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A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

PROGRAMJA 

(2013-2015) 
 

Bevezetés 

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az informatikai tudományok és 

alkalmazásaik területén működő szakmai szervezet. Elkötelezett az információs társadalom 

fejlesztésében, és feladatának tekinti az informatikai szakma hazai és nemzetközi képviseletét. 

Az egyesületként működő Társaság jelentős szerepet tölt be Magyarországon. Országos 

hálózatban működő szervezetével, valamint szakmájában elismert és elhivatott tagságával 

Magyarország rövid és hosszú távú fejlesztését és fejlődését szolgálja azáltal, hogy 

- a technikai fejlődést alapvetően meghatározó informatikai területen szakmai koordináló, 

közreműködő és tanácsadó szerepet lát el;  

- segíti az informatikai ismeretet igénylő korszerű eszközök elterjedését és használatát a 

társadalom minden rétegében; 

- informatikai képzési programjaival az esélyegyenlőséget szolgálja; 

- támogatja a hazai intézményeket és cégeket teljesítményük és értékeik nemzetközi 

elismertetésében. 

 

A Társaság független szakmai fórumként működik és meghatározó szerepet vállal 

- az információs társadalom építésében, a digitális szakadék mérséklésében, a még 

digitálisan írástudatlanok képzésében; 

- a szakmai-kulturális örökség megőrzésében és megismertetésében; 

- az informatikai kultúra és a legújabb szakmai-tudományos ismeretek terjesztésében, 

valamint a tehetséggondozásban. 

 

Mindezek érdekében szakterületén képviseleti, szervezési, koordinációs feladatokat lát el, és 

szolgáltatásokat nyújt. A digitális esélyegyenlőség megteremtése érdekében évtizedes 

tapasztalatait felhasználva országos képzési programokat koordinál, mint például a 

százezreket érintő ECDL oktatást és vizsgáztatást. A múlt szakmai értékeinek megőrzése 

érdekében nemzetközi viszonylatban is jelentős Informatika-történeti állandó kiállítást 

alapított, vállalva a kiállítás folyamatos fejlesztését és működtetését.  

A társadalom életminőségének javítása érdekében fontos feladatának tekinti az aktív élet 

(életmód, időskor, stb.) infokommunikációs eszközökkel való támogatását (EGÉSZség). 

A Társaság támogatja az informatika kutatási és fejlesztési tevékenységeit, segíti ezek 

népszerűsítését és gyakorlati alkalmazásait. Nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápol és 

törekszik azok szélesítésére, részt vesz az Európai Unió Európai Digitális Menetrend (DAE 

2020) és eEuropa projektjeiben. A civil szféra számára elkötelezetten közvetíti az információs 

társadalom értékeit.   

Felkérésre szakvéleményt készít, állásfoglalásokat fogalmaz meg az informatikával, valamint 

a tudásalapú információs társadalommal kapcsolatos tervekről, kezdeményezésekről, 

dokumentumokról, kutatási, fejlesztési valamint képzési programokról. Elkötelezetten 

támogatja az informatikai tehetséggondozás ügyét, részt vesz a Nemzeti Tehetséggondozási 

Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 
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munkájában. Országos és nemzetközi tanulmányi versenyeket szervez és azokra felkészíti a 

diákokat. Szakköröket működtet, ösztöndíjakat adományoz.  

A Társaság támogatást nyújt hátrányos helyzetűek számára, együttműködik a 

gyermekszegénység felszámolásában, szakmailag segíti, és anyagilag támogatja a 

halmozottan hátrányos helyzetűek életminőségét javító fejlesztéseket. Rendszeresen szervez 

hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeket. 

Az NJSZT, mint Neumann János szellemi örökségének őrzője alapítóként csatlakozott a 

Hungarikum Szövetséghez (HUSZ). 

Mindezen feladatok teljesítése érdekében a Társaság korábbi működéséhez hasonlóan a 2013-

2015. időszakra is kidolgozta részletes szakmai programját, amellyel a jövőben is magas 

színvonalon kíván megfelelni vállalt küldetésének. Ezáltal arra számítunk, hogy a Társaság 

tevékenységét és erőfeszítéseit a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, a kormányzat és a 

közvélemény is elismeri és támogatja. 

Összefoglalva, a Társaság továbbra is kiemelt feladatának tekinti szakterületén az értékek 

megőrzését, a digitális esélyegyenlőség megteremtésének előmozdítását, az informatikai 

írástudás és az internet-kultúra terjesztését, az informatikai kultúra, szakmaiság és a 

tudományosság fejlesztését, valamint a szakmai utánpótlás nevelése érdekében vállalt 

tehetséggondozást. 

A kiegyensúlyozott gazdálkodást folytató, szigorú irányítással működő szervezet rendelkezik 

azokkal a szakmai és anyagi forrásokkal, amelyek a megfogalmazott célok eléréséhez 

kellenek. Ebben a munkában továbbra is számítunk szervezetünk tagságára, vezetői és 

valamennyi partnerünk támogatására.  

 

 

 Dr. Friedler Ferenc 

 elnök 
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I. Visszatekintés 
 

Az NJSZT a 2010-2012 évek közötti 3 évben az ország meghatározó informatikai szakmai 

fórumaként működött, célkitűzéseit az alább felsorolt tevékenységei során teljesítette:  

(1) a digitális esélyegyenlőség megteremtésének előmozdítása:  

az informatikai írástudás hazai terjesztése, motiváló, igényt felkeltő programok 

megfogalmazása;  

(2) az informatikai kultúra és a legújabb tudományos kutatás-fejlesztési eredmények 

megismertetése; 

(3) a szakmai-kulturális örökség, a szakma értékeinek megőrzése és megismertetése, 

valamint 

(4) az informatikai tehetséggondozás.  

 

Visszatekintésünkben kiemelünk néhány olyan tevékenységet, illetve eseményt, amelyek a 

legfontosabb hozzájárulást jelentették a hazai információs társadalom és az informatika 

szakma fejlődéséhez. 

- A Társaság által 2007 elején meghirdetett Digitális Esélyegyenlőség program ernyője alatt 

– a „3 I” (infrastruktúra, igény, ismeret) jegyében – számos programot indított. Ezek 

között is kiemelkedő jelentőségű a 2007-ben hagyományteremtő szándékkal létrehívott 

Digitális Esélyegyenlőségi (DE!) konferencia. Az eseményre a szakma legkiválóbb 

szakembereinek részvételével 2012-ben már hatodik alkalommal került sor. 

- A Társaság 1997. óta végzi az ECDL vizsgarendszer működtetését. Ennek eredményeként 

már több mint 435 ezren kezdték meg a vizsgákat, és több mint 287 ezren már a 

bizonyítványt is megszerezték. 2012 végére a szigorú minőségbiztosítási normák szerint 

működő vizsgaközpontok száma közel 340 volt. 

- Az ECDL hazai koordinálása mellett a program továbbfejlesztése a Társaság kiemelt 

célja. Az elért eredmények az ország számára is meghatározó jelentőségűek. Ezek közül 

feltétlenül meg kell említeni a rendszert még a korábbinál is rugalmasabbá tévő ECDL 

SELECT bizonyítvány ötletét és bevezetését, amely által lehetővé vált az információs 

társadalom új igényeit kielégítő önálló modulok (Képszerkesztés, Webszerkesztés, e-

aláírás) beillesztése a standard bizonyítvány megszerzéséhez szükséges választható 

modulok közé. Az ECDL SELECT ötletét a nemzetközi ECDL Alapítvány is átvette.  

- A szakmai közösségek a társaság tudományos műhelyei. A legtöbb szakmai közösség 

magas színvonalú tevékenységet fejt ki és hozzájárul a hazai tudományos élet 

fejlődéséhez.  

- A Digitális Esélyegyenlőség (DE!) program keretében sikeresen lezártuk az eVITA 

(életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások) Nemzeti 

Technológiai Platform pályázatot.  

- Hagyományápolás, a múlt értékeinek megőrzése céljából az NJSZT, több éves előkészítő 

munka után 2012-ben az „Agora Szeged Pólus program” keretében Szeged városával 

együttműködve megnyitotta az európai szinten is példa értékű Informatika-történeti 

állandó Kiállítást (ITK). A kiállítást az NJSZT saját forrásaiból fejleszti és legalább 5 évre 

szólóan vállalta működtetését. 
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- A hagyományőrzés területén a hazai informatika egyes intézményeinek, ill. 

szakterületeinek történetéről rendezett számos konferenciát és a hazai infokommunikáció 

meghatározó személyiségeivel készített videó-interjúkat a Társaság égisze alatt működő 

Informatika-történeti Fórum (iTF). 

- Az NJSZT az elmúlt években is jelentős szerepet vállalt az információs társadalmat érintő 

kormányzati szakmai anyagok, pályázati kiírások, akciótervek véleményezésében, 

javaslatok tételében, különös tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP, 

TIOP, EKOP és ÁROP operatív programjaira. 

- Az elmúlt időszak szakmai rendezvényei közül kiemelendők a 2011-es 5th IFIP TC2 

Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques (CEE-

SET'2011) nemzetközi konferencia, az ESEC/FSE 2011 konferenciasorozat, a 2007 óta 

évente sorra kerülő Digitális Esélyegyenlőség konferenciák, valamint az ICLP 2012 

(International Conference on Logic Programming), Nemzetközi Logikai Programozási 

Konferencia.  

- A tehetséggondozás a kezdetektől egyike a legfontosabb feladatainknak: évről évre több 

résztvevővel, hazai és nemzetközi viszonylatban is kiváló eredményekkel rendeztük meg 

az elmúlt évek során is a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyt 

alkalmazói és programozói kategóriákban; a kisebbeknek is szóló Logo Országos 

Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt. Mindezek mellett pedig a Neumann János 

Tehetséggondozó Program országos tehetséggondozó szakkörrendszere keretében 

felkészítettük legtehetségesebb diákjainkat az országos versenyekre, a Közép-európai 

(CEOI), illetve a Nemzetközi (IOI) Diákolimpiákra. A Garay-verseny utódjaként tovább 

folytattuk a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt is. 

2012-ben sikeresen rendeztük meg a 19. Közép-európai Informatikai Diákolimpiát (19’ 

CEOI 2012) Tatán. 

- Az NJSZT a célkitűzéseknek megfelelően mind a területi, mind pedig a szakmai 

szervezeteken keresztül nagy hangsúlyt fektet a fiatal szakembereknek az NJSZT 

tevékenységébe történő bevonására. Ennek érdekében ifjúsági területi szervezeteket alapít, 

díjakat ítél oda, tanulmányi versenyeket, tudományos diákköri munkát és egyéb egyetemi, 

főiskolai kezdeményezéseket támogat.    

- Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk az elmúlt időszakban igen hatékonyan 

működött: a hazai IKT területén működő valamennyi szakmai szervezettel kiemelten jó a 

kapcsolatunk és az együttműködés konkrét témákban valósul meg. Nemzetközi 

kapcsolatrendszerünk a szakma meghatározó szervezeteivel (CEPIS, IFIP, IT STAR, 

IEEE) és az ECDL Alapítvánnyal folyamatos, széles körű és hatékony. 

 

2010-2012 néhány jelentős hazai és nemzetközi NJSZT- rendezvénye 

 

1. Digitális Esélyegyenlőség konferencia (évente) 

2. NJSZT Újklub: Szoftvertechnológiai Fórum rendezvénysorozat (évente) 

3. 11th IEEE International Symposium of Hungarian Researchers on Computational 

Intelligence and Informatics (2010) 

4. ECDL vizsgaközpontok országos fóruma (évente) 

5. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (GRAFGEO, évente) 

6. Info Savaria  konferencia  

7. Info Éra konferencia (évente) 
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8. BME Nemzetközi 24 órás Programozói verseny (évente) 

9. Konferencia a látássérült emberek ECDL alapú oktatásáért (2010) 

10. MoodleMoot (e-Learning szakosztály, évente) 

11. Országos Gazdaságinformatikai konferencia (GIKOF, NJSZT Győr-Moson-Sopron 

megyei szervezet, 2010) 

12. Fiatal Kutatók Gazdaságinformatikai konferenciája (GIKOF, NJSZT Győr-Moson-Sopron 

megyei szervezet, 2010) 

13. iTF rendezvények (folyamatosan, évente) 

14. KÉPAF konferencia (évente) 

15. SSIP’2010 18. Képfeldolgozó Nyári Iskola (Kolozsvár, 2010) 

16. IRFIX’10 Intelligens Rendszerek – Fiatal Kutatók 5. Szimpóziuma (MI szakosztály, 

2010) 

17. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny (Szekszárd, évente) 

18. XVI. „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia (MMO szakmai közösség, 

Nyíregyháza, 2010) 

19. XVII. „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia (MMO szakmai közösség, 

Csíkszereda, 2011) 

20. Human-Computer Interaction Workshop TC 13 képviselők ülése (2011) 

21. HungaroLogo konferencia (MicroWorlds Logo szakosztály, évente) 

22. RobotNap konferencia (Robotika szakosztály, 2011) 

23. Magyarországi WEB-konferencia (WFSZ, 2011) 

24. Debreceni Drupal-napok (Webalkalmazások fejlesztése szakmai közösség, 2011) 

25. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) (Tata, 2012.) 

