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eFestival
Az eFestival az online és a multimédia szakma évenként megrendezett rangos eseménye. A versenyen részt vehet bárki, aki az online gazdaságba újonnan lép be valamilyen
internetes megoldással, multimédiás alkotással. A verseny célja, arra ösztönözni az
alkotókat, hogy minél színvonalasabb, minôségi magyar tartalmat állítsanak elô és
szolgáltassanak a felhasználóknak.
2010-ben kilenc kategóriában születtek gyôztesek:
eKereskedelem
eSzolgáltatás
eLearning / Iskolák
eKultúra / A magyar kulturális örökség digitális megôrzése / eTudomány
Mindennapjaink informatikája / eSzórakozás / Reklám
Közérdekû információszolgáltatás
Tematikus szakportálok
Turisztika / Település
eEgészségügy / eEsélyegyenlôség

eFestival is the annual contest of Hungarian multimedia and online business, an introduction for newcomers of the Hungarian online economy. A common determination of the
competition is to provide Hungarian users with more excellent and high-quality Hungarian
eContent.
Nine entry categories have been awarded in 2010:
eCommerce
eServices
eLearning / Schools
eCulture / The Digital Preservation of Hungarian Cultural Heritage / eScience
Everyday Life in Information Society / eEntertainment / Advertisement
Public Sector Information Services
Thematic Information Portals
Tourism / Settlement
eHealth / Equal Chances

Az idei évtôl, az elôzsûrizés során, FELHASZNÁLÓBARÁT HONLAP minôsítési rendszer
alapján értékeljük a honlapokat. A Felhasználóbarát Honlap minôsítés 2 évig érvényes,
ezt követôen viseléséhez újraminôsítés szükséges. A Felhasználóbarát minôsítést
elnyert honlapok listája a kiadvány utolsó oldalán található.

From this year, during the pre-jury selection, all the websites were evaluated on the ground
of the USER FRIENDLY WEBSITE qualification system. The User Friendly Website label is
in effect for 2 years, after which re-qualification is needed. The list of websites qualified as
User Friendly can be found on the last page of the brochure.

Szakmai partnerek / Associated partners

Támogatók / Sponsors

BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ /
BME Information Society Research Institute
Fair Business/Fair Business
Informatikai Érdekegyeztetô Fórum / Conciliatory Forum for Informatics
Informatikai Vállalkozások Szövetsége / Hungarian Association of IT Companies
Közszolgálati Mûsorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete /
	Association of Civil Trusties at Public Service Broadcasters
Magyar Innovációs Szövetség / Hungarian Association for Innovation
Magyar Marketing Szövetség / Hungarian Marketing Association
Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület /
Hungarian Mobil Marketing and Content Industry Association
Magyar Szabadalmi Hivatal / Hungarian Patent Office
Magyar Távoktatási Alapítvány / Hungarian foundation of Distance Education
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége /
Confederation of Hungarian Employers and Industrialists
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság / John von Neumann Computer Science Society
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület / National Association for Consumer Protection in Hungary
Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért / Association for E-Commerce

Colorplus Kft. / Colorplus Ltd.
Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság / Social Dialogue Committee of the
Hungarian Infocommunacation Industry
Magyar Távoktatási Alapítvány / Hungarian foundation of Distance Education
Magyar Telekom Nyrt. / Hungarian Telekom Plc.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Ministry of National Development
Trans-Europe Kft. / Trans-Europe Ltd.

Tisztelt Olvasó!

Dear Reader.

Egy ember életében az elsô tíz év élményei, tapasztalatai meghatározhatják a késôbbi pályafutását, boldogulását. Az idei évben a tízedik jubileumi eFestival versenyen ünnepelhetjük a magyar digitális tartalomipar kiváló
alkotásait. Az évezred elsô éveiben, a kipukkadt internet lufi által okozott befektetôi kiábrándultságot, hamarosan felváltotta az EU digitális tartalom (eContent) és biztonságosabb internet programja (Safer Internet),
a tartalom mindenekfelett és a szélessávot mindenkinek vezérszavai. A közösségi tartalmak térhódítása és
a mobil hozzáférés elérhetô ára, a mindenkinek, mindent, mindenkor és mindenhol szédítô szabadsága, az évtized végére meghozta a várva várt hazai 50% feletti internet penetrációt. A lakosság 30 év alatti része már az
internet világának bennszülöttje. Egyre kevesebbszer jelenik meg a hazai sajtóban elkoptatott mondat: kevés a
jó magyar nyelvû tartalom. Az eFestival szervezôinek azon törekvése, hogy a jó hazai tartalmak bemutatásával,
közös promóciójával ösztönözze a hazai alkotókat a tartalom és forma mind tökéletes egységére, a digitális
szolgáltatások felhasználó-barátságának növelésére, a díjazott alkotásokban egyre inkább megvalósul.

The experiences and events of the first ten years of an individual may determine the individual’s carrier and welfare
in the future. This year, at the tenth jubilee eFestival competition, we may celebrate the excellent products of the
Hungarian digital content industry. The disillusionment of the investors caused by the burst of the internet bubble
in the first years of this millennium soon was replaced by the digital content (eContent) and safer internet program
(Safer Internet) of the EU, by the key words of “content above all” and “wideband for everyone”. The development
of community contents and mobile access at affordable prices, the dazzling freedom of everything for everybody
anytime and anyplace by the end of the decade achieved the very much waited for 50% internet penetration in
Hungary. The younger than 30 years old generation is already a native of the world of the internet in our country. The
overused statement that “there is hardly any good quality Hungarian language content” appears rarer and rarer in the
Hungarian press. The organisers of eFestival, by presenting and jointly promoting good quality Hungarian content,
wish to encourage the domestic producers to achieve a perfect union of content and form, to increase the userfriendliness of digital services. The objective of this effort is being increasingly realised in the award winning products.

Az elmúlt évben, az eFestival szakmai zsûri tagjainak tízévi közös munkájából megszületettek a felhasználó-, ügyfél-, és vásárlóbarát minôsítô rendszerek. A mostani eFestival ad alkalmat az Európai Kiváló
Gyermektartalmak hazai versenyének meghirdetésére. A verseny elôkészítése során kialakítottuk a hazai
tartalomminôsítô család következô elemét, a gyermekbarát honlap minôsítést.
A Magyar Tartalomipari Szövetség által a jelentôs szakmai, iparági és szakigazgatási együttmûködéssel szervezett eFestival nyertesei ma már két világ és három európai versenyen mérethetik meg termékeik és szolgáltatásaik piacképességét.
Az eFestival az ifjúkorba lépett. Már látható, hogy a kreatív iparágak és köztük a tartalomipar világszerte
a válságból való kilábalás egyik motorja lesz. Kevés olyan ágazat van ma Magyarországon, amely elmondhatja,
hogy piaci lehetôségei korlátlanok, a nyersanyag és import igénye minimális, valamint az elôállított termék
magas hazai hozzáadott értéket tartalmaz, melyet minôségi, magasan képzett munkaerô állít elô.
Az Új Széchenyi Tervben szintén kiemelt szerepet kapott a lokális gazdaságot, a turizmust fejlesztô és az új
munkahelyeket teremtô kreatív gazdaság. Ma úgy tûnik, hogy csak rajtunk múlik, hogy az eFestival és az ágazat ifjúkora milyen lesz.
A felkínált lehetôségek kihasználásában a hazai alkotókat az eFestival szervezôi az ifjúkor optimizmusával
és energiáival, a kifejlesztett minôsítési rendszerek támogatásával kívánják segíteni.
Budapest, 2010. október 28.

User, client and purchaser friendliness qualifying systems were established last year, based on the ten year joint
work of the members of the professional jury of eFestival. This year eFestival focuses on the domestic competition of
European Excellent Content for Children. In the course of preparing this competition we have developed the category
of the so-called “Child-Friendly Website”, the next element of the domestic content qualification product series.
The winners of eFestival – the event that is organised by the Hungarian Association of Content Industry with
significant contributions of the profession, the industry and the central administration – today may already measure
the marketability of their products and services at two world and three European competitions.
eFestival has already reached its youthhood. It can be already seen that the creative industries including the content
industry will be one of the driving forces of overcoming the economic crisis worldwide. There are only few sectors in
Hungary that may claim that they have unlimited market opportunities, they have a minimal raw material and import
demand, and their products produced contain high domestic added value produced by a high quality and highly
qualified workforce.
Creative economy – serving the development of the local economy, the development of tourism and the creation of
new workplaces – plays an outstanding role in the New Széchenyi Plan as well. Today it looks like that it depends only
on us what kind of youthhood eFestival and its sector will have.
The organisers of eFestival wish to assist the domestic authors in exploiting the available opportunities, with the
optimism and energy of youthhood, and through the qualification systems developed.
Budapest, October 28, 2010

Dr. Szlankó János
elnök
Magyar Tartalomipari Szövetség

János Szlankó Dr.
president
Hungarian Association of Content Industry
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Egészségkalauz – Irány az egészség!
Health Guide – on the way to health!

IntimZóna
Intimate Zone

Kerülj közelebb!
Get closer!

JátékNet.hu webáruház
JátékNet.hu webshop

Alfadrogéria webáruház
Alfadrogeria webshop

gumidirekt.hu – A gumiabroncs áruház
gumidirekt.hu – The tyre store

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

UBM Medica Magyarország Kft.

Carnation

Carnation, Próbakô Kommunikáció, Carbon Group Communication

JátékNet.hu Webáruház Kft.

Renetonline Kft.

Altirex Kft.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

UBM Medica Hungary Ltd.

Carnation

Carnation, Próbakô Communications, Carbon Group Communication

JátékNet.hu Webshop Ltd.

Renetonline Ltd.

Altirex Ltd.

Leírás > > Az egeszsegkalauz.hu célja a betegséggel küzdô emberek szakmai tájékoztatása, segítségnyújtás. Oldalunkon ezen kívül egészségmegôrzô
tippeket is talál az oda érkezô látogató. Fôbb tartalmaink: betegségek – tünetek,
egészségtár, keresôk, orvosi szótár, kalkulátorok, orvos válaszol, friss hírek.

Leírás > > A weboldal már a nyitóoldalon egy bizalmi viszonyt alakít ki
a látogatóval. Könnyedén beszél a fogamzásgátlásról úgy, hogy közben információkat szolgáltat és segítséget nyújt a témában. Az IntimZónán a lányok
(és akár a fiúk is) amellett, hogy minden információt megtalálnak a fogamzásgátlás és a szexuális biztonság témájában, egy csajos témákkal frissülô
blogot is olvashatnak, továbbá megoszthatják élményeiket, véleményüket az
oldal fórumában vagy kérdést tehetnek fel a szakértôknek. A website mögött
egy saját fejlesztésû CMS rendszer rejlik, mely segítségével könnyedén lehet
a site-ot frissíteni.

Leírás > > A fogyatékossággal élôk mindennapjairól és beilleszkedésükrôl

Leírás > > A JátékNet idén 5 éves – Az augusztusban debütált újrafejlesztett és modernizált honlap célja, hogy az eddigi 40 ezer vásárlás tapasztalata alapján az átlagos internetezôt a lehetô legjobban segítse a kívánt termék
megtalálásában. A hazai viszonylatban talán egyedülálló keresônk és listázónk
a baloldali szûkítési lehetôségeknek köszönhetôen pillanatok alatt segít megtalálni a nekünk tetszô játékot. Finomíthatunk kategóriát, márkát vagy éppen
árat, de meghatározhatjuk kedvenc filmhôsünket, hogy milyen korcsoportú
lánynak vagy fiúnak keresünk játékot. A termék adatlapon szállítási- és készletinformációt is talál a vásárló.

