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7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2013. november 28. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 
Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A 
konferencia a „Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről, 
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció 
mindentudóit is fenyegethetik.  

 
A konferencia tervezett programja: 

 
 Bőgel György – „Grand Coalition: Hogy jutottunk idáig?” 

 Sugár Mihály – „A konferencia időpontjában legaktuálisabb helyzet elemzése” 

 Csepeli György - Prazsák Gergő – „Élet az offline és az online térben” 

 Korányi László: Ne csak használói, alakítói is legyünk a digitális világnak! 

 Az NJSZT 2011. évi díjainak, valamint a „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” 

elismerés átadása 

 Sík Zoltán Nándor – „Az információs társadalmak árnyoldalai” 

 Gacsal József – „Változó ipar és az oktatás kapcsolata egy változó világban” 

 Pukler Gábor – „Mobil(T)árca” 

 Dr. Sós Éva és Miletics Pál – „Megelőzés okostelefonnal” 

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. További információ és jelentkezés: 
http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-eselyegyenloseg-de-konferencia 

 
 

Hírmagazin 
Megjelent a hírmagazin júliusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak Superman memóriakristályáról, a Wi-vi 
technológiáról, egy új GPU-programozási nyelvről, virtuális Lolitáról a füllel látásról, az internet 
újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól. 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-julius 

 
 
Jelöljön Ön is! 
 
NJSZT-díjak 
 
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős 
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az 
idei Neumann- és kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-emlékplakettre 
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– legfeljebb egy oldalas indoklással – legkésőbb 2013. szeptember 20-ig küldjék el a Díjbizottság 
elnökének, Péceli Gábornak címezve a titkarsag@njszt.hu címre. A díjátadásra 2013. november 28-
án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A díjakról részletek itt olvashatók. 
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 

 
 
Az év újságírója – Kovács Attila-díj 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) ismét közösen 
hirdeti meg Az év informatikai újságírója díjat, amely az elhunyt kiváló újságíró, Kovács Attila nevét 
viseli. 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2013-ban készült 
munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért. Átfogó képet adott az információs 
társadalom életminőséget javító képességeiről, adottságairól, felhívta a figyelmet az új 
lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, illetve beszámolt a modern infokommunikáció mindennapi 
életre gyakorolt hatásáról vagy azokról a hibákról, amelyek mindezeket hátráltatják. A díjra jelöltek 
között szerepelhetnek a nyomtatott, az elektronikus (TV, rádió) és az online és média képviselői, így 
akár bloggerek is. 
 
Fontos változás az idei évtől, hogy a díjra nem csak jelölni, hanem önállóan pályázni is lehet. 
A kiírók 2013. október 1-jéig várják a pályázatokat és jelöléseket a díjra az NJSZT honlapján: 
http://njszt.hu/kovacs-attila-dij-2013-az-ev-informatikai-ujsagiroja. A szakmai szervezetek mellett 
várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak jelöléseit is, valamint a korábban 
jelölt, de nem díjazottak pályázatait is. A bírálat fontos szempontjai közé tartoznak azok a törekvések, 
melyek az információkommunikáció népszerűsítő hatásán túl, célul tűzték ki a digitális szakadék 
áthidalását is.   
A díj átadására a 2013. november 28-án megrendezendő 7. Digitális Esélyegyenlőség Konferencián 
kerül sor. 

 
 
Őszi előzetes 
 
HTE MediaNet 2013 konferencia 
2013. október 3-4., Velence Resort & Spa 
 
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében Velencén kerül 
megrendezésre a HTE MediaNet 2013 konferencia. A korábbi sikeres TV-konferencia megújításaként 
(a HTE médiakonferenciák sorában tehát tizenharmadik alkalommal) a hagyományok alapján ez a 
kétévente tartandó rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai 
eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. 
Résztvevői első sorban a területen tevékenykedő cégek vezető szakemberei, kutató-fejlesztő 
projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói. 
A rendezvény fókuszában a digitális átállás helyzete, következményei, az aktuális kormányprogramok 
médiatechnológiai vetületei, a hálózatsemlegesség kérdései, a körzeti/regionális digitális átállás 
lehetőségei és más, a távközlés, informatika és média szinergiájából táplálkozó infokommunikáció 
aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdései állnak. 
Célja, hogy lehetőséget teremtsen a médiatechnológiai és infokommunikációs piac változásainak 
megismerésére, a legújabb műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési 
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elképzelések közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, az együttműködés elmélyítésére, a 
személyes és közvetlen kapcsolatok kialakítására. 
A szakmai tematika és további információk elérhetőek a csatolt felhívásban vagy a konferencia 
honlapján: http://www.hte.hu/medianet2013 
 
Előadásra való jelentkezés határideje: július 15. 

 
 
Hacktivity 2013 
2013. október. 11-12., Budapest MOM Kulturális Központ 
 

Charlie Miller, a Twitter vezető biztonsági mérnöke a 10. Jubileumi Hacktivity-n!  
 
Október 11-12-én immár tizedik alkalommal újra itt a Hacktivity, Kelet-Közép-Európa legnagyobb 
független IT Biztonsági Fesztiválja. 1200 hacker a világ minden tájáról, előadások párhuzamosan két 
szekcióban, interaktív kiscsoportos workshopok, új, termék demonstrációs szekció, hardver hacking, 
lockpicking, live showk, 24 órán át tartó hacker verseny, igazi fesztiválhangulat és jubileumi esti 
party! 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013, és 
http://www.hacktivity.com 

 
 
XXVI. Neumann Kollokvium 
2013. november 22-23., Veszprém 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2013-ban immár 26. 
alkalommal rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot. A hazai egészségügyi informatika 
– több évtizedes hagyománnyal rendelkező-seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken, 
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató – és 
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci 
szereplők megjelenésére is. 
 
Fő témák 2013-ban: 

 Interoperabilitásés elektronikus betegrekord 

 Jelfeldolgozás és döntéstámogatás 

 Telemonitorozás és krónikus betegség-menedzsment 

 Adminisztratív adatbázis elemzés 

 Egészségügyi informatika oktatás és betegoktatás 

 Gyógyszer-információ átadás új ICT megoldásokkal és eszközökkel 
 
Kapcsolódó rendezvény: 
Olasz-Magyar eHealth együttműködési szekcióülés 
 
Részletes információ honlapunkon: 
http://neumann-kollokvium.njszt.hu 
 
Regisztráció, absztrakt beküldés: 
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann-2013 
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A jövő múltja – Neumanntól az internetig 
 
 
Könyv és kiállítás 
 
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor, 
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a 
szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. 
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft. 
 
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu 

 
 
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 

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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