26. IFIP TC2 CEE-SET 2011  

27. INFODIDAKT (Szombathely, 2011) 

28. FET11 (The European Future Technologies Conference and Exhibition, 2011) 

29. eHealth konferencia (2011) 

30. ESEC/FSE 2011 konferenciasorozat 

31. IPTS – IT STAR International Conference on ICT Research and Innovation Challenges in 

Eastern European Member States (EEMS) 11 November 2011, Budapest, Hungary 

32. LINDI2011 Int. Symposium on Logistics and Industrial Infromatics (MFT, 2011) 

33. ICLP 2012 (International Conference on Logic Programming, Nemzetközi Logikai 

Programozási Konferencia) 

34. XXV. Neumann-kollokvium 
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II. Kiemelt feladatok 

1. A Digitális Esélyegyenlőség program 

 

A program 2007-ben indult. Célja az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos 

kezdeményezések, akcióprogramok összefogása, koordinálása, illetve saját ilyen témájú 

programok (ECDL, NETSZEREGY, eVITA stb.) indítása, működtetése; illetve az, hogy az 

NJSZT országos stratégiát alkosson, amelynek mentén motiválni, segíteni lehet az embereket, 

hogy behozhassák a „digitális hátrányt”: hogy e-állampolgárként is érvényesíthessék 

érdekeiket, jogaikat. Ugyancsak e program keretében évente továbbra is megrendezzük a 

Digitális Esélyegyenlőség konferenciákat, ahol értékeljük az adott év eseményeit és keressük 

a választ a legégetőbb kérdésekre: hol áll Magyarország hazai és nemzetközi viszonylatban az 

információs társadalom fejlettsége, az abban meg (nem) valósuló esélyegyenlőség 

tekintetében?  Mit tettünk eddig és merre tartunk? Holt tart a nemzeti digitális közmű és a 

nemzeti szélessávú közösség terve? Melyek az információs társadalom legújabb vívmányai és 

mire jók nekünk? Egyáltalán: milyen társadalmi folyamatok zajlanak, mi újság a hátrányos 

helyzetű régiókban és társadalmi rétegeknél; milyen innovatív ötletek, azokból milyen 

beruházások és képzési programok valósulnak meg Magyarországon a digitális 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Társaságunk csatlakozik az Európai Bizottságnak a 

digitális szektor szereplőivel közösen meghirdetett összefogásához (Grand Coalition), többek 

között annak érdekében, hogy az IKT rohamosan növekvő szakember-szükséglete biztosítható 

legyen. 

A társaságban megtestesülő tudás kötelezi az NJSZT-t, a tagokat és mindazokat a 

tisztségviselőket, akik az elmúlt időszakban meghatározó szerepet vállaltak 

tevékenységünkben, hogy a megszerzett tudást átadják, hogy tudományunkat mind szélesebb 

körben értő közösséget neveljünk. A társadalomért vállalt felelősség különösen fontos 

kötelességet jelent ugyanis azok számára, akik által művelt tudományterület eredményei egyre 

rövidebb idő alatt válnak a mindennapok részévé. 

2. Múlt értékeinek megőrzése 

Társaságunknak, mint a magyar informatikai szakma egyik letéteményesének 

tudományszervező tevékenysége mellett unikális feladata (és lehetősége) a Magyar 

Informatika-történeti Adattár létrehozása, ápolása és megjelenítése. A magyarok 

hozzájárulása az informatika eredményeihez megalapozza azt az igényt, hogy az immár több 

mint ötvenéves múlt története, alkotásai, szereplői dokumentálásra és bemutatásra kerüljenek.  

 

a. Informatika-történeti állandó Kiállítás 

 

Európai uniós pályázat keretében Szeged megyei jogú város Önkormányzata partnerek - 

többek között az NJSZT - bevonásával felépítette és létrehozta a Szent-Györgyi Albert Agora 

kulturális központot, amelynek kiemelkedő értéke az Informatika-történeti állandó Kiállítás 

(ITK). Az Informatika-történeti állandó Kiállítás az épület megnyitásával együtt, 2012 

decemberében nyitotta meg kapuját a nagyközönség előtt. A kiállítás további tartalmi 

gazdagítása és látványelemeinek fejlesztése a 2013-15 közötti évek kiemelt feladata. 



 
 

 8 

A kiállítás megépítésével együtt készült el az annak bemutatását is szolgáló, „A jövő múltja” 

című informatikatörténet-könyv, amely az informatika fejlődésének történetét mutatja be 

Neumanntól Jánostól az internetig számos hazai példát is felvonultatva.  

A kiállítás megvalósításban és üzemeltetésében az NJSZT-re több jelentős feladat hárul: 

- az európai, illetve világhírnévhez szükséges szakmai-tartalmi fejlesztés, profi kiállítás- 

tervező és kommunikációs cégek bevonásával, 

- az üzemeltetés gyakorlati és pénzügyi kérdéseinek pontos, precíz megoldása és naprakész 

menedzselése, 

- együttműködés kialakítása az Agorában működő többi intézménnyel, így az 

Informatóriummal, a Látványlaborral és a Százszorszép Gyermekházzal, 

- az iTF-fel közösen járuljon hozzá a hazai informatika történetének felkutatáshoz és 

megismertetéséhez. 

 

b. Informatikai-történeti Fórum 

 

A hazai informatika történetének leírása; szereplőinek, intézményeinek, eredményeinek 

összegyűjtése, nyilvántartása és bemutatása elsősorban az Informatika-történeti Fórum (iTF) 

keretei között történik. Az eredményeket rendszeres konferenciáikon, egyéb rendezvényeken, 

könyvekben mutatják be.  E munka eredményeként pl. 2012-ben megjelent  a 

számítástechnika felsőfokú oktatásának kezdeteit bemutató mű, és zajlik a vezető magyar 

informatikusok életét bemutató élet-interjúk videófelvétele is.  Az iTF a honlapján megjeleníti 

a gyűjtőmunka eredményeként készült adattárat. Gyűjtő, rendszerező tevékenységébe bevonja 

az egyetemi diákságot is, ezzel is hozzájárulva az informatika szélesebb körű 

megismertetéséhez és megértetéséhez.  

 

Az ITK és az iTF egymás eredményeit harmonikusan kiegészítve reprezentálják a hazai 

informatika történetét. 

 

3. Az ECDL és az alap szintű digitális írástudás iránti igény felkeltése, motiváció, 

és a képzés tömegesítése  

 

Az ECDL (European Computer Driving Licence) vizsgarendszert Finnországban vezették be 

1994-ben. 1997-ben az Európai Unió, valamint a Council of Eropean Professional Informatics 

Society (CEPIS) támogatásával létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, amely máig több 

mint 150 országban, 38 nyelven vezette be és felügyeli az ECDL-t. Az ECDL-t az európai 

országokon kívül International Computer Driving Licence-nek (ICDL) nevezik. 

Magyarországon az ECDL program felelőse és jogtulajdonosa a kezdetektől, 1997 óta a 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. Hazánkban 2012 végéig 344 akkreditált 

vizsgaközpontban közel 435 ezren kezdték meg a vizsgákat, s mintegy 287 ezren szerezték 

meg a bizonyítványt: ezzel Magyarország a világ 148 országa közül az első nyolc ország 

között szerepel évek óta. Az ECDL szerepe és hazai elfogadottsága az utóbbi időben 

visszaesett: dolgoznunk kell ennek a tendenciának a megfordításán, hiszen az ECDL az 

európai munkaerő-piacon is elismert tudást biztosít. Az ECDL Alapítvány a Magyarországon 

bevezetett Select vizsgarendszert tekintette kiindulási pontnak az ECDL korszerűsítésének 
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formai specifikációjánál. Az elkövetkezendő három év során az NJSZT kiemelt feladatának 

tekinti a vizsgarendszer szigorú nemzetközi minőségbiztosítási normák szerinti további 

működtetését, az informatikai írástudás társadalmasítását – a lakosság 6-8%-ának elérését – és 

a bizonyítvány társadalmi elismertségének fokozását Magyarországon. A modulok időről 

időre történő tartalmi megújításával kívánunk piacképes tudást biztosítani az ECDL 

képzésben részt vevőknek. Jelen 3 éves program megfogalmazásának időpontjában azonban 

tudatában vagyunk annak, hogy megfelelő kormányzati szerepvállalás nélkül a kitűzött cél 

nem érhető el. 

A digitális írástudás társadalmasításában jelentős szerepet szántunk a 2009-ben kifejlesztett 

NETSZEREGY – 3 nap alatt az internet körül (felkészült e-állampolgár) képzési –

programnak. A programhoz készült tananyag mind tanfolyami, mind önálló tanulásra 

kiválóan alkalmas, ezért a képzési forma tanfolyami képzés éppúgy lehet, mint mentorral 

támogatott, egyéni időbeosztás alapján, közösségi helyen, ellenőrzött keretek között történő 

önálló tanulás.  

A tananyag és képzés által népszerűsített szolgáltatások tömeges igénybe vétele rövid időn 

belül további fogyasztói igényeket generálhat, ami a szolgáltatókat (beleértve az állam- és 

közigazgatást is) a szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére sarkallhatja, lehetőséget biztosítva 

az információs társadalom kínálta lehetőségek mind teljesebb kihasználására – a hátrányos 

helyzetű települések lakói, illetve az egyéb szempontból hátrányos helyzetű polgárok számára 

is. 

A fent jelzett cél elérésére számos más kezdeményezés, lehetőség is kínálkozhat, amelyben az 

NJSZT partnerként vesz részt, illetve újabb programokat dolgoz ki. A „TÁMOP 2.1.2. Idegen 

nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" című kiemelt projekthez is önálló programot 

dolgoztunk ki és folyamatosan szakmai véleményekkel segítettük a program elindulását. 

Figyelemmel kísérjük a programot és mindent megteszünk azért, hogy minél többen válasszák 

az informatikai képzéseket, s ezzel is csökkenjen a digitális szakadék innenső oldalán lévő, 

informatikai alapkészségekkel nem rendelkezők száma. 

4. EGÉSZség 

 

Közös érdekünk, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei legyenek képesek az önálló 

életvitelre. Ehhez nagy mértékben hozzájárulhatnak az életviteli technológiák és 

alkalmazások: az önálló, egészségtudatos életvitel lehetőségét kiterjesztő, valamint az egyedül 

élők biztonságát növelő eszközök, alkalmazások és rendszerek. 

 

A kiútkeresés világszerte, így az Európai Unióban és Magyarországon is megkezdődött. 

Egyértelmű, hogy az infokommunikációs technológiák segíthetnek a problémák jelentős 

részének megoldásában. Ehhez azonban széles körben elfogadott stratégiára, fejlesztési 

programokra és – mindenek előtt – együttműködésre van szükség. 

 

Ahhoz, hogy az infokommunikációs technológiák életviteli alkalmazásaiban, illetve az AAL 

Közös Programban rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, Magyarországon is nemzeti 

stratégiára és programokra van szükség. Fontos, hogy ne több százmilliós, eredményüket 

tekintve azonban nem tömegesíthető pilot projektek valósuljanak meg, hanem valódi, sok ezer 

ember életminőségét javító, jól működő megoldások szülessenek: a folyamatosan 

korszerűsödő infokommunikációs eszközök és alkalmazások beépüljenek a mindennapokba, 

és széles körben segítsék a rászorulók életét.  
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Társaságunk, bővítve a program fókuszát, felkarol minden olyan kezdeményezést, amely az 

aktív időskor (Ageing Well) programjához kapcsolódik, és/vagy a fogyatékkal élők 

életminőségének javítását célozza. Ennek keretében, a társadalmi igények kiszolgálása 

érdekében keresi az új képzési és fejlesztési lehetőségeket. 

 

 

III. Az NJSZT a tudásalapú társadalom szolgálatában 
 

Az NJSZT alapvető célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse 

hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken: 

- a technikai fejlődést alapvetően meghatározó informatika alkalmazását, fejlesztését, és az 

eredmények elterjesztését; 

- a szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését; 

- az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és 

módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek 

érvényre jutását; 

- a széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben; 

- az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét. 

A Társaság e tevékenységét elsősorban területi és szakmai közösségei keretein belül látja el, 

amely tevékenység bővebb kifejtése a IV. fejezetben található meg. 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság célja, hogy a már meglévő területi és 

szakmai közösségek aktív működtetése mellett új szakmai közösségek létrehozására is 

törekedjék, illetve az ilyen irányú kezdeményezésekre nyitott legyen. Figyelembe kell 

vennünk a hazai és nemzetközi informatikai kutatás-fejlesztés trendjeit, a kutatóintézetek, 

ipari fejlesztőcsoportok és a felsőoktatás megváltozó helyzetét, törekvéseit: együttműködéssel 

kell a Társaság szakmai elismertségét erősítenünk, taglétszámát növelnünk, társadalmi 

tevékenységét fokozni. 

A következőkben ismertetjük céljaink elérése érdekében kifejtett központosított 

tevékenységeket.  

1. Tehetséggondozás, ifjúsági program  

 

Az NJSZT, illetve annak 1999-ben alakult Tehetséggondozási szakmai közössége 1985 óta 

(az első Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 

megrendezése óta) minden évben megszervezi a már hagyományos országos informatikai 

diákversenyeket: a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt, a Nemes Tihamér 

Országos Informatikai Tanulmányi Versenyt és a Diákolimpiai Válogató Versenyt. Részt vesz 

továbbá az Informatikai Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny lebonyolításában, 

működteti a Neumann János Tehetséggondozó Program regionális és országos 

tehetséggondozási szakkörrendszerét, és hagyományaihoz hűen végzi a legtehetségesebb 

diákok felkészítését a nemzetközi és közép-európai informatikai diákolimpiákra. 

A soron következő Közép-európai Informatikai diákolimpiák (CEOI) helyszínei: 2013. – 

Horvátország, 2014. – Szlovénia. 

