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A rendezvény kiadványai, dokumentumai:

Programfüzet. XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Szekció.
Eger. 2001. április 9-11. Eger, Eszterházy Károly Fõiskola, 2001. (oldalszám nélkül)

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Szekció. [Program - A
dolgozatok összefoglalói]. Eger. 2001. április 9-11. Eger, Eszterházy Károly Fõiskola, 2001.
(oldalszám nélkül)
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A XXV. OTDK Informatikai Szekció megrendezésének támogatói:

Oktatási Minisztérium
Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért

Országos Tudományos Diákköri Tanács
Eszterházy Károly Fõiskola

Lyceum Pro Scientiis Alapítvány
SysData Kft.
Graphisoft
IQSOFT
Siemens

Neumann János Számítástudományi Társaság
Magyar Operációkutatási Társaság

Nokia Kutatóközpont
SzinvaNet Kft.

MTA SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete)
Szegedi Egyetem Természettudományi Kar

Délalföldi Információtechnológiai Alapítvány
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Heves Megyei Közgyûlés Elnöke
Tesco Áruház, Eger

FVM Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet
Ostoros-Bor Borászati Szövetkezet

Tóth Ferenc borász
Tóth István borász
sPrinter Stúdió Kft.

Hungária Szuperinfó Kft.
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A XXV. OTDK Informatika Szekció szakmai értékelése:

A szekció tovább erõsödött mennyiségi és minõségi szempontból is. Közel tíz százalék-
kal nõtt mind a benevezett mind az elõadott dolgozatok száma az elõzõ szekcióhoz képest. A
minõség javulásának megítélése természetesen jóval szubjektívebb, de az alszekció zsûrik
egyöntetû véleménye, valamint az a tény, hogy számos dolgozat eredményeit a szerzõk már
mértékadó nemzetközi tudományos fórumokon is publikálták, alátámasztják a színvonal
emelkedését.

A szekció dolgozatainak nagy része az egyetemi szintû informatikai szakember-képzés
hagyományosan erõs intézményeibõl érkezett. Az elmúlt két évben folytatódott az erõs TDK
tevékenység a BMGE mûszaki informatika szakán, valamint a szegedi és debreceni TTK-
kon a programtervezõ matematikus szakon. Örvendetesen fejlõdött a TDK munka a Veszpré-
mi Egyetemen és az ELTE-n.

Lényegében a korábbiakban megszokott mértékben képviseltették magukat az informati-
kai specialistákat képzõ fõiskolák (BMF, SZIF, DF), a sokkal rövidebb képzési idõ és az
egyetemektõl eltérõ képzési cél ellenére több, tudományos mércével mérve is értékes dolgo-
zat hangzott el a szekcióban. Külön ki kell emelni a fiatal Gábor Dénes Fõiskolát, ahol kezd
megerõsödni a TDK élet.

Hiányoltuk, hogy nem szerepelt dolgozattal a seregszemlén az informatikai felsõoktatás
olyan jelentõs intézménye, mint a Miskolci Egyetem, valamint oktatási és tudományos sú-
lyához képest kevés dolgozattal szerepelt a régi Kandó Fõiskola jogutódja.

Sajnos egyetlen határon túli dolgozatunk volt (BBTE, Kolozsvár), kár hogy részben szer-
vezési gondok miatt évek óta nem tudjuk alaposabban megismerni a határon túli magyar
nemzetiségiek TDK tevékenységét. A mi szekciónkban eddig is csak erdélyiek mutatkoztak
be, de úgy tûnik, az õ számuk is fokozatosan csökken.

Javult az elõzõ szekcióhoz képest a helyzet az elsõ forduló bírálatainak kérdésében, a dol-
gozatokkal együtt a legtöbb esetben a házi konferencia bírálatai is megérkeztek.

A szekció felhívásában elektronikus rezümét is kértünk a dolgozatokhoz, ezek összegyûj-
tése és kiadvánnyá szerkesztése meglehetõsen nagy munka volt. Sajnos az elektronikus do-
kumentációk terén uralkodó általános rendezetlenség közepette az elõírt formátumok betar-
tása még az ebben a világban élõ szerzõk számára is gondot okoz!

Az országos fordulóban minden dolgozatról két független (nem a küldõ intézményben
dolgozó) bírálatot kértünk. Az egyik bírálat elkészítéséhez a legnagyobb létszámot küldõ in-
tézmények segítségét kértük, amihez a várakozáson felüli jó hozzáállást tapasztaltunk. A má-
sik bírálat elkészítése ill. elkészíttetése az adott alszekció zsûrijének feladata volt. Az elsõ bí-
rálatot (a bíráló neve nélkül) még az elõadás elhangzása elõtt átadtuk a szerzõknek is, a má-
sik bírálatnál - idõzavar miatt - erre már nem volt lehetõségünk.

