NJSZT HÍRLEVÉL
2014. február 12.
Teljes lesz az elektronikus ügyintézés a közigazgatásban 2018-ra – az NJSZT támogatja a
NIS-ben megfogalmazott célokat
A 2016-ra egységessé váló kormányzati IT-háttér lehetővé teszi, hogy 2018-ra az állampolgárok és a
vállalkozások minden közigazgatási ügyüket teljes egészében elektronikusan intézhessék - ismerteti a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Ezt a feladatot is tartalmazza a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, amelyet legutóbbi ülésén
fogadott el a kormány. A stratégia megalapozza a 2014-2020 közötti infokommunikációs célú
fejlesztéseket, amelyeket döntően a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Infokommunikációs fejlesztések prioritása finanszíroz több százmilliárd forint összegben.
A kormány célja, hogy 2018-ra minden háztartásban legyen szélessávú internet - hangsúlyozza a
szaktárca, hozzátéve: ezt a 2016-ig kiépülő nemzeti távközlési gerinchálózat fogja lehetővé tenni.
A közlemény rámutat: a digitális kompetenciák területén kiemelt feladat az állampolgárok, a
vállalkozások - elsősorban is a kkv-k - és a közigazgatásban dolgozók digitális képességeinek
fejlesztése. A legfőbb törekvés, hogy a digitálisan írástudatlanok aránya - a felnőtt lakosság körében 2016-ra 40 százalék alá, 2020-ra pedig 30 százalék alá csökkenjen. A rendszeres internethasználat
mutatója pedig érje el 2016-ra a 65 százalékot.
A stratégiában rögzített célértékek szerint 2016-ra a mikro- és kisvállalkozások 90, 2020-ra pedig 99
százaléka rendelkezhet majd internet-hozzáféréssel.
Bővebben: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioertfelelos-allamtitkarsag/hirek/nemzeti-infokommunikacios-strategia-negy-even-belul-teljeselektronikus-ugyintezes-a-kozigazgatasban

V. Robotprogramozó Országos Csapatverseny Versenyfelhívás
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium valamint a
Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézete a Soproni Széchenyi István
Gimnáziummal együttműködve a 2013/2014-es tanévben megrendezi a kétfordulós V.
Robotprogramozó Országos Csapatversenyt a közoktatásban tanuló 5-8. évfolyamos diákok számára.
A verseny célja:
A tehetséges, informatika, programozás, reáltudományok iránt fokozottan érdeklődő diákok számára
lehetőséget biztosítani tudásuk, kreativitásuk összemérésére.
A verseny résztvevői:
I. kategória: 5. évfolyamos tanulók
II. kategória: 6. évfolyamos tanulók
III. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
Nevezési díj: nincs.
Versenyfeladat:

A versenyen a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms NXT vagy EV3 robotok NXT-G (ikonalapú
grafikusnyelven) történő programozása a feladat.
Nevezési határidő: 2014. február 28.
Nevezni a jelentkezési lap hiánytalan elektronikus kitöltésével és a robotverseny@gmail.com címre
elküldésével lehet e-mailben.
Jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos további információk: ITT

Már csak 1 nap!!!
Mi Újság
Elkészült a Mi Újság aktuális számának elektronikus változata, melyet a holnapi nap folyamán minden
tagtársunk részére e-mailben küldünk el.

Rendezvények a közeljövőben
MA!!!
NJSZT ITF - Nagy Számítástechnikai Műhelyek – NOTO-OSZV
2014. február 12. 14 óra
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF)
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó
Nagy Számítástechnikai Műhelyek
sorozat következő rendezvényére, melyen a 2013-ban alapításának 40. évfordulóját ünneplő
Országos Számítógéptechnikai Vállalat (NOTO-OSZV)
történetét mutatják be.
Részvételi szándékát kérik a rendezveny@njszt.hu címen 2014. február 7-ig jelezni
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20140115/njszt-itf-orszagosszamitogeptechnikai-vallalat-noto-oszv

G Data Security Day
2014. február 13., 9:30-13 óráig, Lurdy Ház Mozi
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
A G Data Security Day fő témája:
Hogyan indítanak célzott támadást a bűnözők egy kiszemelt vállalat ellen, és mit kell tennie a
vállalatnak, hogy elhárítsa ezt a támadást?
Eddy Willems (az AMTSO és az EICAR igazgatótanácsának tagja, a G Data Software biztonsági
evangélistája) áttekinti a kártevők típusait, a kiberfenyegetéseket és a vállalatok elleni támadásokat.
Megismerjük a bűnözőknek a célzott támadások során használt módszereit, valamint képet kapunk a
jövőben várható támadásokról.
Az előadás további részében a botnetekről, valamint az okostelefonokat és tableteket fertőző
kártevőkről esik szó. Eddy Willems bemutatja azokat a védekezési lehetőségeket is, melyek ma a
vállalatok rendelkezésére állnak.