A következő Nemzetközi Informatikai diákolimpiák (IOI) helyszínei: 2013. – Brisbane, 

Ausztrália, 2014 – Tajvan, 2015. Kazahsztán. 
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A Tehetséggondozási szakmai közösség az NJSZT anyagi támogatásával segíti az egyéb 

informatikához kapcsolódó versenyeket (pl. Szekszárdi Neumann János Nemzetközi 

Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kihívás verseny, stb.) is, és támogatja egyéb 

nemzetközi versenyeken is a magyar részvételt (First Lego League robotépítési és 

programozási Robocup verseny, stb). 

A szakmai közösség anyagi támogatásán túl a Társaság részt vesz az NTT és MATEHETSZ 

munkájában. Kiemelt fontosságú feladat a Tehetséghidak programban való részvételünk. A 

legjobb informatikai tárgyú diákköri dolgozatok jutalmazásával az NJSZT továbbra is 

támogatja a tudományos diákköri tevékenységet a felsőoktatási intézményekben (2013-ban 

XXXI. OTDK Informatikai Tudományi Szekció támogatása); társszervezőként és 

támogatóként szerepet vállal diplomaterv-, szakdolgozat- és disszertáció-pályázatok 

kiírásában, országos szakmai versenyek – többek között a már hagyományosnak tekinthető 24 

órás programozói verseny és a regionális ACM verseny – szervezésében és értékelésében. 

A diákoknak lehetőséget ad arra is, hogy munkájukról, eredményeikről a társaság honlapján, 

heti rendszerességű hírlevelében, illetve nyomtatott hírlevelében, a Mi Újság-ban számoljanak 

be. A diákok számára az NJSZT saját rendezvényein a részvételt kedvezményessé, 

legtöbbször ingyenessé teszi.  

 

2. Szakértői rendszer  

 

A Társaság stratégiai célja továbbra is az NJSZT szakmai tekintélyének erősítése. Ennek 

egyik fontos eszköze a szakértői rendszer működtetése, amelynek keretében a Társaság 

szakértői engedélyt ad ki azon kiemelkedő szakismerettel rendelkező tagjai részére, akik 

valamely meghatározott szakterületre vonatkozóan ilyen irányú kérelmet nyújtanak be 

Társasághoz.  

 

A Társaság alapszabályában foglaltak értelmében a rendszer célja, hogy a szaktudás 

szervezett keretek közötti hasznosítása érdekében a szakértői tevékenységet koordinálja. A 

szakértők besorolásának áttekinthetőnek és különböző szempontok szerint visszakereshetőnek 

kell lennie, ezért a Társaság szakértői névjegyzéket vezet, amely alkalmas a szakértők 

szakterülete, nyelvismerete, tevékenységi köre, és a foglalkozási ágazat szerinti 

beazonosítására.  

 

A szakterületek: 

 

- IT alkalmazási rendszer-tervezés 

- Informatikai infrastruktúra 

- Informatikai beruházás, beszerzés 

- Informatikai biztonság 

- Intelligens kártyák 

- Információrendszer-ellenőrzés, auditálás 

 

A szakértői besorolások felülvizsgálatát és korszerűsítését a társaság szakértőbizottsága a 

technológiai változások és a szakma igényei alapján végzi. A Társaság feladata a szakértő 
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rendszer követelményeinek és struktúrájának felülvizsgálata, a kor követelményihez igazodó 

szakmai kompetenciák meghatározása. 

3. Érdekképviselet, hazai és nemzetközi együttműködések 

 

Szakmai érdekvédelem, az NJSZT képviselete hazai civil szervezetekben 

A Társaság célja, hogy továbbra is megfelelően ellássa tagjai szakmai érdekvédelmét. 

Különböző szervezetekkel kötött megállapodások keretében tisztségviselőink és képviselőink 

segítik a szakmai célkitűzések és a hatékony érdekképviselet megvalósítását az alábbi 

szakmai szervezetekben (alfabetikus sorrendben):  

 

- Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége (FVSZ) 

- Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) 

- Hungarikum Szövetség (HUSZ) 

- Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 

- Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) 

- Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ),  

- Information Systems Audit and Control Association Hungary Chapter (ISACA) 

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Hungary Section,  

- Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 

- Nemzeti Tehetséggondozási Tanács (NTT) 

- Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

Az NJSZT fontos feladata a tagjai képviseletének biztosítása nemzetközi szervezetekben, 

hiszen az aktív külkapcsolatok teszik lehetővé a Társaság (el)ismertségének növelését 

külföldön; szakmai, tudományos és szakma-politikai véleményének kifejtését a nemzetközi 

szervezetekben, és a tapasztalatcsere eredményeinek beépítését a napi munkába. A tagság 

nemzetközi tendenciákról, eseményekről való tájékoztatása érdekében fontos cél, hogy a 

Társaság időről időre résztvevőt delegáljon egy-egy, az infokommunikáció általános 

kérdéseivel, fejlődési irányaival, szabályozási elveivel foglalkozó kongresszusra, 

konferenciára, s ezek tapasztalatairól a Mi Újság hasábjain és a Társaság honlapján hírt adjon. 

 

A Társaság képviselete nemzetközi szervezetekben 

Az alábbi nemzetközi szervezetekben a Társaság törekszik a közvetlen és aktív képviseletre:  

- Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) 

- Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS),  

- European Association for Computer Graphics (EUROGRAPHICS) 

- European Association for Pattern Recognition (IAPR) 

- European Computer Driving Licence Foundation (ECDL Alapítvány)  

- European Federation for Medical Informatics (EFMI)  

- European Software Process Improvement (EuroSPI) konzorcium 

- Information Technology Standing Regional Committee (IT STAR) 
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- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) és IEEE Computer Society (IEEE 

CS) 

- International Federation for Information Processing (IFIP),  

- International Fuzzy Systems Association (IFSA) 

- International Medical Informatics Association (IMIA) 

 

A Társaság szerepe a fent felsorolt szervezetekben: 

 

CEPIS 

Az NJSZT célja, hogy továbbra is meghatározó és aktív tagja legyen a CEPIS-nek. Fontos 

(lenne), és számos kezdeményezés formálódik is annak érdekében, hogy a CEPIS 

(fél)hivatalosan is az Európai Unió informatikai, illetve információs társadalommal 

kapcsolatos kérdéseiben meghatározó szervezet legyen. A CEPIS-ben hazánkat Alföldi 

István, az NJSZT ügyvezető igazgatója képviseli. 

EUROGRAPHICS (European Association for Computer Graphics) 

A szervezetnek a Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály (GRAFGEO) a magyar 

tagja. 

IAPR (European Association for Pattern Recognition) 

Tagja a Képfeldolgozók és Alakfelismerők szakmai közösségünk. 

 

ECDL Alapítvány 

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány program működését irányító nemzetközi 

alapítvány minőségbiztosítási bizottságában (QAC) való részvételével az NJSZT aktívan 

hozzájárul a vizsgarendszer szigorú minőségi normák alapján való működtetéséhez. 

Ahhoz, hogy az ECDL program a jövőben is megfeleljen a kor igényeinek, továbbra is 

törekedni kell új kezdeményezésekkel gazdagítani az Alapítvány repertoárját. 

 

EFMI (European Federation for Medical Informatics)  

A 27 nemzeti társaság szövetségeként működő európai szervezet célja az orvos-

informatika területén a kutatás-fejlesztés és alkalmazás támogatása. A Társaság 

orvosbiológiai szakmai közössége aktívan részt vesz az EFMI munkájában. 

 

EuroSPI (European Software Process Improvement) konzorcium 

Partnerkapcsolati szerződést kötött az NJSZT-vel, annak Szoftverminőség-menedzselési 

Szakosztályával a EuroSPI konferenciákon történő kedvezményes részvétel, valamint a 

kölcsönösen sokrétű és gyakorlatilag költségmentesen megoldható publicitás 

biztosításához.  

 

IT STAR 

Az IT STAR egy Közép- Dél- és Kelet-európai regionális együttműködés, amelynek célja 

a tagországok számítástechnikai/informatikai társaságai közötti kapcsolatok fejlesztése. 

Tagjai között régi és új EU-tagországok (Ausztria, Olaszország, Görögország, illetve 

Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Litvánia, valamint Románia és Bulgária) 

http://www.imia.org/


 
 

 14 

mellett a Nyugat-Balkán országai (Horvátország, Szerbia, Macedónia) is megtalálhatók. A 

tagországok képviselői általában évente találkoznak, legtöbbször valamilyen szakmai 

konferencia keretében, amelynek anyaga nyomtatásban is megjelenik. A negyedévente 

elektronikus és nyomtatott formában is megjelenő színvonalas IT STAR Newsletter átfogó 

képet ad a régió informatikai életéről (honlapunkon is olvasható). Az IT STAR 2014. évi, 

informatika-történelemmel foglalkozó konferenciáját Szegeden rendezik. 

 

IEEE CS 

A világ legnagyobb számítógépes társasága évek óta komoly erőfeszítéseket tesz, hogy 

Közép-Kelet Európában is növelje tagjainak számát és biztosítsa mindazon 

szolgáltatásokat (szakmai kiadványok, bizottságokban való részvétel, konferenciák 

támogatása stb.), amelyek segítik az informatikai szakemberek kutatási és fejlesztési 

munkáját.  

Az IEEE, az IEEE CS és az NJSZT elnöke által aláírt együttműködési megállapodás 

értelmében az NJSZT-tagokat 10%-os IEEE CS tagdíj-kedvezmény illeti meg.   

Folytatódik az NJSZT- Újklub és az IEEE CS - NJSZT Fórum közös szervezésében 

megvalósuló rendkívül sikeres szakmai rendezvénysorozat, a Szoftvertechnológiai Fórum.  

Az IEEE CS értékes kiadványai és folyóiratai továbbra is hozzáférhetők az IEEE CS 

Társaságunkhoz kihelyezett könyvtárában. A folyóiratok a Corvinus Egyetem és a Szegedi 

Egyetem Informatikai Karának könyvtárában is megtalálhatók. 

 

IFIP 

Az NJSZT képviseli Magyarországot az informatika szakma egyik legjelentősebb nemzetközi 

szervezetében.  

Az IFIP-ben  a magyar nemzeti képviseletet Raffai Mária látja el, aki egyben betölti a 

Honorary Secretary tisztet is a szervezetben. 

Az IFIP munkájának jelentős része a Technical Comittee-k (TC) keretében zajlik. Ezekben a 

magyar képviselők a következők: 

 

TC 1 
Foundations of Computer 
Science 

Ésik Zoltán 
Szegedi 
Egyetem 

ze@inf.u-szeged.hu 

TC 2 
Software:Theory and 
Practice 

Bíró Miklós  
Gábor Dénes 
Főiskola     

biro@gdf.hu  

TC 3 Education 
Turcsányiné 
Szabó Márta 

ELTE  turcsanyine@ludens.elte.hu 

TC 5 
Computer Applications in 
Technology 

Kovács György SZTAKI gyorgy.kovacs@sztaki.hu 

TC 6 Communication Systems Dibuz Sarolta Ericsson sarolta.dibuz@eth.ericsson.com 

TC 7 
System Modelling and 
Optimization 

Maros István 
Pannon 
Egyetem 
 

i.maros@imperial.ac.uk 

TC 8 Information Systems Raffai Mária 
Széchenyi 
Egyetem 

raffai@sze.hu 

TC 9 
Relationship between 
Computers and Society 

Dobay Péter 

PTE Pécsi 
Tudomány-
egyetem 
 

dobay@ktk.pte.hu 

TC 10 
Computer Systems 
Technology 

Pataricza András BME MIT pataric@mit.bme.hu 

TC 11 
Security and Protection in 
Information Processing 
Systems 

Papp György VODAFON gyorgy.papp@vodafone.hu 

mailto:ze@inf.u-szeged.hu
mailto:turcsanyine@ludens.elte.hu
mailto:gyorgy.kovacs@sztaki.hu
mailto:sarolta.dibuz@eth.ericsson.com
mailto:i.maros@imperial.ac.uk
mailto:raffai@sze.hu
mailto:pataric@mit.bme.hu
mailto:gyorgy.papp@vodafone.hu
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TC 12 Artificial Intelligence Futó Iván 
Budapesti 
Corvinus 
Egyetem 

futoivan@t-online.hu 

TC 13 
Human-Computer 
Interaction 

 Síkné Lányi 
Cecilia 

 Pannon 
Egyetem, 
Veszprém 

 lanyi@almos.uni-pannon.hu 

TC 14 Entertainment Computing Takács Barnabás MTA SzTAKI BTakacs@digitalcustom.com  

 

IFSA (International Fuzzy Systems Association)  

Tagja a Magyar Fuzzy Társaság, amelynek tevékenységi köre magába foglalja mindazokat 

a diszciplinákat, amelyeket a „Soft Computing”, „Intelligent Techniques”, „Computational 

Intelligence” összefoglaló nevekkel illetnek. 

 

IMIA (International Medical Informatics Association)  

Az IMIA alap célkitűzése az egészségügyi informatikai kutatások előmozdítása; az 

alkalmazások ösztönzése; az információk terjesztésének és cseréjének támogatása; az 

egészségügyi informatika oktatásának bátorítása; az egészségügyi informatika ügyének 

képviselete a WHO és más nemzetközi szakmai, illetve kormányzati szervezetekben. A 

Társaság orvos-biológiai szakmai közössége 1988 óta rendes tagja az IMIA-nak, és aktívan 

részt vesz annak munkájában.  

