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Tehetséggondozás

Zsakó László alelnök, a Tehetség -
gondozási szakmai közösség elnöke
ismertette a közösség munkáját. El-
mondta, hogy egy évben 230-240
ember, összesen kb. nyolcezer mun -
kaórában vesz részt a tehetséggondo-
zási tevékenységben, amely főleg ha   -
zai és nemzetközi ver senyek, OKTV-k,
diákolimpiák szer vezé sé ből és le -
bonyolításából, vala mint te hetség -
gondozási szakkörök megtartásából
áll. A mindenkor aktu ális verse nyek -
ről lapunk is hírt ad. 

Az idei ver senyfelhívásokat lásd a
8–9. oldalon.

Az elnökség döntött arról, hogy fel-
hívásra csatlakozik ahhoz a nem zet -
közi tehetséggondozó program hoz,
amelyben ezidáig Csehország, Len -
gyelország és Szlovákia vett részt. A
CPSPC – Czech, Polish and Slovak

Preparation Camp – egyhetes olim -
piai felkészítő táborban évente or szá -
gonként hat diák és két tanár vesz
részt. A közös munka, közös felké -
szülés az egyik oka an nak, hogy ezen
országok a nemzet közi verse nyeken
jól szerepelnek. A csatlako zás fe lté -
tele, hogy négy évente a tá bort Ma -
gyar  országon kell megrendezni.

10/2013. (09.25). sz. határozat
Az Elnökség egyhangúlag támogatja
a Visegrádi országokkal közös fel -
készítő táborhoz való csatlakozást.

Az informatikai írástudás 
helyzete – az ECDL megújítása

Jelentős – több hónapos – tartalmi
meg újítási és korszerűsítési munka
ké  szült el az ECDL programban,
melynek alapján 2013. október 15-
től életbe léphet a megújult ECDL.

Részletek a www.ecdl.hu oldalon, il-
letve lapunk 2. és a 12.oldalán ta -
lálhatók.

A tartalmi megújítás kiemelten fon-
tos eleme az IT biztonsággal foglal-
kozó modul bevezetése. En nek kidol-
gozása egyébként még a nyáron meg-
jelent, az állami és ön kormány zati
szervek elektronikus információbiz-
tonságáról rendelkező 2013. évi L.
törvény megismerése előtt meg -
kezdődött, és jelenleg ez Ma gyar -
országon az egyetlen, a té mával fog -
lalkozó akkreditált kép zési anyag. 

Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia

A Nemzeti Infokommunikációs Stra-
tégia véleményezését Társasá gunk
határidőre – az NFM honlap szerint
2013. augusztus 31-re – el készí tette.
Köszönjük a vélemény e zők nek. 

Az NJSZT által beküldött és a hon-
lapunkon is megtalálható anyaggal
kapcsolatban lapzártánkig nem érke -
zett visszajelzés.

Összefoglaló 
az elnökség 2013. szeptember 25-i üléséről

Megújul és 
tartalmilag bővül 

az ECDL
Két új témával bővül a választ-

ható modulok sora

2. oldal

Digitális
Esélyegyenlőség

(DE!) konferencia
az információs társadalom
előnyeiről, lehetőségeiről

4. oldal

Felhívás
a Nemes Tihamér

Országos
Informatikai
Tanulmányi 
Versenyre

és a Logo Országos 
Versenyre

8–9. oldal

Közlemény Felhívjuk kedves tagtársaink és ügyfeleink figyelmét, hogy ügyfélszolgálatunk (1054 Bu-
dapest, Bá thori utca 16.) az épület homlokzat-fel újítási munká latának ide je alatt is zavartalanul működik.
Az ügyfélszolgálat bejárata változatlan, megközelítése a mun  katerület végén lehetséges.
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KLIK–NJSZT 
együttműködési 
megállapodás

A kormányzati honlapon jelentette be
a Klebelsberg Intézményfenn tartó

Központ (KLIK), hogy a fenn tar tása
alá tartozó közoktatási intéz mé nyek
ECDL-vizsgaközpontjainak üze -
meltetéséről együttműködési meg -
állapodást írt alá a minőségbizto sítást
és a szakmai felügyeletet el látó a Ne-
umann János Számítógép-tu  do mányi
Társasággal (NJSZT).

Az ECDL európai számítógép-
használói jogosítvány, az „informa  t i -
kai írástudás” nemzetközileg egysé -
ges bizonyítványa. A központ MTI-
hez eljuttatott közleménye sze rint a
KLIK és az NJSZT között szü letett
megállapodás célja az országos há -

lózattal rendelkező ECDL-vizsga -
rendszer gördülékeny továbbmű -
ködtetése annak érdekében, hogy a
számítógép-felhasználói ismeretek
elsajátítására mindenkinek egyenlő
esélye legyen. 

Az együttműködés szabályozza a
vizsgarendszer mű  köd tetésének fel -
tételeit, és megha tá rozza a további
fejlesztések területeit.

ECDL

Megújul és 
tartalmilag bővül 

az ECDL

Ahogyan arról előző számunkban
már részletesen beszámoltunk, ez év
október 15-től jelentősebb tartalmi
változások lesznek az ECDL vizsga-
rendszerben. Az ECDL to vább ra is a
digitális készségek folya matos fej-
lesztését kínálja: sohasem évül el,
igény szerint új vizsgákkal frissít -

hető, és adott keretek között újabb és
újabb modulokkal bővít hető. A négy
vagy hét modulos ta núsít vány meg -
szerzését követően tovább ra is lehe -
tőség van bármikor új vizsgákat ten -
ni, és ún. ECDL mo dul-tanúsít vá -
nyokat szerezni.

A legfontosabb változás, hogy két
új témával bővül a választható mo du -
lok sora: az egyik az IT biztonság,
amely elsősorban a számító gép-
használói tudatosság fontos ságára
hívja fel figyelmet; a másik az elekt -

ro nikus hitelesség, elektro ni kus alá -
írás, amely az elektronikus úton tör -
té  nő korszerű ügyintézéshez nyújt
egy re nélkülözhetetlenebb se gítsé get.

