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Szervező: NJSZT Újklub (IEEE CS-NJSZT Fórum szakmai támogatásával) 

 

A Szoftvertechnológiai Fórum célja, hogy a 

szoftvertechnológia területén világhírű kutatás-

fejlesztési szakember (Bélády László) 

vezetésével betekintést nyújtson az adott terület 

legizgalmasabb eredményeibe.  

A Fórum rendezvényein hangsúlyozottan olyan 

szoftvertechnológiai kutatási területek kerülnek 

ismertetésre, amelyeknek alkalmazása már 

elkezdődött a fejlett számítástechnikai cégeknél, 

de még számos probléma vár megoldásra a 

széleskörű gyakorlati felhasználások során. A 

szervezők célja, hogy a résztvevők ismertetést 

kapjanak az adott szoftverfejlesztési terület 

aktuális helyzetéről és várható fejlődési 

irányairól, továbbá néhány kutatási-fejlesztési 

témát részletesen is megismerjenek. 

A rendezvényeket tudományos viták, illetve 

gyakorlati bemutatók teszik teljessé. A külföldi 

előadások angol nyelven kerülnek ismertetésre, 

a magyar előadók pedig magyarul adnak elő. A 

Fórum rendezvényei díjtalanok. 

 

További információk: 

http://www.inf.u-szeged.hu/stf/ 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

A Fórum eddigi rendezvényeinek programja: 

A Fórum eddigi rendezvényeinek programja: 

1. VALÓSIDEJŰ RENDSZEREK 

2. SZOFTVER ARCHITEKTÚRÁK 

3. SZOFTVER PROJEKTMENEDZSMENT 

4. WEB SZOLGÁLTATÁSOK 

5. SZOFTVER RENDSZEREK BIZTONSÁGA 

6. KOMPONENS ALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTÉS 

7. SZOFTVERFEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN 

8. KOCKÁZATKEZELÉS A SZOFTVERFEJLESZTÉSBEN 

9. ÚJ KIHÍVÁSOK A SZOFTVER KUTATÁS- 

FEJLESZTÉSBEN 

10. MODELL ALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTÉS 

11. NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVER 

12. TAPASZTALATOK SZEREPE A 

SZOFTVERFEJLESZTÉSBEN 

13. SZOFTVER EVOLÚCIÓ 

14. TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ INFORMATIKA 

TERÜLETÉN TÁVOL-KELETEN 

15. SZOFTVERMINŐSÉG 

16. BEÁGYAZOTT RENDSZEREK 

17. SZOLGÁLTATÁS-ORIENTÁLT SZOFTVER 

FEJLESZTÉS 

18. SZOFTVER FEJLESZTÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS 

KISZERVEZÉSI FELADATOK 

19. BIZONYÍTOTTAN HELYES SZOFTVERFEJLESZTÉS 

20. SZOFTVER METRIKÁK 

21. WEB 2.0 TECHNOLÓGIÁK 

22. MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÚ ARCHITEKTÚRÁK 

23. SZOFTVER FOLYAMATOK 

24. HARDVER ÉS SZOFTVER ARCHITEKTÚRA TERVEZÉS 

25. FORMÁLIS MODELLEK A SZOFTVERFEJLESZTÉS 

GYAKORLATÁBAN 

26. SZOFTVER FEJLESZTŐI KÉPESSÉGEK 

27.  SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK 

28. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS KORSZERŰ MOBIL 

ESZKÖZÖKRE 

29. SZOFTVERTESZTELÉS 

30. SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

31. KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓK 

32. A TELEMEDICINA SZOFTVERTECHNOLÓGIAI 

KÉRDÉSEI 

 
Bélády László az MTA külföldi tagja egyetemi diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerezte, majd tervező mérnökként dolgozott német és francia vállalatoknál. 1961-1980-ig a 
világ vezető szoftver kutatás-fejlesztési központjában, az IBM Watson Research Center-ben 
dolgozott és ezt követően két évig az IBM központjában szoftvertechnológiai igazgató volt. 
Alapítója és hét éven keresztül igazgatója volt a Mitsubishi Electric Information Technology 
Center-nek Amerikában és jelenleg több szoftvervállalat tanácsadói testületének tagja az 
USA-ban, Ausztriában és Magyarországon.  
Bélády László 1979-1983-ig az IEEE Transaction on Software Engineering folyóirat 
főszerkesztője volt és megkapta a J. D. Warnier Prize for Excellence in Information 
kitüntetést. Lehmann professzorral közösen írott “Program Evolution” című könyvük a 
szoftvertechnológia egyik legismertebb forrásmunkája. Tudományos munkásságának 
elismertségét jelzi, hogy a virtuális memória rendszerekről publikált cikke 1983-ban a két 
évtized legtöbbet hivatkozott publikációja volt a szoftver területén.

http://www.inf.u-szeged.hu/stf/


A Fórum 32. rendezvényének programja 

A TELEMEDICINA SZOFTVERTECHNOLÓGIAI KÉRDÉSEI 

 

Időpont: 2010. november 30. 10:00-12:30 

 

Helyszín: 

 

Figyelem! A megszokottól eltérően a helyszín Szeged: 

SZAB székház – 6720 Szeged, Somogyi u. 7. 

