
NJSZT HÍRLEVÉL 
2011. augusztus 24. 

 

 
Nyárutói legfrissebb  
 
ESEC/FSE 2011  
A világ egyik legjelentősebb szoftverfejlesztési konferenciája Szegeden  
 
Ebben az évben 2011. szeptember 5-9. között Szegeden kerül megrendezésre az ESEC/FSE 2011 
konferencia, amely a világ egyik legelismertebb, szoftver-fejlesztésről szóló szakmai 
konferenciasorozatának része. (The joint meeting of the European Software Engineering Conference 
and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering). Az ESEC konferencia 
1997. óta kétévente, az FSE 1993. óta évente kerül megrendezésre. Páratlan években a két 
konferenciát egy közös konferenciaként tartják.  
 
Az előadások kiválasztása szigorú bírálati folyamat alapján történik, általában 20% alatti az elfogadási 
arány. 
  
Bővebb információ: http://2011.esec-fse.org/  
 
 
Szoftvertechnológiai Fórum  
Új kihívások a szoftverfejlesztésben 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait az NJSZT Újklub (IEEE CS-NJSZT Fórum) 
Szoftvertechnológiai Fórumának rendezvényére! (A rendezvényen való részvétel díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött!) 
 
Időpont: 2011. szeptember 12. (hétfő), 10:00-14:00 
Helyszín: BME, „I” Épület, fszt. B017 Előadóterem (1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.) 
 
Bővebb információ:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110822/szoftvertechnologiai-forum-uj-kihivasok-a-
szoftverfejlesztes-teruleten 
 

 
Őszi rendezvények 
 
Magyarországi Web Konferencia 2011 
 
2011. október 8-án, a Budai várban immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a legnagyobb 
hazai web-fejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvény, a Magyarországi Web Konferencia. 
 
A konferencia évről évre megkísérli a legújabb webes technológiák és trendek bemutatását a sok száz 
fős hazai szakmai közönségének, zászlajára tűzve a szabványok és az akadálymentesség mind 
szélesebb körű terjesztését. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, kezdőktől a profikig, 
legyen bár fejlesztő, grafikus, vagy aki kettejüket összehozza. A konferencia szervezői a 
hagyományokhoz híven a Weblabor Magazin és a Magyar Webért Egyesület, támogatói pedig a 
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Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a legjelentősebb s legdinamikusabban fejlődő 
nemzetközi és hazai vállalkozások. 
 
A konferencia programja és további tudnivalók elérhetők a http://webkonf.org címen. 
 
 
5. DE! konferencia 
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 
Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 
innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 
társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 
Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  
 
 
Gazdaságinformatikai Konferencia 2011. 
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  
 
A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos gazdaságinformatikai Konferencia" célja,  
hogy az oktatók, kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 
eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai 
infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén, hogy a gazdaságinformatikai 
szakképzésért felelős oktatókat összehozzuk a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 
foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassuk az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 
területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 
 
További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 

 
 
Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT-díjak 
 
Évtizedes hagyományaihoz hűen az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában 
jelentős eredményt elért szakembereket. Kérjük, hogy javaslataikat a Díjbizottság részére a 2011. évi 
Neumann- és Kalmár-díjra, valamint a Tarján-emlékéremre, a Kemény János-díjra és a Neumann-
emlékplakettre, legfeljebb egy oldalas indoklással együtt legkésőbb szeptember 8-ig küldjék meg a 
titkarsag@njszt.hu címre, Konfár Lizának.  A kitüntetések ünnepélyes átadására 2011. november 24-
én, az 5. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül majd sor.  
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
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Kovács Attila-díj 2011 – Újságírók az információs társadalomért 

 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 
közösen hirdeti meg az év informatikai újságírója díjat, amelyet a közelmúltban elhunyt kiváló 
újságíróról, Kovács Attiláról neveztek el. 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2010-ben és 
2011-ben készült munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért, hírt adott annak a 
mindennapi életre gyakorolt hatásairól; beszámolt az információs társadalom életminőséget javító 
vívmányairól; és felhívta a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú kockázatokra is. A díjra 
jelöltek között szerepelhetnek a nyomtatott, az online és az elektronikus (TV, rádió) média képviselői, 
így akár bloggerek is. 
A kiírók 2011. szeptember 30-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT  Kovács Attila-díj honlapján. 
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 
jelöléseit is. 
 
A Kovács Attila-díj honlapján megtekinthető a korábbi díjazottakról készült összefoglaló és 
kiemelkedő írásaik. 

 
 
Feliratkozás hírlevélre 
 
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  
 
Üdvözlettel: NJSZT  
 

http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-%E2%80%93-az-ev-informatikai-ujsagiroja
http://njszt.hu/neumann/hir/20110822/kovacs-attila-dij-2011-ujsagirok-az-informacios-tarsadalomert
http://www.njszt.hu/