Az október 15-től életbe lépő vál-
tozásokról részletek a www.ecdl.hu
oldalon találhatók. 

Október 15-től 
új ECDL

érzékszervi 
fogyatékkal 

élők számára is

Október 15-től már csak az új mo -
dulrendszer szerint lehet ECDL vizs-
gát tenni Magyarországon. 

A tartalomfrissítés egyik eredmé -
nye az IT biztonság ECDL modul.
Ez, csakúgy, mint a többi, a célcso-
port számára releváns modul, vakok
és gyengénlátók, illetve siketek és na -
gyothallók számára is hozzáfér he tő
lesz. A vizsgafeladatok adaptációját
az NJSZT az Óbudai Egyetem Neu-
mann János Informatikai Kara Infor-
matikai Rendszerek Intézetével
együttműködve végzi, és támogatja

az Intézetben működő ECDL vizsga-
központ vizsgáztatóinak tovább -
képzését is az új modul bevezetése
érdekében.

ECDL 
kerekesszékből

Az IKT alapismeretek vizsga után
már a második sikeres ECDL vizsgá-
járól adott hírt az ECDL irodának Ba-
ráth Ádám. A fiatalember mozgá s -
korlátozott, kerekesszékkel közle ke -
dik. A szolnoki Karakter Kft-nél vizs-
gázott, ahol korábban már az IKT
alapismeretek modulból is sike resen
vizsgázott. Mostani élményei ről így
számolt be:

„Ismét jók voltak a tapasztalataim a
vizsgaközponttal kapcsolatban, na-
gyon segítőkészek voltak: segítettek
ki- és beszállni a kerekesszékemből, és
át tudtam ülni székre az asztalhoz.”

A vizsgákhoz az ECDL Iroda mun -
katársai nevében is szívből gratulá lunk
és további sok sikert kívánunk, abban
a reményben, hogy legköze lebb már
Ádám ECDL Start bizo nyí t ványának
megszerzéséről adha tunk hírt!

A képen Ádám a büszke anyukával és
a Karakter Kft vizsgabiztosával,

Ungvári Sándornéval
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Segítség 
a kismamáknak

Felhívást tett közzé ingyenes ECDL
Start szá mítástechnikai tanfolyami
részvétel re XIII. kerületi, GYED-en,
GYES-en otthon lévő kismamák ré -
szére a kerületi önkormányzat.

2011 óta folyamatosan, évi két al -
kalommal indított képzései kedvező
tapasztalataira és a nagy érdeklő désre
tekintettel a kerületi önkormányzat
ismét ECDL Start számí tás technikai
tanfolyami lehetőséget nyújt kisma-
mák részére.

A négy modul megszerzését lehe -
tővé tevő tanfolyamon a kerületi la -
kóhellyel rendelkező, GYED-en vagy
GYES-en otthon lévő kisma mák ve-

hetnek részt. A képzés 15 fős cso-
portban indul, 90 órás, 15 hetes
időtartamú (30 alkalom, heti 2x3
óra). A foglalkozások szeptember
16-tól december végéig délelőtti
időpontban zaj lanak. A 60 órás ala -
pozó kép zést a Prevenciós Köz-
pont ban tartják, a 30 órás, vizsgára
fel készítő tanfolyamot és a vizs-
gázta tást az ECDL vizsgaközpont,
Né meth László Gim názium végzi.
A számítógép-termet, a szak -
képzett tanárokat és a vizsga díjat
az önkormányzat bocsátja a részt-
vevők rendelkezésére.

A tanfolyam idejére a két év fe-
letti gyermekek részére gyermek fel -
ügye letet is nyújtanak a Gyermek -
házban ta lálható Tücsöktanyán.

(Forrás:
XIII. kerületi Hírnök, 

2013. szeptember)

ECDL 
az iszapkatasztrófa

helyszínén

Az NJSZT és a veszprémi Rotary Klub
támogatásával nyáron ingyenes ECDL
Start tanfolyamon vehetett részt tizen-
hat devecseri pályázó, akik az iszapka-
tasztrófa helyszínén élnek. Közülük
hárman már meg is szerez ték az ECDL
Start bizonyítványt. A tanfolyamot a
Rotary Klub szervez te, a vizsgákat
pedig az NJSZT bo nyolította le.

ECDL TOP 10 
a regisztrált hallgatók száma alapján

ECDL TOP 10 a regisztrált hallgatók
lélekszámához viszonyított száma alapján

2013. június
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Bőgel György
Grand Coalition: Hogyan jutottunk idáig?

Sugár Mihály
A konferencia időpontjában aktuális helyzet elemzése 

Csepeli György – Prazsák Gergő
Élet az offline és az online térben

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

Sík Zoltán Nándor
Az információs társadalmak árnyoldala

Gacsal József
Az ipar és oktatás változó kapcsolata egy változó világban

Pukler Gábor
Mobil Tárca

Kürti Sándor
A digitális szakadék feletti reménysugár – hátrányos helyzetűek online 

interaktív nyelvoktatása

Sós Éva és Miletics Pál
Megelőzés okostelefonnal

Az NJSZT 2013. évi díjainak átadása 
és Az év legjobb informatikai újságírója – Kovács Attila-díj átadása

7. Digitális Esélyegyenlőség 7. Digitális Esélyegyenlőség 
(DE!) konferencia(DE!) konferencia

2013. november 28. 10 – 17 óráig, Danubius Hotel Gellért

Új előadással bővült a DE konferencia programja!
Már csak korlátozott számban lehet regisztrálni! 

Ne hagyja ki a lehetőséget!

Regisztráljon MOST!
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7

Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A konferencia
„Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről, lehetőségeiről és egyúttal felhívja
a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció mindentudóit is fenyegethetik. 
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Charlie Miller, a Twitter ve -
zető biztonsági mérnöke és
Mikko Hypponen, az F-Se-
cure kutatási vezetője a 10.
Hactivity konferencián!

