
1/2014 (01.29.) sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta
az elnök és az ügyvezetõ igazgató ál-
tal elõkészített, elõzetesen vélemé-
nyezésre megküldött elnökségi mun-
katervet 2014. elsõ félévére.

2/2014 (01.29.) sz. határozat
2014 februárjától megszûnik a Mi
Újság és az IT Business lapok nyom-
tatott verziója. A tagság ezentúl
mindkét lapot elektronikus formában
kapja meg. 

A korábbi lapszámok a Társaság

honlapján, illetve annak archívumá-
ban is kereshetõk lesznek. 

3/2014 (01.29.) sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag felhatal-
mazza az ügyvezetõ igazgatót az
együttmûködési megállapodás elõ-
készítésére és megkötésére a BME
Futsal Clubbal.

4/2014 (01.29.) sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta
az „E-szolgáltatások minõsége” szak-
mai közösség megalakulását.

NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE
2014. február

Farsangi melléklet
11. oldal

Tallózó
9. és 12. oldal

Verseny – futás
8–9. oldal

Könyvajánló
6–7. oldal

IT biztonság
5–6. oldal

Rendezvény –soroló
4. oldal

Tehetséggondozás
3. oldal

ECDL
3. oldal

Jeles napok, évértékelõ
2. oldal

Búcsú  a papírtól
Kedves Olvasóink!
Több évtized hagyományával szakítunk most, amikor alkalmazkodva az információs társadalom és számos tagtár-
sunk elvárásaihoz, 2014 februárjától papír helyett elektronikus formában juttatjuk el Önökhöz a Mi Újságot és
ugyanígy kapják majd az IT Business szaklapot is. A "mi újságunk" továbbra is beszámol a Társaság életének fõbb
eseményeirõl, az információs társadalom aktuális híreirõl, és fórumot biztosít tagtársaink, üzletfeleink, szakmai és
területei szervezeteink számára egyaránt, hogy írásaikkal, híreikkel eljuthassanak az olvasóközönséghez.
Hagyományõrzésként a Mi Újság elektronikus változata is megõrzi a már megszokott formát, és elkötelezettek
vagyunk a tartalmi színvonal megõrzésében, javításában is.
Ha kedd, akkor itbusiness! (Vagy itbridge, itpeople, netán Board.) Eddig ez azt jelentette, hogy a magazinok print
formában landoltak ki-ki levelesládájában. Februártól az NJSZT-tagság e-mail fiókjába küldi meg a kiadó az újsá-
gokat. A printrõl digitális formára váltás oka egyszerû: a megváltozott életmóddal, illetve az átalakuló olvasási
szokásokkal függ össze, hogy mostantól ne csak egyetlen fix helyen legyenek elérhetõk az ITB kiadványok. Hanem
bármikor, bárhonnan hozzá lehessen jutni az ict-világ eseményeirõl, trendjeirõl, megoldásairól, karrierváltásairól
szóló magazinokhoz. Így az Olvasók akár otthonuk kényelmébõl, akár munkahelyükrõl, akár szabadságuk alatt -
töltsék is azt a világ bármely pontján, bármely idõzónában - olvashassák az ITB-lapokat.

Szerkesztõség

Határozatok 
az elnökség 2014. január 29-i ülésérõl

Lapzárta után érkezett a hír:
75 ezer hazai köztisztviselõ számára vált lehetõvé, hogy kreditpontot érõ
továbbképzés keretében az ECDL Start, az IT Biztonság, valamint az elekt-
ronikus hitelesség, és az elektronikus aláírás modulok közül is válszthas-
sanak, mivel ezek bekerültek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditált
képzései közé.

A tartalomból
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Tíz tudós kapott idén szakmai munkája elismeréseként
Gábor Dénes-díjat – írta az MTI. 

A Novofer Alapítvány 1989 óta 177 tudós kiemelkedõ
teljesítményét ismerte el a kitüntetéssel.

Gábor Dénes-díjjal tüntették ki tagtársunkat, 

Gyimóthy Tibort
is. 

A Szegedi Tudományegyetem 
tanszékvezetõ egyetemi tanárát egyebek 

mellett a szoftverkarbantartás területén a minõségi
mutatókon alapuló szoftverelemzési módszer 

kidolgozásáért, a gyakorlatban alkalmazható dinamikus
programszeletelési algoritmus fejlesztéséért tüntették ki

az elismeréssel.
(MTI, 2013. december 20.)

A kitüntetéshez gratulálunk! A szerk.

Kiemelkedõ esemény volt,
amikor június 25-én a sze-
gedi Agorában megnyílt a

nemzetközi színvonalú Informatika-
történeti Kiállítás, amely külön szo-
bát szentel Neumann János csak itt
látható emléktárgyainak. A megnyi-
tót a tudós lánya is megtisztelte. A
múzeum létrejötte, fenntartása és
fejlesztése az NJSZT jelentõs szelle-
mi munkájának és anyagi erõfeszíté-
seinek köszönhetõ. A szervezet mind-
ezt lényegében külsõ segítség nélkül

végezte, ám nem tett le arról, hogy a
jövõben meggyõzze a multinacioná-
lis és a nagy hazai informatikai cé-
geket a támogatás fontosságáról.

Amásik jelentõs fegyvertény
az ECDL megújulása. A
„digitális jogosítvány” több

mint egyéves munka eredményeként
tartalmában gyakorlatilag teljes mér-
tékben alkalmazkodott a mai, napi
igényekhez, használati eszközökhöz.
Ráadásul két olyan tétel is bekerült a
tananyagba, amelyek nélkülözhetet-
lenek a gyakorlatban: az elektroni-
kus aláírás és az informatikai bizton-
ság. Jó hír az is, hogy minden esély
megvan arra, hogy a vizsgáit meg-
kezdõ tanulók száma a jövõ év ele-
jén átlépje a 450 ezret.

Sikerként könyvelhetõ el a no-
vember 28-án tartott 7. Digitá-
lis Esélyegyenlõség (DE!) Kon-

ferencia is. A rendezvény jól össze-
foglalta digitális világunk napos és
árnyékos oldalait. Rávilágított továb-
bá az elõnyök tudatosításának és ki-
használásának szükségességére.

Problémák ugyanakkor ebben
az évben is szép számmal akad-
tak. Például sokkal intenzíveb-

ben kellett volna azokkal az alap-
problémákkal foglalkozni, amelyek
a civil társadalom életminõségének
és a vállalkozások versenyképessé-
gének javítását akadályozzák. 

Sajnálatos az is, hogy a kormány-
zat infokommunikációs stratégi-
ájának (NIS) kialakításában fon-

tos civil szervezetek (például az NJSZT)
nem tudták – az információs társa-
dalomban betöltött súlyuknak meg-
felelõen – hallatni a hangjukat.

