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2013. január 23-án megtartotta els ő
munkaülését a 2012 decembe rében
megválasztott új elnökség

A2013 első féléves munkaterv el -
fogadása után határozat szüle -

tett az alelnökök felelősségi köreiről
is. Eszerint a tehetséggondozás ügye
Zsakó Lászlóhoz, a területi szerve ze -
tek Gyenizse Pálhoz, a szakmai szer -
vezetek Dobay Péterhez tartoznak.
Az ifjúságot érintő kérdésekben
Varró Dániel, további szakmai kér-
désekben pedig Prószéki Gábor
lesznek az illetékesek, illetve köz-
vetlen össze kötők az ügyvezető
igazgatóhoz és az elnökhöz. A Díjbi-

zottság elnöke Péceli Gábor, előző
elnök lett. 

Döntés született arról is, hogy a ha -
gyományokhoz híven az elnökség
írásban készíti el és hozza nyilvá no s -
ságra a Társaság következő három
évre szóló szakmai programját. 

Alföldi István ügyvezető igazgató
ezután ismertette a 2013. év terve -
zett programját és a Társaság
gazda sági helyzetét, hozzátéve,
hogy az idei pénzügyi terv elfoga-
dására fel ügyelőbizottsági jóváha-
gyás után az elnökség részéről a kö-
vetkező, március 13-i elnökségi
ülésen kerülhet sor. 

Az elnökség tárgyalt a 2013-ra ter-
vezett rendezvényekről is: ezekről to -
vábbra is a Mi Újság, a heti
elek ronikus hírlevél és az NJSZT
honlapja nyújt mindig aktuális tájé-
koztatást. 

Az ülés ezek után a Társaság napi
operatív ügyeinek megbeszélésével
folytatódott. Ennek során az elnökség
formálisan is jóváhagyta Vasvári
György és Erdősi Péter tagtársak
(már az előző elnökség által szóban
elfogadott) módosító javaslatát az in -
formáció-biztonsági szakértők
NJSZT-szakértői névjegyzékbe ke rü -
lésének feltételeivel kapcsolatban. A
módosítás az NJSZT honlap ján a
szakértői rendszer menü pont alatt
megtalálható.

Alföldi István tájékoztatta az el -
nökséget Neumann János Báthori ut -
ca és Bajcsy-Zsilinszky utca sar kon
ta lálható emléktáblájának éves ha -
gyo  mányos koszorúzásáról, amelyet
február 7-én, 14 órakor tartunk. 

Az eseményen részt vesz nek a Ne-
umann János Szakközép iskola diákjai
és tanárai is.

Összefoglaló az elnökség
2013. január 23-i üléséről

Búcsú Kovács Győzőtől
(2–4. oldal)

„A múlt sem csekély, de 
a jövő még in  kább szédítő 

te ret ígér... ”
Szakmai közösségeink

életéből: 
35 éves a NJSZT 

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete 

(5. oldal)

Új akkreditált 
felnőttképzések

(8–10. oldal)

e-kereskedelmi és 
webshop menedzsment képzés

(12. oldal)

Ponticulus Hungaricus
Piszkos Fred és társai 

az Akadémián
(11. oldal)

A jövő múltja
most nyílt meg, s máris nagyon 
népszerű a szegedi Agorában 

megrendezett
Informatika-történeti kiállítás 

(6 –7.oldal)



Búcsú 
Kovács Győzőtől
Kedves Győző!
Furcsa e csend! Talán először va -
gyunk együtt szótlanul, mosolytalan
szemmel. Te elmentél, és mi bú-
csúzunk!

Szekszárdról indultál,  és – mint a
fel-fel dobott kő – ide tértél vis sza,
ismét és ismét. Megjártad a vi lág sok
szebb, izgalmasabb váro sát, de Te
min dig azt mondtad: Szek szárd. Ga -
ray versenyt szer vez  tél, hogy Szek -
szárdnak is le gyen szá mítá technikai
versenye – és hogy Neked minél több-
ször legyen okod arra, hogy ha za térj.
Addig gyötörted Schöffer Mik lóst és a
hatóságokat, amíg elér ted, hogy tá-
gabb pátriád (Kalocsa) egyik szép
terén ott álljon Ma gyar ország első
mobil szobra. S most, utolsó utad
ismét ide, Szek szárdra ve  zet. A lobo-
gásban is ki tartó hűség jelképe ez.

Egyetlen búcsúszóba nehéz bele -
sűríteni tevékeny életed számtalan
eseményét. Ezért hat szerelmedre
emlékeznék csupán, amelyek vé gig
kalauzoltak, s amelyekhez ugyan -
olyan hűséggel ragaszkodtál, mint
városodhoz.
Az első: Az M-3. Mint frissen vég -
zett, fiatal mérnök az MTA KKCS-
ben kezdtél dolgozni. Itt épí tetted
kollegáiddal az első ma gyar szá -
mítógépet. Az elkészült gép, az M-
3, – bár szovjet alkatré szekből állt,
mégis magyar szellemi termék – a
magyar informatika-történet origó -
ja, és egyben nagy mítosza lett. Azt
írod egy tanulmányodban: „Én a
KKCS-nél szocializálódtam. Ez a
hely volt szakmai szülőhelyem, szak -
mai fiatalságom.” 
A második: Az SZKI. Életed má sik
nagy nevelő műhelye, amely nek
egyik alapítója, és mintegy húsz
éven keresztül meghatározó szemé-
lyisége voltál. Így írsz róla: „Ha a
KKCS volt a szakmai fiatalságom,
akkor az SzKI-ban töltöttem el a
szakmailag legterméke nyebb kor-
szakomat, érett férfikoromat. Itt
éreztem magam igazán otthon!”
Igen, az életed volt ez a nagyhírű
műhely. Itt váltál széles látókörű in-

formatikai menedzserré, többek kö-
zöttt a magyar-német informatikai
kapcsolatok talpkövé vé, és  itt alakult
ki körülötted a ma gyar szoftver -
export fontos mű helye. 
A harmadik: A távoktatás. Életed
harmadik nagy szenvedélye az is -
meretterjesztés volt. Tanulmá nyok,
előadások és a távoktatás. 1986-ban
megalapítottad az IFIP távoktatási
munkacsoportját, amely nek motorja és
elnöke is lettél. Már a nyugdíj kort
elérve, néhány évig együtt dol -
gozhattunk. Egy össze dőlő világ -
rendszer romhalmán ül ve, mint a
Számalk vezetője arra kértelek, hogy
töltsd be nálunk a kre atív igaz gató
feladatkörét. Tud tam, hogy a Te lét-
módod a nyug ha  tatlan moz gás, az
ideák, ötletek szikrázó lo bo gása. S e
létmód kö vet  keztében va lóban annyi
ötletet hoztál, szór tál, hogy a Számalk
még ma is él ezekből. A távoktatás,
az Open Bu siness School, az iskolán
kívüli ta nulás, a felnőttképzés. A Te
megfogalmazásodban, a „SZÁM -
ALK- ra mindig nagy szere tettel
gondolok – de hozzá kell tennem, ez
a hely már az öregségem volt.” 
A negyedik: Az NJSZT. Fiatalsá -
godtól kezdve halálodig égett ben -
ned a vágy: megosztani a tu dást, az
egész társadalomhoz szólni. Ezért is