Leírás > >

Leírás > >

szól a Médiaunió 2010-es társadalmi célú kampánya. A kampány honlapján
személyes történeteken keresztül ismerhetjük meg a fogyatékos emberek
hétköznapjait, nehézségeit, megtudhatjuk, hogyan kerülhetünk közelebb világukhoz. A website-ra felkerültek azok a kampányfilmek is, amelyekben híres
emberek játszanak el azzal a gondolattal, hogy mennyire lenne más az életük,
ha fogyatékossággal élôk lennének: semennyire. A site azontúl, hogy hasznos
tippeket, jogi tanácsokat ad, pályázati lehetôségeket, követendô példákat
mutat be, önkéntességre, közös munkára, tettekre is ösztönöz.

description > >

description > >

description > >

– bio-cosmetic and natural cosmetic products – which are prepared from natural
materials. Contrary to industrial preparations, a bio-cosmetic product cannot contain
mineral oil derivatives, and it may not contain materials that are alien to humans. We
are a part of nature, therefore our body considers those materials to be pleasant that
are created in a natural way. One may read useful information and articles on our
website about the products and it is also possible to compare the selected products
before putting them into the shopping cart.

description > > The purpose of egeszsegkalauz.hu is to professionally
inform people fighting diseases, to assist them. In addition to this, the visitors of our
site may find health preservation tips as well. Our main contents are the following:
sicknesses – symptoms, health database, search programs, medical dictionary,
calculators, the doctor‘s answers, current news.

The website establishes an intimate relationship with
the visitor already on its opening page. It talks freely about contraception providing
information and assistance. In the Intimate Zone /Intimzóna/ the girls (and even
the boys) – in addition to finding all the information in respect of the topic of
contraception and sexual safety – may read a blog that is updated with chickish
topics, moreover, they may share their experiences and opinions through the forum
of the site. They may also put up question to the experts. In the background of
the website there is a CMS system of own development, with the aid of which it is
possible to easily update the site.

The societal purpose campaign of Médiaunió 2010
is about the everydays and integration of people living with handicaps. On the
website of the campaign one may get acquainted through personal stories with the
weekdays, difficulties of people living with handicaps. One may learn how he/she
may get nearer to their world. Those campaign films are also uploaded to the site,
in which famous people think it over how much their life would be different if they
would live with handicaps: it would not be different at all. The site in addition to
providing useful tips, legal advices, tender submission opportunities, examples to be
followed, encourages voluntary activities, common work and activities.

JátékNet /GameNet/ is 5 years old this year – The
purpose of the redeveloped and modernising website launched in August is to assist
the average internet user as far as possible in finding their desired products based
on the experiences of the 40 thousand purchases that had taken place so far. Our
searching and listing programs – that are probably unique in Hungary thanks to the
possibility of narrowing down the left side – provide assistance in finding within
seconds the preferred game. We may refine the category, the brand or the price,
and we may also define our favourite film hero, and it is possible to also set the age
group of the girl or boy for whom we are looking for a game. Purchasers may also
find delivery and stock information on the product data sheets.

Az Alfadrogéria webáruházban kizárólag olyan termékeket
– biokozmetikumokat illetve natúrkozmetikumokat – forgalmazunk, amelyek
természetes anyagokból készültek. Az ipari készítményekkel ellentétben egy
biokozmetikum nem tartalmaz kôolajszármazékot, nincs benne emberidegen anyag. A természet részei vagyunk, így szervezetünk azokat a szereket
tartja kellemesnek, amelyek természetes úton jöttek létre. Weboldalunkon
a termékekrôl hasznos információkat, cikkeket olvashat és a kiválasztott termékeket a kosárbatétel elôtt össze is tudja hasonlítani.

description > > In the Alfadrogéria webshop we sell only such products

A gumidirekt.hu áruház gumiabroncsok és acélfelnik on-line
kiskereskedelmével foglalkozik. Az áruház kialakításakor az volt a célunk,
hogy a látogatók ne csak egy képekkel illusztrált árlistát találjanak, hanem
a lehetôségekhez mérten minden szükséges információt (leírások, teszteredmények, bemutatók, vélemények, autótípusok gyári kerékméretei, stb.)
megadjunk a választáshoz. A gumiabroncsok világában kevésbé járatosak számára külön rovatokban (Gumiabroncs kisokos, Hasznos tanácsok) gyûjtöttük
össze a legfontosabb tudnivalókat, Tanácsadás rovatunkban pedig felkészült
szakértô igyekszik választ adni a feltett kérdésekre.

description > > The “gumidirekt.hu” tyre store deals with the online
retail trade of tyres and steel wheels. When developing the tyre store our purpose
was not to present only a price list illustrated with images, but to allow the visitors
to find as far as possible all the information that is needed for selecting the product
they wish to purchase (descriptions, test results, shows, opinions, the factory wheel
sizes of the car types, etc.). For those, who are less acquainted with the world of
tyres we have collected in separate columns the most important information that
should be known. (“Gumiabroncs kisokos” /Tyre Guide/, “Hasznos tanácsok” /
Useful Advices/). And in our Tanácsadás /Advices/ column an experienced expert
answers the questions raised.

eKereskedelem eCommerce

jateknet.hu

1

gumidirekt.hu

3

alfadrogéria.hu

2

keruljkozelebb.hu

intimzona.hu

egészségkalauz.hu

eEgészségügy / eEsélyegyenlôség eHealth / Equal Chances

1

1

Huszadik Század
Twentieth Century

Fidelio.hu
Fidelio.hu

MS Office Excel 2007 eLearning tananyag
MS Office Excel 2007 eLearning content

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Neumann Nonprofit Kft.

H.O.W. Project Kft.

Fidelio Média Kft.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

John von Neumann Digital Library and Multimedia Centre Public Company

H.O.W. Project Ltd.

Leírás > >

A Filmhíradók Online weboldal elsôsorban az 1931 és 1943
közötti idôszak több mint 5000 hangos filmhírét mutatja be, de 1914 és 1924
között készült némahíradók között is böngészhetünk. A kiváló minôségben
megtekinthetô filmhírek beágyazhatóak saját honlapba vagy blogba, közösségi oldalakon és e-mailben is megoszthatóak, a regisztrált felhasználók
véleményezhetik és kulcsszavazhatják a bejátszásokat. A gyûjtemény részletes
leírással rendelkezik; az adatbázisban témák, személyek és helyszínek szerint
rendezhetôk a mozgóképes tartalmak, oktatási és történettudományi kulcsszavak tartoznak a hírekhez, sôt, az elhangzó szöveg is kereshetôvé vált.

Leírás > >

description > > The Newsreels Online /Filmhíradók Online/ website
introduces more than 5 thousand sound-films primarily of the period of 1931 and
1943. However, it is possible to browse soundless newsreels as well that were
prepared between 1914 and 1924. Users may embed into their own website or
blog the viewable excellent quality newsreels, which may be shared on community
sites and in email as well. Registered users may submit their opinions and vote on
the films seen. The collection has a detailed description. The movie based contents
may be arranged in the database by topics, by persons and by locations. There are
education and history scientific key words attached to the news. Moreover, it is also
possible to search over the audio texts as well.

description > > The „huszadikszazad.hu” is a history portal. It covers
the history of the world, especially the history of Hungary, starting with January
1, 1900. When browsing the press articles of the different times, it is possible to
browse month by month, with progressing in time. Our online magazine is updated
each two days, on Mondays, Wednesdays and Fridays, and with this method the
material of a year is published during 1 month. The source of the materials published
is the National Széchényi Library /OSZK/; the articles do exactly correspond to the
original texts character by character. However „huszadikszazad.hu” is not a source
extract collection, but it is rather an internet newspaper, the raw material of which
is the press of the last century. Our purpose is to present the era in detail starting
from the peaks of big politics down to the micro-world of the simple people, based
on word-to-word quotations of the press of the era covered.
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Érthetô matek a neten
Clear math on web

i-Doctum interaktív tananyagcsomag
i-Doctum interactive software package

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

WSH Kft.

Matek Oázis Kft.

Balázs-Diák Kft.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Fidelio Média Ltd.

WSH Ltd.

Matek Oázis Ltd.

Balázs-Diák Ltd.

Leírás > > A 2002 ôszén klasszikus, jazz- és világzenei portálként indult,
és 2009 tavaszán jelentôsen kibôvült Fidelio.hu az ország egyik elsô számú
kulturális portálja. Kilenc tematikus kategóriában közel 15 ezer hír, ajánló,
kritika, interjú és esszé olvasható a Fidelio.hu virtuális hasábjain. A szöveges tartalmakat saját és külsô forrásból származó fotó- és videógyûjtemény
egészíti ki. Naponta átlagosan tíz friss cikkének és nemzetközi mércével is
jelentôs, folyamatosan bôvülô adatbázisainak köszönhetôen a Fidelio.hu megkerülhetetlen információforrás a hazai és nemzetközi kulturális élet, valamint
a mûvészetoktatás iránt érdeklôdôk számára.

Leírás > > Az e-learning tananyag célja, hogy segítse az MS Office 2007
irodai szoftvercsomag használatának elsajátítását. A tananyag segítséget
nyújt a korábbi verziókat nem használó felhasználóknak és a már gyakorlottabb
MS Office-t alkalmazóknak egyaránt. A hallgatók a fejezetek végén mérhetik
fel tudásukat az önellenôrzô tesztek segítségével és dönthetnek a továbbhaladásról vagy a fejezet ismétlésrôl.

Leírás > >

Leírás > >

description > >

“Fidelio.hu” was started in the autumn of 2002 as
a classical, jazz and world music portal. It was significantly extended in the spring
of 2009. By now it is one of the number one cultural portals of the country. In
nine thematic categories there are close to 15 thousand news, recommendations,
critics, interviews and essays on the virtual columns of Fidelio.hu. The text
contents are complemented with a photo and video collection of own and external
sources. Thanks to its daily ten new articles on the average and its continuously
extended database that is significant even in the international arena, Fidelio.hu is
an information source that cannot be bypassed by those who are interested in the
domestic and international cultural life and in art education.

description > > The purpose of this e-learning training material is to
provide assistance in learning how to use the MS Office 2007 software package.
Moreover, the training material assists both those users, who have not used the
earlier versions and those ones, who are already more experienced MS Office users.
The students may assess at the end of the sections their knowledge with the aid of
self assessment tests included in the program, and they may decide to go ahead or
to repeat the given section.

Újszerû matematikát tanítunk az interneten. Az interaktív
oktatóvideókon látható és hallható a magyarázat, a megértést szemléletes (idônként mozgó) ábrák segítik. Ezek a videók bármikor megállíthatók,
visszapörgethetôk, így mindenki saját tempójában haladhat. Nagy elônye
az anyagoknak, hogy állandóan visszakérdezünk, eredményeket kell beírni,
választani kell, így nem csak a folyamatos ellenôrzés lehetôségérôl, hanem
a figyelem ébrentartásáról is gondoskodunk. Különlegességünk az is, hogy
több, mint 300 videóval a teljes középiskolai tananyagot biztosítjuk, valamint a
8. osztályosoknak a középiskolai felvételi felkészítést. Saját fejlesztésû anyag.

description > > We are teaching a novel kind of mathematics over
the internet. The explanations can be seen and heard on the interactive training
videos, and understanding is facilitated by demonstrative diagrams (occasionally
moving ones). These videos may be stopped and reversed at any time, thus allowing
everybody to progress with his/her individual speed. It is a great advantage of these
materials that control questions are put up from time to time, results have to be
entered, selections have to be made, thus we are not only taking care of continuous
control, but we are also keeping the attention of the students alive. It is a special
feature of our program that with more than 300 videos we are providing a training
material that covers the complete secondary school training, and we do also provide
secondary school admission preparation for primary school grade 8 pupils. It is a
material that was developed by us.