Várakozással tekint az NJSZT
a következõ uniós tervezési
ciklus informatikára szánt

fejlesztési forrásainak a Gazdasági
és Innovációs Operatív Programba
való beágyazásának eredményes-
sége elé. A szervezet aggódik ami-
att, hogy a konkrét projektek
mikor tudnak majd elindulni. Félõ
ugyanis, hogy a 2014-es évben a
lehetségesnél és szükségesnél ke-
vesebb fog történni az infokom-
munikációs pályázatok elõkészíté-
sében.

Az írás az IT Business Anno 2013
számában jelent meg.

A teljes évértékelés az IT Business
43. számában olvasható.

– ALFÖLDI ISTV N 
JELES NAPOK 

EVERTEKEL JE

Kiosztották a Gábor Dénes-díjakat

2013-ban Gyimóthy Tibor, 
Társaságunk tagja is a díjazottak között



Kis hír a nagyvilágból

ICDL 4000 indonéz iskolában
2013 októberében az indonéz ECDL Iroda (YPI

Foundation) megállapodást írt alá a BRI Management
nevû állami bankkal, az ICDL iskolákba történõ be-
vezetése érdekében. 

A megállapodás értelmében kezdetben 20-20 ezer,
azaz mindösszesen 80 ezer vizsgázó kap lehetõséget a
4000 iszlám iskola mindegyikében, hogy ICDL bizo-
nyítványt szerezzen. 

(Az ICDL az ECDL Európán kívüli elnevezése:
International Computer Driving Licence.)
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ECDL-vizsga, 
ingyenes önkormányzati képzés

Kismamák 
az iskolapadban

Sikeres ECDL Start vizsgát igazoló
bizonyítványaikat vehették át január
9-én azok a kismamák, akik tavaly
õsszel kezdték meg az önkormány-
zat által ingyenesen szervezett és fi-
nanszírozott 15 hetes informatikai
tanfolyamot. 

Dr. Tóth József polgármester el-
mondta: 2012-ben 29, 2013-ban ed-
dig 15 bizonyítványt adtak át. Most
újabb 15 fõ kapta meg a dokumentu-
mot. A szeptemberben indult 5.
ECDL Start tanfolyam is a vége felé
közeledik, ezenkívül februárban már
a hatodik tanfolyamot hirdetik meg.

A kismamák szerint a tanfolyam
nem csak a tanulásról szólt, tartós ba-
rátságok is kialakultak. Többségük
továbbra is tartja egymással a kap-
csolatot. Az ifjú anyukák elmondták,
hogy nagyszerû kezdeményezésnek
tartják a gyesen, gyeden lévõ lakosok
továbbképzését. Szinte valamennyi-
en pozitívumként élték meg tudásuk
bõvítését, annak ellenére, hogy a ki-
tartás mellett a legnagyobb akadályt
a gyermekeik körüli teendõk meg-
szervezése jelentette távollétük alatt.
[...]

Az ECDL Start program 4 modul-
ból elõírt vizsgáit nyolcan tették le.
Egy fõ hat modult teljesített, hatan
önerõbõl elvégeztek további hármat
a négy modulos alapra építkezve.
[...].

A 90 órás kismama ECDL-tanfo-
lyamot vezetõ informatikatanárok
díjazása és a vizsgadíj meghaladja a
700000 forintot, így az önkormány-
zatnak a kétszer tizenöt fõ ECDL-
bizonyítványig való eljuttatása éven-
te közel 1,5 millió forintos költséget
jelent. [...]

A XIII. kerületben 2001 óta ingye-

nesen juthattak hozzá az ECDL
számítógép-kezelõi jogosítványhoz
az önkormányzati fenntartású gim-
náziumok diákjai. Az elmúlt 11 év
alatt 2579 regisztrált tanuló 11 722
sikeres modulvizsgát tett. 1171 tanu-
ló 7 modulos ECDL-bizonyítványt
szerzett. Az ECDL programra a költ-
ségvetésben évente 5 millió forint
szerepelt. Tíz év alatt 47 millió fo-
rintot költött az önkormányzat az
iskolai program költségeire. A gim-
náziumok a résztvevõk arányában
részesültek az összegbõl. 

Mivel az oktatás ágazat szakmai
fejlesztése 2013 januártól a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont feladata, a program további
folytatása bizonytalan helyzetbe
került. 

Anyagi lehetõségeink függvényé-
ben szeretnénk legalább a kerületben
lakó diákok számára támogatást nyúj-
tani az ECDL-bizonyítványok meg-
szerzéséhez – tájékoztatta a lakossá-
got a polgármester.

(XIII. Kerületi Hírnök, 
2014. január 16.)

Az NJSZT Neumann János Tehetség-
gondozó programja keretében minden
tanévben országos szakkört szerve-
zünk a legjobb középiskolás pro-
gramozók számára, amelyet havonta
egy alkalommal Budapeten tartunk.

A 2013/2014-es tanévben e szak-
kört a nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium szervezésében három
alkalommal Nagykanizsán is meg-
tartottuk, Zala megyei középisko-
lások részére.

Az elsõ, decemberi egész napos
szakkörön nagyon sok éreklõdõ diák
vett részt, akik a gimnázium tanára,
Erdõsné Németh Ágnes irányításával
a szakkör után az ott szereplõ összes
feladatot meg is oldották.

Zsakó László, az NJSZT alelnöke tehet-
séggondozó szakkört tart Nagykanizsán

Tehetség – 
gondozás

ECDL
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A Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság GRAFGEO szak-
mai közössége, az MTA SZTAKI, és

a BMGE megrendezi a VII. Magyar
Számítógépes Grafika és Geometria
Konferenciát.

Az elõadások témái:
 geometriai modellezés és re-

konstrukció, 
 foto-realisztikus képszintézis,

 valós idejû képszintézis, 
 globális illumináció,
 virtuális valóság,
 GPU szimuláció, 
 tudományos és orvosi vizualizáció
témakörökben.
További információ: 
https://www.iit.bme.hu/grafgeo2014

2014-ben huszadik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Multimédia az
oktatásban nemzetközi konferencia,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem,
valamint a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság, Multi-
média az Oktatásban Szakosztályá-
nak szervezésében. 

A szakmai rendezvény célja, hogy
elõsegítse az oktatás, valamint a ku-
tatás és fejlesztés különbözõ terü-
letein dolgozó, oktató hazai és kül-
földi szakemberek, PhD és felsõok-
tatási hallgatók találkozóját, tapasz-
talatcseréjét, egyes szakterületekhez
kapcsolódó kreditek gyûjtését. 

A konferencia szakértõi bizottsága
által javasolt szakmai anyagok le-
hetõséget kapnak a Journal of App-
lied Multimedia (http://wwwjam-
paper.eu) nemzetközi, referált folyó-
iratokban történõ megjelenésre.

