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A
Nemzeti Fejlesztési
Mi    ni sz té ri um elké sz í -
tet te, a kormányzati
hon la pon közzétette és
véle ményezésre meg-

küldte az infokommunikációs szektor
2014–2020-as időszakra vonatkozó
fejlesztési stratégiáját, a Nemzeti In -
fokommunikációs Stratégiát. 

A téma kiemelt jelentőségére való te-
kintettel az NJSZT fontosnak tartot ta,
hogy Stratégiáról a tagság be vo násával
megfogalmazza véle mé nyét.

A beérkezett javaslatok alapján ösz-
szeállított teljes anyag, amelyet a meg-
adott határidőn belül eljuttattunk az il-
letékes hatósághoz, honlapunkon
(www.njszt.hu) olvasható.

A digitális ökoszisztéma mind a
négy pillérét érintő javaslatokból  itt
most csak a záró gondolatot emel-
jük ki: 

A digitális írástudatlanok számá-
nak (elsődleges és másodlagos) je-
lentős csökkentése kiemelt célja
Társaságunknak. A legalább egy -
millió új írástudóig való eljutás
nem csak a lakosság foglalkoztatási
esélyeit, életminőségét javítaná, ha -
nem – becslések szerint – évente a
GDP 1%-át is meghaladó többlet -
növeke dést eredményezve az or -
szág ver enyképességét is növelné.
Társa ságunk a digitális esélyegyen-
lőség programjában megoldást kí -
nál erre a kiemelten fontos kér dés -

re. Jó lenne, ha a már megfogalma-
zott ja vaslatok mentén, vagy akár
„tiszta lappal” ezek a javaslatok
megtárgya lásra, figye lembe vételre
kerülné nek. 

Az NJSZT maximális együtt -
működé sben kíván részt ven ni e prog-
ramok tervezésében és le bo nyo -
lításában, felhasználva azt a több
mint tizenhét  éves tapasztalatot, amit
e té ren szerzett ez idáig több mint
440 ezer embernek biztosítva a digi-
tális írástudóvá válás lehető ségét.

***

A véleményezett Nemzeti Info -
kommunikációs Stratégia letölthető a
http://www.kormany.hu/dokumentumok

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság észrevételei 
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához

Október 15-től

Változás az ECDLVáltozás az ECDL
rendszerbenrendszerben
tMegújuló modulok,
t Új modulok

t Új ECDL vizsgapéldatár, 
t Vizsga mente sség

5 – 7. old.

Szép új világ (?)Szép új világ (?)
7. Digitális 

Esélyegyenlőség 
konferencia

2013. november 28.

2 – 4. old.

A Jövő múltjaA Jövő múltja
margójáramargójára
...a több évtizedes

gyűjtőmunka eredményeként
létrehozott 

Informatika-történeti 
kiállításról

10. old.

Ponticulus Ponticulus 
HungaricusHungaricus

Magyar nyelvű hidacska 
humaniórák és a reáliák 

között

11. old.

Őszi előzetesŐszi előzetes
t HTE MediaNet 2013 

Konferencia

t Hactivity 2013
ITBiztonsági Fesztivál

tMagyarországi Web
konferencia

11. old.

Jelöljön Ön is!Jelöljön Ön is!
Idén is elismerésben

részesíjük az informatika 
szakmában jelentős 

eredményt elért 
szakembereket...

8. old.
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Szép új világ (?)
7. Digitális Esélyegyenlőség 

konferencia (DE!)

Hotel Gellért Danubius, 2013. november 28. 10.00 – 17.00
Az NJSZT idén hetedik alkalommal rendezi meg a Digi tális Esélyegyenlőség konferenciát. A konferencia Szép új
világ (?) címmel áttekintést ad az in for má ciós társadalom előnyeiről, le he tő ségeiről és egyúttal felhívja a fi gyelmet
azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció min dentu dóit is fenyegethetik. 
A rendezvény ingyenes, azonban re gisztrációhoz kötött. 

Online regisztráció a www.  njszt.hu oldalon

Már megszoktuk, hogy Európa és
benne az Európai Unió az ellent mon -
dások földje, ahol egyszerre je lenik
meg sokféle erő és jelenség. A statisz-
tikákat és az újsághíreket ta nul má -
nyozva láthatjuk például, hogy az or-
szágok többségében sok ko lóan ma -
gas a munkanélküliségi ráta, különös

tekintettel a fiatalkorú népességre.
A gazdaságnak mégis akadnak olyan
szektorai, ahol meg lepő módon mun-
kaerőhiány van. Az EU vezetői sze-
rint ezek közé tartozik az informa-
tika, különös tekintettel a magas szín-
vonalú fejlesztési munkákra. Hogyan
lehetséges ez? Talán a híres európai
oktatási intéz mények kapacitásával,
kibocsátó képességével van baj?
Vagy inkább a társadalmi fejlődésben
kell keresni a magyarázatot? A nem-
zetközi mun kamegosztás átrendező-
dése adja meg a kulcsot? Esetleg
mindezek köl csönhatásáról, egymást
erősítő játé káról, valamiféle láncre-
akcióról van szó? 

Összetett, bonyolult kérd és kör ez,
mégis próbáljunk meg né hány szálat
kibontani a gombolyagból. Ne feled-
jük: a terápia sikeres sége a diagnózis
pontosságától függ.

