.iit.bme.hu/portal/ weboldalon található. 
A rendezvény interaktívan a NIIFI videodesktop rendszere révén is követhető a 1161-es videoroom-
ban, nem regisztrált felhasználóknak az alábbi linken: 
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8 
A technikai korlátok miatt kérjük mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen 
jelezze az alábbi email címen: merth.gabriella@gyemszi.hu 

 
 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Tudományi Szekciója 
2013. március 25-27. Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest; Mérnök utca 39. 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Gábor Dénes Főiskola hirdette meg a 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját. 
A szekció fő célja az, hogy közös fórumot adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus 
specialistáknak ─ így pl. a programtervező-, mérnök- és gazdasági informatikusoknak, a 
programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszerinformatikusoknak, molekuláris 
bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Ezen kívül a Szekció várja az informatika 
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legkülönfélébb területeinek alkalmazásairól szóló olyan pályamunkákat is, amelyek az informatika 
eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak. 
 
Az NJSZT kiemeltnek fontosnak tartja a szekció munkáját, ezért kiemelten támogatja a rendezvényt. 
 
Bővebb információ: 
http://otdt.hu/media/uploads/dokumentumok/szekcio_felhivasok_xxxi/informatika_tudomanyi_sze
kcio.pdf, vagy http://otdk2013.gdf.hu/ 

 
 
NETWORKSHOP 2013 
2013. március 26-28., Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar 
Internet Társaság 2013-ban ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. Az évek során 
ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati informatikai élet (Internet) legrangosabb találkozójává 
nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, fejlesztői, a 
gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. 
 
Kapcsolatos információk és jelentkezési feltételek: 
http://www.niif.hu/niif_intezet/aktualitasok/networkshop_2013_konferencia 

 
 
STC2013 - A European Federation for Medical Informatics Special Topic konferenciája 
2013. április. 17 - 19., Prága 
 
Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 13. Special Topic konferenciája Prágában, 2013. április 
17-19. között kerül megrendezésre. A konferencia témája az orvosi döntéstámogatás és a hozzá 
kapcsolódó ismeretreprezentációs kérdések. 
Az NJSZT tagokat 100-150 EUR kedvezmény illeti meg.  
További részletek és regisztráció:http://stc2013.org/  

 
 
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 már most is megvásárolható a kiállítás 
helyszínén a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT 
ügyfélszolgálatán. (1054 Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft. 
 
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu 

 
  

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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Már csak néhány hely kiadó!!! Ne maradjon le a képzésről!!! 
Add a Neten – e-kereskedelem és webshop-menedzsment képzés 
 

 
Képzés időpontjai: 
2013. március 22. 2013. április 5. 
2013. március 29. 2013. április 12. 
 
Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker 

 
 
Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves NJSZT? 

 
 
 
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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