Az i-Doctum interaktív oktatási szoftvercsomag célja,
hogy egyszerûsítse és színesítse a tanárok és diákjaik mindennapi életét. Az
i-Doctum tananyagok segítségével a tanárok olyan, egyébként nagyon nehezen szemléltethetô részeket tudnak bemutatni könnyedén diákjaiknak, mint az
atomok felépítése, vagy a fénytörés jelensége. Mindegyik tananyag tartalmaz
képeket, illusztrációkat, animációkat, 3D animációkat, nyomtatható tanári
útmutatót, nyomtatható feladatlapokat a diákoknak, interaktív játékokat és
interaktív feladatokat. Az interaktív tananyagok jellemezôi: Felhasználóbarát,
tábla típustól független, minden fajta interaktív táblán mûködik, nem igényel
installációt, a tananyag nem követi egy adott tankönyv felépítését.

description > >

The purpose of “i-Doctum” interactive education software package is to make the everyday life of the teachers and their students simpler
and more colourful. With the aid of the i-Doctum training materials the teachers are
able to easily show their students such parts of the training material the demonstration of which would be otherwise difficult, as e.g. the structure of the atoms or
the phenomenon of the refraction of light. Each training material contains images,
illustrations, animations, 3D animations, printable guide for teachers, printable task
sheets for the students and interactive games and interactive tasks. The following properties are characteristic of the interactive training materials: user friendly,
independent of the board types, it operates on all types of interactive boards, it
does not require any installation, the training material does not follow the structure
of a given textbook.

eLearning / Iskolák eLearning / Schools

Filmhíradók Online
Newsreels Online

A huszadikszazad.hu egy történelmi portál, mely 1900 január
1-tôl tekint a világra és kiemelten Magyarországra. A korabeli sajtót tallózva
hónapról hónapra haladunk elôre az idôben. Online folyóiratunk kétnaponta
frissül, hétfôn, szerdán és pénteken, így 1 év anyaga 1 hónap alatt jelenik
meg. A megjelent anyagok az OSZK-ból származnak, szöveg- és betûhûek.
A huszadikszazad.hu azonban nem forrásszemelvény-gyûjtemény, hanem
szándéka szerint egy internetes újság, amelynek nyersanyaga a múlt század
sajtója. Célunk, hogy a korabeli sajtó szöveghû részletei alapján a nagypolitika
csúcsaitól a kisemberek mikrovilágáig ábrázoljuk a kort.

3

interaktív tananyagcsomag

2

matekmindenkinek.hu

ekepzes.hu - MS Office Excel 2007

fidelio.hu

huszadikszazad.hu

filmhiradok.nava.hu

eKultúra / A magyar kulturális örökség digitális megôrzése / eTudomány
eCulture / The Digital Preservation of Hungarian Cultural Heritage / eScience

1

Galéria Savaria
Gallery Savaria

Alberlet.hu
Renthungary.com

Számlázz.hu
Számlázz.hu

bkv.hu weboldal
bkv.hu website

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Webshark Kft.

Alberlet.hu Kft.

KBOSS.hu Kft.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Webshark Ltd.

Alberlet.hu Ltd.

Leírás > > Antik tárgyak, mûkincsek online eladása, vásárlása. A web
oldal lehetôvé teszi az antik tárgyakra való licitálást, majd ezt követôen
a vásárlást. A kereskedelmi tevékenységen túl az oldal célja az antikvitások
alkotóinak bemutatása, továbbá lehetôséget teremt fiatal mûvészek számára
a bemutatkozásra. A fórum segítségével egyfajta online kommunikációs- és
kapcsolatrendszert kíván teremteni minden mûvészetkedvelô számára.

Leírás > >

description > >

Online selling and purchasing of antique objects and
art treasures. With the aid of this website it is possible to bid for antique objects,
and after bidding to purchase them. In addition to the trading activity the site
introduces the creators of the antiquities. Moreover, it also offers an opportunity for
the young artists to introduce themselves. With the aid of its forum the site wishes
to establish a kind of online communication and contact system for all those, who
are fond of art.

Az oldal elindításával célunk volt egy összefogott rendszer
létrehozása, amely a weboldal mint összefogó erô támogatásával az ingatlan
bérbeadás minden kapcsolódó területére kiterjed. Az Alberlet.hu egy on-line
keresô portál, amely egyszerû könnyen használható felületet biztosít ingatlanok bérbeadásához, albérlet-, szobatárs-, szállás kereséséhez. Portálunk
ingyenes felületet nyújt a felhasználók számára, elôfizetéses rendszerû az
ingatlanirodák részére. Mindkét felhasználói körnek kiterjedt szolgáltatásrendszer került kialakításra.

description > > When we started this site our purpose was to create
a comprehensive system covering all the areas that are connected to real estate
leasing, supported by the website, as a uniting force. “Alberlet.hu” is an online
search portal, which provides an easy-to-use interface for leasing real estates, for
searching sub-leases, room-mates, accommodation. Our portal provides a free of
charge interface for users, while it is subscription based for real estate agencies. For
each user group a wide ranging service system has been developed.

2

mti.hu

bkv.hu
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3

MR1 – Kossuth Rádió
MR1 – Kossuth Radio Station

Az MTI hivatalos honlapja
Official website of the Hungarian News Agency

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

BKV Zrt.

Piarsoft Kft.

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

KBOSS.hu Ltd.

BKV Inc.

Piarsoft Ltd.

Hungarian News Agency

Leírás > >

Leírás > >

Leírás > >

Leírás > >

A Számlázz.hu az interneten keresztül használható számlázó
program, melyet nem kell saját számítógépére telepíteni – használatához
elegendô egy böngészô program. Az oldal Magyarországon egyedülálló módon
nyújt elektronikus számlakiállítási lehetôséget gyorsan és egyszerûen. Ezen
túlmenôen a honlap egyéb szolgáltatásai szinte lefedik a számlázási terület
egészét: tömeges számlagenerálás, papír alapú számlák nyomtatása és postázása. A számlázóprogram könnyedén összekapcsolható webáruházzal (vagy
egyéb üzleti alkalmazással), így valósulhat meg emberi közremûködés nélkül,
automatikusan mûködô e-kereskedelmi folyamat.

description > >

“Számlázz.hu” is an invoice issuing program that may
be used through the internet. It is not needed to install the program on the computer
of the user – only a browser program is needed for using it. The site provides a fast
and simple way for issuing electronic invoices in a unique manner in Hungary. In
addition to this, the other services of the site cover the complete area of invoicing:
generation of invoices in batches, printing and posting paper based invoices. The
invoicing program may be easily connected to webshops (or other business applications); this way it is possible to implement an automatic e-commerce process
operated without any human intervention.

Weboldalunk végre megújult! Korszerû design, struktúra, új
portálmotor várja látogatóinkat. Az új oldalon kiemelt szerepet kapnak a szolgáltatások. E ügyfélszolgálatunk segítségével utasészrevételi ügyet indíthat,
az Utazástervezôvel pedig minden korábbinál alaposabban tervezheti meg
utazását a BKV járataival.

description > > Finally our website had been renewed! A modern
design, a modern structure, and a new portal engine await our visitors. Services play
an outstanding role in the new site. With the aid of our client service it is possible
to initiate passenger comment related cases, and with the aid of the Trip Planner /
Utazástervezô/ module one may plan his/her trip involving the transport vehicles of
BKV more thoroughly than ever before.

MR1-Kossuth Rádio weboldala, ahol az aktuális hírek találhatóak meg. A portálra fejlesztettünk egy saját lejátszóprogramot, amiben az
élô adások, valamint a cikkekhez kapcsolódó hanganyagok hallgathatóak meg,
illetve a kapcsolódó képanyag tekinthetô meg. Ezen kívül információt nyújt
a portál az MR1-Kossuth Rádió mûsorairól. A portál része a hangtár aloldal is,
ahol (idôkorláttal) vissza lehet hallgatni a Magyar Rádió korábbi adásait.

description > > This is the website of MR1-Kossuth Radio, where
visitors may find the most up-to-date news. We developed for the portal an own
playback program, with the aid of which one may listen to live broadcasts and the
audio and video materials that are connected to the articles. In addition to this the
portal provides information about the programme of MR1-Kossuth Radio as well.
The voice database sub-site is also a part of the portal; here visitors may listen to
the previous programmes of the Hungarian radio (with a time limit).

A nemzeti hírügynökség honlapja elsôsorban közszolgálati
célokat lát el: folyamatosan, rovatokba sorolva adja közre a az MTI legfrissebb híreit. A szöveges hírek mellett fotók, grafikák és videók is megjelennek
a regisztráció nélkül, ingyenesen megtekinthetô oldalon. Az mti.hu – szintén
ingyenesen – kaput nyit a hírügynökség szöveges és képi archívumainak
jelentôs részéhez. Megjelenik az MTI angol nyelvû híreinek legfontosabb napi
válogatása is. A corporate oldalak megkönnyítik a tájékozódást az ügyfeleknek
és az érdeklôdôknek is a szervezetrôl, valamint szolgáltatásairól.

description > >

The website of the national news agency provides
primarily public services: It publishes the most recent news of the Hungarian News
Agency (MTI) on continuous basis, classified under columns. There are photos,
graphics and videos also displayed along the written news on the pages, which may
be viewed without registration and free of charge. “mti.hu” – also free of charge –
opens a gate to a significant part of the text based and image archives of the news
agency. The most important daily selection of the English language news of MTI is
also available. The corporate pages facilitate both for the clients and for the visitors
obtaining information about the organisation and its services.

Közérdekû információ szolgáltatás Public Sector Information Services
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mr1-kossuth.hu
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szamlazz.hu

alberlet.hu

galeriasavaria.hu

eSzolgáltatás eServices
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saga.hu
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ikea.hu weboldal
ikea.hu website

Síelôk Weblapja
Hungarian Ski Portal

A vitorlázás magyar oldala
The Hungarian website of Sailing

Telenor.hu
Telenor.hu

Raiffeisen.hu
Raiffeisen.hu

Sága – Az Életünk Receptje
Sága – The recipe for our life

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

IKEA Lakberendezési Kft.

Síelôk Bt.

Abfox Kft.

Carnation

Carnation

SáGa Foods Zrt. / Webshark Kft.

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

IKEA Homefurnishing Ltd.

Síelôk Lp.

Abfox Ltd.

Carnation

Carnation

SáGa Foods Inc. / Webshark Ltd.

Leírás

Leírás > >

Leírás > >

Leírás > > A Pannon 2010 tavaszán felvette a norvég anyacége, a Telenor

Leírás > > A Raiffeisen.hu weboldal arculati megújítására, új design
kialakítására került sor 2010-ben. A weboldal újratervezését, arculatkialakítását egy teljeskörû usability tanácsadás és felhasználói kutatás elôzte meg,
hogy az új weboldal teljesen a jövendô felhasználók igényeit szolgálja ki. A site
tervezése során a Raiffeisen arculati elôírásait követve kerültek kivitelezésre
a magánszemélyeknek szóló, a Private Banking és a Prémium banking ügyfeleket célzó szekciók is.

Leírás > >

description > >

description > > The website in addition to introducing the products
of Sága has decided to provide informative and quality content as well. The
meal recipes and product recommendations wish to facilitate the everydays of
housewives to allow them to spend more time with their families and friends. In
addition to popularising the products, the site wishes to specifically keep interactive
contact with the consumers: by providing useful information, games offering prizes,
and by publishing lifestyle recommendations, the advices of a dietetic expert.