Sugár Mihály

A konferencia 
időpontjában 

az információs 
társadalom 

szempontjából
legaktuálisabb

helyzet elemzése

A konferencia tervezett programja: 

Bőgel György

Grand Coalition:
Hogy jutottunk

idáig?
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Az információs társadalommal kap -
csolatos problémák között kell em -
líteni a Toeffler-féle harmadik hullá-
mot, melyben az államoknak új ve -
széllyel kell szembenézniük, az in -
formációtól való túlzott függés, az in-
fokommunikációs eszközökre bí zott
nagy mennyiségű adat feldolgozása,
kezelése miatt keletkező gondokkal.
Ez kiszolgáltatottá teszi az egyes em-
bert, a gazdaságot, a kuta tási- okta-
tási-nonprofit szférát, sőt –  elsősor-
ban – magát az államot. Mi vel az in-
formáció sűrűség annyira meg nőtt,
hogy az már csak megfelelő ka -
pacitású és számítási teljesítmé nyű

elektronikus eszközparkkal, rend -
szerekkel kezelhető, ezért ezek a
rendszerek állnak a lehetséges tá ma -
dások középpontjában, de ezek a
rend sze rek azok, amelyek leállása,
sé rülése véletlen emberi hiba, vagy
termé sze ti katasztrófa bekövetkezése
esetén is akár egy teljes ország kö -
zép korba való visszavetését is elő
tudják idézni. Ezért ezek a modern
kor kritikus infrastruktúrái (kritikus
információs infrastruktúra), amelyek
igen komoly mértékben védendők.
Mind amellett látni kell azt is, hogy az
in formációs társadalmak korában a
szándékosság, az emberek infor m á -
ció hoz való nem kívánatos hozzáfé-
rése/hozzáférhetővé tétele az egyik
legkomolyabb veszély. Ez nem csak
az információs hadviselés egyre ko-
molyabb arzenálját jelenti, hanem azt
is, hogy az egyes emberek, gazdasági
társaságok – sokszor felesle gesen –
olyan sok adatot hagynak maguk mö-
gött az egyes rendszerekben (tipiku-

san az interneten), hogy azok mások
számára értékes információkat nyújt-
hatnak. (lásd pl. competitive intelli-
gence, amely csak le gálisan elérhető
adatokat dolgoz fel). És hiába a túl
sok adat, a mai szá mítási kapacitás,
ezt a big data-nak nevezett informá-
cióhalmazt is fel tudja már dolgozni
(lásd pl. a PRISM botrányt). 

Ne feledjük, hogy az internet nem
felejt.

Az előadásban sorra vesszük az off-
line és az online térben élt élet jel-
lemzőit, leírjuk és összehasonlít juk a

társas lét dramaturgiai, szoci ál pszic -
hológiai és szociológiai megjelené-
seit. Feltesszük a kérdést, mi a kap-
csolat az újonnan megjelent online
élet és a hagyományosan élt offline
élet között? Melyik, mikor, s hol
gyűri maga alá a másikat? Lehet-e
élni csak az egyik, vagy csak a másik
térben? Milyen új veszélyek és lehe-
tőségek származnak a kétfajta élet
együtteséből? 

Az előadást a legfrissebb, 2012-es
ESS internetezéssel kapcsolatos ada -
tainak bemutatásával zárjuk, melyek
egész Európáról adnak képet.

Csepeli György –
Prazsák Gergő

Élet 
az offline és 

az online térben

Az előadás a magyar startup világ
felpezsdülésének potenciálját vizs-
gálva, arra keres választ, hogy mi lyen

esélyük van a magyar vállal ko -
zásoknak a digitális világot alakító
megoldások kifejlesztésében. 

További kérdések: Mit tehet a
kormányzat ennek érdekében? Mit
nyúj tanak, és hogyan használjuk az
EU-s forrásokat? Vannak-e magyar
jellegzetességek a világban sikeres
cégeinkben? Vannak-e olyan erős -
ségeink, amikre építeni lehet a
start-up ökoszisztéma fejlesztésé -
ben? Mik azok a gyengeségeink,
amiken változtatni kell? Hogyan
lehet Bu dapest digitális startup
köz pont?

Korányi László

Ne csak használói,
alakítói is legyünk

a digitális 
világnak!

Sík Zoltán Nándor 
Az információs 

társadalmak 
árnyoldalai
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Az új gazdasági környezet kihívásai
megváltoztatják azokat a lehetősé ge -
ket, melyekben az ipar és a felsőok-

tatás együtt tud működni a mérnök -
képzésben.

Az előadó áttekinti ezeket és kér -
déseket tesz fel, me lyeket figye-
lembe kell venni, mielőtt hozzányú-
lunk bármihez is ebben a kapcsolat-
rendszerben. Beszámol arról, hogy
az ipar képviselői hogyan látják a
kap cso latok javításának lehetősé-
geit, illetve hol kellene kezdeni a
változtatásokat.

Gacsal József
Az ipar és oktatás
változó kapcsolata

egy változó világban

Pukler Gábor
MobilTárca

A szép új digitális világ és minden-
napjaink szerves része a mobiltele-
fon, amely mára ötödik végtagunkká
lett. Nem csak telefonálunk, üze nünk
vele, de fényképezőgépünk, jegyzet-
tömbünk, naptárunk is. A mindenkor
nálunk lévő kapu az in ternethez,
amely nélkül már ma sem működő-
képes a fejlett gazdaság. Az NFC
megjelenésével a mobilunk olyan új
funkciót kapott, mint né hány éve a
kamera volt. A technoló giának kö-

szönhetően a pénztárcán kat váltja fel
az összes kuponfü ze tünkkel, pont-
gyűjtőnkkel, belépő kár  tyáinkkal, és
akár a buszbérle tünkkel együtt. De
felváltja-e való jában? Hogyan reagál
a Mobil Tár cára a szolgáltatói, az
FMCG szektor? Mit szól a Mobil-
Tárcához az a kétezer tesztelő, akik
az egyik legnagyobb szabású Mobil-
Tárca pilotban vesznek részt? Lesz-e
újabb evolúciós ugrás a fizetési szo-
kásokban a bankkártyák megjelenése
után, és ha igen, mi lesz a siker titka?
A fél éves MobilTárca teszttől töb bek
között ezekre a kér désekre is várjuk
a választ.

