
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. szeptember 25. 

Együttműködési megállapodás a KLIK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság között 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a fenntartása alá tartozó közoktatási intézmények 
ECDL vizsgaközpontjainak üzemeltetéséről írt alá együttműködési megállapodást a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társasággal (NJSZT). 
A KLIK és az NJSZT között született megállapodás célja az országos hálózattal rendelkező ECDL 
vizsgarendszer gördülékeny továbbműködtetése annak érdekében, hogy a számítógép felhasználói 
ismeretek elsajátítására mindenkinek egyenlő esélye legyen. 
Az együttműködés szabályozza a vizsgarendszer működtetésének feltételeit, és meghatározza a 
további fejlesztések területeit. 

 
 
Megújul és tartalmilag bővül az ECDL 
 
Ez év október 15-től jelentősebb tartalmi változások lesznek az ECDL vizsgarendszerben. Az ECDL 
továbbra is a digitális készségek folyamatos fejlesztését kínálja: sohasem évül el, igény szerint új 
vizsgákkal frissíthető, és adott keretek között újabb és újabb modulokkal bővíthető. A 4 vagy 7 
modulos tanúsítvány megszerzését követően továbbra is lehetőség van bármikor új vizsgákat tenni, 
és ún. ECDL modul-tanúsítványokat szerezni. 
A legfontosabb változás, hogy két új témával bővül a választható modulok sora: az egyik az IT 
biztonság, amely elsősorban a számítógép-használói tudatosság fontosságára hívja fel figyelmet; a 
másik az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, amely a elektronikus úton történő korszerű 
ügyintézéshez nyújt egyre nélkülözhetetlenebb segítséget. 
 
Az október 15-től életbe lépő változásokról részletek itt olvashatók: 
http://njszt.hu/ecdl/hir/20130626/valtozas-az-ecdl-rendszerben  

 
 

 
 
7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2013. november 28. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 

Új előadással bővült a DE konferencia programja! 
Már csak korlátozott számban lehet regisztrálni! Ne hagyja ki a lehetőséget! 
Regisztráljon MOST! 
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7 
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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 az aktuálisabb 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 oktatás kapcsolat egy változó világban” 

 Pukler Gábor – „MobilTárca” 

 Kürti Sándor – „A digitális szakadék feletti reménysugár – hátrányos helyzetűek online 

interaktív nyelvoktatása” 

 Sós Éva és Miletics Pál – „Megelőzés okostelefonnal” 

További információ és jelentkezés: http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitalis-
eselyegyenloseg-de-konferencia 

 
 
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. 
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Időjárás előrejelzés számítógép segítségével 
Megemlékezés Neumann János és társai egykori munkájáról 
 
Hatvanhárom évvel ezelőtt végre megvalósult Richardson álma, hogy az időjárás előrejelzés 
gyorsabbá vált, mint maga az időjárás változás (Peter Lynch: The Emergence of Numerical Weather 
Prediction: Richardson's Dream;  isbn: 9780521857291;  Cambridge University Press). Richardson az 
előrejelzés elvét már a húszas években kidolgozta, de a számítások bonyolultsága és nem-linearitása 
miatt azok nem voltak elvégezhetők kellő időben, azaz a változások előbb következtek be, mint az 
eredmények. A célt jóslás felgyorsítása, értelmes felhasználhatósága jelentette. Ezt sikerült 1950-ben 
Neumann Jánosnak és társainak az ENIAC gépen megvalósítania a barotrópikus örvénylési egyenletek 
numerikus megoldásával. A témában dr. Gyarmati Péter cikkét tovább olvashatja: 
http://njszt.hu/neumann/hir/20130925/evfordulo-idojaras-elorejelzes-szamitogep-segitsegevel 
 
A témával összefüggésben a Szentendre Szalon 2013. november 28-án, 18 órától, a Pest megyei 
Könyvtár Olvasótermében összejövetelt szervez, amelyen Németh Lajos meteorológus előadásában 
elmondja mit hozott az elmúlt 63 esztendő az időjárás előrejelzésében. 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent a hírmagazin szeptemberi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai 
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a jövő fejlesztésiről, NeXtScale-ről, a Samsung 
okosórájáról, az internet és a telekommunikáció újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti 
hazai és nemzetközi aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-szeptember 
 
 
Lehengerlő DOStalgia 
 
Idén 35 éves az Országos Közúti Adatbank és 30 éves a közúti informatika. A közúti igazgatóságok az 
1970-es évek „nagygépes” rendszerei után 1983-tól alkalmaztak személyi számítógépeket. E kettős 
jubileum előtt tiszteleg a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény (muzeum.kozut.hu) a DOStalgia című 
vándorkiállítás bemutatásával. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vándorkiállítása augusztus 
31-től Kiskőrösön is látható, mégpedig néhány lépésre „Józsitól, az úthengertől.” 
 
Megtekinthető 2013. november közepéig, a nyitvatartási időben. 
 