Október 11–12-én immár tizedik al -
ka lommal kerül megrendezésre a
Hactivity, Kelet-Közép Európa legna-
gyobb független IT Biztonsági Fesz-
tiválja. 1200 résztvevő a világ min -
den tájáról, előadások párhuza mo san
két szekcióban, interaktív kis -

csoportos workshopok, új termékbe-
mutató szekció, hardver hacking,
lock picking, live-show-k, 24 órán át
tartó hackerverseny, igazi fesztivál-
hangulat és jubileumi esti party! A
teljes program már megtalálható a
konferencia hivatalos weboldalán
(www.hactivity.com)

A konferenciát két hivatalos sztár
nyitja meg:

Charlie Miller, a Twitter bizton-
sági mérnöke. Öt évig dolgozott az
NSA-nek, többek között feltörte a
Mackbook Airt, az iPhone-t és bohó-
cot csinált a Safari és a Safari mobil-
alkalma zásának fejlesztőiből is. Ő
maga a Twitteren csak úgy mutatko-
zik be: „I’m that Apple Oday guy”.

Mikko Hipponen, a finn F-Secure
cég kutatási vezetője, aki több mint 20
éve foglalkozik informatikai-bizton-
sággal és szerepet vállalt a legjelentő-
sebb számítógépes vírusok, pl. a Love -
letter, a Conficker és a Stuxnet legyő-
zésében. A TED konferencián az in-
formatikai biztonságról tartott előadá-

sát majdnem egy millióan látták és
több mint 35 nyelvre fordították le.

A két keynote speaker-t követően a
két nap alatt a két teremben összesen
32 előadást lehet majd megtekinteni!
Idén tovább erősödik a Hello Work -
shop-ok kínálata is, valamint újabb for-
dulóval jelentkezik a HACK 24 is, ér-
tékes nyereményekért! Este fer  geteges
jubileumi buli veszi kez detét, ahol
visszaemlékezünk a kez detekre is.

További információk, részletes
program és regisztráció: www.hack-
tivity.com

Facebook-on: http://facebook.com/
hacktivity

Hactivity 2012 videóösszefoglaló-
aja: http://youtube.com/whatch?v=
mahvRacznho.

Rendezvény –
soroló

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

Vendég a 10. Jubile u mi Hacktivity-n Charlie Miller, 
a Twitter vezető biztonsági mérnöke!

Lux et Color 
Vesprimiensis Szimpózium

A Pannon Egyetem Műszaki Infor -
ma tikai Kar, Virtuális Környezetek és
Fénytani Kutatólaboratóriuma és a
Neumann János Számítógép-tudo -
mányi Társaság Human Computer In -
teraction & Design for All (HCI&
DfA) Ergonómiai Tervezés Minden-
kinek Szakosztálya közre műkö dé s é -

vel im  már tizenkettedik  alkalommal
kerül meg rendezésre a VEAB épüle-
tében a Lux et Color Vespri mi ensis
Szim pó zium

A rendezvénnyel kapcsolatos leg -
frissebb információk: a http://vision.
uni-pannon.hu/LeCV honlapon ol -
vashatók.

International 
Comission 

on Illumination
Pannon Egyetem Műszaki 

Informatikai Kar VEAB épület, 
Veszprém, Vár utca 37.

2013. október 15.



6 2013. október

X. Országos Gazdaságinformatikai
Konferencia 2013

2013. november 8–9.
Széchenyi Egyetem, Győr

Felhívás előadások beküldésére –
Call for Papers
Az NJSZT Gazdaságinformatikai
Ku tatási és Oktatási Fóruma
(GIKOF) 2013. november 8–9-én
tartja ti ze dik, jubileumi tudományos-
szakmai rendezvényét, az Országos
Gazdaságinformatikai Konferen ci át.    

A GIKOF több mint egy évtizede
fogja össze az informatika üzleti al -
kalmazási területein dolgozó kuta tó -
kat, oktatókat, felhasználókat és hall   -
gatókat. A szakmai szervezet különle-
ges feladata az időközben megindult
gazdaságinformatikai alap- és mester-

képzések, valamint az informatikai al-
kalmazásokban érdekelt doktori isko-
lák, doktoranduszok fej lő désének tá-
mogatása. A jubileumi konferencia
több szekcióban ad teret hazai és kül-
földi szakembereknek, egyetemi kuta-
tóknak, PhD-soknak munkáik, kuta-
tási és képzési eredményeik, tapaszta-
lataik bemutatá sá ra, érdekes eszme-
cserére. A magyar nyelvű előadások
mellett várjuk az angol nyelvű hazai
közleményeket, beszámolókat is. 

Kérjük, előzetes érdeklődésüket je-
lezzék az ogik2013@easychair.org
email-címen, terjesszék az informá-
ciót szakmai környezetükben.

Folyamatosan frissülő információk:
http://gikof.njszt.hu

Előadás-kivonat előzetes beküldé -
se bírálatra (EasyChair regisztrá lás -
sal): www.easychair.org

Részvételi díj (szervezési költsé -
gek, ISSN absztraktok CD, büfé,
prog ramfüzet): 
t akadémiai szféra   25 000 Ft; 
t vállalkozások        30 000 Ft; 
t PhD:                 18 000 Ft;
t nyugdíjas              10 000 Ft.

A Programbizottság által lektorált,
nyomtatott megjelenésre érdemes
előadások az NJSZT GIKOF/SEFBIS
Journal különszámában jelennek
meg. A lektorálási díj 10 000 Ft befi-
zetésével a szerző 10 folyóiratszámot
kap publikációjával.

A Magyar Agrárinformatikai Szö -
vetség, a Debreceni Egyetem Gaz dál -
kodástudományi és Vidékfej lesz té si
Kara és az Európai Agrá rinfo r ma tikai
Szövetség (EFITA) hazai és kül földi
egyetemek támogatásával, köz re mű -
ködésével a Debreceni Egyetem Ag -
rár és Gazdálkodástudo mányok Cent -
rumában Agrárinfo mati kai Nem zet -
közi Konferenciát rendez.