– Az NJSZT 2013. évi díjainak átadása

– Az év legjobb informatikai újságírója – Kovács Attila-díj 
átadása

Dr. Sós Éva és Miletics Pál
Megelőzés 

okostelefonnal

A digitális orvosként emlegetett Eric
Topol szerint a vezeték nélküli forrada-
lom átalakítja az egészségügyet, a szte-
toszkóp és a fonendoszkóp év százados
uralmát felváltják az okos telefonok. 

A hagyományos diagnosztikus esz   -
közök további létjogosultságát nem
megkérdőjelezve, tekintsük át a jelen-
legi hazai trendeket, le hető sé  geket és
a digitális medicina je len  legi, már el-
érhető megol dá  sait!

Az okostelefonok jelenleg a di gi tális
értékesítési piac top termékei. Alegfris-

sebb felmérések szerint a magyar fel-
nőtt lakosság 29 szá zalé ka, a rendsze-
resen internetezők 37 százaléka  rendel-
kezik okostelefonnal, a ma gyar orvo-
sok több, mint 60 százalélka rendelke-
zik valamilyen okos esz köz zel, többsé-
gében okos tele fonnal (46 százalék).

Az eszközök ilyen mértékű elter-
jedtsége lehető vé teszi különféle
egészségügyi szol  gáltatások okos te -
lefonon ke resz  tüli el érését. Az elő -
adók azok kö zül a le hetsé ges eHealths
meg   ol dások közül válogattak egy cso -
kor ra va lót, amelyek a kró n ikus be-
tegsé gek át lát hatóbb és kö  vet he tőbb
mo nito ro zá sán, a te rá pia tá mo gató
prog ra mokon és beteg-eduká ción ke -
resztül elveze t hetnek a lakos ság ma -
ga  sabb szintű egész ség- tuda tos ságá -
hoz, a jobb be teg-együttmű kö dés hez. 

Mindezek eredmé nyeként okkal
várható a betegségi és halálozási mu -
tatók javulása, amely jobb életminő-
séget, kiszámít hatóbb idősödést biz-
tosíthat a ma gyar lakosság széles
köre számára.
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Az ECDL 1996-os indulása óta máig
több mint 100 ország több mint 13
millió emberének nyújtotta a digitá lis
írástudás nemzetközileg széles körben
elismert tanúsítványát. Ha zánk ban
máig több mint 440 ezren tettek
ECDL vizsgát a mintegy 350 akkredi-
tált vizsgaközpont valamelyikében.
Az ECDL vizsgarendszer magyaror-
szági felelőse és nemzet közi minőségi
szabványok szerinti működtetője a
Neumann János Szá mítógép-tu do má -
nyi Társaság (NJSZT). 

A most megújuló ECDL célja, hogy
lépést tartson a technológiai és mun -
ka erő-piaci változásokkal. Ép pen

ezért a rendszer még rugalma sabb
lesz, még inkább megfelel az élet -
hosszig tartó tanulás kívánalmainak és
tartalmilag is bővül. Az NJSZT által
kezde mé nyezett és az ECDL Alapít -
vány be vonásával ha zán kban 2008-
ban be ve zetett ECDL Select rendszer,
amely már akkor le he tővé tette a sza -
bad modulvá lasztást és a választható
modulok bő vítését, a most megújuló
nem zetközi rendszer „úttörője” volt.  

Az ECDL továbbra is a digitális
készségek folyamatos fejlesztését kí -
nálja: sohasem évül el, igény szerint
új vizsgákkal frissíthető és adott ke -
retek között újabb és újabb modulok-

kal bővíthető. A 4 vagy 7 modulos ta-
núsítvány megszerzését köve tően
Magyarországon is lehetőség van
bármikor új vizsgákat tenni, és ún.
ECDL modul-tanúsítványokat sze-
rezni.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság
elnök-helyettese, egyben az európai
Digital Agenda program biztosa,
2013 májusában így kommentálta
nyilvánosan az ECDL Alapítvány és
a tagországok munkáját: 

„Az ECDL Alapítvány hosszú ideje
dolgozik Európa digitális készsé -
geinek fejlesztésén, és igazán jó mun -
kát végez.”

1.1 Az IKT alapismeretek és az Operációs rendszerek modulok egyesí  té séből új modul lesz, a neve:

Számítógépes alapismeretek (Computer Essentials)
A korábbi IKT alapismeretek és Operációs rend szerek modul meg szűnik. A mindkét modul tartalmát magában
foglaló új modul inkább gyakorlati jel legű lesz és az operációs rendsze rek használatára épül, elméletből a legfontosabb
tudnivalókat tartalmazza. 

Fontos gyakorlati tudnivaló, hogy aki 2013. október 15-ig teljesíti az Operációs rendszerek vizsgát, annak a bizo -
nyítványban október 15. után azt jóváírjuk, Számítógépes alapismeretek néven. Ha azonban az Operációs rendsze-
rek vizsga nincs meg, csak az IKT alapismeretek, ak kor az október 15. után „elvész”, helyet te vizsgát kell tenni a
Számító gépes alapismeretek modulból.

A 2013. október 15-től életbe lépő változásokat az alábbiakban foglal juk össze

1. Megújuló modulok

1.2 Új nevet kap és frissül az Internet és kommunikáció modul. A modul új neve:

Online alapismeretek (Online Essentials)
A modul tartalmi követelményei nem módosulnak, csupán a vizsgafeladatok frissülnek. 

Az október 15. után ki a d ott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel majd, akkor is, ha a vizsga még 
október 15. előtt történt.

1.3 Ugyancsak frissül a vizsgafeladatok tekintetében, és új nevet kap a Webkezdő modul. Az új név:

Webszerkesztés (Web Editing)
Az október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel majd, akkor is, ha a vizsga még 

október 15. előtt történt.
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2.2  Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul

2013 október 15-től az ECDL Select vagy Select Start tanúsítványokhoz egyaránt választható modul, amely az erre
külön akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál önálló tanúsítványt adó modulként már jelenleg is elérhető. 