 

4. Díjak, elismerések  

 

A Társaság évtizedes hagyományainak megfelelően évente elismerésben részesíti az 

informatika szakmában jelentős eredményt elért szakembereket. Az NJSZT által alapított 

díjak a következők: 

- Neumann-díj (a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában 

elért kimagasló eredményekért); 

- Kalmár-díj (a számítástechnika alkalmazásában elért jelentős eredményekért); 

- Tarján-emlékérem (a számítástechnika oktatásában elért kimagasló eredményekért); 

- Kemény János-díj (fiatal szakemberek számára alkotó és publikációs eredményekért); 

- Neumann-plakett és oklevél (olyan külföldi vagy külföldön élő magyar informatikusok 

számára, akik hozzájárultak a magyar informatika fejlődéséhez, illetve annak külföldi 

elismertségéhez); 

- „A Társaságért” emléklap (a Társaság érdekében hosszabb távon végzett kiemelkedő 

tevékenységért); 

- NJSZT életmű kitüntetés (a szakmában és a Társaság érdekében hosszútávon végzett 

kimagasló tevékenységért); 

- Tudományos Diákköri Különdíj (jelentős tudományos diákköri munkáért). 

 

A cél továbbra is az, hogy a díjazás minőségi színvonalának megőrzésével méltó 

elismerésben részesülhessenek mindazok, akik sokat tesznek a szakma és az információs 

társadalom fejlődéséért, az eredmények széles körben való hasznosulásáért. 

Ennek érdekében a Társaság a fentieken kívül javaslatokat tesz a szakma kiemelkedő 

eredményeket elérő tagjai munkájának külső díjakkal való elismertetésére is (például állami 

kitüntetések, Kempelen-díj). 

mailto:BTakacs@digitalcustom.com
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5. Szolgáltatások  

 

Az egyéni és a jogi tagok számára a szakmai és (információs) társadalmi érdekképviselet 

mellett nyújtott konkrét szolgáltatások: 

  

- a havi rendszerességgel megjelenő, Mi Újság című hírlevél, illetve a hírlevélben és a 

Társaság honlapján kedvezményes hirdetési (jogitag-vállalatok számára ezen felül 

ingyenes bemutatkozási) lehetőség; 

- színvonalas szakmai lapra való előfizetés; 

- alkalmi kiadványokhoz való ingyenes vagy kedvezményes hozzájutás lehetősége;  

- hazai és nemzetközi rendezvényekről való tájékoztatás és az NJSZT rendezvényein 

kedvezményes részvételi lehetőség; 

- szakértői bázisra alapozott szakmai tanácsadás, illetve szakértői munkák elvégzése, 

jogitag-vállalatok számára segítségnyújtás pályázatok előkészítésében és értékelésében; 

- lehetőség a Társaság által összeállított, ellenőrzött informatikai szakértői jegyzékbe való 

bekerülésre; 

- A Társaság tevékenységének könnyebb áttekintése és a folyamatosan frissülő információk 

gyorsabb közzététele érdekében az NJSZT kiemelt figyelmet fordít honlapja folyamatos 

karbantartására. A szakmai közösségek számára szakmai rendezvényeik meghirdetéséhez, 

a belső kommunikációjuk egyszerűsítéséhez (levelezőlisták) is segítséget nyújt; 

- informatikai szakkönyvtár működtetése többek között az IEEE Computer Society 

legújabb kiadványaival; 

- kedvezményes diák- és nyugdíjas tagdíj biztosítása (65 éven felüliek számára kérésére a 

tagság ingyenes)  

- kedvezményes (esetenként ingyenes) tagság biztosítása az IEEE CS-ben; 

- új szakmai/felhasználói közösségek alapításának lehetősége; 

- előadóterem, illetve klubhelyiség és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételének 

ingyenes vagy kedvezményes lehetősége; 

- egész napos, teljes körű ügyfélszolgálat; 

- rendezvényszervezői szolgáltatások; 

- egyéb szolgáltatások. 

6. Kommunikáció 

 

Az NJSZT interaktív honlapján naprakész információt nyújt a tagságnak és a szakma iránt 

érdeklődőknek a Társaság életéről, az informatika világáról, az aktuális (tovább)képzési 

lehetőségekről és rendezvényekről. A Társaság honlapján belül elérhetőek a szakmai és 

területi szervezetek honlapjai is beágyazva, vagy önállóan működtetve. 

A legfrissebb információkat heti rendszerességgel elektronikus hírlevél formájában is 

eljuttatjuk tagjaink részére, valamint egyéni és jogi tagjaink részére biztosítjuk az informatikai 

szakma egyik vezető kiadványának, az IT Business folyóiratnak az előfizetését. 

Átfogóbb képet a havi rendszerességgel megjelenő nyomtatott hírlevelünkből, a Mi Újságból 

kap az érdeklődő, valamint a szakmai híreket összefoglaló elektronikus Hírmagazinból. 
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IV. Az NJSZT működési keretei 
 

Az NJSZT célja, hogy egyéni és jogi tagjai számára minőségi szolgáltatásokat nyújtson, 

számukra szakmai érdekképviseletet biztosítson, és a taglétszám növekedésének 

ösztönzésével szakmai-társadalmi bázisát növelje. Az NJSZT megteremtette azokat a 

feltételeket, amelyben tudományunk kiváló művelői és műhelyei a szakosztályokban, szakmai 

fórumokon, konferenciákon, a hazai és nemzetközi tudományos kommunikációban részt 

tudtak és tudnak venni. Ehhez mindenekelőtt azok a projektek járultak hozzá, amelyeket a 

társaság a nyilvánosság bevonásával, elsősorban az emberek képzéséért szervezett. 

A jogi tagoknak nyújtandó szolgáltatások keretében a Társaság igény szerint segíti anyagaik 

népszerűsítését kiállítási standokon, illetve rendezvényeken, havonta megküldi a Mi Újságot, 

illetve alkalmanként egyéb kiadványokat; biztosítja részvételüket saját rendezvényein. A 

kidolgozott szolgáltatási rendszer, illetve a jogi tagsággal kapcsolatos információk 

megtalálhatók az NJSZT honlapján. 

Az NJSZT egyéni és jogi tagjai, a szakmai és területi szervezetek, és a Társaság valamennyi 

operatív teendőjét végző titkárság, valamint az azon belül működő országos ECDL Iroda 

együttesen megfelelő hátteret és szervezeti keretet biztosít a Társaság céljainak 

megvalósításához az NJSZT sikereiért, presztízsének növelésért, gazdasági stabilitásáért. A 

tárgyi feltételek vonatkozásában továbbra is alapvető célunk, hogy a számos feladat hatékony 

ellátását naprakész rendszereink segítsék.  

Az NJSZT kiemelt és szerteágazó tevékenységének biztosításához fenntartható és biztonságos 

gazdálkodás szükséges. Tisztában vagyunk azzal, hogy nincsenek könnyen megszerezhető 

források, kemény, következetes és takarékos gazdálkodást kell folytatni. A Társaság jelenlegi 

tőkéje (ingatlanok és bankbetétek) biztosítják a Társaság működését minimum négy évre. 

Ennek köszönhető, hogy az NJSZT vállalhatta, hogy az Informatikai-történeti állandó 

Kiállítást üzemelteti és fejleszti legalább öt éven keresztül; és ennek köszönhető az is, hogy a 

tehetséggondozás, a szakmai és területi szervezetek központi támogatása a szűkülő gazdasági 

lehetőségek ellenére sem csökken.  

Tovább kell erősíteni ismertségünket, a céljaink iránt elkötelezettek táborát. Szakmai és 

területi szervezeteink aktivizálásával, nem utolsósorban pedig a fiatalok bevonásával kell 

megkeresni azon új projekteket, amelyek kiváltják az elmúlt évek szakmai és pénzügyi 

stabilitását biztosító tevékenységeket. 

 

Taglétszám (2012. december)   egyéni tagok:  1231 

       jogi tag-vállalatok:     34   

 

1. Területi szervezetek  

 

A területi szervezetek munkájukkal hozzájárulnak az informatikai kultúra terjesztéséhez, egy 

adott szakterület szélesebb körű megismertetéséhez, a tapasztalatcseréhez, az ifjabb 

generációk szakmai fejlődéséhez, valamint a szakmai közösségek sikeres működéséhez. 

Összefogják, informálják az adott területen élő és dolgozó NJSZT-tagokat. Szakmai 

programjaik szervezésekor a helyi igényeket is figyelembe veszik. Támogatják helyi szinten 

az NJSZT alapvető céljait, csatlakoznak a célok elérése érdekében kifejtett központi 
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tevékenységekhez a helyi sajátosságok figyelembe vételével. Sokat tesznek az NJSZT 

eredményeinek terjesztéséért, ismertetéséért. Segítenek a helyi viszonyok között az esetleges 

csatlakozók felderítésében, csatlakozások elindításában, kialakításában és fenntartásában 

szolgálva ezzel az NJSZT kiemelt feladatainak országos elterjedését. 

 

Ennek érdekében a területi szervezetek a következő tevékenységeket látják el:  

- Kiemelt feladatuknak tartják a tehetséggondozást és az ifjúság bevonását a Társaság 

szakmai életébe. Szakmai versenyeket rendeznek, diákokat készítenek fel a versenyekre és 

díjazzák az eredményes versenyzőket. Törekszenek a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, 

és olyan programokat szerveznek, ahol a fiatalok - akár különböző megyékből is - 

találkozhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek. 

- Rendezvényeikről, munkájukról és szolgáltatásaikról rendszeres tájékoztatást adnak. 

- Országszerte konferenciákat, szakmai programokat, műhelyfoglalkozásokat rendeznek. 

-  Hangsúlyt helyeznek arra, hogy az egyes régiókban működő területi szervezetek 

együttműködjenek, közös programokat szervezzenek, illetve közösen vegyenek részt 

pályázatokon. 

- Továbbra is kiemelt feladatuknak tartják a taglétszám növelését, különösen a fiatalok 

bevonását az NJSZT tagjai közé. 

- Jó kapcsolatot tartanak fent a területi állami, vállalati, önkormányzati, oktatási 

intézményekkel, más területi és szakmai szervezetekkel. Együttműködnek ezekkel az 

intézményekkel, és számos esetben a rendezvényeket partnerintézményekkel együtt 

szervezik. 

 

Az NJSZT területi szervezetei a fent említett célokkal összhangban egyebek között a 

következő speciális célú rendezvényeket, programokat tervezik a következő időszakra: 

 

Bács-Kiskun megyei szervezet 

A szervezet fokozatos építése Bács-Kiskun megye meghatározó kistérségeinek bevonásával 

történik. A digitális kultúra terjesztése érdekében részt vesznek az ECDL és e-Önkormányzati 

képzések elindításában és terjesztésében, oktatási pontok, akkreditált képzőhelyek 

kialakításában. Folyamatosan keresik a lehetőségét a Digitális Esélyegyenlőség és EGÉSZség 

központi programokhoz való csatlakozásnak. Ennek érdekében romániai egyetemekkel és 

megyei felső oktatási intézményekkel veszik fel a kapcsolatot, akikkel ismertetik a központi 

programokat és segítik a programok terjesztését. Térinformatikai és agrárinformatikai 

regionális fórumokat szerveznek, részt vesznek a zöld adatbázisok kialakításának 

programjában, az e-kataszterhez kapcsolódó programokban. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet 

Rendszeresen szerveznek és támogatnak informatikai versenyeket általános iskolásoknak 

helyi és országos szinten egyaránt. Ezzel nagyon komolyan hozzájárulnak a 

tehetséggondozáshoz és a digitális kultúra terjesztéséhez. Ez utóbbi tevékenységüket tovább 

erősítik azzal, hogy minden évben támogatnak helyi konferenciákat informatikai 

vállalkozások és/vagy egyetemi szereplők részvételével. Külön hangsúlyt fektetnek a 

Társaság népszerűsítésére a helyi médiában cikkekkel és nyereményjátékokkal. 
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Csongrád megyei szervezet 

A szervezet több tevékenysége kapcsolódik a tehetséggondozáshoz. Támogatják helyi 

középiskolák robot versenyeit: mind a First Lego League robotépítési és programozási 

versenyt, mind a Robot Szumó programozási versenyt. Emellett díjazzák az NJSZT által 

szervezett országos szintű informatikai versenyek Csongrád megyei legjobbjait, valamint egy 

helyi szervezésű országos informatikai verseny helyezettjeit. Közvetlenül és közvetve 

rendszeresen segítik az Informatika-történeti állandó kiállítás gondozását is. A megyei 

szervezet együttműködik helyi innovációs szervezetekkel, amelyen belül képviseli az 

informatika érdekeit. Közös rendezvények és konferenciák megvalósítása érdekében 

együttműködési megállapodásuk van a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarával. 

Szoros kapcsolatot tart fent a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszterrel, a szegedi 

Szoftveripari Innovációs Kutató Központtal és ezeken keresztül a Szegedi 

Tudományegyetemmel is. Évről-évre segíti a helyi, nagyobb tömegeket megmozgató 

informatikai rendezvényeket, mint pl. a SzegedTech havi találkozóit. 

 

Gyöngyös városi szervezet 

A városi szervezet egyik legfontosabb feladatának szintén a tehetséggondozást tekinti. Ennek 

érdekében létrehoztak és működtetnek egy informatikai tehetséggondozó műhelyt is. Speciális 

programokon keresztül külön hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózási 

esélyeinek növelésére, a digitális írástudás megszerzésére. A digitális kultúrát az idősebb 

korosztályhoz is közelebb viszik az ECDL-lel és egyéb projektek indításával. Évről évre 

meghirdetik a Magyar Internet Média- és Web-díjat. Honlapjukon és a helyi médiában külön 

figyelmet szentelnek a Társaság népszerűsítésének is.  