voltál alapítója és spiritusz rek to ra a
Neumann Társa ság nak. Meg annyi
ötlet és kezdemé nyezés fű ződik ne-
vedhez. És mennyi energia! Mikro-
számítógépes találko zók, Mikroszá-
mítógép Ma gazin, TV Basic,
SzMSzM szak vásárok, számítógép
gyűjtemény, LOGO verseny. Most
itt az ideje, hogy nyí ltan kimondhas-
suk: fő tit kár sá godnak tíz esztendeje
a Neu mann Társaság történetének
leg fé nye sebb lapjai közé tartozik! S
igaz az is, hogy életed utolsó tíz évé-
ben itt találtad meg azt a védőhálót
és ott hont, amely számodra az ins -
pi ratív szellemet és egyben a szabad
alko tás feltételeit biztosította.
Az ötödik: Az informatika-törté net
és a múzeum. Fontos küldetésed
volt: megmenteni a múltat! Gyűjteni
azt, ami maradt! Infor matika-
történeti múzeumot álmodtál. Köz-
ben Don Quijoteként hado násztál.
Nem a való érdekelt (a nyű  gök, gör-
csök, érdektelenségek), ha nem az
álom, az ideál. Gán csol tak sokan,
nevettek rajtad sokan, ke   ve en értet-
tünk, sokan ígérgettek, ke vesen
adtak. De Te mentél, haladtál célod
felé. Hátad mögött Társa sá gunkkal
akadályt akadályra gyűrt  él le, s íme,
Don Győző álma valóra vált. Szeged
egyik legmo dernebb középületében
a napokban nyílt meg az európa-for-
mátumú gyűjte mény, a magyar in-
forma tika- törté ne ti múzeum.
A hatodik: A Neumann-ügy. Mint
szenvedélyes informatika-törté nész,
sokat tettél azért, hogy Neu mann
János megtalálja megfe lelő helyét a
számítástechnika panteonjában.
Hangsúlyoztad, hogy a szá mí tógép
több mint mérnöki mun ka; Neu-
mann kölcsönözte a meg világító
erejű zsenialitást. Jár tad a nagyvilá-
got előadásaiddal, hogy megvilá-
gítsd a tudós szere pét. Ápoltad szel-
lemi emlékét, és gon doztad tárgyi
hagyatékát is emléktáblák állításá-
val, sírgondozással, a családi villa
ügyének ápo lásával. Utolsó nyaradat
is Ame ri kában töl tötted, gyűjtve ro -
konok nál, isme rősöknél a még meg-
található re lik vi ákat. Ezekről ugyan
itthon a Tár   saságunkban lel kesen
számot ad tál, ám részletes feldolgo-
zásuk már munkatársaidra vár. 
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Megrendülten és szomorú szív vel
tudatjuk, hogy 2012. de cember 18-
án este életének 80. évében el hunyt
Kovács Győző (1933-2012) tag-
társunk, barátunk és kollé gánk,
aki ezer szállal kötő dött az NJSZT-
hez. Társaságunk saját halottjának
tekinti. 
A temeté sén Havass Miklós bú -
csúztatta.



Már kora ifjú koromban is
úgy vol tam vele, hogy az
ember azért fo gad meg

vala mit, hogy azt meg sze hesse. 
Most, amikor ezt a történetet írom,

2006. augusztus 13-a van, vasárnap.
Az útitervem sze rint már meg kellett
volna néznem Rigát és Tallint, és már
Vilniuszban kéne lennem. Ehe lyett itt
vagyok Észak-Észtor szág ban, Viitná-
ban, egy business hall  ga tók részére
szer ve  zett ifjúsági táborban. Ülök egy
gyönyörű fenyő erdő ben, és készü lök
a holnapi elő adá somra, ahol egyik
kedvenc té mám ról fogok be szélni: Ki
találta fel az elekt ronikus számítógé-
pet? A fel kérés uta zás közben érke-
zett, miután már tartottam egy elő-
adást szoftverfejlesztő doktorandu-
szoknak  Pedase - ban.

(Mi újság, 2007. március)

Szívügye volt a számítástechnika ok-
tatása már a legkisebbeknek is.
Egyik erdélyi körútjáról így írt:
A pedagógusok Hargita megye kü -
lönböző térségeiből jöttek, és na gyon
lelkesek voltak. A helyi peda gó gusok
kö rülbelül száz óvodást és alsó-tago -
za tos iskolást is felvonultattak, akik -
nek a túlnyomó többsége igazán még
nem használt számító gé pet. Szá -

munkra nem volt újdonság, hogy a
gyerekek igen rövid idő alatt meg -
értették a Logo-programozás lé nye -
gét: mire a kb. három órás fog lal ko -
zást befejeztük, a „korábban képzet -
len” gyerekek már bemutatták a kép -
ernyőn első Logo-alkotásaikat. /…/
Volt számomra az utazásnak egy kü -
lön haszna is: nem csak népszerűsí -
teni tudtam a Neumann-versenyt, ha -
nem meg tudtam szervezni a ver seny
lebonyolítását Erdélyben is."

(Mi Újság, 2009. május)

Győző az NJSZT utazó nagyköve -
teként 2010-ben egy ausztráliai IFIP
világkonferenciára szóló meghívás-
nak tett eleget – mellesleg pedig 44
nap alatt lakókocsival bebarangolta
a kontinens jelentős részét. 2011-ben
vonattal Szibériába utazott.

Megvolt az első kenguru-kalandom is.
Az első elütött kenguruval egy mel  lék -
úton találkoztam. Ezután jött a talál -
kozás egy élő kenguruval. Vé letlenül
vettem észre, mert jól belesi mult a mö -
götte lévő erdőbe. Ült két hátsó lábán,
s nem mozdult. Ám  mi re elővettem a
fényképezőgépemet, elugrott. 

Másnap jött a nagy attrakció: az
Uruhu, angolul az Ayers Rock. Mint

turistalátványosságot, talán ezt vártam
a legjobban. Természetesen ez is egy
szent hegy, így nem szabad meg -
mászni. Nem mintha ilyen szándé kom
lett volna…"

(Mi Újság, 2010.  okt.-nov.)

Tanítói küldetését teljesítette Győző,
amikor több, magyarok lakta terü le -
ten tartott előadásokat.

A Microworld Logo szakmai közös -
ség tagjai immár negyedszer utaznak
határon túlra hogy a Logo-peda gó giát
bemutassák.

Az első útunk Szlovákiába, a má -
so dik és a harmadik Erdély be, most a
negyedik Kárpátaljára vezetett. [...]

A résztvevők hamarosan rabjai let-
tek a Logo-varázsnak. Többen már
túl voltak az ECDL isme retek el sa -
játításán, de hamarosan azt is észre -
vették, hogy kollé gáim közre műkö -
désével prog ramozni is tud nak.

Mi Újság, 2011. júl.-aug.)

Egyik utolsó utazása Amerikába ve ze -
tett, hogy az informatika-törté neti gyűj-
te ményhez valódi Neu mann-emlékeket
szerezzen. B e szá  m olóját így zárja:

Végigizgultam az utat, hogy a bő rönd
megérkezik-e Ferihegyre. Meg jött, és
– igaz, bicegve – meg ér kez tem én is! 
A barátaim szerint: „Veled mindig
történik valami.”

(Mi Újság, 2012. szeptember)
Isten Veled, Győző!

(a szerk.)
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S mindenekfelett a kapcsolat. Élet -
elved volt: mindenütt ott lenni, min-
denben részt venni, mindenről tudni.
Ha Rómába mentél, biztosak lehet-
tünk, hogy a pápa fogad. Ha Bécsbe,
hogy a kancellárnál vizitelsz. Mert
volt egy titkod: színes ember voltál,
aki minden iránt ér deklődött, s aki a
másikban is fel tudta gyújtani az ér -
deklődés láng ját. Ha van Menny -
ország, akkor most csokor nyak -
ken dős lelked minden bizonnyal
Szent Péter jobbján ül, és né hány
olyan törté net tel szóra koztatod, ame-
lyekről még ő sem hallott soha.

