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Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat! 
 
 
Last minute  
 

1. Utolsó jelentkezési lehetőség az IFIP TC2 CEE-SET’2011 (http://cee-set.njszt.hu/) Central 
and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques konferenciára, 
amely az Informatika a Felsőoktatásban Konferencia nemzetközi társrendezvényeként 
2011. augusztus 24-26 között lesz Debrecenben. 

 

A konferenciára beküldött minden egyes cikket a programbizottság három tagja 
lektorálta. Az IFIP TC2 CEE-SET'2011 konferencián a következő országok szakmai előadói 
vesznek részt: Bulgária, Csehország, Kanada, Lengyelország, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia. 
 
Az IFIP TC2 CEE-SET'2011 konferencia az ISACA Budapest Chapter által ajánlott 
Continuing Professional Education (CPE) esemény. 
CISA - CISM - CGEIT szakértők kedvezményt, kérésre megfelelő látogatási bizonyítványt 
kapnak. 
 

2. A konferencia bevezetéseként augusztus 24-én egy egynapos Hands-on SPICE (ISO/IEC 
15504) exkluzív tutoriált tartunk, amely a konferenciacsomag része, de külön csak erre is 
lehet jelentkezni az IFIP TC2 CEE-SET’2011 (http://cee-set.njszt.hu/) webhelyen.  

 

(Az ISO/IEC 15504 (becenevén: SPICE~Software Process Improvement and Capability 
dEtermination) a folyamatok, különösképpen a szoftverfejlesztési folyamatok 
felmérésének és javításnak nemzetközi szabványa, amelynek alkalmazása egyre inkább 
szükségessé válik egy cég piaci pozícióinak megőrzéséhez.)  

 
Regisztráció mindkét eseményre: http://cee-set.njszt.hu 

 
3.  Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia  

(Debreceni Egyetem, 2011. augusztus 24-26.)  
 

Szintén utolsó jelentkezési lehetőség van a hetedik alkalommal megrendezésre kerülő 
"Informatika a felsőoktatásban" konferenciára. A konferencia feladata, hogy oktatók, 
kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 
eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, 
informatikai infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén.  
Információ és regisztráció:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110620/informatika-a-felsooktatasban-if-2011-
konferencia 
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Szeptemberi előzetes 
 

1. A világ egyik legjelentősebb szoftverfejlesztési konferenciája Szegeden 

ESEC/FSE 2011 
 
Ebben az évben 2011. szeptember 5-9. között Szegeden kerül megrendezésre az ESEC/FSE 2011 
konferencia, amely a világ egyik legelismertebb, szoftver-fejlesztésről szóló szakmai 
konferenciasorozatának része. 
(Angolul: The joint meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT 
Symposium on the Foundations of Software Engineering). 
Az ESEC konferencia 1997. óta kétévente, az FSE 1993. óta évente kerül megrendezésre. Páratlan 
években a két konferenciát egy közös konferenciaként tartják. 
Az előadások kiválasztása szigorú bírálati folyamat alapján történik, általában 20% alatti az elfogadási 
arány. 
Bővebb információ: http://2011.esec-fse.org/ 

 
 

2. Szoftver-technológiai Fórum 
 
Szeptember 12-én jelentkezik új eseménnyel a Szofter-technológiai Fórum. A rendezvény első 
részében Mary Shaw, a Carnegie Mellon Egyetem világhírű professzora napjaink 
szoftverfejlesztésének néhány új kihívását elemzi. Konkrétan foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy 
terjedőben van a nem számítógépes szakemberek által fejlesztett rendszerek használata, illetve hogy 
mekkora kihívást jelent a heterogén, ultra nagy rendszerek biztonságos üzemeltetése is. 
A rendezvény második részében a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform Stratégiai 
Kutatási terve kerül bemutatásra. 
 

Helyszín: BME Informatikai épület (1117 Budapest, Magyar Tudósok krt 2., B017. terem). 
Aktuális információ és jelentkezés: www.njszt.hu  

 
 
További hírek, események, felhívások 
 
Egy magyar ezüst- és egy bronzérem a thaiföldi informatikai diákolimpián 
 
A 23. Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát Thaiföldön, Pattayában rendezték, 2011. július 22-29. 
között. A versenyen 83 ország 308 középiskolás tanulója vett részt. A magyar csapatból Dankovics 
Attila ezüst, Weisz Ágoston pedig bronzérmet szerzett. Szenczi Zoltán és Danyluk Tamás néhány 
ponttal maradt el a bronzhatártól. 

 
Jelöljön Ön is! 
 
Évtizedes hagyományaihoz hűen az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában 
jelentős eredményt elért szakembereket. A Díjbizottság ez alkalommal is közvélemény-kutatással 
kívánja kiválasztani a jelölteket. Kérjük, hogy javaslataikat a 2011. évi Neumann- és Kalmár-díjra, 
valamint a Tarján-emlékéremre, a Kemény János-díjra és a Neumann-emlékplakettre, legfeljebb 
egy oldalas indoklással együtt legkésőbb szeptember 8-ig küldjék meg a titkarsag@njszt.hu címre, 
Konfár Lizának.  A kitüntetések ünnepélyes átadására 2011. november 24-én, az 5. Digitális 
Esélyegyenlőség konferencián kerül majd sor.  
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
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Kovács Attila-díj 2011 – Újságírók az információs társadalomért 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 
közösen hirdeti meg az év informatikai újságírója díjat, amelyet a közelmúltban elhunyt kiváló 
újságíróról, Kovács Attiláról neveztek el. 
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2010-ben és 
2011-ben készült munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért, hírt adott annak a 
mindennapi életre gyakorolt hatásairól; beszámolt az információs társadalom életminőséget javító 
vívmányairól; és felhívta a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú kockázatokra is. A díjra 
jelöltek között szerepelhetnek a nyomtatott, az online és az elektronikus (TV, rádió) média képviselői, 
így akár bloggerek is. 
A kiírók 2011. szeptember 30-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács Attila-díj honlapján. 
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak 
jelöléseit is. 

 
 
Gazdaság-informatikai Konferencia 2011   
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  
 
A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos Gazdaság-informatikai Konferencia" célja,  
hogy az oktatók, kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 
eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai 
infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén; hogy a gazdaságinformatikai 
szakképzésért felelős oktatókat összehozza a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 
foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassák az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 
területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 
 
További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 

 
 
5. DE! konferencia 
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 
Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 
innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 
társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 
Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  
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Elhunyt Rázga Tamás 
 

Szomorúan tudatjuk azokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy életének 74. évében, 2011. 
július 17-én elhunyt Rázga Tamás aranydiplomás villamosmérnök. 
A BME-n folytatott tanulmányai után 14 évig a KFKI-ban, majd 20 évig az SzKI-ban dolgozott. 
Fejlesztőként és vezetőként számos, élvonalat jelentő feladat megoldásában vett részt. 
Infokommunikációs és matematikai kutatási eredményeiről publikációkban is beszámolt. 
Családja, barátai mellett évfolyamtársai és munkatársai is őrzik emlékét. 

 
 
Jelentkezzen szakértőnek! 
 
Az Európai Bizottság FP7 programjához várja szakértők jelentkezését. A részletes feltételeket és a 
jelentkezés az alábbi linket található: 
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm  

 
 
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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