Az alszekciók zsûrijeit – konzultációk alapján a Szakmai Bizottság elnöke kérte fel. A
zsûrikben közremûködtek – természetesen az összeférhetetlenség szabályainak figyelembe
vételével – a Szakmai Bizottság tagjai (9 fõ), a rendezõ Eszterházy Károly Fõiskola szakem-
berei (8 fõ) és a küldõ intézmények további szakemberei (15 fõ). Ilyen módon az egyes zsû-
rik 3-4 tagúak voltak.
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A zsûrik feladata volt a rendelkezésükre álló összes szakmai információ alapján (országos
és házi bírálatok, az elhangzott elõadás) az alszekción belüli rangsor összeállítása. Az
alszekciókon belüli rangsort a zsûrik együttes ülésén egyezetettük és ítéltük oda az országos
forduló I–II–III. helyezéseit és az egyéb díjakat.

Két alszekcióban, ahol a szakmai színvonal kiemelkedõen magas volt – itt csaptak össze
az öt legerõsebb egyetem nemzetközi mércével is mérhetõ számításelméleti vonatkozású
dolgozatai - két-két elsõ díjat adtunk ki, a többiben egyet-egyet.

A helyezésekhez a szponzori támogatásoknak köszönhetõen pénzjutalmat is tudtunk adni,
az I–II–III. helyezések nagy részével együtt járt a szakmailag közelálló szponzoráló intéz-
mény különdíja is.

A konferencia a létszám növekedése ellenére megtartotta kezelhetõ méretét. A szerve-
zõk jól oldották meg a kiadvány és a programfüzet megjelentetését, a konferenciának és
kísérõ programjainak lebonyolítását, a résztvevõk ellátását és elszállásolását. Bár a rende-
zõ Eszterházy Károly Fõiskola diákjai ebben a szekcióban nem vettek részt (hiszen jelen-
leg az oktatásukban nem szerepel az informatikai specialisták képzése), a Fõiskola oktatói
jól segítették a Szakmai Bizottság munkáját és jó szakmai felkészültséggel vettek részt a
zsûrikben is.

A szekció stafétáját (az eddigi rendezõket felsoroló fémborítású hengert az Informatika
Szekció és a Pro Scientia Aranyérem alapító okirataival) az ünnepélyes eredményhirdetésen
a 2003-ban a rendezést vállaló gyõri Széchenyi István Fõiskola képviselõje vette át.

Budapest, 2001. június 21.

Dr. Selényi Endre 
a Szakmai Bizottság elnöke  
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A XXV. OTDK Informatika Szekció programja:

Eger, 2001. április 9-11.

2001. április 9.

1600 Megnyitó (A épület, Líceum, 
II. emeleti elõadó)

Dr. Selényi Endre a Szakmai Bizottság elnöke
Palcsóné dr. Zám Éva a EKF fõigazgatója
Dr. Holovács József a Szekció ügyvezetõ elnöke
Dr. Nagy Imre Eger város polgármestere

Plenáris elõadások:
Dr. Prószéky Gábor igazgató, MorphoLogic 
A világháló és a nyelvek

Dr. Szepesvári Csaba kutatási alelnök, Mindmaker
Gépi tanulási módszerek alkalmazása beszédszintetizáló rendszerekben. 

1800 Fogadás (A épület, Díszterem)  
2001. április 10.

1. Számításelmélet (D-231)
2. Számítógépes matematikai módszerek (D-232)
3. Modellezés és szimuláció (D-117) 
4. Programozási technikák és eszközök (D-227)
5. Számítógépes grafika és multimédia (D-401)
6. Informatikai rendszerek (D-316)
7. Számítógépes és kommunikációs hálózatok (D-226)
8. Mûszaki alkalmazások (C-106)
9. Társadalom és természettudományi alkalmazások (C-118)  

0900 – 1030 Szekció elõadások

1030 – 1045 Szünet

1045 – 1215 Szekció elõadások

1230 – 1400 Ebéd

1400 – 1630 Szekció elõadások

1630 – 1730 Értékelés, zsûri

1730 – 1830 Vacsora

1900 – 1945 Koncert (Líceum, Zeneterem, 125. terem)

2001. április 11.