> > „Legyél a saját lakberendezôd!” Az IKEA online
tervezôprogramjaival ez nem is olyan nehéz. A honlapon található tervezôkkel
pontosan a szoba mérete szerint választhatjuk ki a bútorokat, kombinációkat.
A legjobb tervek pontos méretekkel ki is nyomtathatók. „Kérdezd Annát!”, az
interaktív, online asszisztenst, aki az írásban feltett kérdésre azonnal válaszol!
– Ilyen és még sok más hasznos információt találunk az IKEA magyar nyelvû
honlapján.

description > >

“Become your own interior designer!” With the online
designing programs of IKEA this is not so difficult. With the designing programs
available on the website one may select the furniture, their combinations appropriate
for the size of the room. The best plans may be printed out with exact dimensions.
“Ask Anna!”, the interactive online assistant, who will answer the questions raised
immediately! – One may find these kinds of information and lots of other useful
information on the Hungarian language website of IKEA.

Az idén 10 éves Síelôk Weblapja küldetése, hogy széles körû,
hasznos és érdekes információkkal segítse a téli sportok szerelmeseit az úti
cél, útitárs, szálláshely, sífelszerelés kiválasztásában. A sielok.hu a legismertebb hazai télisport portál. A világ több mint 600 síterepérôl találhatunk itt
folyamatosan frissített oldalakat, valamint a síterepekhez kapcsolódó cikkeket, szállásajánlatokat, fotóalbumokat, videókat és szubjektív élménybeszámolókat. A sielok.hu online közösségében több ezer síelô osztja meg egymással
síélményeit, tippjeit, a fórumban közös síelések, a sísport szeretetén alapuló
baráti társaságok szervezôdnek.

description > > The mission of the – this year ten years old – Hungarian
Ski Portal is to assist with useful and interesting information the fans of winter
sports in selecting their travel targets, trip-mates, accommodation and skiing
accessories. “sielok.hu” is the most well known domestic winter sport portal. Here
one may find continuously updated pages about more than 600 skiing terrains of
the world, together with articles, lodging recommendations, photo albums, videos
and subjective adventure reports connected to the different skiing regions. In the
online community of “sielok.hu” several thousand skiers share with each other their
skiing adventures, tips, and there are joint skiing events and friendship associations
established within the forum based on the love of skiing.

Az Abfox Kft. 2009-ben indította vitorlás portálját. Cél a téma
iránt érdeklôdöknek egy olyan ágazati mikroportál fejlesztése volt amely biztosítja az információval való ellátottságot valamint kikapcsolódási lehetôséget
biztosít a téma iránt érdeklôdôknek. Hírportál mivoltát a nagy és folyamatosan
frissülô tartalom mutatja: naponta frissülô cikkek, blog, fórum, idôjárás, versenynaptár, vitorlás lexikon. Minden, amire egy vitorlázónak szüksége lehet.

description > >

Abfox Kft started its sailing portal in year 2009. The
purpose was to develop such a sector based micro-portal for those interested in
this topic, which provides relevant information and offers recreation possibilities for
those interested. It is a news portal, which is reflected by its large and continuously
updated content including: daily updated articles, a blog, a forum, weather news,
a championship calendar, a sailors” lexicon are offered by the portal. Everything
a sailor might need.

nevét. Ez a lépés az online megjelenés vonatkozásában is egy teljeskörû
megújulással járt, mind design, mind technológiai megvalósítás szinten. Az új
telenor site a kínált szolgáltatásokat valamint a tarifa- és készülékajánlatokat
oly módon tárja a felhasználók elé, hogy minél inkább megfeleljen igényeinek,
a komplex ajánlórendszer alkalmazásával pedig megkönnyíti a megfelelô
tarifacsomag vagy készülék kiválasztását. A weboldalra fejlesztett komplex
technológiai rendszer segítségével a telenor.hu mindig naprakész információkat tud megjeleníteni.

description > >

Pannon 2010 was renamed Telenor after its Norwegian
parent company. This step involved a complete renewal in respect of the online
appearance of the company as well, both as regard its design and its technological
implementation. The new telenor site presents the offered services and the tariff
and phone set offers to the users in a manner that meets their demands the best
possible, and with the aid of its complex offer presenting system it facilitates the
selection of the appropriate tariff package or phone set. Thanks to the developed
complex technology system telenor.hu is capable of always presenting up-to-date
information.

The “Raiffeisen.hu” website was renewed, a new
design was developed for it in year 2010. The redesigning, image development of
the website was preceded by comprehensive usability consulting activities and user
research in order to allow the new website to fully meet the needs of its future users.
When designing the site, the implementation of the segments made for individuals,
for the Private Banking and the Premium Banking clients was done with observing
the image related prescriptions of Raiffeisen.

A weboldal a Sága termékeinek bemutatásán túl informatív
és minôségi tartalom szolgáltatása mellett tette le voksát. Az oldalon található
receptek, termékajánlók segítségével a háziasszonyok mindennapjait kívánják
megkönnyíteni, így több idôt tölthetnek családjukkal, barátaikkal. A termékek
népszerûsítése mellett az oldal nagy hangsúlyt kíván helyezni a fogyasztókkal
való interaktív kapcsolattartásra: hasznos információk, nyereményjáték, valamint életmódbeli ajánlások közzétételével, dietetikus szakértô tanácsaival.

Mindennapjaink informatikája / eSzórakozás / Reklám
Everyday Life in Information Society / eEntertainment / Advertisement

3

raiffeisen.hu
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telenor.hu

vitorlazas.hu

sielok.hu

ikea.hu
Tematikus szakportálok Thematic Information Portals
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Dunaújváros Online
Dunaújváros Online

Itthon Otthon Van – iPhone alkalmazás
Hungary Tourism iP

Villányi borvidék turisztikai portál
Villány wine region tourism portal

iranyitokepzes.hungarocontrol.hu

mobil alkalmazás

3

iPhone alkalmazás

villanyiborvidek.hu

2

NTK Puskatár
NTK Cheat Sheet

Mobil Broker mobilweb szolgáltatás
Mobile Broker mobile web service

Légiforgalmi irányítás microsite
Air traffic control microsite

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

DunaNet Design Studio Kft.

Magyar Turizmus Zrt.

Villány-Siklósi Borút Egyesület / MKM Marketing Institute Kft.

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. / Neting Informatikai Kft.

AFF Csoport

Carnation

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

DunaNet Design Studio

Hungarian National Tourist Office

Villány-Siklós Wine Route Association / MKM Marketing Institute Ltd.

National Texbook Publishing House / Neting Information Technologies Ltd.

AFF Group

Carnation

Leírás > >

„A Dunántúl messze legjobb online újságja” – méltán
büszkeségünk az idén megújult és immár 11 éves honlap, mely minôségét,
tartalmát tekintve a régió vezetô online hírújságja. Új funkciók sora teszi igazán barátságossá és használhatóvá: több méretû fôoldal, skin-ek, átszabható
tartalmi elemek (mozgatás, ki- bekapcsolás, tartalmak változtatása), központi
bejelentkeztetô rendszer, neurális alapú tartalommegjelenítés, stb. Az oldal
különlegessége az innovatív hírtérkép, amely tetszôleges idôsávban jeleníti
meg a felkerült tartalmakat. A portál tartalmának teljes körû menedzselését
a%saját fejlesztésû DDS Admin rendszer segíti.

Leírás > >

Leírás > >

A portál a Villányi borvidék borait, pincéit, borászait, szálláshelyeit, nevezetességeit, látnivalóit, programjait és kikapcsolódási lehetôségeit
mutatja be. A több, mint 200 oldalnyi információt tartalmazó portálon interaktív
turistatérkép is található, melyen láthatók a pincék, szálláshelyek, éttermek
pontos helyei, sôt szûrhetünk az egyes pincék által nyújtott szolgáltatások
alapján is. Minden pince külön adatlappal rendelkezik, ahol elérhetôségek,
fényképek és térkép is található. A portál regisztrált felhasználói heti rendszerességgel megkapják a Villányi borvidék újdonságairól szóló tartalmas
hírlevelet is.

Leírás > >

Az NTK Puskatár egy Apple iPhone telefonra kifejlesztett
keretrendszer, mely a Történelmi eseményeket húsz témakörbe rendezve tartalmazza a középiskolai érettségihez szükséges több, mint ezer évszámot és
eseményt. Ez az innovatív megoldás nagy mértékben megkönnyíti az érettségire készülô diákok tanulását, mert egy helyen, témakörök szerint rendszerezve,
kereshetô formában megtalálják a sikeres vizsgákhoz szükséges ismeretanyagot. A tartalom frissitését és újabb tartalmak írását a tananyagszerzôk excel
táblázatban végzik amit a szoftver automatikusan beolvas, és az appstore-ból
elérhetôvé válik a friss tartalom.

Leírás > >

Leírás > > A légiforgalmi irányítás microsite egyrészt új légiforgalmi
irányítókat céloz meg, másrészt pedig minden érdekességet és tudnivalót tartalmaz a mai légiforgalmi irányító munkájáról. A site-on lehetôség nyílik jelentkezni az on-line adatbázisba, megtekinthetjük a tornyot és az irányító termet is,
megismerkedhetünk egy irányító egy napjával, illetve szakmai információkkal
gazdagíthatjuk tudásunkat vagy éppen online kvízjátékkal szórakozhatunk.
A site-on elhelyezésre került egy nagyon népszerû flash irányítójáték, mely
bemutatja és szimbolizálja a légiforgalmi irányítás alapjait.

description > > “The far the best online newspaper of the Transdanubian”

description > >

description > >

description > >

description > >

– we are proud with reason of our already 11 year old website that has been renewed
this year, which is the leading online newspaper of the region as regards its quality
and content. A set of new functions make it really user friendly and usable including:
a main page of several sizes, “skins”, customisable content elements (movement
elements, switching off and on elements, changing the content elements), a central
logging in system, neural based content display, etc. The specialty of the site is its
innovative news map, which displays the contents of the site according to arbitrary
time ranges. The comprehensive management of the content of the portal is assisted
by its DDS Admin system that was developed in house.

A MT Zrt. gondozásában elkészült Magyarország turisztikai
iPhone-os alkalmazása. Böngészhet közel 25 ezer turisztikai szolgáltatás
között, legyen az szálláshely, étterem, látnivaló, rendezvény, szabadidôs
kikapcsolódás, ami legtöbb helyen képgalériával párosul. A készülékben a felhasználó helyzetéhez közeli találatokat kirajzolja a térkép. Az alkalmazásban,
amely két nyelven - angolul és magyarul - érhetô el, helyet kapott egy idôjárás
elôrejelzô. A közösségi megosztások mellett aktuális üdülési ajánlatok, friss
hírek olvashatók, hangos szótár és éjjel-nappal hívható Concierge szolgálat
található.
The tourist iPhone application of Hungary was
developed under the guidance of MT Zrt. The user may browse between close to 25
thousand tourist services, including lodgings, restaurants, spectacles, events, leisure
time programs, accompanied in most of the cases with image galleries. The map
displays on the device the hits that are near to the location of the user. A weather
forecast is also included in the application that is accessible in two languages, in
English and in Hungarian. In addition to shared community content there are current
recreation offers, up-to-date news that may be read, there is an audio vocabulary
and there is a Concierge service available that may be called night and day.

This portal introduces the wines, wine cellars,
oenologists, lodging sites, memorable places, spectacles, programs and recreation
possibilities of the wine region of Villány. On the portal containing more than 200
pages of information there is an interactive tourist map as well, on which the exact
locations of the wine cellars, lodging places, restaurants can be seen. It is also
possible to filter the information on the basis of the services that are provided by the
specific wine cellars. Each wine-cellar has a separate data sheet, which contains its
accessibility data, its photos and the map as well. The registered users of the portal
do also receive with weekly regularity the rich content containing newsletter of the
website, which covers the novelties of the wine region of Villány.

The NTK Cheat Sheet //NTK Puskatár// is a framework
system that was developed for an Apple iPhone telephone. It contains the events of
history categorised under twenty topics. It includes more than one thousand year
numbers and events that have to be known for secondary school maturity exams.
This innovative solution significantly simplifies learning for students preparing for
the maturity exam, since in one place, organised by topics, in a searchable format
they may find the information that is needed for passing the exam successfully. The
training material authors update the content and write the new contents in excel
spreadsheets, which are automatically captured by the software making the new
content available from “appstore”.