S mindezt hihetetlen hittel, lobo -
gással tetted. Amikor Baskíria fő vá -

rosában, Ufában először adott jel    zést
szíved, jó barátod, kar diológusod azt
tanácsolta: élj nyugodtan, mérsékelt
életet! Te azt vála szoltad: az én életem
az örök moz gás. Nem nyugalom –
hanem lo bo gás. S addig élsz, amíg lo-
bogsz. Iga zad lett. har minc izgalmas,
moz  gal mas esztendő következett. Be -
jártad Neu mann lábnyomait Ame -
rikában, ke resztül szel ted Auszt rá liát.
Batyu ként vitted nehéz táskádat és
fény ké pe zőgé pedet a Bihari hegyeken
túl Erdély be, vagy Bác s ka-Topo lyára,
és tanítottál, tanítottál. Kis iskolást,
egye te mistát, pro fesszort egyaránt.

Hitvallásként idézted költő barátod,
Fodor And ás szavait:

„Mert a világból bárhogy 
szakadj ki,
legtöbb magaddal egynek 
ma radni.
Értelmet adni minden 
pilla natnak,
tudni, hogy gúzsbakötve is 
sza bad vagy”.

(Születés)
Kedves Győző! Életed minta és

tanulság számunkra: a szabad szár -
nyalás és a kreatív alkotás mintája.
Szervusz, emlékedet szívünkben
őrizzük!
Szekszárd, 2013. január 9.

Havass Miklós

Kovács Győző, Társaságunk egyik alapítója, egykori főtitkára és minden kori
„utazó nagykövete” a Mi Újságnak is rendszeres cikkírója volt. Évek óta kap-
tuk tőle a híre ket, úti élményei és egyéb írásai gyakran színesítették a lapot.
Az alábbiakban utazásairól szóló írásaiból származó néhány idézettel emlé-
kezünk meg sokoldalú mun kás  ságáról és újság írói tevékeny ségéről.



Kovács Győzőnek 2003-ban adomá -
nyozott díszpolgári címet a megye -
székhely önkormányzata a számí tás -
technika terén elért több évtizedes,
kimagasló eredményei, valamint
Szekszárd városért kifejtett időt, fá -
radságot nem kímélő tevékenysége
elismeréseként.

2013. január 9-én, közel tíz évvel
ké sőbb az önkormányzat nevében
Csillagné Szánthó Polixéna búcsú-
zott Kovács Győzőtől. A humán bi -
zottság elnök asszonya beszédében
egyebek mellett kiemelte: „A leg-
büszkébb a szülővárostól kapott dí -

jakra volt... Az elismerések sorában a
2003-ban elnyert díszpolgári cím volt
számára a legértékesebb. A sze retett
város bebizonyította, hogy szá mon
tartja tevékenysé gét, s mind munkás-
ságát, mind a vá ros hoz való hűségét
eképpen ismerte el.” Aztán így foly-
tatta: „Igazán há lás vagyok a sorsnak,
hogy sze mélyesen is ismerhettem...
Jött, az elmaradhatatlan cso kor -
nyakken dő ben, derűsen, sze re tetet
sugárzóan.

Jó volt hallani, amint édesapjáról
be  szélt, amint a diákokhoz szólt a
Neumann-verseny díjkiosztóján. Sze -

rinte mindenki, s minden cso dálatos
volt, főleg itt, Szekszárdon.”

A Neumann-versenyt rendező 
I. Béla Gimnázium nevében Hajós
Éva igazgató köszönt el: „Kedves
Győző! Te elajándékoztad az élete det
másoknak, egy szép szeletét nekünk,
peda gógusoknak, diákoknak. Elegán -
san, nem pazarlóan, ha nem olyan
sze re tettel, ahogy aján dékozni jó. Az
éle ted példája mutatja, hogy ez az út
min den időben, minden helyen jár -
ható, és sikerhez vezet.” 

(Részlet a Szekszárdi Vasárnap
c. lap 2013. január13-án 

megjelent cikkéből)

Elhunyt 
Dr. 

Detrekői
Ákos

Döbbenten kaptuk a váratlan hírt
hogy 2012. december 18-án, 73 éves
korában, váratlanul elhunyt dr. Det-
rekői Ákos Széchenyi-díjas geodéta,
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja,
a ma gyar térinformatikai is ko la ala-
pítója. Mi, közelebbi barátai ugyan
tudtunk arról, hogy az utóbbi egy-két
évben nehézségei voltak a szívével,
azonban gyógyu lásai, gyorsan visz-
sza-visszatérő ener  giája, derűje még
hos szú alko tó pályát ígért. 

Ákos már gimnazista korában erős
matematikusnak bizonyult, a KML
állandó sikeres fejtői közé tar tozott.
Egyetemi tanulmányait 1958-ban, az
Építőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetem Mérnöki Karán kezdte
meg. Itt szer zett kitüntetéses mér-
nökdip lomát 1963-ban. 1971-ben a
mű sza  ki tu dományok kandidátusa
lett, 1978-ban pedig megvédte
akadé miai doktori értekezését. 1990-
ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező, 1995-ben pedig rendes
tag jává választották. 

Diplomája megszerzése után a
Műegyetemen kezdte oktatói pá lya -
futását. 1977-ben a Fotogram met ria
tanszék vezeté sé vel bízták meg,
majd 1980-ban ne vezték ki egye-

temi tanárnak. 1986-ban a BME
Építőmérnöki Karának dékánjává,
majd 1997-ben az Egye tem rekto -
rává választották, amely megbízást
hét éven keresztül töltötte be, el -
tökélt építő munkát folytatva. 

Alapvetően geodéta volt, s mint
ilyen jelentős eredményeket ért el a
távérzékelés területén. Nevéhez fű -
ződik a deformációs mérések ma te -
matikai modelljének kidolgozása.
Matematikai érzékének kö szönhe -
tően érdeklődése a geodézia mellett
azonban egyre in kább a térinforma-
tika felé fordult, s e szakterü let
hazai megteremtő jévé vált. Ve -
zetése alatt a tanszék sike resen vett
részt tudomány terü letén az analóg
korszakból a digitális kor szakba tör-
ténő átmenetben. Szá mos térinfor-
matikai rendszert hoz ott létre és
vizsgálta ezen rend sze rek adatai nak
minőségét. Irá nyí  tá sa mellett indí-
totta meg a tanszék a térinformatika
oktatását az Egyet em több karán.
Munka társával, Szabó Györggyel az
első magyar nyelvű térinformatikai
egyetemi tankönyv szerzője lett.

Mint a magyar térinformatika
emblematikus alakja, ő volt a Ma -
gyar Térinformatikai Alapítvány
(HUNGIS) kuratóriumának első el-
nöke, ill. az Európai Térinfor ma tikai
Társaság magyar tagozatának (HU-
NAGI) megalapítója és első elnöke.