 

Győr-Moson-Sopron megyei szervezet 

A területi szervezet az egyik legaktívabb a szakmai rendezvényeket illetően. Kiemelten 

foglalkoznak a szakma újdonságaival: kapcsolódó előadásokat, szakmai találkozókat 

szerveznek, vagy rendezvények szervezését támogatják. Ezek közül is kiemelkedik a nagy 

hagyománnyal rendelkező Országos Gazdaságinformatikai Konferencia, amelyet a GIKOF 

szakmai szervezettel együttműködésben szerveznek és bonyolítanak le.  A területi szervezet 

együttműködik az IFIP TC8 WG 8.9 Enterprise Information System munkacsoporttal is. 

Ezekhez csatlakozva programokat szerveznek hazai és nemzetközi informatikai cégekkel é 

szervezetekkel, üzleti vállalkozások informatikai szakembereivel. Másik kiemelt tevékenységi 

területük a digitális fotózás. Az amatőr fotózás rejtelmeinek ismertetésén kívül programokat 

szerveznek reklámfotózás és grafikus megoldások témákban, és sort kerítenek a legújabb 

technológiák megismertetésére is. Végül, a területi szervezet fontosnak tartja, ezért támogatja 

a fiatal tehetségek munkáját, előrejutását, a kutatómunkába, fejlesztési projektekbe való 

bevonását és a közéleti szakmai tevékenység jelentőségének tudatosítását. 

 

Hajdú-Bihar megyei szervezet 

A területi szervezet kiemelt tevékenysége a helyi informatikus közösség összefogása, az 

NJSZT népszerűsítése. Ehhez kapcsolódóan hagyományosan minden évben megrendezik az 

Informatikus Bált és a Sörinfót. Ezek kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy kötetlen, baráti 

beszélgetések során megismerhessék egymást az informatikát alkalmazók, felhasználók, 

szolgáltatók és oktatók. Rendszeresen csatlakoznak továbbá az Internet Fiesta országos 

rendezvényhez, együttműködve a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával és 

a Megyei Könyvtárral. Mindezeken kívül rendszeresen támogatnak szakmai előadásokat, 

konferenciákat (pl. Térinformatikai konferencia, Drupal Hétvége). Végül, de nem utolsó 

sorban egy programozói verseny támogatásával kiveszik a részüket a tehetséggondozásból is. 
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Heves megyei szervezet 
A Heves megyei területi szervezet támogatja a Nemes Tihamér verseny regionális 

megrendezését, a megyei LOGO versenyt és egyéb helyi informatikai versenyeket. A 

tehetséggondozás mellett szakmai konferenciákat, előadásokat szerveznek az informatika 

népszerűsítésére. Ezek közül kiemelkedik a hagyományosan megrendezett több napos 

szakmai konferencia, a Neumann-napok, és az Informatikai Tech Day. Az Informatikai Tech 

Day olyan szakmai előadásokból áll, amelyek során a résztvevőknek a gyakorlatban is 

lehetőségük van kipróbálni a bemutatott technológiát. A szakmai rendezvényeket többnyire a 

helyi Kamarával, a megyei MTESZ-szel, vagy az Eszterházy Károly Főiskolával közösen 

rendezik. 

 

Komárom-Esztergom megyei szervezet 
A területi szervezet továbbra is sikeresen működteti a Helyi Információs Társadalom klubját, 

ahol évről-évre színvonalas szakmai előadásokat tartanak. A szervezet kiemelten végzi 

tehetséggondozás helyi támogatását. A hagyományosan megrendezésre kerülő 

Tudományünnepen is lényeges szempont a tehetséges fiatalok bemutatása. Fontosnak tartják, 

hogy tevékenységüket és az NJSZT-t minél többen megismerhessék, így rendszeresen 

jelentetnek meg beszámolókat a helyi médiában. 

 

Paks városi szervezet 
A szervezet tagjai aktívan vesznek részt rangos hazai és külföldi szakmai konferenciákon. Az 

ott tapasztaltakról beszámolók és előadások készülnek. Ezeken a konferenciákon 

népszerűsítik az NJSZT-t, a beszámolókkal pedig hozzájárulnak az informatikus társadalom 

építéséhez. 

 

Piliscsaba városi szervezet 
A városi szervezet meghatározó tevékenysége a civil szervezetek honapjainak tervezése, 

segítés azok megvalósításban, vagy jobbá, hasznosabbá tételében. Fontos szakmai mérföldkő, 

amely a következő időszakban teljesedhet ki, a piliscsabai e-önkormányzat megvalósítási 

lehetőségének feltérképezése, bevezetésének segítése. Kiemelt feladatként végzik a 

tehetséggondozást. Ennek érdekében középiskolákkal közösen működtetnek, támogatnak 

informatikai szakköröket. Az NJSZT népszerűsítése érdekében különféle rendezvényeken 

igyekeznek megjelentetni a társaságot. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet 
A szervezet évek óta sikeresen működtet egy Linux klubot, emellett komoly szakmai munkát 

végeznek a robotika területén. Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Robot Kupa 

elnevezésű versenyen egyre több versenyszámban mérik össze tudásukat a résztvevők, a 

robotfoci mellett már a robottánc és menekítő kategóriákban is. A verseny győztesei részt 

vehetnek a RoboCup világbajnokságon. A szervezet évek óta hagyományosan részt vesz a 

Kutatók Éjszakáján valamilyen robotokhoz köthető kiállítási anyaggal. Minden évben nagy 

érdeklődés kíséri a Tudomány napi szakmai rendezvényüket.  

 

Vas megyei szervezet 
Klubfoglalkozás keretében rendszeresen színvonalas szakmai előadásokat tartanak. Részt 

vesznek rangos hazai és külföldi informatikai konferenciákon. Segítik az NJSZT által 

rendezett informatikai versenyek helyi lebonyolítását. A Kamarával együttműködésben 

segítik az informatikai vizsgákat, ezzel a digitális kultúra terjesztését. 
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Zala megyei szervezet 

Mint ECDL vizsgaközponttal aktív kapcsolattartásra építve, az oktatás és a vizsgáztatás során 

ismertetést nyújt a tanulóknak, ismerőseiknek a szervezet tevékenységéről, céljairól.  

A „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” oktatási programmal még 

többekkel tervezik megismertetni a számítógép kezelését és az alapszoftverek használatát. 

2. Szakmai közösségek  

 

A Társaságon belül működő szakmai közösségekről általában véve elmondható, hogy 

alulról építkezve konkrét szakmai célok mentén tevékenykednek, összefogják a téma iránt 

érdeklődőket, és eredményeikről rendszeresen beszámolnak a szélesebb közvéleménynek is. 

A szakmai közösségek azokon a területeken igazán aktívak, ahol megfogalmazható 

valamilyen közös új feladat, új technológia bevezetése, ahol tanuló-tájékoztató érdekközösség 

tud kialakulni. Ezek a közösségek a Társaság adta kereteken belül általában az alábbi, részben 

eltérő működésmóddal dolgoznak:   

- Egyes szakmai szervezetek élenjáró tudományos műhelyként, akár országos képviselőként 

lépnek fel a nemzetközi tudományos életben, leginkább abban az esetben, amikor az adott 

speciális szakmai területen nincs más tudományos társaság, élenjáró folyóirat, vagy más 

szakmai műhely, s az NJSZT országos lefedettsége, nemzetközi elismertsége nagy előnyt 

jelentenek; 

- vannak, amelyek a Társaság ismeretterjesztő, oktatási, képzési vagy éppen tehetség-

gondozási céljait igyekeznek szolgálni, regionális-országos keretben mozgatva a fiatalabb 

korosztályokat, tanárokat-oktatókat; 

- végül vannak olyanok is, amelyek beépülnek kutatóintézeti, egyetemi környezetbe, s ezzel 

a támogató háttérrel fejtenek ki színvonalas tevékenységet. 

Alapszabályunk értelmében a tagoknak lehetőségük van a már működő szakmai 

közösségekhez csatlakozni, illetve új közösségeket alapítani. Stratégiai cél, hogy a szakmai 

közösségek működését a Társaság továbbra is messzemenően támogassa (az éves pénzügyi 

tervben elkülönítetten meghatározva), ezáltal biztosítsa az egyes közösségek alábbiakban 

megfogalmazott célkitűzéseinek teljesülését. Ugyanakkor elvárásként fogalmazódik meg, 

hogy a közösségek nyilvántartsák, aktivizálják saját tagságukat, és tevékenységükről 

rendszeresen szakmai beszámolók, cikkek, publikációk formájában adjanak hírt a Társaság 

fórumain.  Elvárható az is, hogy a szakmai területeken a Társaság nevében fellépő szervezetek 

további szakmai aktivitást (tagtoborzás, rendezvények, kapcsolatépítés, szponzoráció, stb.) 

generáljanak.  

 

 

e-Learning szakosztály 

 

A szakosztály az e-Learning-gel foglalkozó szakemberek számára kíván együttműködési 

lehetőséget biztosítani. A szakmai közösség célja az e-Learning magyarországi 

népszerűsítése, az e-Learning technikák, szabványok, alkalmazások és módszertani 

megoldások széles körű ismertetése. A szakosztály tagjai aktívan részt vesznek a nyílt 

forráskódú e-Learning alkalmazások honosításában és terjesztésében, a tapasztalatok 

megosztásában, a hazai jó gyakorlat kialakításában.  

A közösség szakmai tanácsadással, illetve külső konzulensek biztosításával támogatja az 

eLearning-gel foglalkozó diplomamunkák és PhD dolgozatok megírását és publikálását, e-
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Learning rendszerek és tartalmak lektorálását. Az évente megszervezésre kerülő MoodleMoot 

konferencia mellett számos más konferencián is bemutatják a hazai eredményeket és 

fejlesztéseket. A közösség ingyenes technikai és pedagógiai tanácsadást folytat a 

MoodleMoot konferencia honlapján. 

A szakosztály szorosan együttműködik az oktatás területén dolgozó szakosztályokkal, 

valamint kapcsolatot tart fenn a magyar szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel. 

 

 

Ergonómiai tervezés mindenkinek (HCI&DfA) szakmai közösség  

 

A szakmai közösség megalapítását az indokolta, hogy Magyarországon az elmúlt két 

évtizedben a Human Computer Interaction, valamint az elmúlt évtizedben a Desing for All 

megtalálta a maga szerepét az informatikai és műszaki tudományokban, a gazdaságban, az 

oktatásban, a felhasználóbarát termékek és szolgáltatások fejlesztésében, és számos 

multidiszciplináris területen is bizonyított már.  

A szakmai közösség elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a HCI&DfA eszközeinek, 

fejlesztési és felhasználási módszereinek megismerésére és megismertetésére, az ezekkel 

kapcsolatos technikai, pedagógiai, pszichológiai, szoftver-ergonómiai és szociológiai 

kérdések megvitatására, hazai és külföldi tapasztalatok, eredmények bemutatására és 

megismerésére. Feladata továbbá annak tudatosítása az infokommunikációs iparágban, hogy a 

HCI & DfA alapelvek figyelembe vétele minden korszerű termék és szolgáltatás 

fejlesztésénél kiemelkedő fontosságú. A szakosztály szeretné segíteni többek között a 

HCI&DfA oktatási területeken történő alkalmazását, az EDeAN hálózatban való magyar 

részvételt és az IKT használatának akadálymentesítését. 

Minden év októberében megrendezik a Lux et Color Vespremiensis szimpóziumot, valamint a 

W3C magyar irodával közösen évente 1-2 alkalommal, hol Budapesten, hol egy-egy vidéki 

városban az „Akadálymentes web-tervezés” workshopot. A szakmai közösség megpályázta a 

2015. évi INTERACT konferencia megrendezési jogát. 

Kiemelt feladatuknak tekintik a BSc és MSc szinten szakdolgozatos, diplomázó hallgatók 

támogatását diplomamunkájuk sikeres elkészítésében. Segítik továbbá a szakosztály 

témakörébe tartozó TDK munkák megszületését is, és a hallgatók felkészítését hazai és 

nemzetközi konferenciákon való szereplésre. 

 

 

Fogyatékkal élőket támogató szakmai közösség 

 

A szakmai közösség 2012-ben alakult újra. A szakmai közösség célja, hogy fórumot 

teremtsen a fogyatékkal élők (érzékszervi, testi, értelmi fogyatékosok, beszédgondokkal 

küszködők) számára az informatika megismerésére, az egyes fogyatékossági ágazatok 

informatikai szakembereinek továbbképzésére, és megteremtse azokat az eszközöket, 

amelyekkel megkönnyíthető integrálódásuk az információs társadalomba. 

Az együttműködés lehetőségeit a speciális kiegészítő eszközök, az alkalmazott szoftverek 

fejlesztésének támogatásával, bemutatásával, népszerűsítésével, konzultációk, előadások, 

intézménylátogatások szervezésével valósítja meg. 
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Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) 

 

A Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum szakmai szervezet az egyik legaktívabb 

szakmai közösség. Az elmúlt időszakban megtöbbszörözte tagjainak számát és tovább 

növekszik a Társasághoz csatlakozó fiatal kutatók, fejlesztők száma a hazai és a külföldi 

szakemberek köréből egyaránt. Jó hátteret adnak a szakmai munkához az egyre nagyobb 

létszámban folyó alap- és mesterszintű „Gazdaság-informatika” szakos képzések, tucatnyi 

felsőoktatási intézményben. A szakosztály tevékenységéből külön is kiemelésre méltóak az 

alábbiak 

- Kiemelt program az évente megrendezésre kerülő Országos Gazdaság-informatikai 

Konferencia: ezt immár hagyományosan Győrben, a működésükhöz helyet adó Széchenyi 

István Egyetem konferenciaközpontjában szervezik meg. A konferencia anyagai, a 

konferenciaprogram és a beküldött magyar-angol nyelvű cikkek bővített összefoglalóját 

tartalmazó kiadvány, a GIKOF és SEFBIS Journal-ok speciális kiadásai az NJSZT-tagok 

rendelkezésére állna, s folyamatban van ezek eJournal formájú hozzáférésének megoldása 

egy megújított web-felületen rendelkezésére állnak.  