Akonferencia tervezett témakörei:
 A tanulási környezet módszertani,

didaktikai, andragógiai és felnõtt-
oktatási kérdései

 A tanulási környezet technikai,

technológiai változása
Az interaktív tábla és alkalmazása

az oktatásban
 Élethelyzethez igazított tanulás
 Jogi kérdések az oktatásban
 mLearning, eLearning és környe-

zete
 Multimédia és a tudományos ku-

tatás összefonódása
 Multimédia/hipermédia rendsze-

rek, információs és kommuniká-
ciós központok az oktatásban, Vir-
tuális valóság az oktatásban

Multimédiafejlesztések, eredmé-
nyek, alkalmazások bemutatása

 Személyes tartalmak és közösségi
oldalak alkalmazás az oktatásban

 Személyes tudás vagy közösségi
tudás

 Tartalomkeresés és közzététel 
weben

 Telemedicina
 www alapú kurzusok, tananyagok 

és interaktív tanulói környezetek. 

A szakmai megjelenés, bemutat-
kozás lehetséges formái a konfe-
rencián
 hagyományos plenáris és szekció-

elõadások
 poszter- és fotóbemutató
 kiállítóként történõ bemutatatko-

zás
PhD hallgatóknak lehetõség a ku-

tatási területüknek megfelelõ szek-
cióban történõ elõadásra.

A konferencia nyelve:
magyar és angol.

További részletek:
www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

VII. Magyar Számítógépes Grafika és
Geometria Konferencia

2014. február 19-20. MTA SZTAKI, Budapest

XX. Multimédia az oktatásban 
nemzetközi konferencia

2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi
Egyetem Sopron

A Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság Informatika Törté-
neti Fóruma (NJSzT ITF) szeretettel
vár minden érdeklõdõt a magyaror-
szági informatika fejlõdésében meg-
határozó szerepet játszó Nagy Szá-

mítástechnikai Mûhelyek sorozat
következõ rendezvényére, melyen a
2013-ban alapításának 40. évfordu-
lóját ünneplõ Országos Számító-
géptechnikai Vállalat (NOTO-OSZV)
történetét mutatják be.

Jelentkezés: a rendezveny@njszt.hu
címen.
Pprogram:http://njszt.hu/neumann/ese
meny/20140115/njszt-itf-orszagos-
szamitogeptechnikai-vallalat-noto-
oszv.

NJSZT ITF - Nagy Számítástechnikai
Mûhelyek - NOTO-OSZV

2014. február 12. 14 óra
Óbudai Egyetem 

Budapest III., Bécsi út 96/B F09. terem

Rendezvény
 – soroló
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1. Bánj csínján a megosztásokkal!

Mindenki tudja, hogy a digitális tér-
beli közösségépítés a legnépszerûbb
számítógépes tevékenységek közé
tartozik. Mégis, bánjunk óvatosan a
megosztásokkal. Egy közelmúltbeli
amerikai felmérés szerint a munka-
adók 42%-a nézi a munkavállalók
közösségi tevékenységét.  

Egy másik tanulmányban: (http://
news. cnet.com/8301-1023_3-5758
6767-93/facebookers-beware-that-
silly-update-can-cost-you-a-job/)
pedig az áll, hogy a cégek tíz 16–34
év közötti munkavállalóból egyet
amiatt küldenek el, vagy nem vesz-
nek fel, amilyen tartalmat a közössé-
gi médiában megosztott. További
tanulságokért érdemes ellátogatni
erre az oldalra: 10 People Who Lost
Jobs Over Social Media Mistakes. A
legjobb szabály talán ez: ne ossz meg
semmit, amit nem szeretnél, hogy a
fõnököd, leendõ fõnököd, vagy a
szüleid lássanak. 

2. Soha ne használjuk ugyanazt a
jelszót kétszer

Még ha eddig nem is estünk áldoza-
tul a jelszó-hackereknek, érdemes oda-
figyelnünk a jelszavunkra. Még ak-

kor is, ha így egyre több jelszót, pin-
kódot és egyebeket kell megjegyez-
nünk. 

Amit tehetünk, hogy a jelszavain-
kat egy olyan oldalon tároljuk, mint
például ez: https://identitysafe.nor-
ton.com/password-generator. Még
biztonságosabb, ha a gyerekünk, ku-
tyánk, elsõ szerelmünk neve helyett
egy számokból és karakterekbõl álló
mondat elsõ betûit használjuk.

Vegyünk például egy ilyen mon-
datot: „2014-ben erõsebb jelszava-
kat fogok használni”. Ezt egy saját
kódrendszerrel kódolhatjuk, példá-
ul így:  2014=! e=%, j=? f=w, h=7.
Így a következõ jelszót kapom:
!%?w7. Ez a típusú jelszó azért jó,
mert könnyû megjegyezni, de nehéz
feltörni.

3. Tehermentesítsünk rendszeresen

Rágódhatunk azon, hogy vajon miért
nem elég gyors a gépünk, bár elég
erõs a RAM, stabil az internet-kap-
csolat és semmi különösebbet nem
töltöttünk fel rá. Van néhány nagyon
egyszerû módja annak, hogy teher-
mentesítsük a gépünket, és ideje is
megtennünk. 

Ellenõrizük például, hogy mi az,
ami bekapcsoláskor automatikusan
elindul rajta, hiszen sok olyan lehet,
amire valójában nincs is szüksé-
günk. A beállításokat igazítsuk min-
den esetben a valódi szükséglete-
inkhez.

Futtassuk le a vírusirtó programot
a soha vagy nem, vagy csak a ritkán
használt programokon. 

4.Tanuljunk meg néhány hasznos
billentyû-kombinációt
Akár dokumentumok szerkesztésé-
rõl, akár például egy videó megosz-
tásáról van szó, rengeteg idõt taka-
ríthatunk meg néhány egyszerû bil-
lentytû-kombinációval. 

Sokkal gyorsabban tudunk például
másolni a ctrl+c és ctrl+v kombiná-
cióval, mintha jobb klikkel a menü-
sorból választanánk ki a másolás/-
beillesztés parancsot. És vajon tud-
juk-e, mit tudnak az F billentyûk?
Mindegyik valami olyat, ami köny-
nyebbé teszi a dolgunkat. Álljunk rá
arra, hogy hetente (havonta, ha úgy
kényelmesebb), megtanulunk egy-
egy új kombinációt. Vagy nézzük
meg ezt a fergeteges minitanfolya-
mot a TED-en: http://www.ted.com/
talks/david_pogue_10_top_time_sav
ing_tech_tips.html, vagy a Microsoft
listáját a Windows-ról: http://wind-
ows. microsoft.com/en-ie/windows/

5. Frissítsünk rendszeresen!

Mindannyiunk képernyõjén megje-
lenik naponta valamilyen felugró ab-
lak, és közli, hogy új frissítések áll-
nak rendelkezésre, kattintsunk oda, és
indítsuk újra a gépet. Mi ezzel rend-
szerint nem törõdünk. Ezentúl fi-
gyeljünk erre oda, mégpedig azért,
mert ezek a frissítések teszik lehetõvé,
hogy biztonságban tudjuk a rendsze-
rünket.