2004-ben a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács (NHIT) elnö-
kévé nevezték ki. Ettől az idő től
kezdve, érdeklődése és tevé kenysége

a térinformatikán túl a távközlés,
média, számítástechnika konvergen-
ciájából kialakuló teljes informatikai
palettára kiterjedt, és sikerült az
NHIT-ból az egész terü let irányításá-
ban nagy tekintéllyel rendelkező
szakmai testületet ki alakítania. Ezt
szolgálta az informatika fejlődési
tendenciáinak rend szeres nyomon
követése is, aminek eredményekép-
pen az In formációs Társadalom
Techno ló giai Távlatai (IT3) projekt
2005–2010 között rendszeresen tájé-
koztatta a hazai szakmai közvéle -
ményt a technológia újdonságairól és
fejlődési irá nyairól.

A Neumann János Számítógép-tu -
do mányi Társaság értő barátra, lelkes
segítőre talált benne. Mint kutató, ill.
közéleti vezető állandó, készséges
elő adója volt rendez vé nyeinknek.
Mint a szakmai közélet irányítója ér-
tette az informatika problémáit, sike-
resen kép  viselte azokat, miköz ben
mindenkori le he  tőségei birto kában
nagyvonalú me cénásként is támo-
gatta mun kán kat. 

Egész élete derűs, szerény harmó -
niát sugárzott. A szakma frissen tar -
tott ismeretei mellett szeret te a ze -
nét, az irodalmat, a színházat, és a
jó vörösbort. S persze törzs tagja
volt a Lukács Fürdő uszo dá jának.

Emlékét megőrizzük!

Budapest, 2012. december 30.
Havass Miklós, 

az NJSZT tiszteletbeli elnöke
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Búcsúzott Szekszárd városa is



35 éves az NJSZT 
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei területi szervezete 

Amúlt sem csekély, de a jövő
még in  kább szédítő teret ígér
azon a szak te rü leten, amelyen

a Neumann János Szá  mítógép-tudomá -
nyi Társaság (NJSZT) Szabolcs-Szat -
már-Bereg Megyei Szer vezete tevé -
kenykedik  immár 35 éve!

A Születésnapi Tudományos Ta nács -
kozást Bolyai János születésé nek 210.
évfordulója előtt is tiszte legve tar tották
meg a Nyíregyházi Főiskola Ma te ma -
tikai és Informa ti kai Intéze té ben. A 35
éves történeti visszatekintésben Simon
Béláné dr. elnök a szer vezet építés mér-
földkö veit említve előbb utalt a Műszaki
és Természet tudo má nyi Szö vetség 1962-
es meg ala kulá sá ra, majd az NJSZT Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-
tének életre kelté sére 1977-ben.

Gépek és oktatás
A '70-es években, a kezdetekkor két
alappillérre támaszkodhatott az NJSZT:
a Mezőgazdasági Főiskolára, valamint
a Bessenyei György Tanárképző Fő -
iskolára. Később további támogatókra
is lelt az építőipari vállalatok, a Víz ügyi
Igazgatóság, a SZAVICSAV, a Vo  lán, a
Statisztikai Hivatal, a Konzerv  ipari
Vállalat, a MÁV Záhonyi Át ra kó kör zet
menedzsmentjében.

A '80-as években jelentek meg és in-
dultak hódító útjukra az asztali szá -
mítógépek.  Ezzel párhu za mosan kez-
dődtek el a széleskörű oktatás szakkö rök,
tanfolyamok, TV BASIC prog ram kere-
tében. A megye minden pont járól (Kis-
várda, Nyírbátor, Máté szal ka, Nagykálló,
Tiszavasvári isko lái ból) jöttek vizsgázók.
Fönt a világhálón Megalakult az Or-
vosbiológiai szak mai közösség, nyá ri
táborokat szer vez tünk, 1985-ben meg -
rendeztük az Agrár-felső oktatási Intéz -
mények Or szágos Számí tás technikai
Versenyét (amely 11 évig is  mét lődött),
majd ‘89-ben megnyílt az első hazai
szá  mítógép-múzeum Nyír egyházán –
villantotta fel a legjelentősebb emlék -
képeket Simon Béláné dr.

A '90-es évek a rohamos PC-fej lesz tés
az internet jegyében telt: 1991-ben Ma-
gyarország IP címet kért Washing tontól,
és vonalat bérelt a MATÁV-tól a CERN
és az MTA közötti első internet kapcso-
lathoz. Az első WEB szer vert 1993-ban
üzemelték be a Buda pesti Műszaki Egye-
temen; 1992-ben teret nyert az Internet
Fó rum, a Besse nyei György Tanárképző
Főiskolán megalakult a Szab-I-Net Kht.:
Bódi Antal vezetésével húsz Nyír egyházi
HUNGARNET intézményt kapcsolt be
szerverükön keresztül az internetbe.

Nagy esemény volt, amikor 1994-ben
megrendezték a COMBIO Szá mítógépes
modellezés a biológiai tu dományokban
nemzetközi konfe ren ciát a Mezőgazda-
sági Főiskolán. A megyei NJSZT 20 éves
születésnapi szakmai délutánján jelentet-
ték be az ECDL lehetőséget.

A XXI. század első éveiben alakult
meg az NJSZT megyei szervezetének If-
júsági Tagozata. Elindult a Linux Klub,
Bolyai János kiállítást rendez tek, meg-
alakult a Fuzzy Társaság me gyei cso-
portja. Ekkoriban mutatkozott be az első

Magyar Ifjúsági RoboCup-os csapat, és
tudományos ismeret ter jesztő kötet jelent
meg DVD melléklettel. Itt kell megem-
líteni a MIRK évenkénti meg rendezését,
a világbaj nokságra utazások támogatá-
sát, a Tu domány-hónapi rendezvényeket
és a Linux klub működését.

Szakmai fejlődés
A megyei szervezet a kezdetektől nap-
jainkig szem előtt tartotta a Tár saság
célkitűzéseit, hogy nép szerű sítse a tudo-
mányos technikai újdonságokat, segítse
a kutatók, fe j lesztők ta pasztalatcseréjét,
törődjön az ifjú sággal, támogassa szak-
mai fejlő dé süket.

Köszönet illeti a MTESZ megyei szer-
vezetét, és az NJSZT orszá gos ve ze   tő -
ségét, a jogelőd Mező gaz  dasági Főis kola,
és Bessenyei György Ta ná képző Főiskola
minden kori és je lenlegi ve zetőségét,
külön kiemel ve Dobróné dr. Tóth Márta
és dr. Kerekes Benedek munkáját. Köszö-
net termé szetesen a mindenkori tagtársak-
nak, és nem utolsósorban a hallga tóimnak
a jog előd és a mostani in tézményben –
zárta az ünnepi visszaemlékezést Simon
Béláné dr., akinek a MTESZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Köz         gyűlés elnök-
sége a megyei szer ve zet megalakulása öt-
venedik évfordulója alkal mából emlékér-
met adomá nyo  zott.

A tanácskozáson TDK eredményt is
hirdettek. Első lett Botos Ákos (Téma:
A beszédszintetizátor fejlődéstörté ne t e
a kezdetektől a NAO humanoid ma -
gyarul beszélés éig). Második helyen
Kovács Kitti és Nagy Tamás végzett (A
humanoid robot érzékszervi input jának
feldolgozása – Látás), és dobo góra áll-
hatott Boldizsár Magdolna és Vágvölgyi
Márk (A NAOqi vision szerepe a NAO
robot látásában) is.