 

A Szoftvertechnológiai Fórum programja: 

 

10:00 – 10:10  Megnyitó 

 

10:10 – 11:20  Hanák Péter, Kiss Norbert, Patai Gergely, Seres Csaba, Vajda 

Lóránt: 

  Életvitelt segítő informatika – Rendszerfejlesztési kihívások és 

szoftverfejlesztési tapasztalatok  

 

11:20 – 11:40  Szünet  

 

11:40 – 12:30  Daiki Tennó: Egészségügyi adatkommunikáció és lehetőségei 

 
 

A program tovább folytatódik, minden érdeklődőt szívesen várunk a Neumann 

János Számítógép-tudományi Társaság Csongrád Megyei Területi Szervezete 

fennállása 40-ik évfordulója megünneplésére. A teljes programról a másik 
meghívóban tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket. 
 



A Szoftvertechnológiai Fórum részletes szakmai programja 

 

10:00 – 10:10  Megnyitó 

 

10:10 – 11:20  Életvitelt segítő informatika – Rendszerfejlesztési kihívások és 

szoftverfejlesztési tapasztalatok 

 

Előadók: Hanák Péter, Kiss Norbert, Patai Gergely, Seres Csaba, Vajda 

Lóránt 
 
Abstract: 

Az eVITA Nemzeti Technológiai Platform életvitelt segítő infokommunikációs 

technológiák és alkalmazások kérdéseivel foglalkozik. Ezek közül a legfontosabbak 
az egészségtudatos életvitel elősegítése, valamint az egyedül élők önállóságának és 
biztonságának növelése. 
A Platform Stratégiai Kutatási Terve (SKT) a következő négy területet jelöli meg: 
(1) otthoni és lakáson kívüli felügyelet, (2) terápiakövetés- és támogatás, (3) 
egészséghiányok, fogyatékok pótlása, (4) egészségmegőrzés és -fejlesztés. Ezeken a 
területeken infokommunikációs eszközök alkalmazásával javítható az egészség által 
befolyásolt életminőség és csökkenthetők az egészséghiányból eredő egyéni, családi 
és társadalmi terhek. 
Az előadás bevezető részében ismertetjük az eVITA Platform eddigi eredményeit, 
köztük az SKT-ban megfogalmazott kutatás-fejlesztési és innovációs prioritásokat, 
majd összefoglaljuk azokat a rendszer- és szoftverfejlesztési tapasztalatainkat, 
amelyeket eddigi életviteli-informatikai projektjeink megvalósítása során szereztünk. 
A vizsgált rendszerek fő funkciója a napi tevékenységekre jellemző, illetve a vitális 
adatok monitorozása és feldolgozása. 
Az Emerge, a BelAmi és a Silvergate-112 projektekben a Java alapú OSGi 
keretrendszert alkalmaztuk a tipikusan soros adatátvitelt használó eszközöktől 
érkező adatok fogadására és előfeldolgozására. A CCE projektben a processzek 
közötti kommunikációt segítő D-Bus rendszert használjuk az alkalmazások közötti 
kapcsolatok megvalósítására. Életvitelt segítő rendszerekben különösen fontos az 
adatvédelem, amit virtuális magánhálózat (OpenVPN) kialakításával érünk el. 
Lényeges a rendszerelemek távfelügyelete is, amit elterjedt hálózatfelügyeleti és 
adatmegjelenítő eszközökkel (Nagios, Cacti) oldunk meg. 
Említett projektjeinket a magyar Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, az 
európai AAL Közös Program, a német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium, 
valamint az Európai Bizottság 7. k+f keretprogramja támogatta, illetve támogatja. 
Köszönet illeti a projektekben részt vevő külföldi és hazai partnereinket, akiknek az 
eredményeit az előadásunkban felhasználjuk. 
Honlapok: http://www.evitaplatform.hu, http://emerge-project.eu, 
http://www.belami-project.hu, http://silvergate112.hu, http://www.cceproject.eu, 
http://emt.bme.hu, http://www.ikti.hu



Bio: 
Kiss Norbert (kissn@emt.bme.hu) 2005-ben szerezte meg 

villamosmérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, a német nyelvű képzés 

keretében. 2008 végéig PhD hallgatóként heterogén autonóm robotok 

tudásbázison alapuló feladatszétosztó rendszereivel foglalkozott. 2008 óta 

a BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont munkatársaként több AAL 

(Ambient Assisted Living) témájú projektben vesz részt. 