Éppen ezért tegyük szokásunkká,
hogy egy héten egyszer minden fris-
sítést elvégzünk a gépünkön. 

6 rossz szokás,6 rossz szokás,
amivel érdemes felhagyni, avagy

6 6 jó tanácsjó tanács
az új évre, számítógép-használóknak

Az ECDL
Alapítvány
ajánlásával

IT biztonság
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ECDL IT Biztonsági modul
Az IT-biztonság ECDL modul célja,
hogy a vizsgázó megértse az IKT
eszközök mindennapos biztonságos
használatának, a biztonságos háló-
zati kapcsolatok fenntartásának fel-
tételeit; képes legyen a biztonságos,
x magabiztos internet-használatra,
és az adatok valamint az informá-
ciók megfelelõ kezelésére.
A vizsga követelményei:
 a biztonságos információ és adat 

fontosságára, a fizikai biztonságra,
a személyes adatok védelmére és 
a személyazonosság eltulajdoní-
tásra vonatkozó kulcsfogalmak;
a számítógép, egyéb eszközök és 

a hálózat megvédése rosszindula-
tú szoftverektõl és a jogosulatlan 
hozzáférésektõl;
a hálózatok típusai, a kapcsolódá-

si típusok és hálózat-specifikus 
kérdések, ideértve a tûzfalakat is
biztonságos böngészés a World 

Wide Weben és biztonságos kom-
munikáció az interneten
 az e-mailekre és azonnali üzenet-

küldõkre vonatkozó biztonsági  
kérdések

 az adatok biztonságos mentése
és visszaállítása; adatok biztonsá
gos megsemmisítése.

Tanfolyamok és vizsgaidõpontok az
akkreditált ECDL vizsgaközpon-
toknál. 
További információ:www.ecdl.hu

A számítógép-tudományról
egyes szám 

elsõ személyben

A Typotex kiadónál megjelent gyûj-
temény a hazai számítástechnika
tizenhat jelentõs szereplõjének szub-
jektív hangvételû életrajzi emlékezé-
seit tartalmazza szakmai életpá-
lyájukról és eredményeikrõl.

Hogy milyen volt a számítás-
technika, vagyis számítógép-
tudomány, sõt kezdeti elne-

vezése szerint kibernetika Magyar-
országon, a XX. században, arról a
terület meghatározó képviselõinek
vallomásai alapján nyerhetünk képet
ebben a kötetben. 

Kornai András, a szerkesztõ, arra
kérte a szakma nagy öregeit, hogy szak-
mai életpályájuk mellett arra is tér-
jenek ki, hogy mit tartanak tudo-
mányos eredményeik közül a legjelen-

tõsebbnek. Mi az, amit
utódaikra hagytak, mint
kész eredményt, vagy mint
nyitott problémát. Ha teljes
képet nem is, de sok min-
dent megtudhat az olvasó
arról az idõszakról, amely
a mára mindnyájunk életét
befolyásoló számítógép
hõskorszaka volt.

„A történetek nagyon
magyarok és nagyon kap-
csolódnak a számítógép-
tudományhoz, de ott van
bennük az egész Közép-
europa, az elmúlt nyolc-
van év, és ami még fonto-
sabb, a gondolkodva cse-
lekvõ emberek élete” –
foglalja össze a könyv-
szerkesztõje.

Az egyes szám elsõ sze-
mélyben visszaemlékezõk:
Bakonyi Péter, Csaba
László, Dömölki Bálint,
Dörnyei József, Drasny József,
Findler Miklós, Gergely Tamás,
Gécseg Ferenc, Gyárfás András,
Havass Miklós, Kovács Gyõzõ,
Obádovics J. Gyula, Pesti Lajos,
Pompéry Béla, Uhrin Béla, Vámos
Tibor.

A könyv 25 %-os kedvezménnyel,
2850 forintért megvásárolható a
Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság itkárságán. 

NJSZT tagoknak további kedvez-
ménnyel: 2500 forint.

Nem véletlenül hangsúlyozzuk ezt
ennyire. Nem az a kérdés, hogy a
számítógépünk merevlemeze fel-
mondja-e a szolgálatot, hanem az,
hogy mikor teszi ezt. 

A ransomware és annak legújabb –
már 2014-ben is látott – verziói még
inkább indokolttá teszik, hogy fáj-
lainkat egy biztonságosabb helyen
õrizzük.

Adatvesztés bárkivel elõfordulhat,
a biztonságos adatmentés pedig csak
segít elkerülni az azzal járó gondokat. 

Két back-up megoládsra van szük-
ség: egy külsõ tárolóegységre, és
egy off-site felhõ megoldásra, mint
például a Dropbox. 

Forrás: /www.ecdl.org
SzB

Válaszd Te is a biztonságot! 
Az ECDL IT biztonság modul ne hiányozzon a bizonyítványodból!

6. Készítsünk rendszeresen 
biztonsági mentést.

Könyvajánló
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Kovács Ferenc:
Intelligens érzékelõk 
az orvosbiológiában

SZAK Kiadó

Napjainkban világszerte több tízezer
(!) kutató foglalkozik a biológiai és
orvoselektronikai érzékelõkkel, ame-
lyek közül elsõsorban az implantált
érzékelõk esetében válik fontossá
a beültetett mérõ (és részben sti-
muláló) eszköz úgymond „intelli-
genciája”.

ABiomed mára önálló tudo-
mányág, számos hazai kuta-
tóintézet és egyetem foglal-

kozik intenzíven orvosbiológiai ku-
tatásokkal, és ebbõl adódóan a felsõ-
oktatásban is évrõl évre nagyobb
súlyt kap ez a terület.

A könyv átfogó, és nagyon kor-
szerû képet kínál az ebben az irány-
ban érdeklõdõ szakemberek és egye-
temi hallgatók számára. Különleges
hangsúlyt kap az intelligens érzé-
kelõkben alkalmazott magas szintû
elektronika: az intelligencia maga
alapvetõen az elektronika által va-
lósul meg, természetesen a bioló-
gia, orvostudomány, kémiai tech-
nológia, finommechanika és még
sok más tudományág hozzájáru-
lásával.

A szerzõ villamosmérnök-infor-
matikus, akinek munkáját több mint
300 publikáció, köztük nyolc szak-
könyv fémjelzi, és aki a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Informati-
kai Karán már mint professzor eme-
ritus tart elõadásokat. 