A hazai befektetési piac egy induló vállalkozása, a Random
Capital Zrt. számára készítettük el a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt
újdonságnak számító mobil web alapú Mobil Broker szolgáltatást. A Mobil
Broker lehetôvé teszi, hogy a Random Capital ügyfelei mobiltelefonjukon
keresztül élvezzék a weben már megszokott kereskedési és adatszolgáltatási
funkciókat. A Mobil Broker lehetôséget biztosít az adatszolgáltatás funkció
testre szabására is. A Mobil Broker adatszolgáltatás elérhetô a legtöbb “színes-szagos” tartalmat megjeleníteni képes telefonon, a kereskedési rendszer
pedig az erre alkalmas nagy képernyôs mobiltelefonokon.

We prepared this mobile web based “Mobile Broker” //
Mobil Bróker// service - which is a novelty both on the domestic market and on the
international market - for Random Capital Zrt, a starting enterprise of the domestic
investment market. With the aid of Mobile Broker the clients of Random Capital
may use their usual web-based commercial and data service functions through their
mobile phones. Mobile Broker also allows the customisation of the data service
function. The Mobile Broker data service is available over most of the phones that
are able to display “coloured fancy” contents, while the commercial system is available over the appropriate large screen mobile phones.

description > > The air traffic control micro-site targets on one side
new air traffic controllers, and on the other side it contains all the interesting facts
and the facts that should be known about the work of the air traffic controllers of our
days. At the site it is possible to register into the online database, it is possible to
see the tower and the control room as well, we may get acquainted with a day of an
air traffic controller, and we may enrich our knowledge with professional information
or if we wish we may entertain ourselves with the online quiz game. A very popular
flash controller game has been installed on the site, which introduces and simulates
the basis of air traffic control.

Különdíjak Special Prizes

Turisztika / Település Tourism / Settlement

1

mobil alkalmazás

dunaujvaros.com

Innovatív tartalom különdíj Innovative content special award

SzEK.org honlap
SzEK.org homepage

Fly Fu
Fly Fu

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Pályázó / Alkotó:

Westerlike Informatikai és Kereskedelmi Kft.

Toldy Ferenc Gimnázium

Pályázó / Alkotó: Szövetség az Elektronikus
Kereskedelemért Közhasznú Egyesület

Pályázó / Alkotó:

HáziPatika.com Kft.

Invictus-Games Kft.

CIT Systems Kft. / Nemesys Team Studio

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

Submitted by / Production by:

HáziPatika.com Ltd.

Westerlike Ltd.

Toldy Ferenc Secondary Grammar School

Association for E-commerce

Invictus-Games Ltd.

CIT Systems Ltd. / Nemesys Team Studio

Leírás > >

Leírás > > A Derma szépségszalon honlapján
a korszerû technológiák alkalmazása mellett (Flash, CMS,
stb.) fontos volt egy olyan online arculat kialakítása, amely
egyszerre állja meg a helyét a kozmetikai szakma és
a nemzetközi smink szakma terén is. A rengeteg információ rendezéséhez jQuery és Flash technikákat is alkalmaztunk. A Matis termékek prezentálásához pedig egy flash
carouselt is implementáltunk. Mindemmellett vakmerô,
mégis divatos sminket idôzô szinek segítségével a webes
világban egyedi színárnyalatot sikerült teremtenünk.

Leírás > > A nagymúltú budai gimnázium portálja,
amely nemcsak az iskola aktuális híreit közli, hanem érdekességeket és beszámolókat is - utóbbiakat gazdag képanyaggal. Készítésében a gimnázium egykori és jelenlegi
diákjai, valamint tanárai mûködtek közre

Leírás > >

Leírás > > A Fly Fu egy beat’em-up típusú játék, mely

Leírás > >

description > > It is the portal of a gymnasium
located in Buda that has a great tradition. It publishes not only
the current news of the school, but it publishes interesting
topics and reports as well – these latter ones are accompanied
by a rich image gallery. The former and the present students
and teachers of the gymnasium co-operated in preparing it.

description > >

description > >

HáziPatika.com is for those, who
would like to get information about their health conditions,
certain diseases, health care institutions, and who would like to
establish for themselves a healthy lifestyle. Its purpose is to be
available and to serve these intentions with professional, reliable,
balanced and modern contents. The website is prepared in cooperation with and under the supervision of doctors, health care
experts and it is adjusted to the generally accepted principles
of academic medical science. As demanded by its topics, it is a
serious page, and it approaches the issues from the professional
side, but nevertheless it is clearly phrased in a way that is understandable to everyone, and it does not use professional jargon.

description > >

In the case of the website
of Derma beauty parlor in addition to applying modern
technologies (Flash, CMS, etc.) it was also important to
establish such an online image, which is appropriate both
in the area of the cosmetic profession and in the area of
international make up as well. We manage the tremendous
amount of information available with the aid of jQuery and
Flash technologies. We also implemented a flash carousel
for presenting the Matis products. In addition to this, with the
aid of bold, but nevertheless fashionable make up reflecting
colours we succeeded in establishing a colour tone that is
unique in the world of the web.

A szek.org a Szövetség az Elektronikus
Kereskedelemért Közhasznú Egyesület honlapja, amely
elsôsorban az egyesület tagjai, illetve részben az érdeklôdô
nagyközönség számára tartalmaz az e-kereskedelemmel
kapcsolatos híreket, információkat, publikációkat stb.

“szek.org” is the website of
the Association for E-commerce /Szövetség az Elektronikus
Kereskedelemért Közhasznú Egyesület/. It provides news,
information, publications, etc. concerning e-commerce primarily for the members of the alliance, and partially for the public
at large interested in this issue.

a doodle stílust ötvözi a népszerû dead fly arttal. Mc Fly-t,
a feldühödött legyet kell irányítani: a kedves molylepkét,
Kate Moth-t ugyanis elrabolták, s míg ráakadunk, egy
teljes rovarsereget kell lebirkózni. Hôsies legyünk a kungfu
és a harcmûvészet nagymestere, s ha kell, olyan veszélyes
tárgyakkal ver utat magának, mint például egy gyufaszál.
A történetszál öt fejezeten át bonyolódik, ahol a pályák
végén egy-egy aktuális fôbogár is az utunkat állja. Legyünk
bárhol is üti meg a rovarokat, látványos, néhol belassított
mozdulatokkal jut elôre.

description > > “Fly Fu” is a “beat’em-up” type
of game, which merges the “doodle” style with the popular
“dead fly art”. Mc Fly, an angry fly has to be steered: since the
lovely moth, Kate Moth was kidnapped, and in the course of
finding her the player has to conquer a complete insect army.
Our hero fly is the great master of kung fu and martial arts, and
if needed it fights its way ahead with using such dangerous
objects as for example a match-stick. The line of the story runs
along five chapters, where at the end of each track there is a
major bug blocking the way. No matter where our fly hits the
insects, it progresses with spectacular, in some cases slowed
down, movements.

Froggy Jump
Froggy Jump

Adott egy kedves kis béka, aki a
különbözô felületeken ugrálva juthat egyre magasabbra.
A cél: magasabbra jutni mint bárki a világon. Kis kétéltû
barátunk használhatja az útjába kerülô tárgyakat: jetpacket
vagy lufikat. Ez nem könnyû feladat, minél magasabban
vagyunk annál sûrûbbek az ellenfelek, akiket ha nem
kerülünk ki nagy ívben akkor pórul járunk. A játék legújabb
update-je után már gyémántokat is gyûjthetünk és ezeket
beválthatjuk kiegészítôkre mint például béke jeles hippi
póló, miniszoknya, vagy glória. A lehetôségek tárháza igen
tág tehát érdemes gyûjtögetni a drágaköveket is.

description > >

There is a nice little frog, which
gets higher and higher jumping over different surfaces. The
target is: to get higher than anybody in the world. Our little
amphibian friend may use the objects it finds along its way: the
jetpacks and the balloons. This is not an easy task, the higher
we are the more enemies have to be bypassed with keeping
a great distance from them; otherwise our frog will come to
grief. After the newest update of the game we may already
collect diamonds as well, which we may exchange for auxiliary
items, as e.g. for hippie polo-shirts with peace symbols, for
mini-skirts, or for a glory. The range of possibilities is extremely
large; and it is worthwhile to collect the gems as well.

Krén Emil
Emil Krén
Egyetemi diplomát 1958-ban Budapesten,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
vegyész szakán szerzett. Ezt követôen
1991-ig tudományos kutatóként, majd
intézeti vezetôként dolgozott a Magyar
Tudományos Akadémia Központi Fizikai
Kutató Intézetében (MTA KFKI). Szûkebb
szakterülete a szilárdtestek fizikáján belül
a mágneses szerkezetek és fázisátalakulások neutrondiffrakciós vizsgálata volt,
melynek eredményeit 52 angol nyelvû publikációban közölte – nemzetközi, referált
folyóiratokban. A témában írt disszertációval 1974-ben elnyerte a fizikai tudományok
kandidátusa címet.
Rendszeresen részt vett – esetenként
szervezôként is – a szakterület nemzetközi
konferenciáin; valamint több éven át tagja
volt nemzetközi fizikai bizottságoknak.
1994-tôl a KFKI Számítástechnikai Rt.
tanácsadójaként kezdett – egyéb informatikai feladatok mellett – foglalkozni az
internettechnológiák speciális alkalmazásaival a képzômûvészeti alkotások bemutatása, a mûvészettörténet oktatása és a
múzeumi kurátorok munkájának segítése
céljából. Ennek eredményeként jöttek létre
1996-ban (és fejlôdnek azóta folyamatosan)
a nemzetközileg is jegyzett, nagy látogatottságú Képzômûvészet Magyarországon
(www.hung-art.hu/index-hu.html), valamint
a Web Mûvészeti Galéria (www.hung-art.
hu/index-hu.html) címû honlapok és a hozzájuk kapcsolódó speciális képzômûvészeti
kiállítások.

Egyetemi diplomát 1958-ban Budapesten,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
vegyész szakán szerzett. Ezt követôen 1991ig tudományos kutatóként, majd intézeti
vezetôként dolgozott a Magyar Tudományos
Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetében
(MTA KFKI). Szûkebb szakterülete a szilárdtestek fizikáján belül a mágneses szerkezetek
és fázisátalakulások neutrondiffrakciós vizsgálata volt, melynek eredményeit 52 angol
nyelvû publikációban közölte – nemzetközi,
referált folyóiratokban. A témában írt disszertációval 1974-ben elnyerte a fizikai
tudományok kandidátusa címet.
Rendszeresen részt vett – esetenként
szervezôként is – a szakterület nemzetközi
konferenciáin; valamint több éven át tagja volt
nemzetközi fizikai bizottságoknak.
1994-tôl a KFKI Számítástechnikai Rt.
tanácsadójaként kezdett – egyéb informatikai feladatok mellett – foglalkozni az
internettechnológiák speciális alkalmazásaival a képzômûvészeti alkotások bemutatása, a mûvészettörténet oktatása és a
múzeumi kurátorok munkájának segítése
céljából. Ennek eredményeként jöttek létre
1996-ban (és fejlôdnek azóta folyamatosan)
a nemzetközileg is jegyzett, nagy látogatottságú Képzômûvészet Magyarországon
(www.hung-art.hu/index-hu.html), valamint a
Web Mûvészeti Galéria (www.hung-art.hu/
index-hu.html) címû honlapok és a hozzájuk
kapcsolódó speciális képzômûvészeti kiállítások.