Mit nyújt az e-aláírás ECDL modul?

tA Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által kidolgozott elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás
ECDL modul célja, hogy egyrészt közérthető, átfogó elméleti tudásanyagot adjon az információs társadalomban egyre
nélkülözhetetlenebb elektronikus hitelességgel, a hiteles digitális információval, dokumentumokkal kapcsolatban,
másrészt ennek gyakorlati oldalát is bemutatva megtanítsa, hogyan kell elektronikus aláírást készíteni, aláírt doku-
mentumokat ellenőrizni, kezelni, megőrizni a leggyakrabban használt alkalmazások segítségével. 
tAz elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célcsoportját szűkebb értelemben azok a mun ka -

vállalók, vállalkozók, egyéni felhasználók jelentik, akik elektronikus dokumentumokat kezelnek, elektronikus úton
végzik üzleti tevékenységüket, és a napi munkavégzésükhöz szükséges, hogy tisztában legyenek ennek fogalomrend-
szerével, technikai megoldásaival. Tágabb értelemben azonban a modul elvégzése hasznos lehet mindazoknak, akik a
digitális írástudás átlagosnál magasabb szintjére szeretnének eljutni, és a minket körülvevő világra mindinkább jellemző
elektronikus írásbeliség elméleti hátterét szeretnék megérteni, és azt készség szinten is el szeretnék sajátítani. 

2. Új modulok

1.5 Valamennyi, fentiekben nem említett: 

Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, ECDL Advanced modul
és a látássérültek részére lehetőséget nyújtó

Képernyőolvasás és karakterfelismerés, valamint a CAD modulok
egyelőre változatlan formában élnek tovább.

1.4 Változatlan követelményekkel, de megújított vizsgafeladatokkal szerepel majd 

a Szövegszerkesztés és a Táblázatkezelés modul

2.1 IT Biztonság – Az ECDL Select vagy Select Start

tanúsítványokhoz egyaránt választható új modul, amely az erre külön akkreditált
ECDL vizsgaközpontoknál lesz elérhető 2013. október 15-től.

Mit nyújt az IT biztonság ECDL modul?

A nemzetközi ECDL alapítvány által meghatározott követelmények alapján az ECDL IT-biztonság modulvizsgát si-
keresen teljesítő vizsgázók képesek:
t megérteni és azonosítani a napi szintű infokommunikációs eszközhasználat alapjául szolgáló legfontosabb fo- 

galmakat; 
t megfelelő technikákat és alkalmazásokat használni a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartására; 
t biztonságosan és megbízhatóan használni az internetet;
t megfelelően kezelni az adatokat és az információkat;
t megérteni az információk és adatok védelmének fontosságára, a fizikai biztonságra, személyes adatok vé del- 

mére és eltulajdonításának megakadályozására vonatkozó kulcsfogalmakat;
t megvédeni a számítógépet, eszközöket vagy hálózatot a rosszindulatú programoktól és jogosulatlan hozzáféré -

sektől;
t megérteni a hálózati típusokat, a kapcsolatok formáit és a hálózat-specifikus témákat, beleértve a tűzfalakat;
t biztonságosan böngészni a World Wide Web-en és biztonságosan kommunikálni az interneten;
t megérteni az e-mailekre és azonnali üzenetküldőkre vonatkozó biztonsági kérdéseket;
t biztonságosan és megfelelően menteni és visszaállítani az adatokat.
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Összefoglaló a 2013. október 15-től érvényes Összefoglaló a 2013. október 15-től érvényes 
ECDL modulrendszerrőlECDL modulrendszerről

ECDL SELECT (4+3 modul) ECDL SELECT (3+1 modul)

KÖTELEZŐŐ VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐŐ VÁLASZTHATÓ

- Számítógépes 
alapismeretek

- Szövegszerkesztés
-Táblázatkezelés
- Online alapismeretek

- Számítógépes 
alapismeretek

- Szövegszerkesztés
- Online alapismeretek

- Adatbázis kezelés
- Prezentáció
- Képszerkesztés
- Webszerkesztés
- IT biztonság
- E-hitelesség
e-aláírás

- Táblázatkezelés
- Adatbázis kezelés
- Prezentáció
- Képszerkesztés
- Webszerkesztés
- IT biztonság
- E-hitelesség
e-aláírás

3. Új ECDL vizsgapéldatár
2013. október 15-től új ECDL vizsgapéldatár is 

érvénybe lép.
Az új példatárat az ECDL Iroda ingyenesen teszi

hozzáférhetővé elektronikusan bárki számára. 
A pdf formátumú példatár honlapunkról

www.ecdl.hu letölthető.

4. Vizsgamentesség
2013. október 15-ét követően is érvényben marad a jeles érettségire adható vizsgamentesség. 

Az ECDL  bizonyítványokban a továbbiakban jóváírjuk a Webszerkesztés modult is.

Változás 2013. szeptember 1-jétől
2013. szeptember 1-jétől megszűnik az OKJ bizonyítványokra adható ECDL vizsgamentesség. A már meglévő 
bizo nyítványokra a jogszabály értelmében utólag is kérhető az ECDL bizonyítvány: a mentesség megszűnése a

2013. szeptember 1-je után kezdődő képzéseken részt vevőket érinti.

Figyelem!
2013. október 14-ig még a jelenlegi, október 15-től azonban már csak az új modulrendszer szerint

lesznek vizsgák, valamennyi ECDL vizsgaközpontnál.

A már kiadott vizsgakártyák továbbra is érvényben maradnak, 
a szükséges módosításokat az ECDL vizsgaközpontoknál vezetik rá.

MU_2013_9_Layout 1  2013.09.04.  11:17  Page 7



Jelölje a legjobbat! I.
Neumann János-díj
A Társaság névadójának emlékét hor-
dozó éremmel 1976 óta évente egy -
szer azok tevékenységét ismerjük el,
akik a számítástechnikai kul túra ki-
alakításában, a társadalom informati-
zálásában értek el jelentős eredmé-
nyeket és az NJSZT-ben is eredmé-
nyesen dolgoztak.