A könyv ára: 7 000 Ft

Gottdank Tibor:
Szolgáltatásalapú világ

Bevezetés 
a szolgáltatásorientált

architektúrába
SZAK Kiadó

Kísértet járja be világunkat, az
absztrakció kísértete – írja
McKenzie Wark híres hacker-

kiáltványában. És valóban. A szol-
gáltatásalapú vagy más néven szol-
gáltatásorientált világ is az absztrak-
ció világa. Az absztrakt szolgáltatá-
sok világa. Ezek az absztrakciók
elrejtik tartalmukat a világ elõl, au-
tonómok, minimális viszonyt ápol-
nak egymással, de képesek kompo-
zíciókba szervezõdni adott célok el-
érése érdekében. Az adott cél pedig
általában a vállalati sikeresség, mint
a mai valós, konkrét világ létezé-
sének racionális alapja. És a konkrét
világban az absztrakt szolgáltatások
konkrét megvalósult webszolgáltatá-
sokká válnak, így lesz az elvbõl
informatika.

A szolgáltatásorientált világban a
szolgáltatások szabadon versenyez-
nek egymással, és ez a versenyhely-
zet egyre jobb minõségû szolgál-
tatásra ad lehetõséget. Ebben a ver-
senyben nincsenek központosított
elõírások, nincsenek függõségek, a
verseny adta állandóan változó kö-

rülmények alakítják megújuló voná-
saikat.

A könyvvel a szerzõ konzisztens,
letisztult képet ad a szolgáltatásori-
entált világról. A kötet érinti a vál-
lalati menedzsmentet és az infor-
matikai irányítást, valamint a szol-
gáltatások tervezési részleteit: szól
vezetõknek, informatikai projekt
irányítóknak és szakemberek-
nek, informatikai és szervezési tár-
gyakkal foglalkozó hallgatóknak
egyaránt.

A könyv középpontjában a SOA
kialakítása, tervezése, üzleti logikája,
szervezése és technológiája áll: ter-
vezési minták, a SOA projekt rész-
letei, a szolgáltatás életciklusának
lépései, a SOA irányítása, implemen-
tációs kérdései, valamint a SOA és a
Felhõ kapcsolata. A Szolgáltatásalapú
világ egyfajta hozzájárulás az infor-
matikai felsõoktatásban már sikere-
sen oktatott és több fejlett infor-
matikai vállalatnál már eredményes
szolgáltatásorientált elv és gyakorlat
széleskörû elterjesztéséhez. 

A könyv ára: 7 000 Ft

A SZAK Kiadó az NJSZT tagok számára a könyvek árából 20% kedvezményt kínál, tehát 7000 Ft
helyett 5600 Ft-ért vásárolható meg. Megrendelhetõ e-mailben a tárgy mezõben feltüntetve „NJSZT” – 

az info@szak.hu címen. Az átvétel módjáról a kiadóval lehet a részleteket egyeztetni.
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Társaságunk, valamint a Szekszárdi
I. Béla Gimnázium ismét meghirdeti
a, nemzetközi rangú, általános és
középiskolások részére tartandó, idén
már 10. alkalommal megrendezendõ
Neumann Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Versenyt – Kovács
Gyõzõ szellemében.

A verseny célja, hogy az informa-
tikát szeretõ diákok számára lehetõ-
séget biztosítson tehetségük kibonta-
koztatására, az általuk elkészített
pályamunkák elkészítésén keresztül.

A következõ kategóriákban küld-
hetõk be pályamûvek:
1. Ismeretterjesztés
a.) Oktató programok, amelyek köz-
ismereti illetve szakmai tárgyak
önálló /konzultáció nélküli/ tanulá-
sára alkalmasak  
b.) Prezentáció Téma: „Ez a hely az
otthonom!” – Lakóhely bemutatása.
(pl.: híres szülöttek, népi emlékek,
védett állatok, növények stb.)
2. Alkalmazói programok
Valamely felhasználói probléma
megoldására készített alkalmazás.
3. Játékprogramok. 
A versenyzõk saját maguk által ké-
szített játékprogramjaikkal verse-
nyezhetnek.

4. Megépített (digitális) automata
berendezés (hardver) és vezérlése
(szoftver)
5. Számítógépes mûvészeti prog-
ramok, Számítógépes grafika, zene.
6. Számítógéppel támogatott ter-
vezés Ebben a kategóriában várjuk a
különbözõ CAD programokkal meg-
szerkesztett tervrajzokat, látvány-
terveket.
7. Animáció Számítógéppel elõállí-
tott animáció.
Nevezési feltételek: 

A versenyen bárki részt vehet,
(általános és középiskolás diákok,
egyetemisták,) aki a döntõ induló
napjáig, azaz, 2014. március 20-ig a
20. életévét még nem töltötte be. Aver-
senyre – hagyományosan – egy pályá-
zatot több versenyzõ közösen is ké-
szíthet. A nevezési lapot, valamint a
programtermékeket 2014. február 24-
ig kell a gimnázium versenybizottsá-
gának beküldeni: CD-n, DVD-n, vagy e-
mail-ben (e-mail cím: neumann.ibela
@gmail.com)
A verseny lebonyolítása

A verseny kétfordulós. Az elsõ az
elõzsûri, a második a döntõ.

A verseny elsõ fordulója. A be-
érkezett pályázatokat a rendezõk
elõzsûrizik. Az elõzsûri tagjait tolna
megyei iskolákból felkért, független
informatika tanárok alkotják. A zsû-
rizés nyilvános. Az elõzsûri 2014.

március 6-ig küld értesítést azoknak
a versenyzõknek, akik a döntõbe ke-
rülnek. A döntõbe jutott versenyzõk
maximális száma 80 fõ.
A döntõ 2014. március 20–22. kö-
zött a Szekszárdi I. Béla Gimnázi-
umban kerül megrendezésre. A pá-
lyázók (csoportos pályázat esetén
max. 2 fõ) a rendezõ gimnázium ven-
dégei, nevezési díj nincs. A pályázók
itt mutatják be személyesen pálya-
munkáikat. A döntõ, a zsûri pontozá-
sa és az eredmények nyilvánosak. 

A verseny döntõjébe került tanulók
(kategóriájuk 1–3 helyezettjei biz-
tosan) a verseny támogatói által fela-
jánlott értékes díjakat kapják.

A pályázatokat és a nevezési lapot
a következõ címre kell beküldeni:

– Neumann verseny, Szekszárdi I.
Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25–27.

–neumann.ibela@gmail.com,  info:
www.ibela.hu/neumann

A pályázat beküldésének a határ-
ideje: 2014. február 24-e. 

A vajdasági és az erdélyi elõdöntõk
idõpontjait a helyi szervezõk hatá-
rozzák meg.

Dr. Friedler Ferenc, az NJSZT
elnöke

Dr. Zsakó László, a zsûri  lnöke  
Hajós Éva, a gimnázium

igazgatója

A nemzeti minõsítõ verseny idõ-
pontja: 2014. április 26., Helye:
Nyíregyházi Fõiskola.
Jelentkezési határidõ: február 12.
Jelentkezhetnek mindazok, akik
alapfokú,  középfokú valamint felsõ-
fokú szakképzésben, vagy felsõfokú
alapképzésben vesznek részt. 