- A GIKOF elnöksége kiemelt figyelmet szentel a nemzetközi kapcsolatoknak. Fontosnak 

tartja, hogy tevékenységét a nemzetközi szakmai közösség is megismerje és eredményeit 

elismerje. Ennek megfelelően az alábbi kapcsolatokat érdemes kiemelni: 

o I3P International Professional Practice Programme (IFIP supported) 

o IFIP TC8 Enterprise Information Sytems (WG 8.9) szakmai közösség 

o IDIMT InterDisciplinary Information Management Talks Community 

o IT Star Association on Information Technology in Central, Eastern and 

Southern Europe 

o CELM International Community on Economics, Law and Management 

- Nemzetközi kapcsolataiban a GIKOF a szakemberek közötti együttműködést helyezi 

előtérbe. Részt vesz közös kutatási projektekben, pl. a következő intézményekkel: 

Technical University of Vienna (Austria), Saitama University (Japan); együttműködik 

konferenciák szervezésében, szakmai anyagok, konferencia és szakfolyóirati cikkek 

bírálatában. 

- A fiatal tehetségek gondozását, szakmai/tudományos eredményeik értékelését a GIKOF 

elnökség is elsődleges feladatnak tekintette. Tehetséggondozási programjuk szerves része 

a Kutatók Szimpóziuma.  

- Nagy gondot fordítanak arra, hogy minél nagyobb számban vonjanak be a munkába olyan 

fiatalokat, akik az informatika üzleti alkalmazásai iránt érdeklődnek. A Junior Tagozat a 

fiatalok olyan közössége, amely jóllehet folyamatosan változó összetétellel, de lelkes és 

aktív részét képezik a GIKOF-nak.  

 

Informatikai Kutatást és Oktatást Népszerűsítő Kör (IKON) 

 

A szakosztály 2003-ban alakult, az ELTE informatika-tanárokból álló hallgatói közösségből. 

Fő célja az informatikatanár-szakos hallgatók szakmai munkájának támogatása. A Kör 

lehetőséget teremt iskolákban szakkörök tartására, és segíti a hallgatókat abban, hogy 

résztvevőként vagy előadóként szakmai konferenciákra juthassanak el, ahol előadóként és 

részvevőként megismerkedhetnek ennek a gyorsan fejlődő tudományterületnek az 
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újdonságaival. A szakosztály az ELTE-n kívül a más egyetemek hallgatóit és oktatóit is 

bevonja a munkába. 

A célok elérése érdekében a szakmai közösség évente 3-3 hallgatói előadót, továbbá anyagi 

forrásainak megfelelően további 2-3 résztvevőt delegál az INFOÉRA és az INFO Savaria 

konferenciákra, melyeken az IKON Kör 2003-tól már külön szekcióval vett részt. 

A szakosztály diák tagjai részt vesznek az országos informatikai versenyek (Logo, Nemes 

Tihamér) döntőinek lebonyolításában 

 

 

Informatika-történeti Fórum (iTF) 

 

A Fórum célja az informatika történetével kapcsolatos kutatási, emlékmegőrzési és 

bemutatási tevékenységek segítése, elsősorban az informatika-történet iránt érdeklődők 

számára találkozási lehetőségek és vitafórum biztosításával, népszerűsítésével.  

2012-ben rendezvénysorozataikat „Nagy hazai Műhelyek”, és „Akkor és most” mottókhoz 

kapcsolták. Ezzel egyrészt fórumot teremtettek a nagy múltú szakmai közösségek 

munkatársainak találkozására; másrészt kezdeményezték és szervezéssel támogatták a hazai 

informatikában meghatározó műhelyek történetének feldolgozását. Támogatták tanulmányok 

és írásos összefoglalók elkészítését és megjelentetését is.  

A személyes élmények tapasztalatok megőrzése céljából videóinterjúkat készítettek az egyes 

műhelyekben a „történet-alakító személyekkel”.  A szerkesztett videókat „Arcképek a magyar 

informatika történetéből” címmel közzé tették a videotóriumban, illetve a YouTube-on. Az 

interjúkészítés tovább folytatódik. 

Folyamatosan fejlesztik honlapjukat (itf.njszt.hu), amelyen  megtalálhatók a korábbi 

rendezvények beszámolói, videó címei és a készülő Informatika-történeti Adattár több fontos 

dokumentuma is. 

 

 

Junior Tagozat 

 

Az NJSZT Ifjúsági tagozatának célja az ifjabb korosztály bevonása a szakmai közéletbe, 

számukra együttműködési lehetőségek biztosítása tapasztalatcserére építő rendezvények 

segítségével. Három fő irányvonal került kijelölésre az elkövetkezendő évekre. A Junior 

tagozat továbbra is szorosan együtt kíván működni a Magyar Villamosmérnök- és 

Informatikus-hallgatók Egyesületével (MAVE), és a korábbi évekhez hasonlóan támogatást 

kíván nyújtani a BME Nemzetközi 24-órás Programozó verseny lebonyolításához. A verseny 

az elmúlt évtizedben szakmai körökben Európa egyik legelismertebb versenyévé nőtte ki 

magát. Az Junior tagozat örömmel veszi, hogy az NJSZT folyamatosan támogatja a 

kezdeményezést. 

Szintén a MAVE-val együttműködve a Junior tagozat aktívan részt vesz informatikus 

hallgatókat célzó, naprakész, gyakorlati tudást átadótanfolyamok szervezésében. Ezen 

szakmai tanfolyamok keretében a hallgatók olyan tudásra tehetnek szert, mely a hazai 

felsőoktatás keretein belül egyelőre egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben 

elérhetőek. 

Harmadik célként egy tehetséggondozó program beindítását fogalmazták meg, 

együttműködve az informatikai területen működő más szakmai diákszervezetekkel. A 

program célja a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó, egyben a társadalmi munka 

iránt is elkötelezett hallgatók szakmai támogatása és mentorálása a karrierjük korai 

szakaszában. 
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Képfeldolgozók és Alakfelismerők Szakosztálya (KÉPAF) 

 

A KÉPAF a nemzetközi IAPR magyarországi tagszervezete, melynek kétévente, az ICPR 

konferencia keretében megrendezett irányító testületi ülésén (Governing Board Meeting) a 

KÉPAF elnöke képviseli Magyarországot.  

A szakmai közösség alapvetően a digitalizált képek számítógépes feldolgozásával és 

felismerésével kapcsolatos tudományos kutatások, fejlesztések és új számítógépes termékek 

számára biztosít szakmai fórumot.  

Nagyon aktív közösség, rendszeres és sikeres konferenciát szervez. Megalapították a Kuba 

Attila-díjat, tisztelegve Kuba Attila emlékének, aki a szakma nemzetközileg elismert 

szakembere, a szegedi képfeldolgozás iskolateremtő egyénisége, a KÉPAF korábbi elnöke 

volt. A díjat évente egy olyan PhD fokozattal még nem rendelkező fiatal kolléga kaphatja 

meg, aki a KÉPAF konferenciára benyújtott legjobb cikk szerzője. 

 

 

Közoktatási Szakosztály 

 

A szakmai közösség az informatika és a közoktatás egyéb területeit művelő tanárok számára 

hivatott fórumot biztosítani az informatika oktatási kérdéseiben való együttműködésre, az 

IKT tantárgyi és tanórán kívüli lehetőségeivel való megismertetésük és segítésük révén. 

Játékos vetélkedőket, versenyeket, összejöveteleket és fórumokat szervez, amelyek az 

ismerkedés mellett az aktivitást is elősegítik. Közreműködik hazai és nemzetközi szakmai 

szervezetek munkájában. Szorosan együttműködik az Informatika- és Számítástechnika-

tanárok Egyesületével (ISZE).  

Folytatja az igen sikeres Ponticulus Hungaricus webfolyóirat (http://www.ponticulus.hu/) 

szerkesztését és kiadását (immáron XIII. évfolyam); továbbra is üzemelteti a szakosztály 

portálját (http://njszt-kozokt.inf.elte.hu/), és évente megújuló versenykínálattal igyekszik az 

innovatív IKT eszközökkel megismertetni a közoktatásban dolgozókat. Nemzetközi szinten 

továbbra is szorosra kapcsolatot ápol az IFIP Oktatási Bizottságával (http://www.ifip-

tc3.net/), és támogatja magyar szakemberek fontosabb konferenciákon való részvételét.  

2011-ben csatlakoztak a nemzetközi BEBRAS-kezdeményezéshez, ami alapján rendezik és 

támogatják a HÓDítsd meg a biteket informatikai versenyt.( http://e-hod.elte.hu). 

Az ELTE T@T (Tanulást elősegítő Technológiák) labor és az NJSZT Közoktatási 

Szakosztálya közösen működteti a T@T-háló pedagógus mentorhálózatot. 

 

 

Logo Szakosztály 

 

A szakosztály célja, hogy támogassa a képességek, készségek fejlesztésére alkalmas 

programok, taneszközök elterjesztését és használatát a közoktatásban. A Logo programnyelv 

a kognitív és szociális képességek fejlesztésének egyik fontos eszköze, ezért az oktatás 

tervezésekor prioritást érdemel. A hazai oktatási stratégiák alkotásakor, az információs 

társadalmi technológiák fejlesztésekor figyelembe kell venni a nemzetközi kutatások hazai 

vonatkozású eredményeit. Az eredmények alapján egyes szoftverek ismertetése és egyedi 

alkalmazása helyett elsősorban a kommunikációs és problémamegoldó készségek 

fejlesztésére, a társadalmi jelentőségű informatikai eszközök megismerésére, az egyes 

eljárások fontosságának felismerésére valamint az életkornak megfelelő eszközhasználatot 

befolyásoló attitűd fejlesztésére, az önálló és kreatív tanulás fontosságára és a tanulás 

élményszerű átalakítására kellene a hangsúlyt fektetni. Az oktatás minőségének fejlesztése és 

http://www.ponticulus.hu/
http://njszt-kozokt.inf.elte.hu/
http://www.ifip-tc3.net/
http://www.ifip-tc3.net/
http://bebras.org/
http://e-hod.elte.hu/
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a problémamegoldás eszközeként használható programnyelvek elterjesztése érdekében, az 

informatika oktatás prioritásaihoz és az aktuális fejlesztésekhez illeszkedő módon a szakmai 

közösség tagjai rendszeresen vállalnak előadásokat, módszertani bemutatókat, pedagógus-

továbbképzéseket. A témával kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket hazai folyóiratokban, 

könyvekben publikálják.  

 

 

Magyar Fuzzy Társaság (MFT) 

 

A Nemzetközi Fuzzy Szövetség (IFSA) tagja. Célja, hogy intézményektől független szakmai 

fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken az ún. lágy 

számítástudomány, azon belül a fuzzy logika alkalmazását és fejlesztését, az eredmények 

elterjesztését. Tevékenységének fő területei a fuzzy technológiák, a neurális hálózatok, a 

generikus algoritmusok, a bizonytalanság modellezése, a hibrid rendszerek és ezek 

alkalmazásai. 

A szakmai közösség érdeklődési köre magában foglalja mindazokat a diszciplínákat, 

amelyeket a "Soft Computing", "Intelligent Techniques", "Computational Intelligence" 

összefoglaló nevekkel illetnek. Működése így nem korlátozódik pusztán a fuzzy logikára és a 

fuzzy halmazok elméletére, hanem az alábbi témákat is magában foglalja: 

- fuzzy technológiák, 

- neurális hálózatok, 

- genetikus algoritmusok, 

- a bizonytalanság modellezése, 

- hibrid rendszerek, 

- alkalmazások. 

Ezen területek a szakterület szempontjából az érdeklődés középpontjában vannak, a 

legkorszerűbb témák közé tartoznak.  

  

 

Mesterséges Intelligencia Szakosztály (MI) 

 

A szakmai közösség célja a mesterséges intelligencia (MI) területén működő hazai kutatók, 

fejlesztők, alkalmazók és oktatók tevékenységének összefogása, a tagok nemzetközi 

tudományos közéletben való részvételének támogatása. Rendszeres szemináriumai fórumot 

biztosítanak a mesterséges intelligencia különféle területeit művelő hazai szakemberek 

számára mind a saját eredmények bemutatására, mind pedig a MI jellegzetes módszereinek, a 

hazai és a nemzetközi eredményeknek a megismerésére. A szakosztály az NJSZT-n keresztül 

kapcsolódik a nemzetközi társszervezetekhez, köztük az európai MI közösséget képviselő 

European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) szervezethez. 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Mesterséges Intelligencia Szakosztály 

részvételével 2012. szeptember 4-8 között nagy sikerrel rendezte meg a 28. Nemzetközi 

Logikai Programozási Konferenciát (International Conference on Logic Programming), azaz 

röviden az ICLP 2012-t, 114, zömében külföldi résztvevővel. 
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MicroWorlds Logo Szakosztály 

 

A szakmai közösség célja a pedagógia, ezen belül a Logo-pedagógia fejlesztése és terjesztése; 

a MicroWorlds Logo és más hasonló szellemiségű programok eljuttatása az iskolákhoz, az 

ezekhez kapcsolódó segédanyagok elkészítése és az oktatásban való terjesztése. 

