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Adatok keresdse 6s elernzise - rn0helyfoglal azds 2017.
rcius 22-6n
t6makordben. "Hogyan taldljunk tortdneteket az adatokba " cimmel
"Amikor a Google nern el6g" cfmmel V
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Digitdlis biztonsdg az rtjsdgirdsban
szdmdra - Hogyan dolgozhatnak biztonsd
az 0jsdgir6k
digitdlis
vesz6lyforrdsok? Hogyan lehet vedeni az tj)silg
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szempontb6l? Ezekr6l a k6rdesekr6l rendezett
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els6sonban a digitiilis eszkozdk krelativabb alka

tartott. Az egyik tdma az volt, hogyan lehet
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Az alapvettien gyakorlati rdszb6l 6ll6 worksho ot Pohly
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6 dvi foglalkozdsokra
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Az okos telefonok vide6k6szitrlsi m6dszerei

glalkozai
tartott mfi
december 12-dn Pohly Ferenc 6s Vdros Eszter G7 gazdasdg hirportdl m
azokat a tippeket, amelyek segitik a forgatdst 6s

6s konzultdciot

2017.

tdrsainak, bemutatva

2. Uj webes form6tumok -

podcastok
-AMa
r terjedd podcast
mfifajdrdl tovdbbi mfihelyfoglalkoziisokat sze
tt rljsdgir6
M6diakozponl 2017.
februdn 20-6n. Ez olyan djsiigir6knak sz6lt, aki podcast ind sdt terve::
A mfihelyfoglalkoziist
kiscsoprortos konzultiici6k kcivett6k. Egy mdsik
fihelyfogla
st (2017.
rcius 20.) a Budapesti
Metropolitan Egyetem hallgat6i szdmdra tartott k az el6ad6k - tapasztalt pod
erek -: Pohly Ferenc
6s Szeclldk AOam - a Meti Heteor alkot6i. htto:

3. "Adatb6l sztori 2017" - ez elsd djsdeir6i
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Az Inderx,hu ,,Bindzsi" csapatdnak tagjai nye
a 2017. m6rci 24-6n ta
cdlja a;r volt, hogy a r6szvev6k adatbdzisok ele z6s6nek e
t6mdt taldljanak. A Fiiggetlen Mdd
Magyarors
els6kdnt
0jsdgin5k szdmdra. A versenyben hdt, 3-4 f6s
pat indult, melyeket il
grafikusok alkottak" A Kdzponti Statisztikai Hi atal (KSH) az esem6nyre
amelyben a versenyz(ik osszefi.iggdseket k
ezeket vizu san ts m
dolgoztak fi. A k6sz pdlyamUveket este h
mutattiik
a csapatok,
adatszak6rt6kb6l dllt: Kovdcs Marcell (KSH), M k6 Mihdly (S
ema),
(Kreativ)
(Eri
Szigeti P6ter
6s Szfics Krisztina
son). A zsflri az elkeszrilt a
eredetis6gd, a t6majavaslat min6sdge 6s
ihet6s6ge, az adatvizua lizdci
valamirrt a nap vdg6re elk6szitett prezentdcidk apjdn hirde t nyertest. A
forint jutalomban r6szesrilt.
hackatho
meg
ben a
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tbdzist dllitott ossze,
nitve t6majavas;latokat
z:sfiri drjsiigi16kb6l 6s
lvdn Zsolt (Flvg,hu),
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t, minde m6diav6lla
m6diaproje tek sordn ta
lja a tapa talatok

tartott

besz6lg;etps

t:ij6koz6dhassa

na k,

projektek beinditdsii
Merttik M6diae
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Galanrbos M
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zs6gekkel szembestjlnek azok az djsdgirdk, akik
zai trendek azt mutatjiik, hogy a sikenes tizleti

ak egyedi stratdgiiit kell kidolgo::nia. Az
sztalatot szerzett szak6rt6k kdzremfik,cidds6vel
volt, s emellett az, hogy az rijsiigirdk
k a m(kod6 modellek iittekintds6hez vagy (j
nes, a Budapesti Corvinus Egyetem docense; a
sz6lget6s kovetkezett az alternativ beveteli
hu fdszerkeszt6je, Cs:ik Gyula rijsdgir6, blogger;
6je; Peth6 Andriis, a Direkt36,hu tiirsalapit6
e vett reszt. A besz6lget6st Dr. Boclrogi Bea

h

5. Konzultiici6k
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tih
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16l, A konzu ci6, ame
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rtott konzultdci6kat szerkesztdsegek szdimdra az
adatvddelem, szem6lyis6gi jogok, cikkek
drdssal cissz:e1'rigg6 k6rd6sek16l, emellett a
aepit6ssel kapcsolatos k6rd6sekr6l, valamint a
e-mailen jelentkezhettel< az 0jsdgir6k, i.igyek
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BBC dhtal k6pzett

podcastok

kifejezett n gazdasdgi

k celja az
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16l
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mobilfi;:etds magy
tartott el6adiist,

jsdgf

16 kna k ta rtott m ( he lyfogla koziisokat 20 j"7.
egyre n6pszerfibb 6s vdltozatosabb iljsr{gir6i
jon a magyarorszdgi 0jsiigiriisban, ezen beli.ll a
t meghon
miihelyfogla oziisokat tapasztalt ljsdetok/podcast-kdszit6k
giro, az Origo 6s a VS.hu egyik alapit6ja, a Meti
nUam ri
ird, blogger, podcaster - szint6n a Meti Hereor
! m(sorvezet6je 6s podcastjdnak kdszit6je,
len M6d kozpont a foglalkoziis r6sztvev6inek ajiinlotta a

hogy

I

a

amelynek szerzdje pohly

htt

megismerkedtek

a

k azt vitattdk ffi€g, hogyan mrikodik a

r6sz

Ferenc:

asdvql tartot program el
foglalkoziisiin (2017. jrinius 6.) a r6sztvev6k
t tdrtdne
hazai
6s Ulfdldi szinter6vel, a formdtum sajdtossdgaival,
,
technikai
It6teleivel. A rilius 31-6n rnegrendezett milsodik gyakorlati
6k a podcast
zftds oss
fdzisdt, a tdmafelvet6st6l kezdve a rogzit6sen
gyakoro k a podcast k6szftds6t, Ezen a foglalkoziison
a
konkr6t
st-addsok i dit;isiinak terryeit is, Az 0jsiigir6k szeirndra a
agi helyzet616 Szetnics Ld
, a Mastercard regioniilis mobilfizet6si vezet6ie

Hangtechnikai m
2017 dercember 7-6

Zoltiin hangm6rno
Ftlggetlen Mdd

iiilis ha

esa
n, A b6vrj

podca$ter

lkozdst tartott L6 podcaste r szdtmilra Kovdcs
re, valamint pohly Ferenc vezet6s6vel a

s6gt6l drkez6 ig6nyek alapji{n a podcastok

min6sdgdnek javitdsiit c6lz6 hangszerkesztdsi

akusztika

gyakorlati konzultdcio

i

6s benrutat6.

ffaEsa
2077-ben elnverte
vel a
tlen Mediakd
1" A Stealth Fighter cimmel benyiljtott projekt
kozcjkkel vildgitson rd
digitdlis
a Google Digital Neurs Initiative tdmogatdsdt. projekt c6lja,
ra az online mddiiiban.
az ut6lagos, jeloletlen javitiisok (angolul: stealt editing) etik lan gyakorl
hat6 m6dotr kell az
korrekci6t liithat6 es a
Az etikus magatartds alapjiin a puhlikdci6t k
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