A rendezvény nyelve: angol/ma gyar
A konferencia mottója: Az agrárin-

formatika múltja, jelene és jövője.

A konferencia alkalmat nyújt az
alábbi évfordulókhoz kapcsolódó te -
vékenységek és eredmények átte  ki n -
tésére:
t 35 év K+F és Oktatás az agrárin-

formatikában
t 15 éves a Magyar Agrárinforma ti -

kai Szövetség 
t 15 éves a DE AGTC ECDL vizs -

ga központja
t 10 éves az informatikus agrár mér -

nöki képzés
Tudományos konferencia az Inno -

vatív információtechnológiák az ag -
rárgaz daságban címmel fórumot biz-
tosít a kutatási eredmények meg -
ismerteté sére, stratégiák megfogal -
ma  zására.

A konferencia válogatott publiká-
cióit lektorálást követően a Journal of
Agricultural Informatics folyóirat kü-
lönszámában jelentetjük meg.
http://journal.magisz.org/

Részletes információk a rendez vény
weboldalán http://nodes.agr.uni -
deb.hu/ AI2013 érhetők el

Egy nap, ahol mindent megtudhat-
tok az aktuális a webes trendekről,
technológiákról, tippekről, trükkök-
ről. 

Az egész napos konferencia célja,
hogy kezdőknek és profiknak egy aránt
útmutatást nyújtson a legújabb webes
trendek és technológiák út vesztőjében,

legyenek bár fejlesztők, grafikusok
vagy azok, akik kettejü ket összehozzák.

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

Agrárinformatika 2013 Nemzet-
közi Konferencia

Debre-
ceni 
Egyetem 2013. november 8 – 9., Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodás -

tudományok Centruma

Magyarországi 
Web Konferencia 2013

2013. november 9. Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Óbudai
Egyetem
Universitas Budensis
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XXVI. Neumann Kollokvium

A Neumann János Számítógép-tudomá-
nyi Társaság Orvos-biológiai szakmai
közössége 2013-ban immár 26. alka-
lommal rendezi meg kong resszusát, a
Neumann Kollokviumot. A hazai egész-
ségügyi informatika   több évtizedes ha-
gyománnyal rendelkező seregszemléje
sok szeretettel várja az egyetemeken,
kutatóinté zetekben, egészségügyi intéz-
mé nyek ben, az ipari partnereknél mű-
ködő kutató- és fejlesztőműhelyek be-
mutatkozását. A rendezvényhez kapcso -
lódó kiállítótér lehetőséget ad piaci sze-
replők megjelenésére is.

Fő témák 2013-ban:
tInteroperabilitás és elektronikus be-

tegrekord
tJelfeldolgozás és döntéstámogatás
tTelemonitorozás és krónikus be teg -

ség-menedzsment
tAdminisztratív adatbázis elemzés
tEgészségügyi informatika oktatás

és betegoktatás
tGyógyszer-információ átadás új

ICT megoldásokkal és eszközök kel
Kapcsolódó rendezvény:

Olasz-Magyar eHealth együttmű kö -
dési szekcióülés

Részletes információ honlapunkon:
http://neumann-kollokvium.njszt.hu
Regisztráció, absztrakt beküldés:
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.
php/Neumann-2013

Idén 35 éves az
Or  szágos Közúti
Adat  bank és 30
éves a közúti in -
for matika. 

A köz  úti igaz-
ga tóságok a 1970-es évek „nagygé-
pes” rendszerei után 1983-tól alkal-
maztak személyi számí tó gé peket. E
kettős ju bileum előtt tiszteleg a Kiskő-
rösi Köz úti Szakgyűj te mény (muze -
um.koz  ut.hu) a DOStal gia című kiállí-
tás bemutatásával. A Magyar Műszaki
és Közleke dési Mú zeum (MMKM)
vándorkiállítása augu sztus 31-től Kis-
kőrösön is látható, mégpedig né hány
lépésre „Józsitól, az úthengertől.”

Az új helyszínen az Intel Hungary
Ltd. közvetlen hazai keres ke delmi
képviselete támogatásával megújult
és kibővített tablósorral mu tatkozott
be a DOStalgia kiállítás. Az új tabló-
kon már a legújabb mikropro -
cesszorokról és a számítógépek új ka-
te góriájáról, az Ul tr abookról is ol vas -
ha tunk. Az MMKM PC-törté ne ti ki-
állítá sán a világ első mikroprocesszo-
rát, az Intel-4004-et, az el ső IBM PC-t
(a híres 5150-es mo dellt), az első
ma gyar PC-t: a Pro per-16-ot és sok
más érd e kességet is meg tekinthetnek

az infor ma tika törté net iránt ér deklő -
dők.

A kiállítás Bu dapest, Túrkeve,
Szol   nok, Dom bó vár és Kecel után lá-
togatott el Kis kőrös városába.

Meg tekinthető 2013. november kö -
ze  péig.
Forrás: computerworld.hu/computer-
world/lehengerlo-dostalgia.html 

Megalakult a 
Humán Mechanikai 

szakmai közösség

A szeptemberben alakult szakmai kö-
zösség célja, hogy az NJSZT lehe -
tőségeit felhasználva rávilágítson a kü-
lönböző elveken működő, mozgó kép
alapú, számítógéppel vezérelt moz -
gáselemző rendszer segítségével kü -

lönféle mozgásdiagnosztikai és hu mán
mechanikai mérések jelentőségére. A
cél egy olyan – ha zánk ban mindenkép-
pen, de talán Eu ró pá ban is – különle-
ges laboratórium mű  köd te tése, amely
képes normá lis tól el té rő fejlődésű vizs-
gálati személy foga dására, állapotának
felméré sére biztonságos, gyors, fájda-
lommentes, ám mégis sok adatot szol-
gáltató módon. Ezáltal lehetővé válik
az egyes kór képek eredményesebb fel -
térképe zése, az alkamazott terápiák
jobb ki választása, valamint hatásme -
chanizmusuk pontosabb vizsgálata.