Tapasztalatairól évente konferenciát szervez. Tervük az elkövetkező évekre az eddigi 

tevékenységek folytatása, amelynek keretében: 
 

- folytatják az MWLogo, a JX Logo, az Elica, és további objektumorientált, és más újabb 

Logo verziók hazai terjesztését, részt vesznek azok fejlesztésében; 

- évente megrendezik a HungaroLogo konferenciát; 

- különféle szakmai tanácskozásokon, fórumokon felhívják a figyelmet a Logo 

programnyelv, és a logo-pedagógia értékeire;  

- tovább kutatják a Logo felsőfokon való oktatásának lehetőségeit; 

- támogatják a JIO általános iskolai fejlesztését, terjesztését; 

- megpróbálják az MW Ex programot a magyar felhasználók, vagy legalább a kutatásban 

résztvevők számára ingyenesen megszerezni; 

- támogatják az ISZE, és más szervezetek Logo irányú terjesztő-fejlesztő munkáját. 

 

 

MultiMédia az Oktatásban (MMO) 

 

Az NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztálya évente, változó házigazda intézmények 

közreműködésével rendezi hivatalos konferenciáját, népes szakmai kört megmozgatva. 

A szakosztály célja, hogy lehetőséget teremtsen a multimédia eszközeinek, fejlesztési és 

felhasználási módszereinek megismerésére és megismertetésére, az ezekkel kapcsolatos 

pedagógiai, pszichológiai és módszertani kérdések megvitatására, hazai és külföldi 

tapasztalatok, eredmények bemutatására és megismerésére. 

A szakosztály tevékenységi köre kiterjed: 

- a multimédia oktatási területeken történő alkalmazásának elősegítésére;  

- az interaktív alkalmazások bővítésére; 

- a fejlesztési és adattömörítési eljárásokra;  

- a tudásbázisok és tudáskinyerési lehetőségek bemutatására; 

- a hazai és határon túli magyar oktatók és hallgatók szakmai munkába történő 

bekapcsolására valamint bemutatkozási lehetőség biztosítására; 

- az új technológiai eredmények bemutatására; 

- a fejlesztéssel és alkalmazással foglalkozó hazai és nemzetközi cégek eszközeinek, 

eredményeinek, módszereinek bemutatását támogató rendezvények szervezésére; 

- szakmai fórumok szervezésére; 

- a multimédia szakmai kérdéseiben történő állásfoglalásra;  

- tanulmányok, szakvélemények kidolgozására; 

- szakterületet érintő kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programok 

véleményezésére; 

- szakmai kiadványok létrehozására és fenntartásának támogatására; 
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- az informatikai írástudás terjesztésére, a digitális írástudatlanság megelőzésére és 

kezelésére. 

 

 

Az NJSZT-MMO hivatalos kétnyelvű elektronikus szakmai folyóirata a Journal of Applied 

Multimedia (JAMPAPER – www.jampaper.eu), hivatalos honlapja: www.mmo.njszt.hu.  

A szakosztály által adományozott díjak: Multimédia az oktatásban gyűrű – tananyag díj, 

képzés díj és életmű díj, valamint a Multimédia az oktatásban - örökös tag díjak. 

 

 

Orvosbiológiai Szakosztály 

 

A szakmai közösség célja, hogy fórumot biztosítson a számítástechnika orvosi és biológiai 

alkalmazásával foglalkozó szakembereknek, tájékoztatást nyújtson a hazai kutatási, fejlesztési 

és alkalmazási projektekről. A szakosztály célkitűzéseit elektronikus eszközökkel, 

szeminárium-sorozatok és rendszeres konferenciák szervezésével biztosítja. A szakosztály 

újraindította a hazai egészségügyi informatika hagyományosan legfontosabb rendezvényének 

számító Neumann Kollokviumot. 

A szakosztály a következő három évben kiemelt figyelmet fordít a Magyarországon futó 

egészségügyi informatikai K+F projektek eredményeinek széles körben történő ismertetésére, 

publikálására. 

Konferenciáikon az alábbi projektekhez és kutatási feladatokhoz kapcsolódó témákkal 

foglalkoznak: 

- Az intelligens otthoni monitorozás és terápia metodikai kérdései 

- Bioelektromos képalkotók a szív-, és agyvizsgálatokban 

- A neurológiai modellezések matematikai alapjai 

- Elektronikus páciensrekordok használata az egészségügyben. 

 

 

Robotika szakosztály 

 

A Robotika szakosztály legfőbb feladata, hogy összefogja a robotika iránt érdeklődőket. 

Céljai közül a legfontosabbak, hogy robotika témában szakmai összejöveteleket, fórumokat és 

konzultációkat szervezzen, szakmai segítséget nyújtson, és ismeretterjesztő munkát végezzen. 

A szakosztály törekszik a robotika és a társterületek közötti együttműködés megvalósítására, a 

hatékony, eredményes jelenlétre a hazai és nemzetközi szakmai közéletben. További céljai a 

robotikához kapcsolódó témakörök népszerűsítése, a diákok, kutatók, és a szakemberek 

bevonása a szakmai közéletbe. Igyekszik továbbá a robotika témájú tudományos 

tevékenységeket, kutatásokat elősegíteni, illetve együttműködni más bel- és külföldi szakmai 

szervezetekkel. 

 

A Robotika szakosztály legfontosabb konkrét tevékenységei:  

- évenként többször szimpóziumok szervezése,  

- évenkénti "Robotnap"-ok szervezése,  

- "Robotika Évkönyv" című CD kiadása,  

- robotika témájú versenyek szervezése, rendezése, támogatása, népszerűsítése illetve 

ezeken való részvétel,  

http://www.jampaper.eu/
http://www.mmo.njszt.hu/
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- robotika témájú weboldal működtetése,  

- nemzetközi társszervezetekkel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás  

- nemzetközi rendezvényeken való részvétel. 

 

 

Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály (GRAFGEO) 

 

A GRAFGEO a számítógépes grafika, geometriai modellezés, mérnöki rekonstrukció 

hagyományos témaköreit műveli, de a modern tendenciáknak megfelelően tevékenysége 

folyamatosan kibővül a virtuális valóság, szintér-rekonstrukció, multimédia, valósághű 

modellezés, és a grafikus processzorok alkalmazása modern területeinek művelésével is. A 

GRAFGEO szakmai fórumot biztosít az új tendenciák, termékek és megoldások 

megismerésére és megismertetésére, szakmai előadások, konferencia-beszámolók, és a 

rendszeresen megrendezésre kerülő Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia 

keretében. A szakosztály kapcsolatot tart fenn nemzetközi társszervezetekkel, elsősorban a 

EUROGRAPHICS-szal. 

 

 

Szimbolikus Rendszerek Szakosztály  

 

A csoport célja, hogy a számítógép-algebra területén működő és kutató közösségeknek 

megjelenési fórumot biztosítson. Alakulása óta rendszeresen jelen van a szakmai élet 

eseményein és szakmai tevékenységéről saját honlapján számol be. A PTE PMMIK által 

2011-ben és 2012-ben szervezett 7. és 8. PHD & DLA SYMPOSIUM nemzetközi 

konferencián külön szekcióban ismertették munkájukat, kutatásaikat. 2012-ben folytatódott a 

kapcsolatok kiépítése külföldre. Egyebek között élő kapcsolatot ápolnak a Bécsi Egyetemmel 

(Technische Institute) is. A szakosztály itthon is széles körben elfogadásra talált. Pécsett a 

PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet 

Mérnöki Matematika Tanszék oktatói járulnak hozzá tevékenyen a szakosztály munkájához; 

Budapesten pedig BME-vel és az ELTE Informatikai Kar Komputeralgebra Tanszékével 

folyamatos a kommunikáció. Emellett Kaposváron és Egerben is vannak már kiépített 

kapcsolataik. 

 

 

Szoftverminőség és -menedzselés Szakosztály 

 

A Szakosztály küldetése, hogy hozzájáruljon a magyar szoftveripar érettségi szintjének 

emeléséhez, ezen keresztül a belföldi és külföldi partnerek által igényelt termékek és 

szolgáltatások minőségének javításához.  

A küldetés megvalósításának eszközei a következő három évben: 

 

Információtovábbítás és –terjesztés 

A szakosztály 1996 óta élő weboldalán keresztül hívja fel a figyelmet a szakosztályhoz 

kötődő szoftverminőséggel, szoftverfolyamat javítással kapcsolatos hazai és nemzetközi 

eseményekre. A weboldal áttekintést ad a szakosztály története során rendezett 

eseményekről, kapcsolati pontokat tartalmaz magyar és nemzetközi szoftverminőség- 

menedzseléssel kapcsolatos más weboldalakhoz. A legfontosabb információkat a 

nyomtatott sajtóban, szakmai fórumokon, konferenciákon is publikálják.   
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Rendezvények, oktatás, képzés 

A szakosztály a továbbiakban is részt vesz a szoftvertermék- és -folyamat minőséggel 

kapcsolatos legújabb ismeretek terjesztésében, együttműködve magyar és nemzetközi 

szervezetekkel. E célt szolgálják többek között a következő rendszeres események: 

o EuroSPI konferenciasorozat 

o NJSZT-Újklub Szoftvertechnológia Fórum 

o CEE-SET konferenciasorozat 

 

Együttműködés más szervezetekkel 

- IFIP TC2, amelyben az NJSZT megbízásából a szakosztály elnöke látja el Magyarország 

képviseletét, illetve az IFIP TC2 Manfred Paul díjának koordinálását; 

- NESSI NTP Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform. 

 

 

Tehetséggondozási Szakosztály 

 

A szakosztály és a kapcsolódó fővárosi és regionális versenybizottságok hazai és nemzetközi 

versenyeket (Nemes Tihamér OITV, Országos Logo Verseny, a Garai verseny utódjaként a 

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Nemzetközi 

Diákolimpiák Válogatóversenye és az ezekre való felkészítés) rendeznek. A szakosztály 

Neumann János Tehetséggondozó Program címen regionális és országos szakköröket szervez 

informatikából tehetséges középiskolás diákok részére, valamint olimpiai levelező szakkört 

tart az olimpiai szereplésre legesélyesebb diákok számára. Az oktatás-irányítással 

együttműködve a szakosztály tagjai részt vesznek az informatika OKTV lebonyolításában. A 

versenyek lebonyolításában együttműködő partnere az ELTE Informatikai Kara.  

A tehetség-gondozás a Társaság kiemelt alapfeladata, ennek részletesebb kifejtése 

megtalálható a III. 1. pontban. 

 

 

Webalkalmazások Fejlesztése Szakmai Közösség (WFSZ) 

 

A szakmai közösség célja, hogy az NJSZT lehetőségeit felhasználva segítse a webes 

technológiák és szabványok elterjedését Magyarországon és a magyar nyelvű területeken. 

Ennek keretén belül ismeretterjesztő konferenciákat - Magyarországi Web Konferencia -, 

előadás-sorozatokat, Meetup összejöveteleket, versenyeket szervez, ajánlásokat készít, 

szakmai témájú hírportált működtet és támogatja a különböző szakmai anyagok fordítását. 

Folyamatosan működtetik a Weblabor online magazint (http://weblabor.hu), ahol szakmai 

írások mellett levelezőlistát üzemeltetnek. A szakmai közösség szokásaihoz és az általuk 

használt közösségi média szolgáltatásaihoz igazodva fórum, blogmark beküldés, twitter 

követő is üzemel. 
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V. Függelék 
 

Az NJSZT vezető tisztségviselői 

Elnök 

Friedler Ferenc (egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora) 

 

Pannon Egyetem Rektori Hivatal 

Veszprém, Egyetem u. 10. 

Tel.: 88/624-566 

E-mail: Biro.Viktoria@uni-pannon.hu 

 

Friedler Ferenc 1953-ban született Veszprémben. Okleveles 

matematikus diplomát a József Attila Tudományegyetemen 1977-ben, 

kandidátusi fokozatot 1990-ben, tudományok doktora fokozatot pedig 

1995-ben szerzett. Jelenleg a Pannon Egyetem rektora. Oktatási, 

kutatási, és oktatásszervezési tevékenysége a műszaki informatikához 

kapcsolódik. Vezetésével jött létre a Veszprémi Egyetemen a 

Számítástudomány Alkalmazása Tanszék (1995), az Informatikai 

Tudományok Doktori Iskola (2000), a Műszaki Informatikai Kar (2003). 

Elkötelezett támogatója a matematikai tehetséggondozás ügyének. Az 

Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola megalapításának egyik 

kezdeményezője és szponzora. Szakmai közéleti tevékenysége 

szerteágazó. Két ciklusban elnöke volt az MTA Informatikai Bizottságának. Hat évig a VEAB 

alelnöke. Nemzetközi tudományos konferenciasorozatok egyik alapítója. Munkásságát több 

rangos kitüntetés fémjelzi, így például a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 

(2003), Kalmár László-díj (2003), Neumann János-díj (2007), Szilárd Leó Professzori 

Ösztöndíj (2008), Gábor Dénes-díj (2008), és Széchenyi-díj (2010). 

Alelnökök:  

Dobay Péter (egyetemi tanár) 

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-informatika Tanszéke.  

7622 Pécs, Rákóczi út 80. 

Tel.: 06-72-500-599/23420, 06-30-500 7409 

E-mail: dobay@ktk.pte.hu 

 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Gazdaság-

informatika Tanszékének egyetemi tanára. Matematika-fizika szakos 

diplomáját Szegeden szerezte 1972-ben. Alapító tagja a Közgazdasági 

Kar Informatika Tanszékének. Számítógépes szimuláció témában 

doktorált 1975-ben, majd a szállításszervezés számítógépes támogatása 

témakörében kandidátusi fokozatot szerzett a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen. Soros- és Fulbright ösztöndíjakkal 

két szemesztert, majd 2007-ben egy újabb félévet tanított az USA-ban, 

mailto:Biro.Viktoria@uni-pannon.hu
mailto:dobay@ktk.pte.hu
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közben a JPTE rektor-helyetteseként, majd tanszékvezetőként Európa számos országában járt 

ösztöndíjakkal. Könyvei, cikkei, előadásai a vállalati információ -rendszerek területén 

jelennek meg.  