A verseny a RoboCupJunior 2014-
es világverseny szabályzatához iga-
zodva futball, menekítõ és tánc
ligákban kerül megrendezésre. 

Hivatalos honlap: http://www.robo
cup2014.org

A világverseny és szimpózium helye:

Joao Pessoa (Brazilia), idõpontja:
2014. július 20–25.

A jelentkezéshez az alábbi adatokat
aláírt és szkennelt formában kell
elküldeni a simona@nyf.hu címre:
 Tárgy: Részvétel bejelentése 

a MIRK2014-re
 A versenyzõ csapat neve, 

tagjainak száma
 A csapatot indító intézmény neve

Mentor (tanár, szülõ, tanácsadó)
neve, foglalkozása, telefonszáma, 
postai és, e-mail címe

 Csapatkapitány neve, email címe,
születési dátuma

Melyik Ligában indulna a csapat?
 Dátum, aláírás

I. forduló: Egy 12 diából álló bemu-
tató a csapat tagjairól és a robot-
jukról.
II. forduló helyszíne: Nyíregyházi
Fõiskola  

További információk: 
e-mail: bne.simon@gmail.com, tele-
fon: (30-484-9124) kérhetõk 

Aktuális hírek
a http://pingvin. nyf.hu/robojun/
honlapon találhatók.

Simon Béláné, 
a szervezõbizottság elnöke

10. Neumann Nemetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny

Felhívás a Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) 
2014. minõsítõ versenyre

Verseny –
futás
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Világszínvonalú
Informatika-

történeti gyûjtemény
Szegeden

Sokak fejében csupán megmoso-
lyogtató anekdoták szereplõiként él-
nek a több szobányi õsszámítógépek
és a lyukkártyás adatfeldolgozók.
Alig néhány évtizeddel ezelõtt azon-
ban ezek a fejlesztések jelentették a
csúcstechnológiát, és nélkülük ma
nem lehetne az infokommunikáció
az a húzóágazat, amely életünk min-
den területét átszövi, újabb és újabb
megoldásokkal segíti mindennap-
jainkat. Azok számára, akik nem él-
ték át vagy tapasztalták meg saját bõ-
rükön ezt az emberöltõnyi idõ alatt
végbement, rohamos fejlõdést, szin-
te felfoghatatlan, miként jutottunk el
az ENIAC-tól a legújabb tabletekig.
A szegedi Informatika-történeti Ki-
állításon ezt az utat járhatjuk be a
kezdetektõl napjainkig. 

Az Informatika-történeti Múzeum
Alapítvány (ITMA) kezelésében álló,
a Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság (NJSZT) által fo-
lyamatosan fejlesztett és finanszíro-
zott, világviszonylatban is egyedül-
állónak számító informatika-törté-
neti gyûjtemény 2012 decemberében
új helyszínen nyitotta meg kapuit, és
egy XXI. századi igényeket kielé-
gítõ, interaktív kiállítás keretében
több mint egy éve a nagyközönség
számára is megtekinthetõ. A '70-es
évek óta gyarapodó, mára több ezer
darabból álló gyûjtemény korábban
mostoha körülmények között, az
öthalmi volt szovjet laktanyában
volt elhelyezve, a szegedi Szent-
Györgyi Albert Agorában azonban
végre hosszú távra is méltó otthonra
talált. Az NJSZT ügyvezetõ igazga-
tója, Alföldi István a történeti jelen-
tõségû relikviákból álló gyûjtemény
fenntartása és bõvítése szempontjá-
ból a széleskörû összefogás fontos-
ságát hangsúlyozza. Mint mondja:
az informatika-történeti tárlat közös
kultúrtörténeti örökségünk, ugyan-
akkor kezelése több száz millió fo-
rintos forrásigénnyel bír, amelyhez
elengedhetetlen a civil és közszféra
támogatása.

Az 1300 négyzetméteren látogat-
ható, több száz tonnányi számítás-
technikai berendezést felvonultató

kiállítás darabjainak túlnyomó több-
sége üzemképes, és nem egy olyat is
találni közöttük, amelybõl Szegeden
tekinthetõ meg az egyetlen ismert
példány az egész világon. Megtalál-
ható itt számos kuriózum a legõsibb
számolási segédeszköztõl, az aba-
kusztól kezdve egy 27 szekrénybõl
álló, szovjet számítógépen, illetve a
sokak gyerek- vagy ifjúkorából is-
merõs Commodore 64-en át, a fény-
re járó, „látni”, „hallani” és „érezni”
is képes, Katica nevû robotig, amely
a tárlat kabalája is egyben. A gyûjte-
mény több évtizedes munka eredmé-
nye, amelynek köszöhetõen ma már
36 ország különféle informatikai be-
rendezéseit õrzik és mutatják be itt.
Ez a páratlan eredmény elképzelhe-
tetlen lett volna olyan elkötelezett
szakértõk közremûködése nélkül,
mint a gyûjtemény ötletgazdája,
Kovács Gyõzõ vagy a tárlatot kiala-
kító dr. Muszka Dániel. A kiállítás
emellett emléket állít a tudományág
magyar származású kiválóságainak,
többek között Neumann Jánosnak és
a szegedi Kalmár Lászlónak is.

A gyûjteményrõl részletes informá-
cióval és számos további érdekes-
séggel szolgál az Informatika-törté-
neti Kiállítás honlapja.

T-Systems Hírlevél, 2014. január 9.

Versenyfelhívás az 
V. Robotprogramozó

versenyre
2014. március 22.

A Hajdúböszörményi Bocskai István
Gimnázium, a Kecskeméti Bányai
Júlia Gimnázium, valamint a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Infor-
matikai és Gazdasági Intézete a Sop-
roni Széchenyi István Gimnázium-
mal együttmûködve a 2013/2014-es
tanévben megrendezi a kétfordulós 

V. Robotprogramozó Országos
Csapatversenyt

a közoktatásban tanuló 5–8. évfo-
lyamos diákok számára.
Nevezési díj nincs.

Versenyfeladat:
A versenyen a LEGO cég által for-

galmazott Mindstorms NXT vagy
EV3 robotok NXT-G (ikonalapú
grafikusnyelven) történõ programo-
zása a feladat.

Nevezni a www.njszt.hu oldalról is
letölthetõ jelentkezési lap hiánytalan
elektronikus kitöltésével és a robot-
verseny@gmail.com címre elküldé-
sével lehet.

Határidõ: 2014. február 28.
A regionális fordulók idõpontja:

2014. március 22. (szombat), 10 óra
A döntõ idõpontja: 2014. április 12.

(szombat), 10 óra
A döntõ helyszíne: Hajdúböször-

ményi Bocskai István Gimnázium,
Hajdúböszörmény.