A szakmai közösség célja a normá -
listól eltérő fejlődésű személyek moz -
gásának kutatása, e mozgástípusok
összehasonlítása mind az egész séges

mozgással, mind eddig önma gukkal
(pl. terápia hatásvizsgálat, fej lődés kö-
vetése).

Így fontosnak tartjuk az alábbi csopor-
tok kiemelt vizsgálatát a mérnöki me-
chanikában: – Értelmileg akadályozott;
– Tanulásban akadályozott; – Enyhe,
középsúlyos, értelmi fogya tékos; – Kü-
lönböző fokban moz ás korlátozott; – Lá-
tássérültek; – Hal lás  sérültek.

A szakmai közösség elnöke: Steiner
Henriette (steinerhenriette@free -
mail.hu), titkár: Kertész Zsolt (ker -
tesz@iit.bme.hu).

A szakmai közösség várja érdek-
lődő szakemberek, támogatók csatla-
kozását.

Steiner Henriette

Veszprém, 2013. november 22 – 23.

Lehengerlő DOStalgia

Szakmai 
közösségek



Nemes Tihamér 
Országos 

Informatikai 
Tanulmányi Verseny

A Neumann János Számítógép-tudo -
mányi Társaság a 2013/2014-es tan -
évre is meghirdeti a Nemes Tihamér
Országos Informatikai Tanulmányi
Versenyt általános és középiskolai ta-
nulók számára.

A versenyt három fordulóban ren-
dezzük meg: az első (iskolai) for du -
ló ból továbbjutó versenyzők közül a
második (területi) forduló ban leg -
jobban szereplők jutnak be a harma -
dik fordulóba, a döntőbe.

A verseny tárgya, követelményei a
programozási kategóriában:
t informatikai és programozási ala -

p ismeretek, felhasználói és keze-
lői felületek kialakítása, különféle
stí lusú programozási nyelvek
főbb jellemzői;

t informatika-alkalmazási alap is me -
retek az iskolai közismereti tár-
gyak, valamint az egyszerű adat-
feldolgozás stb. témaköréből;

t problémamegoldás alapvető al go-
ritmusok segítségével;

t rendszerszemléletű feladatmeg ol -
dás, programok kidolgozása.

A verseny tárgya, követelményei az
alkalmazási kategóriában:
t szövegszerkesztés,
t ábra- és képszerkesztés,
t táblázatkezelés,
t honlapszerkesztés,
t prezentáció.

A versenyt két korcsoportban (a II.
korcsoportban két kategóriában)
hirdetjük meg:
I. korcsoport, programozási kategó-
ria: 5–8. évfolyamosok
II. korcsoport, programozási és alkal -
mazási kategória: 9–10. évfolya mo -
sok, valamint középiskolák 9–11.

elő készítő évfolyamosai (nyelvi elő -
készítő, Arany János program, …)

Az iskoláktól 2013. október 15-ig
várjuk a jelentkezéseket a nemesti-
hamer@inf.elte.hu e-címre.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell
t az iskola nevét, címét, telefonszá -

mát, elektronikus címét (nyilvános
elektronikus címet kérünk, amely
külső hálózatról is elérhető és a
ver senyért felelős tanár naponta
olvassa);

t a résztvevő tanulók számát kate -
góriánként és korcsoportonként;

t a versenyért felelős tanár nevét.
A jelentkező iskolák a jelentkezésről

fél-automatizált visszaigazolást kap-
nak, a verseny részletes leírását tartal-
mazó verseny-évkönyvet az el ső for-
duló feladataival együtt postázzuk. A
verseny honlapján (http://te het -
seg.inf.elte.hu) minden további infor-
máció elérhető.

Versenynaptár
Iskolai forduló:
– programozás kategóriában: 2013.
november 6. szerda 
(1. korcsoport: 14:00–16:00 óra),
november 7. csü tör tök, 
(2. korcsoport: 14:00 –17:00 óra).
– alkalmazási kategóriában: novem-
ber 13. szerda, 14:00–17:00 óra. 

Területi forduló:
– programozási kategóriában: 2014.
január 11., szombat, 
(1. korcsoport: 9:00–12:00 óra, 
2. korcsoport: 9:00– 14:00 óra). 
– alkalmazási kategóriában: 2014.
feb ruár 8. szombat, 9:00–14:00 óra.

A dolgozatokat a regionális ver seny -
bizottságok javítják a központilag kül -
dött javítási útmutató alap ján. Az itt
szerzett pontokhoz hozzá adják az első
fordulós pontszám 25%-át. Programo -
zá si kategóriában a legalább 75, alkal -
mazási kategóriá ban a legalább 150
pontot elért dolgozatokat eljuttatják az
országos versenybizottsághoz. A har-
madik fordulóba jutás ponthatáráról az
or szágos versenybizottság dönt, a ren-
delkezésre álló számítógépek száma
alapján, amelyről az iskolákat 2014.
február 9-ig, illetve március 9-ig érte-
síti.

Döntő
A harmadik, döntő fordulót Buda -

pesten tartjuk. A döntő helyszíne az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kara (Budapest XI.,
Pázmány Péter sétány 1/C). 

A döntő lebonyolításában részt
vesz az NJSZT IKON szakmai kö -
zössége.

A programozási kategória döntője
2014. március 1-je, szombat 
(1. kor csoport: 11:00–14:00 óra, 2.
kor csoport: 10:00–16:00 óra). 

Az alkalmazási kategória döntője:
2014. március 22., szombat, 10:00
– 16:00 óra.
Ünnepélyes eredményhirdetés 
2014. május 8. (Budapest XI., Páz -
mány Péter sétány 1/C).

A Nemes Tihamér OITV prog -
ramozási kategória II. korcsoportjá-
nak első hat–tizenhat helyezettje ve -
het részt a Közép-Európai Informa ti -
kai Diákolimpia válogatóversenyén,
melyet az IOI válogatóversennyel
egy időben rendezünk. A válogató-
verseny és az azt követő diákolim-
piai felkészítés legjobb négy-négy ta-
nulója jogosult részt venni a 2014.
évi di ák olimpiákon. (A válogatóver-
seny to vábbi résztvevője az Izsák
Imre Gyula komplex természettudo -
mányi verseny győztese.)