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20130924/lehengerlo-dostalgia 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 
NJSZT ITF - Magyar Optikai Művek (MOM) 
2013. szeptember 25. 14 óra 
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti 
Fóruma (NJSzT ITF) tisztelettel meghívja a magyarországi informatika 
fejlődésében meghatározó szerepet játszó  

Nagy Számítástechnikai Műhelyek 
sorozat következő rendezvényére, melyen a magyar ipartörténetben 
kiemelkedő fontosságú szerepet betöltött vállalat a 

Magyar Optikai Művek, (MOM) 
számítástechnikához kapcsolódó történetét mutatják be. 
 
Tervezett program: 
14:00 - 15:00   Érkezés, regisztráció, kötetlen beszélgetés  
15:00 - 15:10   Kutor László, az iTF elnökének köszöntője, 
  Tick József, az Óbudai Egyetem informatikai rektor helyettesének köszöntője  
15:10 - 15:20   Nádudvari Zoltán, volt Műszaki fejlesztési osztályvezető  
  A MOM K+F szervezete; az előadók bemutatása 
15:20 – 15:40   Lisziewicz Antal, volt Kutatási főosztályvezető  
  MOM Kutatás & Fejlesztés 1876-1989 
15:40 - 16:00   Szántó Tamás, volt geodéziai-műszer fejlesztőmérnök 
  A „vasfüggöny” és előnyei a geodézia műszerek fejlesztésében 
16:00 - 16:20 Kávészünet, Kiállítás a MOM emléktárgyakból, termékekből 
16:20 – 16:40 Jaczina István, volt Laborműszer fejlesztési osztályvezető 
  Az ultracentrifugák, termoanalitikai műszerek és fotométerek történetei 
16:40 – 17:10 Molnár Károly, volt fejlesztési főmérnök és  
  Meichl Ferenc, volt fejlesztési csoportvezető 
  MOM és a számítástechnika 
17:10 – 17:30 Lisziewicz Antal, volt Kutatási főosztályvezető  
  Kutatási főosztály együttműködései és eredményei 
17:40 –  Hozzászólások, kötetlen beszélgetés 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! Ha tud olyan kollégáról, akit érdekelhet a rendezvény, kérjük, 
értesítse.  
Részvételi szándékát kérjük az rendezveny@njszt.hu címen 2013. szeptember 16-ig jelezni! 

 
 
A HORIZONT 2020 PROGRAM GENDER VONATKOZÁSAI 
kiemelt hangsúllyal az infokommunikáció és a mérnöki tudományok területére 
2013. október 3.  10 óra 
Székesfehérvár, Hiemer-Ház, Oskola u. 2-4. 
 
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ a Nők a Tudományban Egyesülettel közösen "A 
Horizont 2020 program gender vonatkozásai" kiemelt hangsúllyal az infokommunikáció és a mérnöki 
tudományok területére címmel nemzetközi konferenciát szervez. 
A konferencia célja, hogy növelje a résztvevők tájékozottságát a kutatás-fejlesztés és innováció 
gender vonatkozásairól, és olyan aktuális információkkal lássa el hallgatóságot, amelyet 

mailto:rendezveny@njszt.hu


 

 

felhasználhatnak a 2014. januárjában kezdődő EU kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram, a 
HORIZONT 2020 kiírásaira benyújtandó pályázatokban. 
 
A konferencia védnöke Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora 
 
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezéseket korlátozott számban tudnak elfogadni, ezért kérik, hogy minél korábban (legkésőbb 
szeptember 30-ig) regisztráljanak az érdeklődők. 
 
Regisztráció és bővebb információ:  
http://arek.uni-obuda.hu/tamop/rendezvenyek/nate_konferencia  

 
 
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 
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 

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

NJSZT tagoknak 15% kedvezmény szeptember 29-ig! 
Kuponkód: NJSZT2013 
 

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 

http://arek.uni-obuda.hu/tamop/rendezvenyek/nate_konferencia
http://hirlevelcenter.eu/click.php?hirlevel_id=13714760247311&url=http%3A%2F%2Fwww.hte.hu%2Fmedianet2013
http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013
http://www.hacktivity.com./


 

 

Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium 
2013. október 15. 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar VEAB épület, Veszprém, Vár utca 37. 
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratóriuma 
és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Human Computer Interaction & Design for All 
(HCI&DfA) Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya közreműködésével immáron 12. 
alkalommal kerül megrendezésre a VEAB épületében a Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium 2013. 
október 15-én. 
Az előadások legfeljebb egy oldalas kivonatát legkésőbb 2013. szeptember 25-ig várják a 
luxetcolor@vision.uni-pannon.hu e-mail címre. 
Résztvevőként legkésőbb október 13-án éjfélig lehet regisztrálni a fenti email-címen. 
A rendezvénnyel kapcsolatban a legfrissebb információkat a http://vision.uni-pannon.hu/LeCV 
honlapon találják. 