Különdíjak Special Prizes

Toldy Ferenc Gimnázium
Toldy Ferenc Secondary Grammar School

A HáziPatika.com azokhoz szól, akik
egészségügyi állapotukról, egyes betegségekrôl, egészségügyi intézményekrôl szeretnének tájékozódni, illetve egészséges életmódot kívánnak kialakítani. Célja, hogy ehhez
szakmailag megbízható, kiegyensúlyozott és korszerû
tartalmak álljanak rendelkezésre. A weboldal orvosok,
egészségügyi szakemberek közremûködésével és szakmai felügyelete mellett készül és igazodik az akadémikus
orvostudomány általánosan elfogadott irányvonalaihoz.
Tematikájából adódóan komoly, szakmai oldalról közelítô,
de mindenki számára közérthetô, mellôzi a szakzsargont.

Életmûdíj Award for a life‘s work

iPhone játék

Legszórakoztatóbb tartalom különdíj
Most entertaining content special award

iPhone játék

Az elektronikus gazdaság fejlesztéséért különdíj
Special award for the development of the electronic economy

szek.org

toldygimnazium.hu

Iskolák különdíj
Schools special award

Derma Szépségszalon
Derma Beauty Parlor

HáziPatika.com
HáziPatika.com
Különdíjak Special Prizes

Junior különdíj
Junior special award

darocziandrea.hu

hazipatika.com

Nívódíj a többéves kiváló színvonal biztosításáért
Award for providing excellent quality for several years

2008. ÉVI NYERTESEK Winners in 2008

Versenymû címe \ Beterjesztô cégnév (magyar) \ Beterjesztô cégnév (angol)
hirek.csillagaszat.hu \ Magyar Csillagászati Egyesület \ Hungarian Astronomical Association
orkenyistvan.hu \ Országos Széchényi Könyvtár \ National Széchényi Library
erdeszetilapok.hu \ Országos Erdészeti Egyesület \ Forestry Pages and the Association
of National Forestry
irodalmiakademia.hu \ Petôfi Irodalmi Múzeum \ The Museum of Literature Petôfi
fictionkult.hu \ Fiction Kult \ Fiction Kult
mindroom.hu \ Digital Natives Kft. \ Digital Natives Ltd.
veledutaztam.hu \ Veled Kft. \ Veled Ltd.
videosmart.hu \ Next Project Kft. \ Next Project Ltd
Fortix, Ignite PC CD/DVD \ CIT Systems Kft. \ CIT Systems Ltd.
igomyway.com \ Nav N Go Kft. \ Nav N Go Ltd.
cetebe.hu \ Carnation Zrt. \ Carnation Ltd
vitaminsziget.com \ Vitaminsziget Kft. \ Vitaminsziget Ltd.
babaszoba.hu \ HáziPatika.com Kft. \ HáziPatika.com Ltd.
hallatlan.hu/hirado \ Hallatlan Alapítvány \ Hallatlan Fundation
tudatosvasarlo.hu \ Tudatos Vásárlók Egyesülete \ Association of Conscious Consumers
nfu.hu \ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Carnation Zrt. \ Hungarian Development Agency,
Carnation Ltd.
pedigreeorokbefogadas.hu \ Netpositive Kft., Café Contact Kft. \ Netpositive Ltd., Café Contact Ltd.
okm.gov.hu \ Oktatási és Kulturális Minisztérium \ Ministry of Education and Culture
energiakaland.hu \ Carnation Zrt. \ Carnation Ltd.
TeljesítményMenedzsment / PerformanceManagement \ ALEAS Group Kft. \ ALEAS Group Ltd.
Digitális segédlet - Nyomdaipari technológiai ismeretek / E-learning Help for
Printing Press Technology DVD-ROM \ JACSOMEDIA Kft. \ JACSOMEDIA Ltd.
Krízsismenedzsment / Crisis Management CD-ROM \ OTP Bank Nyrt., Neting
Informatika Kft. \ OTP BankPlc., Neting Information Technologies Ltd.
Magyar nyelvû Adobe Gyorstalpaló DVD sorozat / Adobe Training DVD series in
Hungarian \ Trans-Europe Kft. \ Trans-Europe Ltd.
provitamin.hu \ ProVitamix Kft. \ ProVitamix Ltd.
cultiris.com \ Kossuth Kiadó Zrt. \ Kossuth Publishing Group
kellykiado.hu \ Kelly Kereskedelmi Kft. \ Kelly Commercial Ltd.
fotomarket.hu \ FotoMarket Kft. \ FotoMarket Ltd.
fairbusiness.hu \ Páneurópa Jogász Unió, INFOMEDIATOR Pokland Kft. \ Paneurope
Jurists’ Union, INFOMEDIATOR, Pokland Ltd.
badacsony.com \ Chrome Kreatív Munkák Kft. \ Chrome Creative Works Ltd.
otptravel.hu \ Active Vision Kft. \ Active Vision Ltd.
nyirbatorizeneinapok.hu \ Carnation Zrt. \ Carnation Ltd.
Pocket Guide turistaszofver / Pocket Guide Tourist Software \ MTA SZTAKI \ MTA SZTAKI
szombathely.hu \ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata \ Municipality of the
County Right City of Szombathely
asztalom.hu \ Viala Kft. \ Viala Ltd.
fotexnet.hu \ Fotexnet Kft. \ Fotexnet Ltd.
tablazat.hu \ Industria Magyarország Kft., Bigfish Kft. \ Industria Hungary Ltd., Bigfish Ltd.
kithirlevel.hu \ GM Consulting \ GM Consulting

http://herend.com \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
www.reneszansziwiw.hu \ Petôfi Irodalmi Múzeum \ Museum of Literature Petôfi
http://nyugat.oszk.hu \ Országos Széchényi Könyvtár \ National Széchényi LibraryElectronic Document Centre
www.navngo.com \ Nav N Go Kft. \ Nav N Go Ltd.
Crysis Warhead DVD \ Crytek Hungary \ Crytek Hungary Ltd.
www.telesport.hu \ MTV ZRt. – Carnation Zrt. \ Hungarian Television/Carnation
www.heinekenmusic.hu \ Oditech Studio \ Oditech Studio
www.kattancs.hu \ Online Media Stúdió \ Online Media Studio
www.50plusz.hu \ HáziPatika.com Kft. \ HáziPatika.com Ltd.
http://beres.hu \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
www.patikamagazin.hu/index.php \ Galenus Gyógyszerészeti Lap-és Könyvkiadó Kft.
\ Galenus Publishers for Pharmaceutical Journals and Books Ltd.
www.bortarsasag.hu/hu \ Bortársaság Boltok Kft./BIG FISH Kft. \ Bortársaság
Boltok Ltd./BIG FISH Ltd.
www.eset.hu \ Sicontact Kft. \ Sicontact Ltd.
www.edigital.hu \ Extreme Digital Zrt. \ Extreme Digital Inc.
http://web2.eduweb.hu \ Eduweb Multimédia ZRt. \ Eduweb Multimedia CCo.
Vállalatok társadalmi felelôssége CD \ CSR – Ciroirate Social Responsibility CD \
OTP Bank Nyrt./ Neting Informatika Kft. \ OTP Bank Plc./Neting Informatics Technologies Ltd.
Általános tûzvédelem CD \ General fire protection CD \ Paksi Atomerômû Zrt./
Neting Informatika Kft. \ Paks Nuclear Power Plant Ltd./Neting Informatics Ltd.
Útravaló CD-ROM \ Fort the Road CD-ROM \ Eduweb Multimédia Zrt./Private Moon
Studios \ Eduweb Multimedia CCo./Private Moon Studios
www.wwf.hu \ WWF Magyarország Alapítvány/Defnet Kft. \ WWF Hungary/Defnet Ltd.
www.videosmart.hu \ Next Project Kft. \ Next Project Ltd.
www.felvi.hu \ Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság \ Educatio Public
Benefit Company
www.okm.gov.hu \ Oktatási és Kulturális Minisztérium \ Ministry of Education and Culture
www.hallatlan.hu \ Hallatlan Közhasznú Alapítvány \ Hallatlan Foundation
www.meosz.hu \ MEOSZ Oktatási, Továbbképzô és Távmunka Intézet \ MEOSZ
Educational and Teleworking Institute
www.einclusion.hu \ Informatikai Érdekegyeztetô Fórum \ Forum of the Hungarian IT
Organizations for Information Society
http://afrikaert.hu \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
http://szombathely.hu \ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata \ Municipality
of the County Right City of Szombathely
www.mav-start.hu \ MÁV-START Zrt. \ MÁV-START Co.
www.vendegvaro.hu \ IND Kft. \ IND Ltd.
www.netpincer.hu \ Viala Kft. \ Viala Ltd.
www.unicreditbank.hu \ IND Kft. \ IND Ltd.
www.netrisk.hu \ Netrisk.hu Kft. \ Netrisk.hu Ltd.
www.vatera.hu \ Vatera.hu Kft. \ Vatera.hu Ltd.
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2007. évi nyertesek Winners in 2007
www.libri.hu \ FreeSoft Nyrt.\ Libri Könyvkereskedelmi Ltd./FreeSoft Plc.
www.skiing.hu \ K2 Sí & Snowboard Központ \ K2 Ski&Snowboard Centre
www.netpincer.hu \ Viala Kft. \ Viala Ltd.
www.biztositas.hu \ Biztosítás.hu – Biztosítási Alkusz Kft. \ Biztosítás.hu - Biztosítási Alkusz Ltd.
Öltözködési tanácsok CD \ Clothing Advices CD \ OTP Bank Nyrt./Neting
Informatikai Kft. \ OTP Bank Nyrt/Neting Informatika Ltd.
http://netszkozkeszlet.ektf.hu \ Eszterházy Károly Fôiskola \ Eszterhazy Teacher Training College
www.gyongyforras.hu \ Pedellus Tankönyvkiadó Kft. \ Pedellus Textbook Publisher Ltd.
www.mult-kor.hu \ Múlt-kor Kulturális Alapítvány \ Múlt-kor Cultural Foundation
www.vangoghbudapesten.hu \ Arcus Interactive Group \ Arcus Interactive Group
www.hg.hu \ Ombrello Media Kft. \ Ombrello Media Ltd.
www.wukiland.hu \ Carnation Internet Tanácsadó Zrt. \ Carnation Internet Consulting
www.pottyos.hu \ Friesland Hungária zRt. \ Friesland Foods Hungary
www.nemzetiszinhaz.hu \ Nemzeti Színház \ Hungarian National Theatre
Jumurdzsák gyûrûje CD \ Yoomurjak’s Ring CD \ Private Moon Bt. \ Private Moon
deposit company
www.rosszcsontok.hu \ Glassfish Kft. \ Glassfish Ltd.
„Feltalált szer-elem” \ “Inventend Love” \ Magyar Szabadalmi Hivatal és Eduweb
Multimédia Rt. \ Hungarian Patent Office/Eduweb Multimédia Zrt.
www.mtv.hu \ Carnation Internet Tanácsadó Zrt. \ Carnation Internet Consulting
www.gyenesdias.info.hu \ Chrome Kreatív Munkák Kft. \ Chrome Creative Works Ltd.
www.nhit-it3.hu \ Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács \ National Council for
Communication an Information Technology
www.drdiag.hu \ Dr. Diag Orvos Informatikai Kft. \ Dr. Diag Medical Informatics Ltd.
„Dolgozni fogok” CD \ “I’ll work” CD \ Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége \ The Hungarian National Federation of Associations of Disabled People
Jelnyelv – DVD és munkafüzet \ Sing language at basic and intermediate levels
DVDs and exercise books \ Hallatlan Alapítvány \ Hallatlan Foundation
www.desszert.eu \ Varga Gábor \ Gábor Varga
Rejtekes DVD \ Secret Forest \ Stúdió Baestarts Film & Video Kft. \ Studio Baestarts
Film & Video Ltd.
www.racers.hu/rbs_threespace_final.zip \ Pálmai Róbert – Rebels Demogroup \
Róbert Pálmai – Rebels Demogroup
http://sdt.sulinet.hu \ Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. \ Educatio Public Utility Company
www.kihagy6atlan.hu \ Absurd Kft. \ Absurd Ltd.
www.ingatlan.com \ Arkon Kft. \ Arkon Ltd.