A versennyel kapcsolatos tudniva-
lókat a http://www.njszt.hu/ és a
http://tehetseg.inf.elte.hu/ elektron  i -
kus faliújságon is közzé tesszük. Az
elektronikus levélben felvilágosítást
kérők a nemestihamer@inf.elte.hu
címre írhatnak.

A versennyel kapcsolatos minden
tudnivalót, tájékoztatót, felhívást, le -
velet stb. az iskola, valamint a ver -
senyért felelős tanár elektronikus cí -
mére postázzuk.

A versenyért felelős szervezet a
Neumann János Számítógép-tudo -
mányi Társaság Tehetséggondozási
Szakmai közössége (http://tehetseg. -
inf.elte.hu). A szakmai közösség a
versenyhez or szá gos, valamint regio -
nális verseny  bizottságokat hozott
létre.

Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság

Országos Versenybizottsága
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Verseny –
futás



Logo Országos 
Számítástechnikai 

Tanulmányi 
Verseny

A Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság (NJSZT) Logo prog-
ramozási versenyt hirdet (Logo Or-
szágos Számítástechnikai Tanul -
mányi Verseny). A versenyen a szá -
mí tógépes programozási feladatok
megoldása Logo nyelven történik
(Comenius Logo, Imagine Logo). A
versenyt három fordulóban rendez-
zük meg: az első (iskolai) fordulóból
továbbjutó versenyzők közül a má -
sodik (területi) fordulóban legjobban
szereplők jutnak be a harmadik for-
dulóba, a döntőbe.

A verseny tárgya, követelményei:
t informatikai és programozási

alapismeretek, felhasználói és ke-
ze lői felületek kialakí-tása;

t a Logo programozási nyelv alap-
vető elemei;

t rendszerszemléletű feladatmeg ol -
dás, algoritmusok kidolgozása,
megvalósítása számítógépen.

A versenyt négy korcsoportban
hir detjük meg:
I. korcsoport: 3–4. évfolyamosok.
II. korcsoport: 5–6. évfolyamosok.
III. korcsoport: 7–8. évfolyamosok.
IV. korcsoport: 9–10. évfolyamosok.
Az iskoláktól mind a négy korcso-
portban 2013. október 31-ig várjuk a

jelentkezéseket a logo@inf.elte.hu
elektronikus címre.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell
t az iskola nevét, címét, telefon- és

telefax-számát, elektronikus címét
(nyilvános elektronikus címet ké-
rünk, amely külső hálózatról is el-
érhető és a versenyért felelős tanár
naponta olvassa);

t a résztvevő tanulók számát kor -
csoportonként;

t a versenyen használni kívánt Logo
változat nevét;

t a versenyért felelős tanár nevét.

A jelentkező iskolák a jelentkezésről
fél-automatizált visszaigazolást kap-
nak. A verseny részletes leírását tar-
talmazó verseny-évkönyvet az első
forduló feladataival együtt postázzuk.
A verseny honlapján (http://
logo.inf.elte.hu) minden további in-
formáció elérhető.

A verseny mindhárom forduló já ban
központi feladatsort oldanak meg a
versenyzők, amelyet a javítók köz-
ponti értékelési útmutató szerint javí-
tanak. A versenyen semmilyen segé-
deszközt nem szabad használni.

Versenynaptár
Az első, iskolai forduló: 2013. de -
cem ber 4., szerda, 14:00–16:00 óra.
A második, területi forduló: 2014.
február 15., szombat, 10:00 12:00 óra.

A területi fordulókat a Logo OSZTV
regionális versenybizottságai rendezik
(minden megyében legalább egy, a na-

gyobbakban több helyszínen). Az I.
korcsoportosoknak a ver seny e te-
rületi fordulóval vé get ér. 

A harmadik, döntő fordulót Bu-
da  pe sten tartjuk 2014. április 12-
én, szombaton, 10:00–13:00 óra kö-
zött.

A döntő helyszíne az Eötvös Lo -
ránd Tudományegyetem Informati kai
Kara (Budapest XI, Pázmány Péter
sétány 1/C). 

A versennyel kapcsolatos tudniva-
lókat a http://www.njszt.hu/ és a
http://logo.inf.elte.hu/ elektronikus
faliújságon is közzé tesszük. Az
elektronikus levélben felvilágosítást
kérők a logo@inf.elte.hu címre ír -
hatnak.

A versennyel kapcsolatos tudniva-
lókat (Évkönyv) és az első fordulós
feladatsort az iskola címére és a ver-
senyért felelős tanár nevére postáz-
zuk. Minden más tud nivalót, tájékoz-
tatót, felhívást, leve let stb, a nevezés-
kor megadott elekt ronikus címre kül-
dünk.

A versenyért felelős szervezet a
Neumann János Számítógép-tudo -
mányi Társaság Tehetséggondozási
szakmai közössége  (http://tehetseg.
inf.elte.hu). A szakmai közösség a
versenyhez Országos, valamint Re -
gionális Versenybizottságokat hozott
létre. A döntő lebonyolításában részt
vesz az NJSZT IKON Szakosztálya.

Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság Tehetséggondozási

Szakosztálya
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Hatvanhárom évvel ezelőtt végre
megvalósult Richardson álma, hogy
az időjárás előrejelzés gyorsabbá
vált, mint maga az időjárás változás
(Peter Lynch: The Emergence of Nu-
merical Weather Predic tion: Rich ard -
son's Dream; isbn: 9780521857291;
Cambridge University Press). 

Richardson az előrejelzés el vét már
a huszas években kidolgozta,
de a számítások bonyo -
lultsága és nem-linearitása
mi att azok nem voltak elvége z  -
he tők kel lő időben, azaz a
változások előbb következtek
be, mint az eredmények. Az
álom a jóslás felgyorsulását,
hogy értel me sen használha-
tóvá vál jék jelen tette. Ezt si-
került 1950-ben Neumann Já-
nos nak és társai nak az
ENIAC gépen meg va lósí tania
a barotró pi kus ör vény lési
egyen letek nu merikus meg ol -
dásával. 