A döntõben résztvevõ minden csa-
pat oklevelet kap az elért helyezésé-
rõl. A legeredményesebben szereplõ

csapatok tárgyjutalomban részesül-
nek.

További részletek: www.njszt.huek 

Tallózó
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Mit tesz az NJSZT
az információs 
társadalomért?

Avilágon is kiemelke-
dõnek számító Infor-
matika-történeti Ki-

állítást az NJSZT igen jelentõs anya-
gi és szellemi erõforrások mozgóstá-
sával hozta létre. „A jövõ múltja”
vár mindenkit az egykori fejlesztõk-
tõl a mai dédunokákig a világ min-
den tájáról.

Hazánkban már közel
félmillió ember az
ECDL segítségével

kelt át a digitális szakadékon. Az
ECDL rendszer a kor követelmé-
nyeinek megfelelõen tartalmilag
megújult és új elemként bevezetésre
került az IT Biztonság modul. 

Kiemelten támogatjuk
a fogyatékkal élõk -
mind az érzékszervi,

mind a mozgássérültek életminõsé-
gének javulását és a munka világába
történõ bekapcsolódását. 

Tehetséggondozás i
rendszerünknek kö-
szönhetõen évente in-

formatikai tehetségek százai része-
sülnek speciális felkészítõkben és
vehetnek részt hazai és világverse-
nyeken. 

Az NJSZT égisze alatt
huszonkét különféle
szakmai és tizen-

három területi közösségben nyílik
lehetõség az informatika legkülön-
félébb területeinek mûvelésére. 

Minden évben meg-
rendezzük a Digi-
tális esélyegyenlõ-

ség (DE!) konferenciát, amelyen

áttekintjük az információs társa-
dalom aktuális kérdéseit. 

Honlapunkon, vala-
mint hetente elekt-
ronikus hírlevélben,

havonta színes Mi Újságban, és
Hírmagazinban elektronikus for-
mában tesszük közzé a szakma és az
információs társadalom legfrissebb
híreit, eseményeit.

Kérjük, segítse Ön is Társaságunk
közhasznú munkáját – közös mun-
kánkat – adója 1%-ával!

Alföldi István
ügyvezetõ igazgató

Adószámunk: 

19815888-2-41
Köszönjük támogatását!

A Parlamentben köszöntötték 
a diákolimpikonokat

Január 27-én, hét-
fõn a Parlament-
ben köszöntötték a

nemzetközi diákolim-
piák résztvevõit és
felkészítõ tanáraikat.

Az ünnepség során
Balog Zoltán, emberi
erõforrás-miniszter
adta át az elismeré-
seket a 2013-as – ké-
miai, fizikai, biológ-
ai, matematikai, föl-
drajzi, csillagászati és
asztrofizikai, filozófi-
ai, valamint informa-
tikai – diákolimpiá-
kon sikereket elérõ
tanulóknak és felké-
szítõ tanáraiknak, va-

lamint a felkészítést segítõ szervezeteknek.
Társaságunk képviseletében Zsakó László, a tehetség-

gondozásért felelõs alelnök vette át az NJSZT-nek szóló
elismerést.

Koszorúzás Neumann János
emléktáblájánál

AN e u m a n n
János Szá-
mítástech-

nikai Szakközépis-
kola tanárai és di-
ákjai a hagyomá-
nyokhoz híven
Társaságunkkal
közösen február 5-
én, szerdán 14 óra-
kor megkoszorúz-
ták Neumann Já-
nos emléktábláját
Budapesten, a Baj-
csy-Zsilinszky út
és a Báthori utca
sarkán. 

A koszorúzásra
Társaságunk név-
adója halálának ez-
évben ötvenhete-
dik évfordulója al-
kalmából került
sor.
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Beethoven titkára 1823-ban ezt
írta kenyéradójának: „Ugye
meghallgatja a kis Liszt kon-

certjét? Ez nagyot lendítene a fiún.
Ígérje meg, hogy elmegy!”

És Beethoven elment. Amikor a
„kis Liszt” fellépett a pódiumra, az
elsõ sorban ott látta Beethovent.
Ettõl inkább felvillanyozódott, mint
megrendült, mert olyan odaadással
játszott, hogy mindenkit magával
ragadott. Utána még zúgott a taps,
amikor Beethoven fölment a pódi-
umra, megölelte az ifjú zongoravir-
tuózt és megcsókolta. „Mind a két
orcámat” – ahogy Liszt beszámolt
róla.

Zene – szóval

Egy berlini koncert vége felé,
amint Andres Segovia az utol-
só hangokat pengette meg,

hangos reccsenés hallatszott – em-
lékszik vissza Gregor Piatigorsky.
Segovia kiviharzott a színpadról. A
gitárom, a gitárom, ismételgette,
amikor megtaláltam az öltözõben.
Mintha ezek lettek volna az egyetlen
szavak, melyeket ismert.

Később elmondta, hogy az a barát-
ja, aki a gitárt készítette, ugyanaznap
halt meg Madridban, amikor a hang-
szer Berlinben meghasadt.

A7 éves kis Mozart éppen
Frankfurban koncertezett.
Odalépett hozzá egy 14 éves

fiú, akit szintén Wolfgangnak hív-
tak, és megdicsérte zongorajáté-
kát.– Soha nem leszek képes úgy
játszani, mint te.

– Pedig könnyû. Csak gyakorolni
kell. Aztán, ha nem megy, még min-
dig próbálkozhatsz írással.

– Már írtam néhány verset…

– Igazán? Talán nehezebb is jó ver-
set írni, mint zenét szerezni.

– Dehogyis. Egyszerû. Csak pró-
bálkozni kell.A fiút Wolfgang
Goethének hívták.

Az ifjú Brahmsot egy alka-
lommal így korholta a régi
kiadó 

– Miért írsz folyton szomorú dara-
bokat? A közönség kikapcsolódás-
ra, felhõtlen szórakozásra vágyik.
Próbálj vidámabb hangot megütni,
hátha úgy jobban fogynak a jegyek.

Néhány nap múlva Brahms méretes
kottaköteggel állított be.

– Na, hogy ment? – kérdezte a
kiadó.

– Alakul – felelte Brahms moso-
lyogva, és letette elé a címlapot, a
következõ felirattal:

„Vígan térek meg síromba.”

Mascagni szerint az olasz
nyelv az ostobaság három
fokozatát különbözteti

meg: hülye, leghülyébb, tenor.

Mozart egy alkalommal egy
rekesz pezsgõben fogadott
Haydn-nel, hogy idõsebb

kollégája nem tudja kottából elsõre
eljátszani azt a darabot, amit õ aznap
komponált.

