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CEOI 2012 
 
A londoni Olimpiai Játékok előfutáraként  2012. július 12-én véget ért Tatán a Közép-európai 
Informatikai Diákolimpia. Tizenkét országból 52 tehetséges informatikus diák mérte össze tudását a 
hétnapos, gazdag kulturális programokkal színesített versenyen. A versenyen 5 aranyérem, 10 
ezüstérem és 14 bronzérem került kiosztásra. A legjobban Románia és Bulgária csapatai szerepeltek 
2-2 aranyérmet szerezve, Magyarország, amely két csapattal vehetett részt az olimpián 1 ezüst és 4 
bronzérmet szerzett. Az olimpiával egy időben az interneten meghirdetett versenyen a világ számos 
pontjáról négyszázan vettek részt. Az olimpia igazi kuriózuma volt, hogy a versenyzők interaktív 
videó-konferencián vehettek részt a Google vezető mérnöke közreműködésével. A verseny 
résztvevőinek és a Google-nek közös az álma: hogy a legjobb algoritmusokat építve, a technológia 
erejével vigyék előre a világot. „15 évvel ezelőtt én is egyike voltam ezeknek a diákoknak, magam is 
részt vettem hasonló versenyeken. Ennek is köszönhetem karrierem a Google-nél. Örülök, hogy 
megoszthattam élményeimet velük.” - mondta Mihai Stroe, a Google vezető mérnöke Zürichből. Az 
olimpiának a tatai Eötvös József Gimnázium adott otthont, ahol korábban évekig tanított maga 
Öveges Professzor is. A házigazdáknak köszönhetően a verseny kiváló körülmények között zajlott, a 
résztvevők szívből jövő magyaros vendéglátásban részesültek.  
 
A díjátadón Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár köszöntő levelét Michl József 
országgyűlési képviselő az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának tagja, Tata 
város polgármestere olvasta fel. 
 
A nemzetközi verseny rendezője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az információs 
társadalom, az informatika szakma és az informatikai tehetséggondozás elkötelezett támogatója.  
 
Az olimpia főtámogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).  

Fővédnök: Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.  

Szakmai védnök: Kozma László, az ELTE Informatika Karának dékánja. 

A Pázmány-Eötvös Alapítvány, az Aladdin Alapítvány, az ELTE és Tata városa mellett a Google is 
támogatta a versenyt. 
 
Az olimpia honlapján képes-szöveges beszámoló található: (http://ceoi2012.elte.hu/).  

 
 
Interjú az információs kor társadalmáról 
Az információs kor társadalmáról adott elgondolkoztató interjút Csepeli György szociológus.  
 
"...Az általános elzárkózás, nemtörődömség a technológia terén általános és elvi jellegű. A net világa 
olyan gyorsan változik, hogy állandó, intenzív követő magatartásra van szükség a közelítőleg teljes 
uralásához is - már abban az értelemben, ahogyan mondjuk az autót uraljuk vezetés közben. Ha 

http://ceoi2012.elte.hu/


 

viszont állandóan ezzel foglalkozik valaki, akkor voltaképp kizárja magát a való életből. Meglátjuk, 
hogy antropológiai állandó tulajdonságaink, melyek természetesen nem változtak meg az internet 
megjelenésével, hogyan alkalmazkodnak a helyzethez. Például a net segítségével bárki létrehozhat 
kulturális tartalmakat, ami régen társadalmi kiváltság volt - és talán nem véletlenül volt az. Attól, 
hogy valakinek megvan a nyelvi kompetenciája, még nem lesz Shakespeare. Az internet körülményei 
a Shakespeare-eket és Michelangelókat is széklábfaragásra kárhoztatják, mert mindig a leggyengébb 
a mérce. Ha van örök visszatérés, a klasszikus értelemben vett elit is vissza fog térni. A netokrácia 
esetében ez gazdaságilag meg is történt, viszont még nem látjuk a kulturális hozadékát. De előbb-
utóbb biztosan megjelenik az is." 
 
Az interjú teljes szövege a http://njszt.hu/de/hir/20120710/interju-csepeli-gyorgy-szociologussal-az-
informacios-kor-tarsadalmarol linken érhető el. 