A prezentáció után lehetőség nyílik a beszélgetésre, és arra, hogy kérdéseket tegyen fel Eddy
Willemsnek az informatikai biztonsággal és a kártevőkkel kapcsolatban.
A rendezvény regisztrációhoz kötött, de ingyenes.
Részletes program: http://virusirto.hu/ftp/gdsd/index.html

ICTDAY 2014
2014. február 19. Aquincum Hotel
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.
Az infokommunikációs iparág szereplői hazánk innovációs zászlóshajói. Ők azok, akik megtalálták az
informatika válaszát a megváltozott környezet kihívásaira. A rendezvény célja fórumot nyitni a
kínálati piac szereplőinek, hogy bemutathassák gondolataikat, példájukat, javaslataikat a hazai üzleti
élet döntéshozói és döntés-előkészítői számára, majd megvitathassák azt egymással és a piac többi
szereplőjével.
Részvételi díj EuroCloud, IVSZ, NJSZT tagok számára: 7500.REGISZTRÁCIÓ EuroCloud, IVSZ, NJSZT tagok számára
További Információ és részletes program: http://ictday.computerworld.hu

VII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia
2014. február 19-20. MTA SZTAKI, Budapest
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI, és a BMGE megrendezi a VII. Magyar Számítógépes
Grafika és Geometria Konferenciát
Előadások hangzanak el:
 geometriai modellezés és rekonstrukció,
 foto-realisztikus képszintézis,
 valós idejű képszintézis,
 globális illumináció,
 virtuális valóság,
 GPU szimuláció,
 tudományos és orvosi vizualizáció
témakörökben.
További információ: https://www.iit.bme.hu/grafgeo2014

Informatikai Oktatási Konferencia és Akadémiai Nap 2014
2014. február 22. 9-17 óráig, Hotel Mercure Budapest Buda
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
Az elmúlt két évben a szakképzés és a felsőoktatás is meghatározó átalakulási folyamaton ment
keresztül, és a változások egy része még ma sem fejeződött be. A módosult jogszabályi és szervezeti
környezet egy korszerűbb és több lehetőséget rejtő hátteret teremtett, ugyanakkor a bizonytalanság
és az információhiány folyamatosan érzékelhető az intézmények mindennapjaiban. A jelenlegi
helyzet komoly kihívások elé állítják a képzőintézményeket.
A HTTP Alapítvány a Pannon Egyetemmel és a Jedlik Középiskolával közösen szeretettel hívja és várja
az informatikai szakképzéssel foglalkozó középiskolák és felnőttképzési intézmények, valamint a
műszaki felsőoktatási intézmények vezetőit és szakembereit Informatikai Oktatási Konferencia 2014
elnevezésű rendezvényére, ahol a legilletékesebbektől, első kézből kaphatnak információt. A
konferencia keretein belül kerül sor a Cisco Hálózati Akadémia hazai közösségének szakmai napjára
is.
A vendéglátást és ebédmeghívást is tartalmazó részvétel ingyenes. a szervezők kérik, hogy
jelentkezési szándékát 2014. február 16. vasárnap éjfélig a regisztrációs oldalon jelezze számukra!
Regisztráció: http://www.netacad.hu/iok2014
Kapcsolattartás: info@http-alapitvany.hu

Felhívás a Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) 2014. minősítő versenyre
A nemzeti minősítő verseny időpontja: 2014. április 26., helye: Nyíregyházi Főiskola.
Részvétel jelzésének határideje: 2014. február 10.
A MIRK2014-re jelentkezhetnek mindazok, akik alap fokú, középfokú valamint felsőfokú
szakképzésben, vagy felsőfokú alapképzésben vesznek részt.
A verseny a RoboCupJunior 2014-es világverseny szabályzatához igazodik, így futball, menekítő és
tánc ligákban kerül megrendezésre. (http://www.robocup2014.org/?page_id=60)
A világverseny és szimpózium helye: Joao Pessoa (Brazilia), időpontja: 2014. július 20-25.
A jelentkezést a simona@nyf.hu címre kell elküldeni.
További információk e-mailben (bne.simon@gmail.com) és telefonon (30-4849124) kérhetők Simon
Bélánétól, a MIRK Szervezőbizottságának elnökétől. Aktuális hírek a http://pingvin.nyf.hu/robojun/
honlapon találhatók.

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (TTK 2014).
2014. június 26-29., Szilágysomlyó (Románia)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2014. június 26--29.
között Szilágysomlyón szervezi meg a VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciát (TTK 2014).
A konferencia célja, hogy
 évenkénti rendszerességgel fórumot teremtsen a tudományokkal (matematika, műszaki- és
természettudományok) és technikatörténettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára;
 tudományos és technikai örökségünk bemutatását az Európai Kultúrutak mozgalmának
törekvéseihez illessze.

Témák:
 a matematika és a természettudományok története
 bányászattörténet
 ipartörténet
 a technika és technológiák története (ide tartozik például az építészeti technológiák története is)
Határidők:
 Jelentkezési határidő: 2014. május 26.
 Előadás/poszter bejelentése: 2014. május 26.
 A bejelentett előadás/poszter anyagának beküldése: 2014. május 26.
Bővebb információ: http://ttk.emt.ro/meghirdetes.php

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a
szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat!

NJSZT tagdíj
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2014.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a Mi Újság és IT
Business elektronikus változatát továbbra is mindenkinek tudjuk küldeni.
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes
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