Nyéki Zsolt
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Szakmai 
közösségek

A verseny a RoboCupJunior 2013-as világverseny szabályzatához
igazodik futball, menekítő és tánc ligákban.  Az új szabályok az
RCJ honlapján http://rcj.robocup.org -on már megtalálhatóak.
A világverseny időpontja: 2013. június 24–30. 
(Lásd: http://www.robocup2013.org)
A világverseny helye: Hollandia, Eindhoven város. A világverse -
nyen azok vehetnek részt, akiket a nemzeti minősítő verseny
zsűrije „megfeleltnek” minősít.
A nemzeti minősítő verseny időpontjai:
t forduló: 2013. április 6. (e-mailben értékelendő)
t forduló: 2013.április 13. (verseny teszt pályán )
Jelentkezési határidő: 2013. február 18.

Kérjük a versenyben részt venni szándékozó csapatokat, isko lá -
kat, szakköröket, hogy a http://pingvin.nyf.hu/robojun/ MIRK
hon lapján található Magyar Ifjúsági Robot Kupa linken keresztül
regisztráljanak és töltsék ki a jelentkezési lapot. E-mailben is le -
het jelentkezni.

Akik úgy gondolják, részt tudnának venni, jelezzék hogy me -
lyik ligában és korosztályban indítanának (min.2 fős) csapatot. 
I.fordulóra: Egy 12 slide-ból álló bemutatót kérünk a csapat tag-
jairól és a robotjukról.
II: forduló helyszíne: Nyíregyházi  Főiskola  
További információk Simon Bélánétól kérhetők e-mailben 
(bne.simon @gmail.com) és telefonon (30-4849124).

Felhívás a  Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) 2013. minősítő versenyre



Ajövő múltja - még csak most
nyílt meg, máris nagyon nép-
szerű a sze gedi informatika-

történeti kiállítás.
A világviszonylatban is egyedülál-

lónak számító állandó kiállításnak
több kuriózuma is van. Az infor-
matika hőskorából származó gépek,
esz közök közül például sok nem csak
látható, hanem ta pintható sőt, ki is
pró bálható. Tár latveze té se ink so rán
sa ját élmén nyé válik a törté nelem.
Nos ztal gi ázhatunk a 60–70-es, vagy
ép pen a 80–90-es évek akkoriban ult -
ra modernnek számító csoda masiná -
in. Élő ben megmutat hatjuk iPhone-
rajongó utódainknak, ho gyan műkö -
dött az első, szoba nagy ságú számí -
tó  gép vagy egy falut ki szolgáló tele-
fonközpont; és ki hív hatjuk őket egy
partira a Com mo  dore valamelyik joy -
stickes já  tékán. És hogy ők se ma -
radjanak le, elmagyará z hat   ják ne künk

a kinect esz közök
működési elvét:
hogy egy játékot
hogyan irányít köz -
vetlenül ke zünk
mozgása, vagy
hogy ho gyan ké -
szítsünk pa no rá -
maképet.

Ki gondolta vol -
na akkor, hogy né -
hány évvel, de leg -
feljebb évtizeddel
később minden ki -
nek mobiltelefonja
lesz, s ha az elég „okos”, csak leol va   -
sunk egy kódot és már kapjuk is az
in formációt a vi lág  há lón ke resz tül? A
kiállí tási tárgyak  már  QR-kód dal
vannak el lát va, így aki töb bet szeret -
ne tud ni az egyes da rabokról, okos  te -
lefonján ke resz tül er re mód ja nyílik –
ha pe dig az nincs, még min dig ott

vannak helyben az
információs ter mi -
nálok. Fura ér zés,
mennyire kéz zel
fog ha tó lesz a kiál-
lításon a tudo mány
és tech  nika rob-
banásszerű fej lő -
dése. 

Próbára is te -
hetjük magun kat: a
tu dásfáról kér -
déseket szüre tel he -
tünk, vagy meg -
pró bálhatjuk kita -
lálni, mi mindenre
(vol tak) hasz   nálha -
tók Kutor Lász ló
im po náló gyűjte -
mé   nyé nek egyes
da rab jai, me lyekről
jó  kora pa  no rá ma -
kép tu dósít.

Ha elfáradtunk
né zelődés közben,
érdemes megpi-
henni a film-pont-
nál. Itt a számí -
tástechnika hősko-
rából szár mazó
archív filmfelvé -

telek sora en ged bepillantást a kez de -
tekbe, a tu do mányos mun kától a
számítás tech nika nagy öregjeinek
mindennapjáig: meg  tekinthető
többek kö zött a világon egyetlen –
Ameri ká  ban készült – dokumentum-
film Neumann János életéről.

Ráadásul nem csak filmen, hanem
személyes relikviákon keresztül is
emberközelbe kerülnek a tudomány
hazai géniuszai. A kiállításon szere-
pel Kalmár László, a szegedi kiber-
netika atyjának logikai gépe és ked-
venc kerékpárja; és hazakerült sok
minden – egyebek között anya köny -
vi kivonat, egyetemi és állami ki -
tüntetések, doktori diplomák, tudo -
mányos munkák – Neumann János
személyes hagyaté kából is.

A világ vezető informatika-törté ne -
ti múzeumaival vetekedő kiállítást az
NJSZT Alföldi István ügyvezető igaz-
gató irányításával, jelentős szel lemi
és anyagi ráfordítással hozta lét  re, és
folyamatosan fejleszti.

A kiállítás tárgyainak összegyűjté -
se több évtizedes munka eredménye,
amelyben külön kiemelendő Muszka
Dániel, Kovács Győző, és Bohus Mi-
hály szerepe.

A szegedi Szent-Györgyi Albert
Agorában megtekinthető kiállítás nyit -
va tartásáról, tárlatvezetésről, a kiál-
lítási tárgyakról, és egyéb hírek ről,
aktualitásokról a www.ajovomult -
ja.hu (folyamatosan bő vü lő) honlap
nyújt időszerű tájékoztatást. 

(Sz.B.)
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A jövő múltja
Megnyílt azInformatika-történeti Kiállítás Szegeden

Kalmár 
professzor 
kedvenc kerékpárja
(illusztráció)



Méltán lett a kiállítás legnépszerűbb,
egyben emblematikus műtárgya a
Szegedi Katicabogár. A Katicaboga-
rat 1957-ben a szegedi egyetemen
Kalmár László támogatásával
Muszka Dániel tervezte és építette
meg. A szerkezet a feltétlen és a
feltételes reflexek modellezésé re
szolgál, és az egyetem Lélektani In -
tézete által megadott program sze rint
működik. A megépítésekor ki tűzött
cél a foto tropizmus, a kondici o   -
nálhatóság, és egy védekező, fel tét -
len reflex gé pi re konstruálása volt.

A Katicabogár 60 cm hosszú, 40
cm széles, 25 cm magas. 3 darab gu -
mikerék segíti, melyeket egy trabant
ablaktörlő motorjai hajtanak. Elekt -
roncsövekből, germániumdiódákból,
fotocellákból, jelfogókból, elektro-
motorokból, mikrofonból áll. A 220
V-os áramot hálózati kábelen keresz -
tül kapja.

Bekapcsolás után, ha fényt ér zé kel,
elindul előre. Ha ehhez egy bi zo nyos

magasságú hang is pá ro sul, akkor
egy idő után megtanulja, hogy csak
a hangra reagálva is el induljon. A

hátán hét darab petty találha tó.
Ha az egyiket megérint jük,

meg sér ő dik: nem mozdul, a megta-
nult dolgokat elfelejti, morgó hangot
ad ki. De a háta közepén lév ő érzé-
kelőt megsimogatva ki en gesz -
telhetjük...
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A kiállítás megtekintését az
országos Tourinform magazin 

is ajánlja.
Szeged új tudományos és kulturális
központja, közösségi tere a decem-
berben átadott Szent-Györgyi Albert
Agora, amelynek egyik különleges -
sége a számítógép hőskorának erek-

lyéit felvonultató informatika-törté -
neti kiállítás. 