2006. ÉVI NYERTESEk Winners in 2006

2004. ÉVI NYERTESEK Winners in 2004

2002. ÉVI NYERTESEK Winners in 2002

www.csodafa.hu \ Pedellus Tankönyvkiadó Kft. \ Pedellus Textbook Publisher Ltd.
www.szerzoijog.sulinet.hu \ Eduweb Multimédia Zrt. \ Eduweb Multimedia CCo.
www.jelesnapok.hu \ Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
\ John von Neumann Digital Library
www.digitalmarket.hu \ FotoMarket Kft. \ FotoMarket Ltd.
www.fotexnet.hu \ Fotexnet Kft. \ Fotexnet Ltd.
www.netrisk.hu \ Netrisk.hu Elsô Online Biztosítási Alkusz Kft. \ Netrisk.hu First Online
Insurance Broker Ltd.
www.holtankoljak.hu \ Flexport Kft. \ Flexport Ltd.
www.utvonalterv.hu \ Topolisz Térinformatikai Stúdió Kft. \ Topolisz Topological
Information Systems Ltd.
www.webforditas.hu \ MorphoLogic \ MorphoLogic
www.dr.info.hu \ Egészségügyi Kutatóintézet \ National Institute for Strategic Health Research
www.jogiforum.hu \ Jogászoknak Kft. \ Jogászoknak Ltd.
www.epiteszforum.hu \ Építészfórum Kiadói Kft. \ Építészfórum Kiadói Ltd.
www.pim.hu \ Petôfi Irodalmi Múzeum \ The Museum of Literature Petôfi
www.szepmuveszeti.hu \ Mirai Interactive \ Mirai Interactive
www.nol.hu/infografika \ Népszabadság \ Népszabadság
www.edenkert.hu \ Média Online Bt. \ Média Online Partnership
www.greenfo.hu \ Környezetvédelmi Újságírók Társasága \ The Hungarian Society of
Environmental Journalists
www.terasz.hu \ Terasz Kiadó Kft. \ Terasz Publishing Ltd.
www.hallatlan.hu \ Hallatlan Közhasznú Nonprofit Alapítvány \ Hallatlan Public Benefit
Nonprofit Foundation

www.gepbolt.hu \ Carnation Internet Tanácsadó Kft. \ Carnation Internet Consulting Ltd.
http://dvdrent.hu \ Fotexnet Kft. \ Fotexnet Ltd.
www.parkkiado.hu \ Park Könyvkiadó Kft. \ Park Publishing Ltd.
www.kolyokmuzeum.hu \ Magyar Nemzeti Múzeum \ Hungarian National Museum
Krea Súgó (CD-ROM) \ Krea Kft. \ Krea Ltd.
www.system.coedu.hu \ COEDU Távoktatási Kft. \ COEDU Distance Education Ltd.
Budai Vár – Helytörténeti és építészeti emlékek (CD-ROM) \ Enciklopédia Humana
Egyesület \ Enciklopédia Humana Association
www.diafilmmuzeum.hu \ Neumann János Digitális Könyvtár \ Neumann János Digital Libary
www.csango.hu \ Mirai Interactive \ Mirai Interactive
http://korlat.bmknet.hu \ Budapesti Mûvelôdési Központ \ Budapesti Cultural Center
www.flyordie.com \ Solware Kft. \ Solware Ltd.
www.necc.hu \ Rátky és Társai \ Rátky & Partners
www.babelmatrix.org \ Typotex Kft. \ Typotex Ltd.
www.simenfalva.rural-portal.ro \ Mihály Ágoston \ MIDANWEB
Budapesti Városnézô Séták (Pocket PC alkalmazás) \ Edumédia Bt. \ Edumédia Ltd.
www.wiw.hu \ WIWnet Szolgáltató Kft. \ WIWnet Provider Ltd.
Arcanum DVD Könyvtár \ Arcanum Adatbázis Kiadó Kft. \ Arcanum Database Publishing Ltd.

www.egyszervolt.hu \ Color Plus Multimédia Stúdió \ Color Plus Multimedia Studio
Magyarország Nemzeti Parkjai (CD-ROM) \ National Parks of Hungary (CD-ROM)
\ Veszprog Kft. \ Veszprog Ltd.
Játékvilág Magyarországon (CD-ROM) \ The World of Games in Hungary (CD-ROM)
\ Skicc Bt. \ Skicc Ltd.
Manómagyarország (CD-ROM) \ ElfHungary (CD-ROM) \ Profi-Média Kft. \ Profi-Media Ltd.
Oxymulator 2.0 (CD-ROM) \ Tactus Multimédia Stúdió \ Tactus Multimedia Studio
A bábok világa (CD-ROM) \ The World of Puppets (CD-ROM) \ Skicc Bt.
www.fotografus.com \ Szabó Zoltán \ Zoltán Szabó
www.gamerteam.hu \ Gamer.team Kft. \ Gamer.team Ltd.
www.groby.hu \ G’Roby Centrum Kft. \ G’Roby Centrum Ltd.
www.officedepot.hu \ Office Depot \ Office Depot
www.konyvkereso.hu \ Teveli Judit \ Judit Teveli
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2005. ÉVI NYERTESEK Winners in 2005
www.artnet.hu \ ArtHour Net Független Tanácsadó Kft. \ ArtHour Net Independent
Consulting Ltd.
www.filmtortenet.hu \ Film.hu Kft. \ Film.hu Ltd.
www.anagykonyv.hu \ Nagy Könyv Program Iroda \ Nagy Könyv Program Iroda
www.sielok.hu \ Perfect Team Reklám és Kereskedelmi Bt. \ Perfect Team Bt.
Növényvédelmi oktatási anyag (CD ROM) \ Trebag Kft. \ Trebag Ltd.
www.mcd.hu diabetesz online \ e-Press Reklámiroda \ e-Press Ltd.
www.mindentudas.hu \ Mindentudás Egyeteme Kht. \ ENCOMPASS
Kádárkorszak 1956-1968 (CD ROM) \ Multi M Studio Kft. \ Multi M Studio Ltd.
www.kismamaweb.hu \ Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium \ Ministry of
Employment and Labour
www.fotomarket.hu \ Fotomarket Kft. \ Fotomarket Ltd.
www.groby.hu \ Freesoft Rt. \ Freesoft Rt.
www.hazipatika.com \ Házipatika.com Kft. \ Házipatika.com Ltd.
www.muveszetekpalotaja.hu \ Mirai Interactive \ Mirai Interactive
www.haziallat.hu \ Média Online Bt. \ Média Online Bt.
www.danubius.hu \ Café Interactive Kft. \ Café Interactive Ltd.
www.vendegvaro.hu \ Well Press Kiadó Kft. \ Well Press Publishing Ltd.
www.magyarorszag.hu \ Kopint Datorg Rt. \ Kopint Datorg Rt.
www.radio.hu \ Magyar Rádió Rt. \ Hungarian Radio P.L.C.
www.itmentor.hu \ Közigkonzult Bt. \ Közigkonzult Bt.
ManoInformatika \ Profi-Média Kft. \ Profi-Média Ltd.
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2003. ÉVI NYERTESEK Winners in 2003
Ezer év 100 templom (CD-ROM) \ 1000 Years and 100 Church (CD-ROM) \ Nautilus
Multimédia Group \ Nautilus Multimedia Group
Szôlô és bortermelés Magyarországon (CD-ROM) \ Grape and Wine Production in
Hungary (CD-ROM) \ Multi M Stúdió \ Multi M Studio
www.nationalgeographic.hu/tv \ Világ- Kép Kft. \ World – Picture Ltd.
www.fidelio.hu \ Librainvest Bt. \ Librainvest Ltd. www.nonprofit.hu \ NIOK
www.nonprofit.hu \ NIOK
www.copywriters.hu \ Virtuális Reklámügynökség Kft. \ Virtual Advertising Agency Ltd.
www.groby.hu \ G’ Roby Centrum Kft. \ G’Roby Centrum Ltd.
http://aruhaz.fotexnet.hu \ FOTEXnet Kft. \ Fotexnet Ltd.
Boncasztalon az egér (CD-ROM) \ Mouse on Dissection Table (CD-ROM) \ Neting
Informatikai Kft. \ Neting Informatics Ltd.
wap.officedepot.hu \ Office Depot \ Office Depot

2001. ÉVI NYERTESEK Winners in 2001
Pátria (CD-ROM) \ Fonó Records Zenemû \ Fonó Records Ltd.
Szolfézs kezdôknek és haladóknak (CD-ROM) \ Music Theory for Beginner and
Advanced Students (CD-ROM) \ Aurion Kiadó \ Aurion Ltd.
Kereszt és félhold (CD-ROM) \ Cross and Crescent (CD-ROM) \ Enciklopédia
Humana Egyesület \ Enynclopaedia Humana Association
A magyar opera (CD-ROM) \ The Hungarian Opera (CD-ROM) \ Offers Kiadó \ Offers Ltd.
Építômûvészet Magyarországon (CD-ROM) \ The History of Architecture in
Hungary (CD-ROM) \ Kossuth Kiadó \ Kossuth Co.
Magyarország ÚTINFÓ (CD-ROM) \ Hungarian Multimedia Maps (CD-ROM)
\ Térképtár Kft. – CData Bt. \ Térképtár Ltd. Cdata Ltd.
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Eddigi nyertesek Former winners

Eddigi nyertesek Former winners

2009. ÉVI NYERTESEK Winners in 2008

Európai e-Kiválóság Díj

European Seal of e-Excellence

EUROPRIX Top Talent Award

EUROPRIX Top Talent Award

Felhasználóbarát Honlapok / User Friendly Websites

Az Európai e-Kiválóság Díjat 2003. óta évenként
ítéli oda az Európai Multimédia Fórum (EMF) az
infokommunikációs technológia és a digitális
média területén tevékenykedô azon cégek számára, amelyek kiváló referenciákat mutatnak fel
innovációmarketing területén, vagyis:
• innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal
rendelkeznek, valamint
• kiváló marketing módszerekkel népszerûsítik
azokat.

The European Seal of e-Excellence is awarded
yearly since 2003 by the European Multimedia
Forum (EMF) honouring such companies on the
field of infocommunications technology and digital
media, who provide excellent track record in the
marketing of innovation, i.e.:
• have innovative products and services, as well as
• excellent marketing practices to promote them.