Kalmár-díj
Azok a tagok kaphatják meg, akik a
szá mítástudományban, illetve a szá -
m ítás technika alkalmazása terü le tén
értek el kimagasló eredmé nyeket.

A Társaság másik kitüntetése – me-
lyet ugyancsak 1976 óta adomá nyoz
– Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudo -
mány egyetem professzoráról, a ha zai
kibernetikai tudományok meg ala pí -
0tójáról kapta a nevét.

Kemény János-díj
A 35 éven aluli fiataloknak adomá -
nyozható szakmai alkotó- és pu liká -
ciós tevékenységük alapján. Alapítás
éve: 2000. 

Kemény János a Darth mounth Col-
lege (USA) professzoraként a BASIC
nyelv egyik kifejlesztője és az idő-
osztásos rend sze rek egyik út törője
volt.

Tarján-emlékérem
Azoknak adományozza Társaságunk,
akik a számítástechnika oktatásában,

népszerűsítésében mutattak kiemel -
kedő teljesítményt. Alapítási év:
1987. 

Tarján Rezső Társaságunk első el-
nöke volt, és az elektronika egyik ve-
zető személyiségének számít.

Neumann-plakett és -oklevél
Azoknak a jeles külföldi informa -
tikusoknak adományozza Társasá -
gunk, akik munkájukkal hozzájárul-
tak a magyar informatika fejlődé sé -
hez, illetve annak külföldi elisme -
réséhez.

Jelölje a legjobbat! II.
Az év informatikai újságírója 
– Kovács Attila-díj
A Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság (NJSZT), az Informa-
tikai, Távközlési és Elektr o nikai Vál-
lalkozások Szövetsége (IVSZ) vala-
mint az Informatika a Társada lomért
Egyesület (Infotér) ismét közösen hir-
deti meg Az év informa tikai újságí-
rója díjat, amely az el hunyt kiváló új-
ságíró, Kovács Attila nevét viseli.

A három szakmai szervezet a Ko-
vács Attila-díjjal olyan újságírót
kíván elismerni, aki 2013-ban ké szült
munkáival sokat tett 
t az info kommunikáció népszerű sí -

téséért, 

t átfogó képet adott az informáci ós
társadalom életminőséget javító
képességeiről, adottságairól, 
t felhívta a figyelmet az új lehető sé -

gekkel járó új típusú veszélyek re, 
t beszámolt a modern infokommuni-

káció mindennapi életre gyakorolt
hatásáról vagy azokról a h i bákról,
amelyek mindezeket hát rál  tatják. 
A díjra jelöltek között szerepelhet-

nek a nyomtatott, az elektronikus
(TV, rádió) és az online média kép -
viselői, így akár bloggerek is.

Fontos változás az idei évtől, hogy a
díjra nem csak jelölni, hanem önál-
lóan pályázni is lehet.

A kiírók 2013. október 1-jéig vár-
ják a pályázatokat és jelölése ket a
díjra az NJSZT honlapján: http://
njszt.hu/ kovacs-attila-dij-2013-az-
ev-informatikai-ujsagiroja. A szak-
mai szervezetek mellett várják az
olvasók, az újságíró kollégák, köz -
tük a korábbi díjazottak jelöléseit
is, valamint a korábban jelölt, de
nem díjazottak pályáza tait is. 

A bírálat fontos szempontjai közé
tartoznak azok a törekvések, melyek
az információ-kommunikáció nép -
szerűsítő hatásán túl, célul tűzték ki a
digitális szakadék áthidalását is. 

A díjak ünnepélyes átadására a 2013.
november 28-án megrendezendő 7. Di-
gitális Esély egyenlőség konferen cián
kerül sor.

8 2013. szeptember

NJSZT-díjak
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az in-
formatika szakmában jelentős eredményt elért szakembereket. Kérjük ked-
ves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az idei Neumann- és
Kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-em-
lékplakettre – legfeljebb egy oldalas indoklással – leg ké sőbb 2013. szep-
tember 20-ig küldjék el a Díjbizottság elnökének, Péceli Gábornak cí-
mezve a titkarsag@njszt.hu címre. A díjátadásra 2013. no vember 28-án,
a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.  A jelöléseket az
alábbi díjakra várjuk:

Díjak, 
elismerések ‘13

Jelöljön Ön is!
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TTeedddd  pprróóbbáárraa  
aazz  iinnffóóss  

ttuuddáássooddaatt !!
Infósok viadala 2013

Verseny 
középiskolásoknak

Érdekel az informatika világa? 

Nevezz be informatikai 
versenyünkre! 

Csapatoddal vidd haza Te 
a verseny fődíját!

Vegyél részt egy különleges 
kiránduláson!

A verseny meghirdetője
Sopronban 2002-ben indult el a gaz -
daságinformatikus képzés a Nyu gat-
magyarországi Egyetemen, elő ször
ötéves rendszerben, majd a két  ciklusú
BSc-MSc formában. A soproni gazda-
ságinformatikus kép zést gondozó
Nyugat-magyarországi Egye  tem
(NymE) Faipari Mér nöki Kar (FMK)
Informatikai és Gaz dasági Intézete a
tavalyi 10 éves évforduló alkalmá ból
rendezte meg az első Infosók Viadala
ver senyt, így 2013-ban  már második
alkalommal hirdetjük meg közép -
iskolások számára.

A versenyzők köre
A versenyen részt vehet bármely ál-
talános vagy középiskolai oktatási
intézményben tanuló diák, aki meg -
felel valamelyik kategória követel -
mé  nyeinek. A versenyzőket hatá -
rainkon túlról is várjuk. A verseny
nyelve magyar.