Látható itt például a világ egyet -
len Razdan-3 kompute re: 1967-ben
gyár tották a Szovjet unióban és dur -
ván 35 méter hosszú. 

Rácsodálkozhatunk a Jánosi Mar -
cell által feltalált ka zettás floppyra

1972-ből, a hazai szá  mí tástudomány
úttörőjéhez, Ka lmár Lászlóhoz köt -
he  tő relikvi ákra és egy 57-ben gyár-
tott, kis malac mé retű, máig műkö  dő-
képes katica bogárra is.

www.ajovomultja.hu 
(Tourinform, 2013. január)

Muszka Dániel 
a szegedi Katicával
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Új akkreditált felnőttképzésekInformációs
társadalom

AMOHAnet Zrt. a Neumann János Számítógép-tudomá nyi Társasággal közösen ki dol gozta és 
felnőttképzési prog ram ként akkreditáltatta a MOHA   net rendszer üzemeltetéséhez szük séges 

képzé se ket. A folyamatosan bővülő MOHAnet szolgáltatási ökoszisz té mát üzeme l tető 
vállal ko zások mun ka  vállalói a képzésnek köszönhető en olyan isme re tek re tehetnek szert, amelyekkel 

az ügyfeleknek nyújtott távfelügyeleti és telemetriai szolgáltatások színvona la tovább emelhető. 
Ez a rendszer az első akkreditált hazai kép  zés a M2M vi lá gában. 

Az első tanfolyam februárban in dul. Jelentkezés: oktatas@mohanet. com email címen. 
Bővebb információ és jelentke zés a +36-1-271-11-41 telefonszámon, vagy  az oktatas@mohanet. com email 

cí men. Honlap: http:// www.mo ha net.hu/ okta tas-2 

Megszerezhető kompetencia: a MO  HAnet termékeihez kapcsoló dó általános tervezői-telepítői is me  re tek
Főbb témáink:

I. Készülék alapismeretek (2x45 perc) tA MOHAnet rend-
szerben használt készülékek tulajdonságai; t A készülékek
műszaki paraméterei; t A készülékekhez tartozó szolgáltatá-
sok; II. Készülékek (7x45perc) t ALARM: Csatlakoztatás
riasztó hoz, csatlakoztatás a bemeneteket hasz nálva; t FIRE-
SIGNAL: Szelektív átjelzés előnyei, csatlakoztatása a tűzjelző
köz   pontokhoz Csatlakoztatás hagyo mányos gyűjtött átjelzés-
sel; t NAVIGATOR: Készülék be szere lésével kap csolatos is-
merete; t VARIO MEDCARE 4in1: készü lék funkciók és

paraméterek ismer te tése, beállí tása; t VARIO PATROL:
készülék funk ciók és para méte rek ismertetése, be állítása. Nor-
mál járőrellenőrző funk ciók mellett, szolgálat váltás, csomag-
átadás, kulcsátadás, jármű ellenőrzés; t ELEVATOR: Besze -
relése, üze mel tetése, karbantartása; t THERMOWATCH:
Készülék mű kö dési tulajdonságai, BUS hálózat ki építése,
készülék telepítése; III. Paraméterezés interneten ke resztül
(5x45 perc); t Az egyes készüléktípusok para mé terezése a
hozzájuk tartozó para méterező programjuk segítségével.

Választható tanfolyamok:

MOHAnet képesített tervező-telepítő
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Megszerezhető kompetencia: A disz pécseri munkakörhöz kapcsolódó ál talános rendszer- és 
szoftverfelhasz nálói ismeretek.

A képzésen sikeresen részt vevő fel használói szinten képes kezelni a Mercurio Commander és a Mercurio Observer
szoftvereket, és általános ismeretekkel rendelkezik a MOHA net rendszerben működő készülé kek   ről. 

Tanfolyam ideje: 2 nap (2x6 óra)

Főbb témáink:

I. A Mercurio Commander

II. A Mercurio Observer

1. Mercurio Commander szoftver is meretek (4x45 perc)
t A program általános felülete (fő képernyő)
t Beavatkozási munkalap, értesí tések, kiegészítő 

adatok értelmezése
t Eseménylekérdezés, lekérdezés men tése

lekérdezés szerkesztése Excel-ben
t Eseménylekérdezés nyomtatása
t Beavatkozások keresése a beavat kozás-lekérdezés 

modul segítségé vel
t Rendszeres kivonatok használata

2. Gyakorlati feladatok a Mercurio Commanderhez (2x45
perc)

t Riasztásokkal kapcsolatos fel adatok
t Lekérdezésekkel kapcsolatos tipi kus feladatok

3. Mercurio Commander készülékei (3x45 perc)
Általános készülékismeretek, szolgáltatások és a készülékek
jelzései a Mercurio Commanderben.
t Patrol, MedCare, VARIO, ALARM, BUS, PSTN, Elevator,

Firesignal, Check point, Thermowatch, Data Cargo

1. Mercurio Observer szoftver (2x45 perc)
t A program általános felülete (fő képernyő)
t Menetlevelek lekérdezése és mentése Excel-be.
t Vett nyers adatok képernyő hasz nálata, lekérdezések

mentése Excel-be
t Járművek adatainak értelmezése, járműnyilvántartó

t Készülék nyilvántartó adatainak értelmezése, készü lék-
nyilvántartó.

2. A Mercurio Observer készüléke (1x45 perc)
Általános készülékismeretek, szolgáltatások és jelzései 
a Mercurio Observerben.
t Navigator

MOHAnet képesített diszpécser

Megszerezhető kompetencia: a MO HAnet termékeivel kapcsolatos álta lános rendszerismeret annak sikeres értékesítéséhez. 
A MOHAnet-termé kek előnyeinek ismerete egyéb ha sonló termékekkel szemben.  

Tanfolyam ideje: 2 nap (2x6 óra)
Főbb témáink:

I. A MOHAnetről általában (2x45 perc)
tA MOHAnet számos megoldása tekintetében rendel kezik 

konkurenciával, ezzel szemben nincs még egy olyan cég, aki 
képes integráltan en nyi alkalmazást egy rendszerben ki szol gálni.

t A MOHAnet a megoldásaival olyan széles portfóliót kép visel,
ami az egyes alkalmazások szinergiájára épül és ezáltal egy
komplex szolgáltatási ökoszisztéma építhető.

tA MOHAnet hardver- és szoftverfejlesztését magyar mérnö -
kök vég zik, akik alkalmazotti státuszban vagy szerződéses
jogv iszonyban látják el tevékenységüket. A termékeket Ma -
gyarországon gyártják.

tA MOHAnet által létesített és üze meltetett Dedikált Cor porate
APN hálózat előnyének ismertetése

tA MOHAnet által üzemeltetett Szolgáltatás-felügye leti disz -
pécser központ szerepének és előnyeinek is mer tetése

II. Szoftverek (4x45 perc)
t Mercurio Commander (Andrid Commander) A komplex

bevetés-irányítási távfel ügyeleti szoftver haszno sága
t Mercurio Observer (Andrid Com mander)

Komplex járműflotta telemetriai szoftver hasznossága
tMercurio Datamatic

Komplex italautomata telemetriai szoftver hasznossága.
t Telemedbook Komplex egészségfelügyeleti közös ségi portál

hasznossága

III. Készülékek (3x45 perc)
tALARM Akár egyperces életjel. DUAL

MODEM-DUAL SIM 
tFIRESIGNAL Gyűjtött és szelektív tűzátjelzés 

DUAL MODEM-DUAL SIM
t NAVIGATOR Járműlogisztika és járművédelem egyben.