1000 Eredményhirdetés (Líceum, Díszterem)  
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A XXV. OTDK Informatika Szekciójának tagozatai és zsûrije:

1. SZÁMÍTÁSELMÉLET TAGOZAT

Elnök: Dr. Kuba Attila egyetemi docens (SZTE)
Titkár: Dr. Koncz József fõiskolai docens (EKF)  

2. SZÁMÍTÓGÉPES MATEMATIKAI MÓDSZEREK TAGOZAT

Elnök: Dr. Dombi József egyetemi docens (SZTE)
Titkár: Dr. Király Bertalan fõiskolai tanár (EKF)  

3. MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ TAGOZAT

Elnök: Dr. Hangos Katalin egyetemi tanár (VE)
Titkár: Bóta László fõiskolai tanársegéd (EKF)  

4. PROGRAMOZÁSI TECHNIKÁK ÉS ESZKÖZÖK TAGOZAT

Elnök: Dr. Arató Mátyás egyetemi tanár (DE)
Titkár: Winkler Zoltán fõiskolai gyakornok (EKF)  

5. SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA ÉS MULTIMÉDIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Szirányi Tamás egyetemi docens (VE)
Titkár: Bányai Gábor fõiskolai tanársegéd (EKF)  

6. INFORMATIKAI RENDSZEREK TAGOZAT

Elnök: Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens (ELTE)
Titkár: Kerecsendi András számítástechnikus (EKF)  

7. SZÁMÍTÓGÉPES ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK TAGOZAT

Elnök: Dr. Henk Tamás egyetemi docens (BMGE)
Titkár: Koczka Ferenc fõiskolai adjunktus (EKF)  

8. MÛSZAKI ALKALMAZÁSOK TAGOZAT

Elnök: Dr. Németh Géza egyetemi docens (BMGE)
Titkár: Dr. Misák Sándor fõiskolai adjunktus (EKF)  

9. TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALKALMAZÁSOK TAGOZAT

Elnök: Dr. Csõke Lajos fõiskolai tanár (EKF)
Titkár: Kósa Márk számítástechnikai munkatárs (DE)  
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Tagok: Dr. Schwarcz Tibor egyetemi adjunktus (DE)
Dr. Szabó József egyetemi docens (DE)
Dr. Telek Miklós egyetemi docens (BMGE)
Fodor Dénes (VE)
Dr. Kondorosi Károly egyetemi docens (BMGE)
Dr. Poppe András egyetemi docens (BMGE)
Dr. Czuni László (VE)
Dr. Raffai Mária fõiskolai docens (SZIF)
Benedek Zoltán egyetemi tanársegéd (BMGE)
Kógelmann Gábor fõiskolai adjunktus (DF)
Dr. Tóth Csaba egyetemi adjunktus (BMGE)
Barbarits Tamás PSAT delegált (BMGE)
Szederkényi Gábor (VE)
Dr. Juhász István egyetemi adjunktus (DE)
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Informatikai konferencia 

EGER – Tegnap az ország több felsõoktatási intézményében vette kezdetét a XXV. Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). Az Eszterházy Károly Fõiskolán közel
ötven diák, 47 dolgozattal 10 helyszínen vesz részt a különbözõ szekciókon. Ezek közül az
Informatikai tagozatnak ad helyet három napig az egri intézmény, ahol tegnap dr. Selényi
Endre a szakmai bizottság elnöke köszöntötte a résztvevõket. Mint elmondta, a kétévente
megrendezendõ OTDK ugyan már ötven éve zajlik, ám ez a fiatal tudomány, az informatika
„csak” 13. alkalommal szerepel a szakágak között. Az idei konferencián több mint tíz intéz-
ménybõl 95 dolgozat szerepel 130 szerzõtõl. Ahogy dr. Selényi Endre fogalmazott, ez a jég-
hegy csúcsa, hiszen akik ide eljutnak, azok a legjobb eredményeket elérõ diákok. A résztve-
võket köszöntötte még dr. Nagy Imre polgármester és Palcsóné dr. Zám Éva fõigazgató is,
aki kifejtette: a fõiskolán évente 5-6 nemzetközi konferenciát rendeznek, de külön öröm szá-
mukra, ha egy olyan tudománynak adhatnak helyet, mely a jövõ piacán igazán keresett terü-
let. A megnyitó után két plenáris elõadás hangzott el, s a program ma a különbözõ szekció-
ülésekkel folytatódik, majd holnap 10 árakor a Líceum dísztermében tartják az eredményhir-
detést

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2001. április 10. (2. oldal)

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2001. április 12. 
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