A versenyen az NymE FMK In for-
matikai és Gazdasági Intézet mun -
katársai/doktoranduszai, köz vet len
hozzátartozó és a felkért szakmai

zsű ri tag jai és köz vetlen hozzátarto -
zói szintén nem vehetnek részt.

A verseny kategóriái
–  A kategória (10. évf. és alatti)
–  B kategória (11. évf. és feletti)

A versenyzők háromfős csapatok-
ban vehetnek részt. A csapat legidő-
sebb tagjának az évfolyama számít a
ka tegóriák közötti választásnál.
(Azaz, ha a három fős csapat két ki-
len ce dikes és egy tizenegyedikes di-
ákból áll, akkor a 11. évfolyam és fe-
letti kate góriában kell indulniuk)

A verseny fordulói
A verseny két internetes fordulóból és
egy soproni helyszínű döntőből áll.
Az első forduló során teszt kér dé -
seket, míg a  második forduló során
kifejtős kérdéseket kell megvála -
szolni. A döntőre 2013 novemberé -
ben kerül sor az NymE FMK Info -
mati kai és Gazdasági Intézetében.
A forduló időpontjai: 
– Regisztráció a versenyre (weben):

június 1. –  szeptember 30-ig,
– 1. forduló (weben): augusztus 26. –

szeptember 30., 16.00 óra
– 2. forduló (weben): október 1. –  no   -

vember 4., 16.00 óra,
– döntő és eredményhirdetés Sop -

ronban november 22-én (tervezett
idő pont).
A forduló feladataira adott vála -

szokat a fenti határidőig lehet feltöl-
teni. A határidő pillanatában a rend-
szer lezárja a fordulót. A második
forduló feladata az elvárt szint feletti
1. forduló megoldása után auto ma ti -
kusan megjelennek a csapat szá mára.
A második forduló feladatait a ha tár -
időn belül többször is módosítani
lehet, a pont számításnál az utolsó fel-
töltést vesszük figyelembe.

A versenyfeladatok a http://verseny.
inf.nyme.hu címen érhetőek el.

A kifejtős kérdéseket tartalmazó
feladatokra adott megoldásokat,
va la mint a helyszíni döntő felada -
tait egy felkért szakmai zsűri ér -
tékeli.

Regisztráció a versenyre
A résztvevő csapatoknak re giszt rál -
niuk kell a verseny honlapján, a http:// -
verseny. inf. nyme.hu címen. A re -
gisztráció során az alábbi ada to kat
kell megadni: csapattagok ne  ve, e-mail

címe, iskola neve és címe, ka te  gó ria,
felkészí tő tanár ne ve és e-mail címe
(ha van fel készítő tanár)

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre a helyszíni
döntőt követően az Informatikus
Nyílt Napon kerül sor Sopronban.
Ezen a pénteki rendezvényen a nyer-
tesek egy ünnepélyes díjátadón vehe-
tik át ju talmaikat. A névsort 2013. no-
vember 30-ig nyilvános ságra hozzuk
a verseny honlapján.

Díjak
A nyertes csapatok mindkét kategó -
riában értékes tárgynyereményeket
nyernek. 

Továbbá mindkét kategóriában a dí-
jazott (1., 2., 3. helyezett, különdíjas) csa-
patok jutalma egy egésznapos, ex    klu -
zív kirándulás, amely so rán a nyugat-
magyarországi régió jelentő sebb válla-
latait keressük fel, és test közelből te-
kintjük meg az ál ta luk al kalmazott in-
formatikai megol dá  sokat.

A legjobb csapatok felkészítő ta -
nárait is díjazzuk.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a ta -
valyi verseny összdíjazása több mint
egymillió forint volt.

További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdé sekre
a verseny@inf.nyme.hu címen vála -
szolunk. A beérkezett leggyakoribb
kérdéseket és válaszokat nyil vá nos -
ságra hozzuk a pályázat honlapján.

Dr. Bacsárdi László  
intézet  igaz gató
Dávid Viktória, 

a szervezőbizottság elnöke

92013. szeptember

Verseny –
futás
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A jövő múltja
margójára

Mintegy másfél hónapja zajlott le a
szegedi Szent-Györgyi Albert Ago rá -
ban az NJSZT által szervezett A Jövő
múltja című konferencia – ami ről la-
punk júliusi számában tudósí tot tunk.
Érdemes ugyanakkor átte kinteni még
egy dolgot, amely éppen a konferen-
cia apropóját adta: a több évtizedes
gyűjtőmunka eredménye ként létreho-
zott Informatika-törté neti Kiállítást. 

Sokáig méltatlan körülmények kö -
zött, a szegedi (volt szovjet) lakta nyá-
ban lehetett látogatni a szegedi In -
formatikatörténeti Kiállítást, míg nem
2009-ben a Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Társaság meg -
állapodott a szegedi önkormányzattal
a gyűjtemény elhelyezé séről az akkor
még csak a tervező asz talon lé tező
Agorában – emlékszik vissza Alföldi
István, az NJSZT ügyvezetője.

A multifunkciós létesítmény fel -
épült, az informatikatörténeti kiállí-
tás tavaly decemberben átköltözött, s
Alföldi István szerint vetekszik a vi -
lág hasonló jellegű gyűjteményeivel.
A hivatalos megnyitóra idén június
25-én került sor. 

Az összes berendezést, eszközt
nem lehetett ugyan átvinni az új hely -
re – csak mintegy a harmadát –,
mivel a korábbihoz képest ott jóval
kevesebb kiállítóterület áll rendel -
kezésre. Azonban a gyűjtemény leg-
fontosabb darabjai átkerültek, ame-
lyek értéket képviselnek akár törté -
neti kuriozitás, akár más vonatkozás-
ban. A döntés nem volt mindig köny -
nyű, számos fontos darab továbbra is
a háttérben várja a későbbi időszaki
kiállításokat. 