Jelzés Observerben (logisz tika) és Commanderben vagy And -
ro id Commanderben (járműfelügye let)! 
Ese mény alapú routolás!

t VARIO MEDCARE Segélykérés, normál mobiltelefon, 
nyomkövetés, egészségügyi eszköz csatlako zás és gyógy -
szerbevitel-ellenőrzés

t VARIO PATROL Normál járőrellenőrző funkciók mel   lett,
szolgálatváltás, csomagáta dás, kulcsátadás, jármű-
ellenőrzés

tELEVATOR Új lift beüzemelése esetén kétirányú hang -
kapcsolat szükséges, a készülék ÉMI tanusítvánnyal ren-
delkezik

t CHECKPOINT Közterületfelügyelet vandálbiztosan
t THERMOWATCH Hőmérséklet-távfelügyelet grafi ko  nos

megjelenítéssel
tTELEMATIC Komplex italautomata felügyelet, az au-

tomatából kinyert gyári kódok alapján

IV. Alkalmazás ismeretek (3x45 perc)

MOHAnet távfelügyeleti alkalmazás értékesítő
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Megszerezhető kompetencia: professzionális rendszer- és szoftverfelhasználói ismeret mellett folyamatos felügyeletet 
és szakmai támogatás biz  tosítása a MOHAnet rendszer szakszerű üzemeltetéséhez. Esetleges leállás vagy meghibásodás

esetén helyszíni vagy távoli hozzá fé réssel a szükséges beavatkozások el végzése.
A képzést sikerrel elvégző profesz szionális szinten képes kezelni és be tanítani a Mercurio Commander, a Mercurio Observer, 
a Mercurio Data matic, az Android Commander, vala mint az Android Observer szoft ve reket. Teljes telepítői és felhasználói 

ismeretekkel rendelkezik a MOHA net termékeiről és a hozzájuk kap csolódó paraméterező szoftverekről. Továbbá LAN 
és WAN ismeretekkel rendelkezik, melyek segítségével a MOHAnet helyi számítógépes háló zatát képes üzemeltetni.

Tanfolyam ideje: 2 nap (2x6 óra) külföldi vonatkozásban: 3 nap (3x6 óra)
Előzetesen teljesítendő modul:MO HA net képesített szoftver-üzemel tető

Főbb témáink:

MOHAnet képesített rendszer-adminiszt rátor

I. Hálózati alapismeretek (3x45 perc), TCP/IP ismeretek, Router ismeretek, II. MOHAnet-rendszer alapismeretek
t Létfontosságú hálózati eszközök elhelyezkedése a rendszeren belül (Mercury szerver, Helios szerver, mo   bilszolgáltató
APN háló zat); t Kommunikáció menete a készülék és a Mercury; szer  ver között; tA Helios forgalomirányító szerver szerepe
a kommunikáció során; t A jelzésküldéshez használt Con tact ID kód ismertetése; MERCURY funkciók (6x45 perc)
t vMERCURY ALARM telepítés; t MERCURY TRACK telepítés; t Backup GPRS; t elsődleges, másodlagos MERCURY,
tükrözés; tALARMSERVER log; tTRACKSERVER log; t szerverfelügyelet; t tipikus hibák elhárítása (adatbá zis- helyreállítás,
visszatöltés); t SQL alap lekérdezések; HELIOS funkciók (külföld esetén) (6x45 perc) t Cégek, ügyfelek, készüléktulajdo -
nosok, SIM dealek GPRS szol gál tatók; t Személyek; t Regisztrált készülékek; t Készülékek regisztrációja; t Hardvertípusok;
t Életjelek; t Roaming csomagok; t Csoportos routolás; t Szerverek, szervercsoportok; t SIM kártyák (készülék, BGPRS); t
Előfizetések (kedvezmény-kate gó riák, alapdíjak; árlisták, MOHAnet díjcsomagok, SIM díjcsomagok, hű ségszerződések); tNaplók
(elküldetlen üzenetek, ese ménynapló, hibaüzenetek naplója, operátori intéz kedések); t Számlázás; t Kimutatások

Megszerezhető kompetencia: általános rendszer- és szoftverfelhasználói ismeretekkel folyamatos szakmai segítség és képzés
biztosítása a MOHAnet rendszer üzemeltetését végző személyzet számára.

A képzést sikerrel elvégző professzionális szinten képes kezelni és betanítani a Mercurio Commander, a Mercurio Observer, 
a Mercurio Datamatic, Android Commander, valamint az Android Observer szoftvereket. Teljes telepítői és 

felhasználói ismeretekkel rendelkezik a MOHAnet termékeiről és a hozzájuk kapcsolódó paraméterező szoftverekről.
Tanfolyam ideje: 3 nap (3x6 óra) Előzetesen teljesítendő modul: MOHAnet képesített diszpécser

Főbb témáink:

MOHAnet képesített szoftverüzemeltető

I. Mercurio Commander 1. Mercurio Commander szoftver-ismeretek (4x45 perc) t Szoftver telepítése/frissítése; t Szoft -
ver frissíthetőségének ellenőrzése; t Ügyfelek felvétele és korrekt paraméterezése bármilyen MOHAnet szolgáltatási típus
esetén; t Kódtábla ismeretek, speciális változók ismerete; t Felhasználók kezelése, új felhasználó rögzítése, jelszavak mó -
dosítása; t Térképi követés beállítása; t Intervallum figyelés részletes ismerete; t Értesítendői rendszer részletes ismerete 
t Eseménylekérdezés részletes adatainak mentése, feladatok elvégzése Excel programmal; t Ügyfélcsoportok létrehozása
és az ügyfelek ügyfélcsoportokba rendezése; t Operátorok jogosultságainak beállítása ügyfélcsoportok szerint t A jelzés 
küldéshez használt Contact ID kód ismertetése; 2. Gyakorlati feladatok a Mercurio Commanderhez (2x45 perc)
t Riasztásokkal kapcsolatos feladatok; t Ügyfelekkel kapcsolatos tipikus feladatok; t Lekérdezésekkel kapcsolatos tipikus
feladatok; t Adminisztrációval kapcsolatos tipikus feladatok; 3. Mercurio Commander készülékei (6x45 perc) Részletes
telepítői készülék-ismeretek, -szolgáltatások és a készülékek jelzései a Mercurio Commanderben.

Készülékek:
t Patrol, MedCare, VARIO, ALARM, BUS, PSTN, Elevator, Firesignal, Checkpoint, Thermowatch, DataCargo; 4. Mercurio
Observer gyakorlati feladatok (4x45 perc) t Szoftver telepítése/frissítése; t Szoftver frissíthetőségének ellenőrzése; 
t Járművek felvétele és korrekt paraméterezése; t Felhasználók kezelése, új felhasználó felvétele, jelszavak módosítása; 
t Menetlevél és nyers adatok mentése, feladatok elvégzése Excel programmal; t Jármű- és cégcsoportok létrehozása és a
járművek csoportokba rendezése; t Operátorok jogosultságainak beállítása csoportok szerint; 5. Mercurio Observer
készülék (1x45 perc) Részletes telepítői készülék-ismeretek, -szolgáltatások és jelzései a Mercurio Observerben. t Navigator;
6. Mercurio Datamatic általános ismeretek (1x45 perc) Általános szoftver-használati és -telepítési ismeretek.