Az integrál meg határozá sá -
ra és nu me rikus ki sz ámí tá sára
adott ja vaslatot Neu mann
János, amelyet végre 1950-
ben az Aberdeen Bal listic Re -
search Labora tories ENIAC
gépén a Charney J. G., Fjör-
toft R., von Neu mann J. trió-
nak si került el végezni. Ez volt
az el ső alkalom a szá mító gépes se -
gítséggel vég rehajtott idő  já rás jós-
lásra. Az e set külön é rdeke s sé ge,
hogy a prog ramozásban és a vég ső
program-el lenőrzésben részt vett Ne-
umann János fe le sége, Klára is. Az
eredményről a Tel lus 1950 no -
vemberi számában le írást és magya -
rázatot je lentettek meg a szerzők. 

Ezek eredeti kivona tát itt kö z löm
saját fordításban: Numeri cal Inte -
gration of the Baro tropic Vor ti -
city Equation Charney,
J. G., Fjörtoft, R. &
Von NEUMANN, J.
(1950), Nume rical
Integ ration of the Baro t  -

ropic Vor ticity Equation. Tel lus, vol.
2, num.4, pp. 237– 254. Nov. 1950.

(A Wiley Online Library enge délyé -
vel)

„A tanulmányban egy numeri kus
mód szert adunk a ba rotróp örvény lé -
sek egyenletének meg oldására Földi
felszín egy korlátozott területére. A
termé szetes határok hiá nya miatt he -

uris z tikus úton határoztunk meg ha -
tárokat, amelyek elégségesnek bizo -
nyultak eh hez a speciális ese thez.
Megközelítő feltételek szükségesek
az alkalmazott differenciál egyenle-
tek matematikai stabilitása biztosí -
tásá hoz. 

Az eredmény, amelyet bemutatunk
négy 24 órás előjelzés egy sorozata
aktuális adatokból kiszámolva.
Az eredmé -

nyeket 500 millibarnak meg felelő
magasságban mutatjuk be azok ana -
lízisével és magyarázataival. Meg -
kiséreljük to váb bá meghatá rozni az
előjelzés hibáinak okait. Ezeket rész -
ben a túl nagy tér ré szek nek, i lletve a
ba roklin hatásoknak – hő mér séklet
füg gő is – tulajdonítjuk. Ez utóbbi
ha  tást meg kiséreltük vizsgálni egy

egyszerű baroklin modellel.” 
A munkához egy 19x16-os

rácso zatot készítettek, amely
lé nye gében le fedte Észak-
Ame rikát. Az időjá rási adat o -
kat ennek alapján gyűjtötték
össze. A számítást nyolc há -
rom órás ciklusban vé gez ték,
így készült ez egynapos előjel-
zés. A gép fel készí tése – prog -
ramozása – három hó napig
tartott, amelyben Klara Neu -
mann is részt vett. A tény leges
futtatás 24 órát tartott, ami mai
szemmel eléggé hihe tet lennek
tűnik. Az eredmé nyek nu me -
rikus formá ban (!) jöttek létre,
a rajzok el ké szíté se to vábbi
munkát igé nyelt. A túloldali
ábrán az ENIAC re giszter táb -
lái lát hatók két programozó
hölgy kí séretében. 

A vonalak a gra fikonon az
500 hPa nyo mású felület azo -
nos ma  ga s ságait kö tik össze.

Úgy fog hat juk fel eze ket, mint izobá-
rok, azo nos nyo  mású lég  ré tegek, el -
ren de ződése az 5500 mé ter körüli
magassági réteg ben. A kü lönbö ző vo-
nalak a maximum-minimum közötti
ér té ke ket mu tatják.  

Jól látszik a megfigyelt és az előjel-
zett adatok közötti hasonlóság. A szá-
mítást több napra is elvégezték ha-

sonló eredménnyel.
Az eltéréseknek

alapjaiban két oka
lehet: számítási hibák
és a mo dell hi bái,
amelyek különvá-
lasztá sa nem min   dig
lehetsé ges. A térbeli
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Névadóink
munkáiból

Időjárás-előrejelzés 
számítógép segítségével
Megemlékezés Neumann János és társai 

egykori munkájáról 
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növek mé nyek túlzó mérete miatt a
szá mí tá si h ibák bizonyos ese tekben
olyan nagyok voltak, hogy a modell-
prob lé mák okozta maradékhibákról
nem lehetett semmit mondani. Mégis,
Neu  mann alapossá gára jellemzően,
meg kísé re l   nek több javítási modellt
fel vá zolni a na gyobb pontosság ér de -
ké ben: a dif fe renciál egyenlet kö  ze lí -
tési eljárásainak vál toztatására, a ver -
tiká lis légmozgások figyelem be vé -
telére, a ba roklin hatásokra, sőt ki -
mon   dottan el jutnak egy egy szerű sí -
tett ba rok lin mo  dellhez is.

A javaslatok számítógépes vizsgá -
latára már nem került többé sor ré -
szükről. A modell és a módszer ja ví -

tása az utódokra hárult, a már egy re
korszerűbb számítógépek segíte nek
az összetettebb, bonyolultabb elő re -
jelzési modellek alkalmazására.

Ma mindennapos a meteorológiai
gyakorlatban a szupe számí tó gé pek
használata előrejelzési célok ra, ame-
lyeknek az egész Földünkre ki terjedő
modellek a bázisai.

Mindenesetre a Neumann János és
társai által először végzett előjelzési
számítás megmutatta az utat a kor -
szerű technika szükségességére és le -
hetőségeire, különös tekintettel a ma -
tematika szigorú eszközeinek al kal -
masságára is.