A kiállítás értékét emeli, hogy se -
hol a világon nincs ennyiféle ország-
ból, gyártótól származó gyűjtemény.
Ráadásul a gépek nagy többségét tel-
jes konfigurációban sikerült meg-

menteni és működőképessé tenni.
Megtekinthető például az első hazai
elektroncsöves számítógép, az M3,
amelyet szovjet tervek alapján kezd -
tek építeni 1957-ben. Aztán itt van
egy Minszk 22-es, amelyet 1968-
ban vásároltak a JATE részé re, az
akkor már 9 éves M3 leváltására. A
gép egy évtizedig mű ködött. Meg-
csodálható egy másik szobányi
monstrum is, a Razdan-3, amelyet
50 négyzetméter területű, légkondi-
cio nált teremben kellett el helyezni. 

További büsz  ke ség a KFKI által a
nyolcva nas években fejlesztett TPA-
11/440, amely nek legnagyobb fel-
adata a Paksi Atom erőmű 3-as és 4-
es blokkjának fel ügyelete volt.

Kuriózumok

Különlegesség Muszka Dániel Kati -
cabogara is, amely a pavlovi feltéte-
les reflexek modellezése céljából ké-
szült. Az 1960-as években a Ma gyar
Televízióban is bemutatott műbogár
valóságos médiasztárrá, a magyar ki-
bernetikának talán legismertebb rep-
rezentánsává lett. 

Ugyancsak magyar lelemény a
ko rabeli irodapiac legsikeresebb ter-
mé ke, a Rózsahegyi László által ki-
fej lesz tett Rosytext Mini irodai szö -
veg szerkesztő automata, valamint
Jánosi Marcell találmányai és fej -
lesztései, mint például az első ka zet -
tás floppy.

S ki ne emlékezne a tanulásra és já-
tékra kiválóan alkalmas, megbíz ható
Commodore-64-re, amely egy évtize-
den keresztül a háziszámító gép-piac

meghatározó típusa volt az egész vi-
lágon?

Külső segítség nélkül

A gyűjteményt az In-
formatika Tör té neti
Múzeum Ala pít vány
(ITMA) ke zeli,
amelynek ala pí  tói kö-
zött megha tá rozó je-
lentőségű az NJSZT.
Az Agora-beli kiállí-

tás üze mel  tetési és fejlesztési költsé-
geit is az NJSZT állja: a szervezet –
amely ala pítóként is évi több millió fo-
rinttal támogatta a gyűjtő és állagmeg -

óvó te vékeny sé get – öt éven át évi 
50– 60 millió fo rint hozzájárulásra
vállalt kö telezett séget, és ezt követően
is kész felelő sséget vállalni a muzeális
értékű gyűj temény méltó bemutatásá -
ért. Ez nem jelentéktelen összeg, s a
társaság büszke rá, hogy állami támo-
gatás, il let ve hazai és mul tinacio ná lis
cégek hozzájárulása nélkül, köz hasz -
nú tevé kenysége eredmé nye ként si -
került elő teremtenie. Egye düli tá mo -
ga tó ként az ISZT – Magyarorszá gi In-
ternet Szol gálta tók Tanácsa Tudo má -
nyos Egye sület – segítette és se gíti a
kiállí tás fej lesztését.

Alföldi István azonban bízik ben -
ne, hogy ezt az ország számára fon -
tos ügyet előbb-utóbb felkarolják, s
ha másból nem, legalább a nép sze rű-
sítésből mások is kiveszik a részüket.

Mártonffy Attila, 
IT Business, 2013. augusztus 6.

10 2013. szeptember

Tallózó

Alföldi István
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Ponticulus

Eötvös Loránd: Művészet vagy tudomány?

Eötvös Loránd sokoldalú közéleti munkája, magas állami tisztségek ellátása és világszerte elismert tudomá nyos
tevékenysége mellett verseket is írt. Látszólag ellentmondásosnak tűnik a felsorolás, ám mint a Ponticulus Hunga-
ricus filozófiája tartja: kiemelkedő szellemóriások hídat (ponticulus) építenek a humaniórák és a reáliák között.
Eötvös Loránd is ezt tette.

Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd Ágoston (külföldön gyakran: Roland
Eötvös), (Buda, Svábhegy, 1848. július 27. – Budapest, Józsefváros, 1919.
április 8.) magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő
torziós inga (a Cavendish-féle torziós mérleg továbbfejlesztésének is felfog-
ható). Egyetemi tanár, vallás- és közoktatási miniszter, akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, a Matematikai és Fizikai Társulat alapító el-
nöke, hegymászó.

Irigyled a magamutogatásukat?
Kik másnak, mint amik, mutatják magukat
Ezer arcot öltve mindig másét adják,
De mindenki másban magukét mutatják.

Mikor megalázták s összetörték lelkét,
Választani kellett: életét vagy elvét.
Tudományát dönti nekünk átmenteni,
Volt-e nagyobb színész, mint agg Galilei?

Irigyled, aki a szivárványt megosztja?
S színeit a vásznon égből Földre lopja,
Földieknek égi mását megteremti,
Képzeled ez csoda s nem vitázik senki.

De a szivárványnak titkát ki elleste
Üveghasábokkal színképeket festve
Nagy és kis világról fény, hogy ilyen úton
hozzon majd hírt nékünk: ez volt a nagy Newton.

Ki elhiteti, hogy mi való csak látszik,
Igaz történetet kitaláltnak játszik,
Majd képzelet szárnyán messze elugorva
Elámulva látja: betelt minden, sorra.

A rúd hossza való vagy csak annak látszik?
Képzelet az ésszel vajh’ fogócskát játszik?

Tér és idő együtt: külön-külön nincsen,
Volt-e olyan költő, mint a bűvös Einstein?

Irigyled, ki látja mi nem kell a kőben?
Feleslegest elvesz, térben és időben,
Megmutatja milyen a világ nekünk
És mi ebben, lám, a miénkre ismerünk.