 

Patai Gergely (patai@emt.bme.hu) a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán 

szerzett mérnök informatikusi oklevelet, majd ugyanott PhD hallgatóként 

folytatta tanulmányait. Fő kutatási témája a funkcionális programozási 

paradigma alkalmazása beágyazott rendszerekben. Megalakulásától 

kezdve munkatársa a BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpontnak, ahol 

különböző AAL témájú projektekben vesz részt. 

 

Seres Bernát Csaba (seres@emt.bme.hu) 2009-ben szerzett 

villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen. A diploma megszerzése után az Elektronika Átviteltechnikai 

Szövetkezet fejlesztési osztályán helyezkedett el, majd 2010-ben 

csatlakozott a BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpontjához. Jelenleg 

az AAL (Ambient Assisted Living) Közös Programja által támogatott 

Connected Care for Elderly People Sufferring Dementia (CCE) 

projektben dolgozik. 

 

Dr. Hanák Péter (hanak@emt.bme.hu) villamosmérnök, diplomáját a 

Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) szerezte 1969-ben. Szakmai 

pályájának legnagyobb részét a BME különböző tanszékein töltötte 

oktatóként, kutatóként. 1997-től 1999-ig az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság főosztályvezetője; 2000-től 2003-ig az Oktatási Minisztérium 

Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság főosztályvezető-helyettese; 

2004-től 2006-ig a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

főosztályvezető-helyettese. Szakterületei: funkcionális programozás; 

beágyazott és ambiens rendszerek; kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitika és 

nemzetközi együttműködés. Jelenleg a BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont 

igazgatója, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnöke. 

 

Vajda Lóránt (vajda@ikti.hu) 2000-ben végzett és szerzett MSc diplomát 

a Temesvári Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai karán. 

Ugyanebben az évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

egyetemen végezte el a doktori (PhD) iskolát. 2003-ban vendégkutatóként 

dolgozott a koreai KETI intézetben, Szöulban. 2005-től a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (BZAKA) Ipari Kommunikációs 

Technológiai Intézetében (IKTI) kutató állásban van. Főbb kutatási 

területei az otthonfelügyeleti rendszerek és a szenzorhálózatok. Mind a BME, mind a 

BZAKA berkein belül több nemzeti és nemzetközi együttműködésben is részt vett. 



11:40-12:30  Egészségügyi adatkommunikáció és lehetőségei 

 

Előadó:  Daiki Tennó, Smart-meD Line 
 
Abstract: 
Az egészségügy helyzete közismerten ellentmondásos, a szereplők általános 
megítélése szerint hatékonysága igencsak fejlesztendő. Korunk informatikai 
eszközei, elkészült fejlesztései messze-messze meghaladják az érzékelhető 
valóságot. Egyrészt találkozunk modern, távolról vezérelhető, mesterséges 
intelligenciával felszerelt képalkotó készülékkel, amelyek kialakításába hatalmas 
erőforrások vesznek részt, másrészt ismert probléma például, hogy a labor adataikért 
sokan akár kétszer, háromszor is több tíz kilométert utaznak, hogy 
kezelőorvosaiknak eljuttassák. Ez óriási probléma abban a korban, amikor 
gyakorlatilag bárhol az országban elérhető az internetes adathordozó közeg, az 
adatátviteli sebesség alkalmas akár arra is, hogy filmeket tudjunk a mobil 
eszközeinken megnézni. 
Az informatikai kihívásra az ipar már nagyon régen tudja a megoldást, szállítja is a 
különböző fejlesztéseket. Manapság jutottunk el oda, hogy a célközönség (orvosok, 
egészségügyi intézmények, állami irányítás, de elsősorban a lakosság!) számára 
minden szempontból kielégítő megoldással szolgálhatunk és ezen végfelhasználók 
befogadóak ezen megoldásokra. 
Előadásomban bemutatom, hogy az általunk fejlesztett MedComForm egészségügyi 
adatkommunikációs rendszer miként tud megfelelni egyszerre a végfelhasználók 
elvárásainak, a vonatkozó adatvédelmi és egészségügyi szabályzásnak és a modern 
felfogású, win-win helyzeteket teremtő üzleti kihívásoknak. 
 
Bio: 

Daiki Tennó jelenleg a Smart-meD Line egészségügyi informatikai Kft. 

ügyvezetője, 1987-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Természettudományi Kar, Matematika – Fizika - Számítástechnika 

szakán, mint okleveles tanár. Harmad éves korától vesz részt az ELTE 

informatika oktatásában, mind a programozó, mind a tanárképzési 

szakokon. 2004-től foglalkozik egészségügyi informatikával, több 

kiemelkedő projektben végzett irányító tevékenységet. (többek között: 

MedComForm egészségügyi adatkommunikációs rendszer, intelligens 

klinikai döntéstámogató és orvosszakértői rendszer tervezése, fejlesztése) Saját kutatási 

területe az algoritmizálható orvosi tudás informatikai modellezése, a protokoll elvű folyamat 

irányítás, rendszerhatékonysági mutatók generálása. Alapító tagja a Magyar Telemedicina és 

eHealth Társaságnak. 

 