Haydn kötélnek állt, és leült a zon-
gorához. Néhány ütemet gond nél-
kül el is játszott, aztán hirtelen abba-
hagyta a zongorázást. A kotta szerint
mind a két kezének a billentyûzet
átellenes végein kellett volna játsza-
nia, miközben volt még egy olyan
hang is, amelyet középen kellett meg-
szólaltatni, ugyanakkor.

Haydn elismerte, hogy elvesztette
a fogadást. Mozart odaült a zongorá-
hoz, és amikor a „lehetetlen” hang-
hoz ért, elõre hajolt, és az orra he-
gyével ütötte le azt.

Egy alkalommal kintornás állt
meg Pietro Mascagni, a híres
olasz zeneszerzõ háza elõtt, és

Mascagni egyik darabjából kezdett
részleteket játszani, de nagyjából
felével a rendes tempónak. A szerzõ
feldúltan kivágtázott az utcára.
„Mascagni vagyok” – mondta –
„Megmutatom, hogyan kell rende-
sen játszani a darabomat.” Azzal meg-
ragadta a verkli hajtókarját, és né-
hány energikus tekerést eszközölt
rajta. 
Másnap Mascagni arra ébredt, hogy
a kintornás ismét ott nyekereg a ház
elõtt, és továbbra is szörnyen húzza-
nyúzza a dalt, de  ember feje felett
frissen kiszögelt tábla hirdette:
„Mascagni tanítványa vagyok”

Leonard Bernstein apját gyak-
ran kárhoztatták, hogy rend-
kívüli képességû fiának nem

nyújtott elegendõ bátorítást gyer-
mekkorában.
– Honnan a fenébõl tudhattam volna
– méltatlankodott az öreg –, hogy
felnõve egy Leonard Bernstein lesz
belõle…?!

Sibelius, a híres finn kompo-
nista darabját kedvezõtlenül
fogadták a kritikusok. Koncert

után odaballagott az elszontyolodott
szólistához, és megveregette a vállát.
„Sebaj, fiam. Vigasztaljon a tudat,
hogy a világ egyetlen városában sem
állítottak még szobrot kritikusok-
nak.”

Liszt Ferencrõl széles körben
tartotta magát az a nézet,
hogy sok házasságon kívüli

gyermeke van, és közülük F. Se-
rvais az egyik. Liszt a maga elmés
módján utasította el ezt a feltétele-
zést: „Csak levélbõl ismerem az
édesanyját, és írásban nem megold-
ható az ilyesmi.”

Farsangi
melléklet
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A Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság

Hírlevele
Elnök: Dr. Friedler Ferenc

Felelõs szerkesztõ: Alföldi István
Szerkesztõ: Szedlmayer Bea

NJSZT Titkárság
1054 Budapest, Báthori utca 16.

telefon: (1)472-2710, (1) 472-2720
fax: (1) 472-2739, e-mail: ecdl@njszt.hu

Nyomda: „Z” Print Bt.

Lapunk havonta 2100 példányban jelenik
meg. Egyéni és jogi tagjainkon keresztül a
szakma csaknem minden képviselõjéhez el-
jut és naprakész információkat nyújt a Tár-

saság, valamint a szakterület idõszerû ese-
ményeirõl és újdonságairól.
Hírlevelünkben továbbra is közzé teszünk
hirdetéseket, felhívásokat.
Ezekkel kapcsolatban kérjük, forduljon
titkárságunkhoz.

Következõ lapzárta: 2014. február 19.

A digitális írástudás európai bizonyítványa –
Magyarországon már közel félmillióan.

www.ecdl.hu
Programiroda: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

1054 Budapest, Báthori utca 16. 
Telefon: (1) 472-2710, (1) 472-2720, (1) 472-2730, e-mail: ecdl@njszt.hu 

Teljes lesz 
az elektronikus 

ügyintézés 
a közigazgatásban

2018-ra
A 2016-ra egységessé váló kor-
mányzati IT-háttér lehetõvé teszi,
hogy 2018-ra az állampolgárok és a
vállalkozások minden közigazgatási
ügyüket teljes egészében elektroni-
kusan intézhessék – ismerteti a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
az MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben.

Ezt a feladatot is tartalmazza a
Nemzeti Infokommunikációs Straté-
gia, amelyet legutóbbi ülésén foga-
dott el a kormány. A stratégia meg-
alapozza a 2014-2020 közötti info-
kommunikációs célú fejlesztéseket,
amelyeket döntõen a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív
Program Infokommunikációs fej-
lesztések prioritása finanszíroz több
százmilliárd forint összegben.

Az NFM tájékoztatása szerint je-
lenleg a magyar információs és kom-
munikációs technológiai (IKT) szek-
tor a magyar GDP mintegy 12 száza-
lékát adja. Az ágazatban foglalkozta-
tottak száma – az OECD országok
többségével összevetve – kiemelke-
dõen magas Magyarországon. Meg-
felelõ fejlesztésekkel az IKT a ma-
gyar gazdaság egyik kitörési pontjá-
vá válhat, további magas hozzáadott
értékû exportképes termékeket elõ-
állító munkahelyeket hozhat létre –
áll a közleményben.

A digitális gazdaság pillére a szû-
kebben értelmezett IKT szektor, de
magába foglalja az elektronikus
(kereskedelmi, banki stb.) szolgál-
tatások és a vállalaton belüli infor-
matikai rendszerek fejlesztését, a
K+F és innovációs tevékenység ösz-
tönzését is. A szándékok szerint
2020-ra legalább a jelenlegi mutatók
kétszeresére nõ a felsõfokú IKT-
képzésben résztvevõk száma és a
magyar szoftver- és szolgáltatásex-
port értéke. A stratégiai célok telje-
sülése esetén az évtized végére a ha-
zai kis- és középvállalkozások har-

mada vásárolhat vagy értékesíthet
online módon.

A kormány célja, hogy 2018-ra
minden háztartásban legyen széles-
sávú internet – hangsúlyozza a szak-
tárca, hozzátéve: ezt a 2016-ig ki-
épülõ nemzeti távközlési gerinc-
hálózat fogja lehetõvé tenni.

A közlemény rámutat: a digitális
kompetenciák területén kiemelt fela-
dat az állampolgárok, a vállalkozá-
sok –- elsõsorban is a kkv-k –- és a
közigazgatásban dolgozók digitális
képességeinek fejlesztése. A legfõbb
törekvés, hogy a digitálisan írástu-
datlanok aránya –- a felnõtt lakosság
körében –- 2016-ra 40 százalék alá,
2020-ra pedig 30 százalék alá csök-
kenjen. A rendszeres internethasz-
nálat mutatója pedig érje el 2016-ra
a 65 százalékot.

A stratégiában rögzített célértékek
szerint 2016-ra a mikro- és kisvállal-
kozások 90, 2020-ra pedig 99 száza-
léka rendelkezhet majd internet-hoz-
záféréssel.

(MTI Sajtóadatbank,
2014. február 8.)

ECDL