 
 
Magyar siker az Európai Unió E-befogadási versenyében 
 
Az Európai Bizottság második alkalommal rendezte meg E-Befogadás versenyét, amely nyitva állt 
magánszemélyek, kis és nagy cégek, civil szervezetek előtt. Az Európai Bizottság célja a legjobb 
gyakorlatok, szervezetek bemutatása volt, amelyek azt szolgálják, hogy mindenki – kortól, 
képzettségtől és vagyoni állapottól függetlenül –az infokommunikációs technológia előnyeinek 
részese legyen (a szlogen: „Be Part of IT”). Tekintettel az e-Inclusion Awards 2008-as sikerére az 
Európai Bizottság idén újra meghirdette a díjat. Ezúttal több mint 1000 pályázat érkezett, összesen 4 
kategóriában. A magyar Inforum (Informatikai Érdekegyeztető Fórum) projektjét már második 
alkalommal jelölték az első három legjobb között az e-Inclusion Awards-ra a kisebb szervezetek 
kategóriájában (Small Organisations). Az elismerést az Inforum képviselői az Európai Parlamentben 
vehették át június 22-én. A 2012 e-inclusion awards Small Organisations kategória győztesei: 
Elton Kalica – Ristretti Orizzonti – Italy 
Storybook Dads – UK 
A 2012 e-inclusion awards Large Organisations kategória győztesei: 
Siemon Dekelver – K-point and WAI-NOT – Belgium 
Cibernàrium – Barcelona Activa – Local Development Agency of the Barcelona City Council – Spain 
Library Development Program – Information Society Development Foundation – Poland 
 
Az Inforum az elismerést az Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyekért és annak 
továbbfejlesztéséért kapta az Európai Bizottságtól. A szervezet 2008-ban már hasonló elismerésben 
részesült e verseny ötletéért. Az e-Inclusion Awards és e verseny történetében ez az első alkalom, 
hogy ugyanaz a szervezet kétszer is dobogós lehetett. A verseny erősödését mutatja, hogy a 2012-es 
indulók száma több mint kétszerese volt a négy évvel korábbiaknak. Idén világcégek, minisztériumok, 
sőt a Világbank által támogatott programok között kapott kiemelkedő elismerést a hazájában súlyos 
forráshiánnyal küzdő, de nemzetközi porondon szakmai megbecsültség övezte magyar civil szervezet. 
 
A díjátadóról és a helyezettekről további információ: http://www.e-inclusionawards.eu/wp-
content/uploads/Awards-Ceremony-Brochure-including-Winners.pdf 
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Rendezvények a közeljövőben 

 
Managing Conferences in a Changing World 
IEEE Panel of Conference Organisers (POCO) 
2012. július 19-21. Hotel Intercontinental, Budapest 

 
A nemzetközi konferencia, amelynek ezúttal Budapest ad otthont, több szekcióval is szól a 
konferenciák háttércsapatához. A rendezvény ingyenes, csak regisztrálni kell:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120612/ieee-2012-panel-of-conference-organizers  

 
 

Őszi előzetes 
 
 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia – ICLP 2012 
2012. szeptember 4-8., Budapest 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2012 szeptember 4-8 között rendezi meg a 28. 
Nemzetközi Logikai Programozási Konferenciát, az ICLP 2012-t (International Conference on Logic 
Programming). A részletekről a konferencia honlapján, a http://www.cs.bme.hu/iclp2012/ webcímen 
olvashatnak. A magyar résztvevők számára fontos információk a 
http://www.cs.bme.hu/iclp2012/Hungarian-reg.html lapon találhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
AIT-Budapest és az NJSZT Mesterséges Intelligencia Szakosztálya támogatásával korlátozott 
mértékben lehetőség van kedvezményes részvételi díj igénybevételére, azon NJSZT tagok számára, 
akik akadémiai kutatóhelyen vagy felsőoktatási intézményben dolgoznak, illetve felsőoktatási 
intézményben tanulnak. A részletek az utóbb említett weblapon találhatók.  

 
 
Hacktivity 2012 
2012. október 12-13, Budapest, MOM Kulturális Központ 
 
9. alkalommal idén újra Hacktivity - Kelet-Közép Európa legnagyobb IT Biztonsági fesztiválja, 2012. 
október 12-13-án a MOM Kulturális Központban. 2 nap és éjjel világhírű előadók, Hello Injection, -CA, 
-Code Review workshopok, lockpicking, H.A.C.K, szponzori játékok és feladatok, és rengeteg egyéb 
meglepetés.  
 
Előregisztráció augusztus 20-ig, NJSZT tagoknak 30% kedvezmény a teljes árú jegyből az 
njszt20121012 kuponkód beírásával.  
 
További részletek és regisztráció: https://hacktivity.com/hu/ 
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6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 
Idén hatodik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség 
konferencia. A konferencia az „Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?!” címmel áttekintést ad az 
információs társadalom építésében megtett útról és felvázolja a még megválaszolandó kérdéseket. 
 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara 
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.  
 
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti. 
 
Előadók: 
Bőgel György (CEU) – Áttörünk – de hova? 
Sugár Mihály (BellResearch) – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék? 
G.Nagy Balázs (Manpower) –Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age  
Z. Karvalics László (SZTE) – Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs 
társadalom fősodrától 
Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér 
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása? 
Gulyás István (Médész Kft.) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?! 
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozólapáttal 

 
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja: 
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia 

 
 
Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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