 
 
X. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 2013 
2013. november 08-09. 
Széchenyi Egyetem, Győr 
 
Felhívás előadások beküldésére – Call for Papers 
Az NJSzT Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fóruma (GIKOF) 2013-ban november 8-9-én 
tartja tizedik, jubileumi tudományos-szakmai rendezvényét, az Országos Gazdaságinformatikai 
Konferenciát. A GIKOF több mint egy évtizede fogja össze az informatika üzleti alkalmazási területein 
dolgozó kutatókat, oktatókat, felhasználókat és hallgatókat. A szakmai szervezet különleges feladata 
az időközben megindult gazdaságinformatikai alap- és mesterképzések, valamint az informatikai 
alkalmazásokban érdekelt doktori iskolák, doktoranduszok fejlődésének támogatása. A jubileumi 
konferencia több szekcióban ad teret hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi kutatóknak, PhD-
soknak munkáik, kutatási és képzési eredményeik, tapasztalataik bemutatására, érdekes 
eszmecserére. A magyar nyelvű előadások mellett várjuk az angol nyelvű hazai közleményeket, 
beszámolókat is.  
Kérjük, előzetes érdeklődésüket jelezzék az ogik2013@easychair.org email-címen, terjesszék az 
információt szakmai környezetükben.   
 
Folyamatosan frissülő információk: http://gikof.njszt.hu   
Előadás-kivonat előzetes beküldése bírálatra (EasyChair regisztrálással): 
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ogik2013   
 
Részvételi díj (szervezési költségek, ISSN absztraktok CD, büfé, programfüzet):  

 akadémiai szféra - 25.000 Ft;  

 vállalkozások - 30.000 Ft;  

 PhD: - 18.000 Ft; 

 nyugdíjas - 10.000 Ft. 
A Programbizottság által lektorált, nyomtatott megjelenésre érdemes előadások az NJSzT 
GIKOF/SEFBIS Journal különszámában jelennek meg. A lektorálási díj 10 000 Ft, befizetésével a szerző 
10 folyóiratszámot kap publikációjával. 
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Agrárinformatika 2013 Nemzetközi Konferencia 
2013. november 08 – 09. 
Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma 
 
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kara és az Európai Agrárinformatikai Szövetség (EFITA) hazai és külföldi egyetemek 
támogatásával, közreműködésével a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok 
Centrumában 2013. november 08 - 09 között Agrárinformatikai Konferenciát rendez. 
A rendezvény nyelve: angol/magyar 
 
A konferencia mottója: Az agrárinformatika múltja, jelene és jövője 
 
A konferencia alkalmat nyújt az alábbi évfordulókhoz kapcsolódó tevékenységek és eredmények 
áttekintésére: 
35 év K+F és Oktatás az agrárinformatikában 
15 éves a Magyar Agrárinformatikai Szövetség 
15 éves a DE AGTC ECDL Vizsgaközpontja 
10 éves az informatikus agrármérnöki képzés 
 
Tudományos konferencia az "Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban" címmel 
fórumot biztosít a kutatási eredmények megismertetésére, stratégiák megfogalmazására. 
 
A konferencia válogatott publikációit lektorálást követően a Journal of Agricultural Informatics 
folyóirat különszámában jelentetjük meg. http://journal.magisz.org/ 
 
Részletes információk a rendezvény Web oldalán http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013 érhetők el. 

 
 
Magyarországi Web Konferencia 2013 
2013. november 9., Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B 
 
Egy nap, ahol mindent megtudhattok az aktuális a webes trendekről, technológiákról, tippekről, 
trükkökről.  
 
Az egész napos konferencia célja, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtson a 
legújabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, grafikusok vagy azok, 
akik kettejüket összehozzák. 
Amennyiben előadás ötlete van, annak rövid összefoglalóját küldje el a http://web.conf.hu/eloadoi-
jelentkezes linken. Több előadás tervezetet is beadható. 
 
Bővebb információ: http://web.conf.hu/2013 

 
 
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 

http://journal.magisz.org/
http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013
http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes
http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes
http://web.conf.hu/2013


 

 

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 

 
 
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 

 
Közlemény 
 
Felhívjuk kedves partnereink és az érdeklődök figyelmét, hogy a Báthori utcai ügyfélszolgálatunk az 
épület homlokzat felújítási munkálatának ideje alatt is zavartalanul működik. Az ügyfélszolgálat 
bejárata változatlan, megközelítése a munkaterület végén lehetséges. 

 
 
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 

http://nik.uni-obuda.hu/s/ehbt/?l=hu
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http://www.ajovomultja.hu/
http://www.njszt.hu/
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
http://njszt.hu/sites/default/files/jovo_multja_web_kivonat.pdf

	Együttműködési megállapodás a KLIK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság között
	Megújul és tartalmilag bővül az ECDL
	7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
	Az év újságírója – Kovács Attila-díj
	Időjárás előrejelzés számítógép segítségével
	Hírmagazin
	Lehengerlő DOStalgia
	NJSZT ITF - Magyar Optikai Művek (MOM)
	A HORIZONT 2020 PROGRAM GENDER VONATKOZÁSAI
	HTE MediaNet 2013 konferencia
	Hacktivity 2013
	Lux et Color Vesprimiensis Szimpózium
	X. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 2013
	Agrárinformatika 2013 Nemzetközi Konferencia
	Magyarországi Web Konferencia 2013
	XXVI. Neumann Kollokvium
	A jövő múltja – Neumanntól az internetig
	Közlemény