Szobrot tán szebbet is lehet elképzelni,
Mint uránrudakat egymásra helyezni,
De Prometheusnak másodjára lenni,
Tüzet újra lopni: ez volt Szilárd s Fermi.

Irigyled lelkében, kinek zeng a világ?
Aki felénk szór sok csengő melódiát
S mi az ő lelkének hangja volt kezdetben
Együtt hangzik most egy világ orchesterben.

De nem ott zeng-e a csodás harmónia?
Mit megteremtett a kvantummechanika,
Részek káoszában vonz s tol a bősz inger,
„Legyen világosság” s lőn, hogy szólt Schrödinger.

Irigykedésre, lám, nincsen ok hát semmi,
Mit a művészet tud, tudomány is termi.
Színész, festő, költő, szobrász avagy zenész
Mind egyre megy akár tudós, akár művész. 

Eötvös
Loránd Az Eötvös-féle torziós inga
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Őszi előzetes
HTE MediaNet 2013

konferencia
2013. október 3 –4., 

Velence Resort & Spa

A Hírközlési és Informatikai Tudo -
mányos Egyesület (HTE) szerve zé -
sében Velencén kerül megrendezésre a
HTE MediaNet 2013 konferencia. A
korábbi sikeres TV-konferencia meg -
újításaként – a médiakonferenciák so-
rában tehát tizenharma dik al ka lom mal –
a hagyományok alap ján. Ez a kétévente
tartandó rendezvény a hazai infokom-
munikációs szakma kimagasló média-
technikai esemé nye, elismert tudomá-
nyos- szakmai fó ruma.

Résztvevői elsősorban a területen
tevékenykedő cégek vezető szakem-
berei, kutató-fejlesztő projektveze tői,
műszaki-technológiai döntéshozói.

A rendezvény fókuszában a digi -
tális átállás helyzete, következmé nyei,
az aktuális kormányprogramok mé -
dia technológiai vetületei, a hálózat-
semlegesség kérdései, a körzeti/re gio-
nális digitális átállás lehetőségei és
más, a távközlés, informatika és mé -
dia szinergiájából táplálkozó in fo -
kommunikáció aktuális műszaki,
piaci és szabályozási kérdései állnak.
Célja, hogy lehetőséget teremtsen a
médiatechnológiai és infokommuni -
kációs piac változásainak meg isme -
résére, a legújabb műszaki megoldá-
sok, há lózat-, szol gálta tás- és alkal -

ma zásfejlesztési elképzelések köz zé-
té te lére, a ta pasz talatok kicse rélé sé re,
az együtt műkö dés elmélyítésére, a
személyes és közvetlen kapcsolatok
kialakítására.

A szakmai tematika és további in -
formációk elérhetőek a csatolt felhí -
vásban vagy a konferencia hon lap  ján:
http://www.hte.hu/medianet2013

Hacktivity 2013
2013. október 11–12., 

Budapest MOM Kulturális
Központ

Charlie Miller, a Twitter vezető biz-
tonsági mérnöke a 10. Jubileumi
Hacktivity-n!
Immár tizedik alkalommal újra itt a
Hacktivity, Kelet-Közép-Európa leg-
nagyobb független IT Biztonsági
Fesztiválja. 1200 hacker a világ min-
den tájáról, előadások párhuzamosan
két szekcióban, interaktív kiscsopor-
tos workshopok, új, termék demonst-
rációs szekció, hardver hacking, lock-
picking, live show-k, 24 órán át tartó
hacker verseny, igazi fesztiválhangu-
lat és jubileumi esti party!
Bővebb információ: http://njszt. hu -
/de/ esemeny/20130528/hacktivity-
2013, és http://www.hacktivity.com

Magyarországi Web
Konferencia 

2013
2013. november 9., 
Óbudai Egyetem, 

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Egy nap, ahol minden megtudható az
aktuális a webes trendekről, techno-
lógiákról, tippekről, trükkökről. 

Az egész napos konferencia célja,
hogy kezdőknek és profiknak egy -
aránt útmutatást nyújtson a legújabb
webes trendek és technológiák út -
vesz tőjében, legyenek bár fejlesztők,
grafikusok vagy azok, akik kettejü ket
összehozzák.

Amennyiben előadás ötlete van,
annak rövid összefoglalóját küldje el
a http://web.conf.hu/eloadoi-jelent -
kezes linken. Több előadás terve ze tet
is beadható.

Az előadástervezetek beküldési ha-
tárideje: szeptember 15.

Bővebb információ:
http://web.conf.hu/2013

12 2013. szeptember

Rendezvény –
soroló

A Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság

Hírlevele
Elnök: Dr. Friedler Ferenc

Felelős szerkesztő: Alföldi István
Szerkesztő: Szedlmayer Bea

NJSZT titkárság
1054 Budapest, Báthori utca 16.
Tel.: (1) 472-2710, (1) 472-2720

fax: (1) 472-2739
e-mail: ecdl@njszt.hu

Nyomda: Reprográf Kft.

Lapunk havonta 2100 példányban je -
lenik meg. Egyéni és jogi tagjainkon
(cégek, vállalatok, intézmények) ke resz -

tül a szakma csaknem minden kép -
viselőjéhez eljut, és naprakész informá-
ciókat nyújt a Társaság, valamint a szak-
terület aktuális eseményeiről, újdonsá-
gairól.
Hírlevelünkben továbbra is közzé   te -
szünk hirdetéseket, felhívásokat.
Ezekkel kapcsolatban kérjük, fordul jon
titkárságunkhoz.
Következő lapzárta:2013. szeptember 24.

7. Digitális Esélyegyenlőség 
konferencia DE!

a Hotel Danubius Gellértben november 28-án. 
Előadások az információs társadalom előnyeiről,
lehetőségeiről, és a Z generáció mindentudóit is

fenyegető veszélyekről.
A részvétel ingyenes. Regisztráljon Ön is!

www.njszt.hu
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