EuroSPI '2013
2013. június 25-27., Írország

A EuroSPI (European Systems &
Software Process Improvement and

Innovation Conference) idén ünnepli
20. születésnapját. A rendezvény
ebből az alka lom  ból a kiinduló hely-
színen, Íror szág ban kerül megrende-
zésre 2013. júni us 25–27-e között.

Előadás beküldésének határideje:
2013. február 25.

Mint mindig, a EuroSPI szervezői
tisztelettel várják az NJSZT Szof ver -
minőség Menedzselés szakmai
kö zös ség tagjainak és minden ma-
gyar résztvevőnek a jelentkezését,
akár elő adás tartása, akár a EuroSPI

szakmai közösségi kapcsolatok kiala-
kí tása, illetve ápolása érdekében.

Ez alkalomból Bíró Miklós, szak-
mai közösségünk elnöke – (az 1997-
ben és 2005-ben Budapesten megtar-
tott rendezvények vezetője –  felké-
rést kapott keynote előadás tar tására,
amelynek címe a következő:

„EuroSPI – Agora with a View and
Impact on the Historical Ups and
Downs of the SPI Hype Cycle”

További információ:
http://2013.euro spi.net/

Láng István:
Piszkos Fred és társai 

az Akadémián

Láng István akadémikus, az éghaj -
latváltozás mind riasztóbb jelenségeit
tanulmányozó, elemző és az új kihívá-
sokra szakmailag hiteles vála szokat
kereső VAHAVA-prog ram irá nyítója
az összefoglaló jelentés el készítése és
elfogadása után úgy dön tött, hogy a
lehetőség szerinti leg tel je sebb
kikapcsolódás útjára lép. Pi hen ni
fog, amíg kiolvassa Rejtő Jenő összes
művét.

Elképzelésére nyomban felfigyeltek
a Magyar Meteorológiai Társa ság és
a Magyar Hidrológiai Társa ság jeles
képviselői. Így kristályo so dott ki az
ötlet: a sok szórakoztató per cet, órát
ígérő könyvek böngé szése köz ben ve -
gye számba, hogy mi lyen ton ná ban,
összefüggésben je lentek meg a mete-
orológiai és hid rológiai ese mé nyek a
múlt század harmincas-negyvenes

éveiben P. Howard írói né  ven pub-
likáló szerző  mű veiben. 

Így eshetett meg, hogy 2008. áp rilis
elsején Piszkos Fred, Fülig Jimmy,
Csülök úr és társaik megfigyeléseiről,
diagnózisairól és ka landjairól szólt egy
nyilvános ülés az MTA dísztermében.

Meteorológiai események 
és környezet
„A sivatagban soha nincs tavasz. Se
ősz, se tél. Nyár sincs. Csak homok
és forróság.” (Csontbrigád)

„A legforróbb nyár perzselt mindent,
ez a Szahara legrosszabb időszaka. A
végletekig kiszáradt föld félmé te res
repedésekkel volt borítva, a Wadi
Saukra alfafű csomói szalmává égtek.”

(Vissza a pokolba)

„Mint valami őrült káprázat, olyan
minden ebben az alkonyban, amikor
a nap duzzadtan süllyed az égen, és
égető sugarai, mint hosszú, vékony
korbácsok verik az átkozott Kongó-
vidéket.” (A három testőr Afrikában)

„A légtelen fojtó melegben egy levél
sem mozdult órák óta. Elviselhetet -
lenné tette ezt a sivár, trópusi estét a
rengeteg béka szüntelen vartyogása.”

(Fehér folt)

Meteorológiai események 
és emberek
„Egyenruhában volt és kínozta a
hőség, tehát kigombolta a zubbo -
nyát… keskeny mellkasán minden
csontja kiállt. — Éghajlatváltozás
kéne, mondja csendesen.” 

(Csontbrigád)
„Napóleon kitűnő hadvezér volt, és
mégis megtörtént vele, hogy seregé -

nek egy része eltévedt Waterloonál a
ködben, amikor a legnagyobb baj
volt. Itt azonban nincs köd. De a leg-
nagyobb baj van.” (Láthatatlan légió)

Édesvíz
„Amerika. Vadnyugat. Duzzasztógá -
tat akarnak építeni egy folyón. Az al -
só szakaszon élő marhatenyésztők és
a peon indiánok ellenzik, mert ki -
száradástól féltik a legelőket. Meg -
kezdődik az építkezés. A vízmér nö köt
fejbe lövik. Meghal. Helyi fegy veres
harc alakul ki. Új mérnököt hoznak.
Végül a katonaság csinál rendet. A pe-
onokat áttelepítik a veszélyes
törzseknek elkerített ind ián rezervá-
tumba. A zsilip elkészül, a duzzasztó-
gátat felavatják.” (Tigrisvér)

„A megcsappant sereg vonult vissza
Saigon felé. A meredek, óriási mész -
kőszakadékok között rohanó, vad
Mekong folyam volt az irányjelző… És
ahogy vízesésről vízesésre, sellő ről sel-
lőre bukik a folyó, majd tom bolva, har-
sogva több száz méteres kanyonokba
zuhan tovább merész kanyarokban, a
katonák úgy érzik, hogy nem is folyó a
Mekong, hanem egy mennydörögve
kacagó ördög, aki egye nesen a poklok
mélységes fene kére vezeti őket.” 

(Akik életet cse réltek)

„Afrikában a wádik tulajdonképpen
hosszú kanyonokat, szakadékos med -
reket jelentenek, amelyekben az esős
időszak idején hatalmas folyók höm-
pölyögnek, viszont a szárazság idején
ezek a folyók hónapokra eltűnnek.”

(Vissza a pokolba)

(Forrás: Ponticulus Hungaricus
XVI. évf. 2012. július-augusztus)
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Rendezvény
– soroló

Ponticulus
Hungaricus
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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 kapccsolatban kérjük, fordul jon
titkárságunkhoz.
Következő lapzárta:2013. február 18.

A 22. alkalommal megrendezésre kerülő

NETWORKSHOP
konferenciával

(Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2013. március 26–28.)

kapcsolatos információk és jelentkezési feltételek a következő honlapokon érhetők el:

http://nws.niif.hu; http://www.niif.hu/rendezvenyek/networkshop;
http://www.comp-rend.hu/nws2013

Önt is várjuk!

t Tudta Ön, hogy a válság ellenére az e-kereskedelmi piac az
elmúlt 11 évben  közel százszorosára nõtt?

t Szeretne Ön is a profi e-kereskedõk közé tartozni?
t Szeretné megérteni, milyen egy jól jövedelmezõ 

e-kereskedelmi üzletág és Ön hogyan növelheti jelentõsen 
bevéte leit, miközben költséget takarít meg?

A négynapos, (4 modulos), FAT által akkreditált tanfolyam azonnal alkalmazható gyakorlati ismereteket ad
ahhoz, hogy a vállakozók megfogalmazhassák igényeiket, tudatosan megtervezhessék 

e-kereskedelmi vállalkozásukat.

A képzés díja 
egy összegben: 79 000 Ft+áfa. Modulonként 25 000 Ft+áfa

A képzés helyszíne: NJSZT 1054 Budapest, Báthori u. 16. (Hold u. sarok)
Online jelentkezés: www.njszt.hu/de/e-ker
További információ: SzEK.org titkárság: 1 248 3239, info@szek.org

NJSZT titkárság: 1 472-2712, ecdl.iroda@njszt.hu
Képzés időpontjai: 2013. március 22, március 29, 

2013. április 5, április 12.