EUROPRIX Top Talent Award www.toptalent.
europrix.org – a kreatív tartalmak és innovatív
projektek európai versenye diákok és kezdô
szakemberek részére

The EUROPRIX Top Talent Award www.toptalent.
europrix.org is the initiative of the International
Center for New Media (ICNM). TTA is Europe’s
contest for young professionals and students
under 30 year who work on innovative projects in
the field of e-contents and design-using whatever
multimedia channel or platform.
The next call for application will be launched in
spring 2010 in the following categories:

ajanlatguru.hu \ Ajánlatguru.hu Bt. \ Ajánlatguru.hu Lp.
alberlet.hu \ Alberlet.hu Kft. \ Alberlet.hu Ltd.
alfadrogeria.hu \ Renetonline Kft. \ Renetonline Ltd.
audi.hu/hu \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
biztositas.hu \ Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. \
Biztosítás.hu Insurance Broker Ltd.
bkv.hu \ BKv Zrt. \ BKV Inc.
cerny.hu \ Peter Cerny Mentôszolgálat, VISUALIA Kreatív
Ügynökség \ Peter Cerny Ambulance, VISUALIA Creative Agency
darocziandrea.hu \ Westerlike Informatikai és Kereskedelmi Kft. \
Westerlike Ltd.
dentalnumberone.com \ Dental Number One \ Dental Number One
djuice.hu \ Carnation \ Carnation
drinfo.hu \ e-Press Kft. \ e-Press Ltd.
dunaujvaros.com \ DunaNet Design Studio Kft. \ DunaNet
Design Studio
egeszsegkalauz.hu \ UBM Medica Magyarország Kft. \ UBM
Medica Hungary Ltd.
egeszseg-portal.hu \ Piarsoft Kft. \ Piarsoft Ltd.
ekepzes.hu (MS Office Excel 2007) \ WSH Kft. \ WSH Ltd.
ekepzes.hu (OpenOffice.org 3 Writer) \ WSH Kft. \ WSH Ltd.
euzert.hu \ Euzert Uniós Továbbképzô Kft. \ Euzert Ltd.
fapadoskonyv.hu \ Piarsoft Kft. \ Piarsoft Ltd.
fictionkult.hu \ Fiction Kult \ Fiction Kult
fidelio.hu \ Fidelio Média Kft. \ Fidelio Média Ltd.
filmhiradok.nava.hu \ Neumann Nonprofit Kft. \ John von
Neumann Digital Library and Multimedia Centre Public Company
fitvideo.hu \ FitVideo Kft. \ FitVideo Ltd.
fotexnet.hu \ Fotexnet Kft. \ Fotexnet Ltd.
galeriasavaria.hu \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
gramofon.nava.hu \ Neumann Nonprofit Kft. \ John von
Neumann Digital Library and Multimedia Centre
gsm-online.hu \ Piarsoft Kft. \ Piarsoft Ltd.
gumidirekt.hu \ Altirex Kft. \ Altirex Ltd.
gyerekkelvagyok.hu \ Homo Ludens Magyarország Kft. \
Homo Ludens Ltd.
hajraveszprem.hu \ Néró Sport Kft. \ Nero Sport Ltd.
hazipatika.com \ HáziPatika.com Kft. \ HáziPatika.com Ltd.
hermanisk.hu \ Herman Ottó Általános Iskola \ Herman Ottó
Elementary School
hoszigeteles.net \ NIKECELL Hôszigetelôanyag-gyártó és
Forgalmazó Kft. \ NIKECELL Ltd.
huszadikszazad.hu \ H.O.W. Project Kft. \ H.O.W. Project Ltd.
ikea.hu \ IKEA Lakberendezési Kft. \ IKEA Homefurnishing Ltd.

Az Európai e-Kiválóság Díjra az EMF idén nyolcadik alkalommal intézett felhívást, melyre nevezéseket 2009. december 31-ig lehet benyújtani
a www.-seal-of-excellence.org weboldalon.
Az eFestival díjnyertesek kedvezményes áron
nevezhetnek, mivel a Magyar Tartalomipari
Szövetség (MATISZ) tagszervezete az Európai
Multimédia Fórumnak. A Díj gyôzteseinek kihirdetésére egy Díjkiosztó Gála keretében kerül
sor az IKT ipar legjelentôsebb Európai rendezvényén, a hannoveri CeBIT kiállításon 2010.
márciusában.

The European Seal of e-Excellence can be applied
for the 8th time this year, until 31 December 2009 on
the www.-seal-of-excellence.org website.
The eFestival award winners can nominate for
a discount fee, as the Hungarian Association of
Content Industry (MATISZ) is a member organization
of the European Multimedia Forum. The winners of
the Seal will be announced at an Award Ceremony
at CeBIT, the European trade show for the ICT
industry in Hanover at March 2010.
Interested companies may apply online at
www.seal-of-excellence.org/application
For more information – please contact:

Online jelentkezési lehetôség:
www.seal-of-excellence.org/application
Bôvebb információ – kapcsolatfelvétel:
IDOIA BUSTINDUY, PR koordinátor
EURÓPAI MULTIMÉDIA FÓRUM
B-1050 Brüsszel, rue Hector Denis 55.
Tel: +32 2 219 03 05
idoia@emfs.eu
www.e-multimedia.org

IDOIA BUSTINDUY, PR Coordinator
EUROPEAN MULTIMEDIA FORUM
55, rue Hector Denis – B-1050 Brussels
Tel: +32 2 219 03 05
idoia@emfs.eu
www.e-multimedia.org

Az ausztriai székhelyû International Center for
New Media (ICNM) 1998 óta rendezi meg az
“EUROPRIX Top Talent Award” fesztivált, mely
Európában egyedülálló módon fiatal alkotóknak ad alkalmat arra, hogy kilenc kategóriában
pályázhassanak a legjobb 30 évnél fiatalabb
multimédiás tervezô címért. A kategóriák tematikája lefedi az új média összes területét az
internetes megjelenéstôl az interaktív televíziózásig, a szervezôk azon célját szolgálva, hogy a
leginnovatívabb, a jelenkori csúcstechnológiát
legtehetségesebben alkalmazó fiatal tervezôk
(többnyire diákok) munkáit megjelenítse, nép
szerûsítse.
A 2010. évi felhívást tavasszal teszik közzé az
alábbi kategóriákban:
•	Online / Web projektek
•	Offline projektek / Interaktív DVD
• Mobil alkalmazások
• Játékok
•	Interaktív számítógépes grafika
•	Interaktív installáció
•	Interaktív TV
• Tartalom eszközök és interfész tervezés
• Digitális videó és animációk

• Online / Web Projects
• Offline Projects / Interactive DVD
• Mobile Applications
• Games
•	Interactive Computer Graphics
•	Interactive Installations
•	Interactive TV
• Content Tools & Interface Design
• Digital Video & Animations

innovacio.hu \ Magyar Innovációs Szövetség, VISUALIA
Kreatív Ügynökség \ Hungarian Association for Innovation,
VISUALIA Creative Agency
intimzona.hu \ Carnation \ Carnation
iranyitokepzes.hungarocontrol.hu \ Carnation \ Carnation
iroda.hu \ Iroda.hu Kft. \ Iroda.hu Inc.
itthon.hu \ Magyar Turizmus Zrt. \ Hungarian National Toursit Office
jateknet.hu \ JátékNet.hu Webáruház Kft. \ JátékNet.hu
Webshop Ltd.
keruljkozelebb.hu \ Carnation, Próbakô Kommunikáció,
Carbon Group Communication \ Carnation, Próbakô
Communications, Carbon Group Communication
kolchis.hu \ VISUALIA Kreatív Ügynökség \ VISUALIA Creative Agency
kolping.hotel.hu \ Kolping Hotel Kft. \ Kolping Hotel Ltd.
koponyeg.hu \ Arkon Solutions Kft. \ Arkon Solutions Ltd.
lovasok.hu \ Pegazus Online Média Kft. \ Pegazus Online Média Ltd.
luxorium.hu \ Carnation \ Carnation
magyarorszag.hu \ Kopint Datorg Zrt. \ Kopint Datorg
Infocommunications Ltd.
magyarulbabelben.net \ Typotex Elektronikus Kiadó \ Typotex
Ltd. Electronic Publishing House
matekmindenkinek.hu \ Matek Oázis Kft. \ Matek Oázis Ltd.
mav-start.hu \ MÁV-START Zrt. \ MÁV-START Railway
Passenger Transport Co.
mbike.com \ Mbike Kft. \ Mbike Ltd.
mdosz.hu \ Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége \
Hungarian Dietetic Association
mediterran.hu \ Mediterrán Magyarország Betoncserép
Gyártó Kft. \ Mediterrán Hungary Ltd.
mig.hu \ Madách Imre Gimnázium \ Madách Imre Secondary
Grammar School
miskolc.hu \ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata \
Municipality of Miskolc
mokk.muzeumokmindenkinek.hu \ Szabadtéri Néprajzi
Múzeum \ Hungarian Open Air Museum
mr1-kossuth.hu \ Piarsoft Kft. \ Piarsoft Ltd.
mtak.hu \ Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára,
VISUALIA Kreatív Ügynökség \ Library of the Hungarian
Academy of Sciences, VISUALIA Creative Agency
mti.hu \ Magyar Távirati Iroda Zrt. \ Hungarian News Agency
nagynap.hu \ BigDay Kft. \ BigDay Ltd.
netedeny.hu \ Ve-Falko Kft. \ Ve-Falko Ltd.
nyelvemlekek.oszk.hu \ Országos Széchényi Könyvtár \
National Széchényi Library

Zsûri / The Jury

nyitvatartas.hu \ Elintézzük.hu Kft. \ Wesolveit.hu Ltd.
pecs.hu \ EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit
Közhasznú Kft. \ EUNet 2000 Ltd.
petnet.hu \ Petnet Kft. \ Petnet Co.
polomania.hu \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
raiffeisen.hu \ Carnation \ Carnation
reklamfalo.hu \ AD4Sale Kft. \ AD4sale Ltd.
saga.hu \ SáGa Foods Zrt. \ SáGa Foods Inc.
sarvarfurdo.hu \ Chrome Kreatív Munkák Kft. \ Chrome
Creative Works
shopping.hu \ OANDER Media Kft. \ OANDER Media Ltd.
sielok.hu \ Síelôk Weblapja / Síelôk Bt. \ Síelôk Lp.
sulivilag.hu \ Sulivilag.hu Oktatásfejlesztési Nonprofit Kft. \
SchoolWorld Education and Social Portal
szamlazz.hu \ KBOSS.hu Kft. \ KBOSS.hu Ltd.
szek.org \ Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért
Közhasznú Egyesület \ Association for E-commerce
telenor.hu \ Carnation \ Carnation
tlgsys.com \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
toldygimnazium.hu \ Toldy Ferenc Gimnázium \ Toldy Ferenc
Secondary Grammar School
tudositok.hu \ Media Networking Kft. \ Media Networking
Communications Ltd.
villanyiborvidek.hu \ Villány-Siklósi Borút Egyesület \ VillánySiklós Wine Route Association
vipcast.hu \ MediaworX Bt. \ MediaworX Lp.
vitorlazas.hu \ Abfox Kft. \ Abfox Ltd.
west-balaton.hu \ Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. \
West-Balaton Tourism Office Non-profit Ltd.
www2.iqc.hu/ilias391 \ IQ ConsultinG SzervezetFejlesztô és
Tanácsadó Kft. \ IQ ConsultinG Ltd. / ALEAS Simulations Inc.
ynfoo.com \ Webshark Kft. \ Webshark Ltd.
A felhasználóbarát minôsítésrôl bôvebben
a www.matisz.hu/Felhasznalobarat-minosites.494.0.html
weboldalon olvashat.
You can read mor about the user-friendly qualification at
www.matisz.hu/Felhasznalobarat-minosites.494.0.html website.

Bartha Katalin / Katalin Bartha
Dombi Gábor / Gábor Dombi
Fekete Zsombor / Zsombor Fekete
Fischer Gábor /Gábor Fischer
Forgó Sándor / Sándor Forgó
Hargitai Ferenc / Ferenc Hargitai
Hernádi Gábor / Gábor Hernádi
Horváth Noémi / Noémi Horváth
Kaszai Pál / Pál Kaszai
Mayer Erika / Erika Mayer
Márkus Zsolt / Zsolt Márkus
Mlinarics József / József Mlinarics
Nagy Andrea / Andrea Nagy
Nagy Sándor / Sándor Nagy
Novák Zsolt / Zsolt Novák
Sas Tibor / Tibor Sas
Sárközi Erika / Erika Sárközi
Slemmer László / László Slemmer
Szántai Katalin / Katalin Szántai
Tárczy Judit / Judit Tárczy
Tóth Krisztián / Krisztián Tóth
Turák János / János Turák
Wagner Balázs / Balázs Wagner