Dr. Gyarmati Péter

A témával összefüggésben a
Szen t endre Szalon 2013. novem-
ber 28-án, 18 órától, a Pest me-
gyei Könyv tár Olvasótermében
összejövetelt szer vez, amelyen
Németh Lajos me  te orológus elő-
adásában el mond ja mit hozott az
elmúlt 63 esztendő az időjárás
előrejel zé sé ben és befo lyá so lási
lehe tő sé gei ben.

Az előadást beszélgetés, vita
kö veti. Minden érdeklődőt szíve -
sen látunk. 

Belépődíj nincs.

A képen az ENIAC regiszter táblái előterében lát ható két programozó hölgy

mért adatok, t=24 óra t=24 órára számított előjelzés



A KLIK szerződést kö-
tött az ECDL-központok
további működtetéséről

Az új, centralizált szisztémában az
ok tatási gigaintézménnyel is szükség
volt egy új megállapodásra, hogy az
októberben megújuló ECDL-képzés
és vizsgáztatás zökkenőmentes le-
gyen.

A kormányzati honlapon jelentette
be a Klebelsberg Intézmény fenn tartó
Központ (KLIK), hogy a fenn tartása
alá tartozó közoktatási in tézmények
ECDL-vizsgaközpontjainak üze -
meltetéséről együttmű kö dési megál-
lapodást írt alá a minőségbiztosítást
és a szakmai felügyeletet ellátó a Ne-
umann János Számítógép-tudo mányi
Társasággal (NJSZT).

Az ECDL európai számítógép-
hasz nálói jogosítvány, az „informa ti -
kai írástudás” nemzetközileg egy sé -
ges bizonyítványa. A központ MTI-
hez eljuttatott közleménye sze rint a
KLIK és az NJSZT között szü letett
megállapodás célja az országos háló -
zattal rendelkező ECDL-vizsga rend -
szer gördülékeny továbbmű köd teté se
annak érdekében, hogy a szá mító gép-
felhasználói ismeretek els ajátí tá  sára
mindenkinek egyenlő esélye legyen.

Az együttműködés szabá  lyoz za a
vizsgarendszer működte té sének fel-
tételeit, és meghatározza a további
fejlesztések területeit – írták.

Érdeklődésünkre az NJSZT képvi -
selője elmondta, hogy alapvetően ad-
minisztratív jellegű megállapodásról
van szó. A lépés hátterében az áll,
hogy a Társaság az érintett központok
esetében eddig az intézményekkel
állt szerződéses kapcsolatban, ám az
új, központosított rendszerben a
KLIK lett az illetékes e területen is.

Az NJSZT 1997 óta működteti az
ECDL-vizsgarendszert. Magyar or -
szá  gon jelenleg 320, szigorú minő -
ség  biztosítási normákat teljesítő
ECDL-vizsgaközpont működik, eb -
ből 166 közoktatási intézményben.
Ennek eredményeként már 440 ezren
kezd ték meg tanulmányaikat, 287
ezren pedig a bizonyítványt is meg-
szerez ték – olvasható a kommü -
nikében.

Megújul az ECDL
A fejlesztésekkel kapcsolatban érde -
mes kiemelni, hogy ez a folyamat már
lezáródóban van, ugyanis októ ber  től
több elemében megújul az ECDL. Az
IKT alapismeretek és az Operációs
rendszerek modulok egyesítéséből új
modul lesz, a neve: Számítógépes
alapismeretek, a ko rábbi két modul
megszűnik, a mindkét modul tartalmát
magában fogla ló új modul inkább
gyakorlati jelle gű lesz és az operációs
rendszerek hasz nálatára épül, elmélet-
ből a leg fon tosabb tudnivalókat tartal-
mazza. Új ne vet kap és frissül az in-
ternet és kom munikáció modul, a

modul új neve: Online alapisme retek.
Ugyan csak frissül tartalmában és új
nevet kap a Webkezdő modul. Az új
név október 15-től: Web szerkesztés.
Vál  to zatlan követelmé nyekkel, de
meg újított vizsgafeladatokkal szerepel
a Szövegszerkesztés és a Táblázatke -
zelés modul is.

Valamennyi, fentiekben nem em -
lített modul (Adatbázis-kezelés, Pre -
zen tá ció, Képszerkesztés, ECDL Ad-
vanced modulok, a látássérültek ré-
szére le hetőséget nyújtó Képer nyő -
olvasás és karakterfelismerés, vala-
mint a CAD) egyelőre változatlan
formában élnek tovább.

Új modulok is érkeznek: az ECDL
Select vagy Select Start tanúsítvá -
nyokhoz egyaránt választható új mo -
dul az IT Biztonság, amely az er re
kü lön akkreditált ECDL vizsga köz -
pon toknál lesz elérhető 2013. ok tóber
15-től. Szintén új az Elekt ronikus hi-
teles ség, elektronikus alá írás modul –
2013. október 15-től az ECDL Select
vagy Select Start tanú sítványokhoz
egyaránt választ ható modul, amely az
erre kü lön akkreditált ECDL vizsga -
köz pontok nál ön álló tanúsítványt adó
modulként már je lenleg is elérhető.

2013. október 15-től az új ECDL
vizsgapéldatár is érvénybe lép. Az új
példatárat az ECDL iroda ingyenesen
teszi hozzáférhetővé elektroni ku san
bárki számára. A vizsgafel ada tok
száma modulonként 50 (illet ve az e-
hitelesség/e-aláírás és az IT Bizton-
ság modulok esetében 30), amelyeket
az ECDL iroda időről időre frissít.

(Forrás: IT café 
szeptember 17.)
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A Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság
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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. október 21.

A jövő múltja
Neumanntól az internetig

A jövő múltja című könyv szer  zői Álló
Géza és Képes Gábor, szer kesz tője
Alföldi István. 

Kiadója a Neu mann János Számí -
tó   gép-tudo má nyi Társa ság.

A könyv megvá sá rolható a ki állí -
tás helyszí nén, a szegedi Agorában,
i llet ve Buda pesten az NJSZT ügy -
félszolgálatán. 

(1054 Bu dapest, Bátho ri utca 16.)
Ára: 3 850 Ft.
További információ: 
www.ajovomultja.hu 
és www. njszt.hu