 

1998–2002 között az NJSZT Baranya megyei elnöke, a GIKOF, majd az Ivetár Informatikai 

Vezetők Társasága alapító tagja. Több ciklusban a PTE Szenátusának tagja, 2002–2005 

között a Kar dékánja, majd intézetvezető, tanszékvezető. Tevékenyen részt vett a Bologna-

típusú gazdaság-informatikai szakok kialakításában, akkreditációs munkálataiban. 

 

2000-ben Baranya megye Tudományos és Felsőoktatási Díját, 2005-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend ezüst fokozatát kapta meg. Az IFIP TC IX: Human & Computers 

munkacsoportjában a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság képviselője. 

Gyenizse Pál (címzetes egyetemi docens, fejlesztési vezérigazgató-helyettes) 

GriffSoft Informatikai Zrt 

6723 Szeged, Felső-Tisza part 31.-34. M lph. fszt. 2 

Tel.: 06-20-470-0349  

E-mail: gyenizse@vnet.hu, pal.gyenizse@griffsoft.hu 

A GriffSoft Informatikai Zrt. fejlesztési vezérigazgató-helyettese. 

Diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen szerezte programozó 

matematikus- és programtervező matematikus szakon, majd ugyanott 

posztgraduális képzésen vett részt az Informatikai Ph.D. program 

keretén belül. A Ph.D-t 1999-ben szerezte meg.  

Szakmai pályafutása során a következő tisztségeket töltötte be: 1992–

1999. között a Szegedi Tudományegyetem Informatikai 

Tanszékcsoportjának Számítás tudományi Tanszékén egyetemi 

adjunktus, tanszékcsoportvezető-helyettes; 

1997–2000 között az NJSZT Csongrád megyei területi szervezetének titkára; 

1999–2001 Cygron Számítás technikai Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. kutatási 

igazgatója; 

2006 óta az NJSZT Csongrád megyei Területi Szervezetének elnöke; 

2007 óta a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének elnöke; 

2009 óta a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség felügyelő bizottságának elnöke; 

Díjak, elismerések: 

1995 Kalmár László díj; 

2011 Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docens 

mailto:gyenizse@vnet.hu
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Prószéky Gábor (egyetemi tanár, ügyvezető igazgató) 

MorphoLogic Kft 

1122 Budapest, Ráth György u. 36. 

Telefon: +36 (1) 225-23-23  

Fax: +36-(1)-225-2320 

E-mail: proszeky@morphologic.hu 

Az első hazai nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésre specializálódott 

vállalkozás, az immár 21 éve létrehozott, és nyelvhelyességi, szótár- és 

fordító¬programjaival ismertté vált MorphoLogic cég egyik alapítója 

és a cég 1991-es indulástól kezdve igazgatója. 2001 óta a PPKE 

Információs Technológiai Karának habilitált egyetemi tanára, 2006 óta 

a kar innovációs, majd 2012-től kutatási és innovációs dékánhelyettese. 

Végzettségét tekintve programtervező matematikus (1981), valamint 

általános és alkalmazott nyelvész (1982). 1994-ben megszerezte a 

nyelvtudomány kandidátusa (PhD), majd 2005-ben az MTA doktora 

címet. 

Az MTA közgyűlési képviselője, tagja az ELRA nemzetközi nyelvtechnológiai szervezet 

igazgatóságának, az európai nyelvtechnológia jövőjét alakító META-NET Vision Groupnak, a 

META Technology Councilnak és számos más tudományos testületnek. Több mint 120 

tudományos publikációja mellett három könyvet is írt az emberi nyelvek számítógépes 

feldolgozásáról. 

Munkásságáért 2000-ben Széchenyi-díjat kapott. További díjai: Kalmár László-díj (1995), 

Gyúrós Tibor-díj (2002), Brassai Sámuel-díj (2005), Magyar Informatikáért szakmai érem 

(2005), Az Év Informatikai Oktatója – különdíj (2009), Gábor Dénes-díj (2010).  

Varró Dániel (docens) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

1117 Bp, Magyar tudósok krt. 2. 

E-mail: varro@mit.bme.hu 

1976-ban született. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium 

speciális matematika tagozatán érettségizett, majd a BME 

Villamosmérnöki és Informatikai Karán 2000-ben szerezett kiváló 

minősítésű mérnök informatikus diplomát. 2004 júniusában doktorált. 

2003-tól a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén 

dolgozik, 2009 júliusától egyetemi docensként.  

Kutatási és oktatási tevékenységének fő területe a modellalapú 

rendszer- és szoftvertervezés, ezen belül az automatikus modell 

transzformációk, különös tekintettel a szolgáltatásbiztos rendszerekre, 

és a szolgáltatás-orientált rendszerek modell-alapú, formális módszerek 

által támogatott analízisének alkalmazásterületére. Tagja az MTA Informatikai 

Bizottságának, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, és az IEEE-nek. 

A BME-n jelenleg négy Európai Uniós nemzetközi kutatási projekt szakmai vezetője. 

Programbizottsági tagként vagy társelnökként közel 40 nemzetközi konferencia 

lebonyolításában működött közre.  

mailto:varro@mit.bme.hu
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Zsakó László (tanszékvezető) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 

E-mail: zsako@caesar.elte.hu  

Az ELTE Informatika Kara Média- és Oktatásinformatikai Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi docense, az NJSZT Tehetséggondozási szakmai 

közösségének, valamint a nemzetközi informatikai diákolimpiák 

magyarországi szervezőbizottságának elnöke, a nemzetközi 

versenybizottság tagja. Végzettsége programozó és programtervező 

matematikus. Informatikából 1996-ban megszerezte a PhD fokozatot. 

2007-ben habilitált matematikából, 2008-ban informatikából. 

Szakterületei: Algoritmusok, adatszerkezetek és tanításuk; az informatika alkalmazás-

módszertana, informatika-didaktika, informatika-metodika, oktatási programozási nyelvek , 

programozási módszertan, tehetséggondozás.  68 szak- és tankönyv, mintegy 200 szakmai cikk 

és konferencia előadás szerzője. 

Az ELTE Pedagógusképzési Tanácsának valamint Tanárképzési és Tanár-továbbképzési 

Tanácsának tagja.  Az MTA Köztestületének tagja. A Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpiák szervezőbizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi konferencia 

programbizottságának vagy szervezőbizottságának elnöke, illetve tagja. 

Kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, NJSZT Tarján Díj, a 

nemzetközi olimpiai bizottság kitüntetése az informatikai diákolimpiai mozgalomban végzett 

20 éves tevékenységért, az ELTE TTK, illetve az ELTE IK kiváló oktatója, továbbá 14-szer 

miniszterelnöki elismerő oklevél a tehetséggondozásban végzett munkáért. 
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Ügyvezető igazgató:  

Alföldi István  
1054 Budapest, Báthori u. 16. 

Tel: 472-2730,  fax: 472-2739 

E-mail: istvan.alfoldi@njszt.hu 

Villamosmérnök, mérnök-közgazdász, mérnök-tanár. A Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság és a magyarországi ECDL (Európai 

Számítógép-használói Jogosítvány) Program igazgatója, a nemzetközi 

ECDL Alapítvány Minőségbiztosítási Bizottságának tagja, a nemzetközi 

szabványként elfogadott ECDL minőségbiztosítási rendszer kidolgozója. 

A Digitális Esélyegyenlőség (DE!) program vezetője. 

Az NJSZT ügyvezető igazgatójaként részt vett a Nemzeti Fejlesztési Terv 

információs társadalomról szóló részének kidolgozásában, több 

kormányzati dokumentum szakvéleményezésében. Számos hazai és nemzetközi projektet 

vezetett. 

Több hazai szervezet elnökségi tagja, és szerkesztőbizottsági illetve tanácsadó testületi tag 

több szakmai folyóiratban. 

Szakterületei: 

információrendszer-ellenőrzés, informatikai beruházások, informatikai rendszerfejlesztés, 

információ-technológia és módszertan. 

Felügyelőbizottság:  

Elnök: 

Inzelt Péter (igazgató) 

MTA SZTAKI  

1111 Budapest, Kende u. 13-17.  

Tel.: 279-6184, fax: 466-75-03  

E-mail: inzelt@sztaki.hu 

1996. óta okleveles könyvvizsgáló, 1987. óta a műszaki tudományok 

kandidátusa. 1968. óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, kezdetben 

tudományos munkatársként, 1993-tól igazgatóként. Több szakmai 

társaság tagja, így a Magyar Innovációs Szövetség elnökségének is. 

1997 óta az NJSZT Felügyelőbizottságának tagja. 

 

mailto:istvan.alfoldi@njszt.hu
mailto:inzelt@sztaki.hu
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Tagok: 

Herdon Miklós (egyetemi docens, tanszékvezető) 

Debreceni Egyetem, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Tel: (52) 508-360, fax: (52) 486-255 

E-mail: herdon@agr.unideb.hu 

1974-ben gépészmérnöki, 1982-ben gazdaságmérnöki diplomát, 1999-

ben közgazdaságtanból szerzett PhD fokozatot. 1978. óta a Debreceni 

Egyetemen dolgozik. 2000-től a Gazdasági- és Agrárinformatikai 

Tanszék vezetője. Több hazai és nemzetközi szervezet tagja. A Magyar 

Agrárinformatikai Szövetség elnöki feladatait 2002-től látja el. 1990-95. 

között az NJSZT Hajdú-Bihar megyei szervezetének titkára. 1994-től 

2000-ig az NJSZT alelnöke. 1995-ben a Társaság Neumann-díjjal 

tüntette ki. 2002-2005 között Széchenyi István ösztöndíjas volt. 

 

Kovács Kálmán (egyetemi tanár, igazgató) 

BME Egyesült Innovációs Tudásközpont 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 

+36 1 463 1669 

E-mail: kovacsk@mail.bme.hu 

1982-ben végzett a BME Gépészmérnöki Kar matematikus-mérnök 

szakán. PhD fokozatot térinformatikai alkalmazásokból szerzett. 1986 

óta oktat a Műegyetemen, 23 éven át klasszikus analízist, numerikus 

módszereket és informatikát, 2009-től a Villamosmérnöki Karon 

térinformatikát. 

1994. és 1998. között közlekedési, hírközlési és vízügyi államtitkár.  

2002-től informatikai miniszterként nevéhez kötődik az információs 

társadalom alapjainak megerősítése: többek között a Magyar 

Információs Társadalom Stratégia, az Elektronikus hírközlési törvény és 

az Információszabadság törvény elfogadtatása; a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Nemzeti 

Audiovizuális Archívum, a Jövő Háza és a Nemzeti Digitális Adattár létrehozása, a Közháló 

és az eMagyarország pontok kiépítése. 

Több mint másfél évtizede részt vesz a hazai űrkutatás irányításában, az utóbbi 10 évben a 

Magyar Űrkutatás Tanács elnöke volt. 

 

 

mailto:herdon@agr.unideb.hu
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Előző elnök:  

Péceli Gábor (egyetemi tanár, a BME rektora) 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

Tel.: 463-2221, fax: 463-2220 

E-mail: peceli@mit.bme.hu 

 

A BME-n szerzett kitüntetéses villamosmérnöki oklevelet 1974-ben, 

azóta folyamatosan a Méréstechnika és Információs Rendszerek 

Tanszékén dolgozik. 

Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora. 

Szakmai tevékenysége komplex méréstechnikai alkalmazásokhoz, 

beágyazott információs rendszerek modellezéséhez és tervezéséhez, 

valamint újrakonfigurálható rendszerek tranziens jelenségeihez kötődik. 

Szakmai munkájának elismeréseként 2005-ben Charles Simonyi Kutatói 

Ösztöndíjban részesült. A 2005-ben az NJSZT keretei között létrejött, 

Beágyazott és Ambiens Rendszerek Innovációs Műhely egyik kezdeményezője volt, a közösség 

elnökének választotta. 

1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési képviselője volt, 2000-2005 között a 

Számítástechnikai és Automatizálási Bizottság elnöke. 

2007-től az Akadémia levelező tagja. 1999 óta IEEE Fellow, 2001-2002-ben a 

Villamosmérnökök Magyarországi Egyesületének (IEEE Hungary Section) elnöke. 

Tiszteletbeli elnökök:  

Bakonyi Péter  
BME Egyesült Innovációs Tudásközpont 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 

+36 1 463 3419 

E-mail: bakonyip@eit.bme.hu 

Dömölki Bálint 
1114 Budapest, Fadrusz-u 4 

Tel: 209-1398 

E-mail: bdomolki@gmail.com 

Havass Miklós (SZÁMALK Csoport emeritus elnöke) 

SZÁMALK Zrt.  

1119. Budapest, Mérnök u. 39. 

Tel: 203-0285, fax: 203-0313 

E-mail: havass@szamalk.hu  

Sima Dezső (egyetemi tanár, alapító főigazgató) 

BMF Neumann János Informatikai Főiskolai Kar 

1034 Budapest, Bécsi út 96/B. 

Tel. 666-5507, fax: 666-5522 

E-mail: sima@bmf.hu  

mailto:bakonyip@eit.bme.hu
mailto:bdomolki@gmail.com
mailto:havass@szamalk.hu
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Vámos Tibor (akadémikus, az MTA SZTAKI Tudományos Tanácsának elnöke) 

MTA SZTAKI 

1111 Budapest, Lágymányosi út 11. 

Tel: 209 5274, fax: 209 5275 

E-mail: vamos@lutra.sztaki.hu  

 

 

mailto:vamos@lutra.sztaki.hu

