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•   Folytatjuk az idén megkezdett munkát 
–  Az eddigiektől teljesen eltérő módon közelítünk 
–  Új kommunikációs csatornák (külön napirendi pont) 

•   2015 június: Roadmap a fiatalok megérintéséhez 
–  Hoffmann Péter címzetes szenátor és Cs. Kis Zsuzska 

 kidolgozásában  
–  HTE MediaNet konferencia: ismét diákszekció 
–  „Kütyübemutatók” a piacon megjelenő legújabb termékekről 
–  HTE Akadémia új köntösben, csak a fiatalok részére: 

•   szeptember 9. Microsoft előadás a Windows 10-ről (Kőnig Tibor) 
•   november 26.  Huawei-Google Nexus 6P bemutató (Vecseri Viktor) 

–  „Szakdoga help!” – őszre meghirdetve, meglátjuk, mennyire 
 eredményes 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  
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•  HTE MediaNet 2015 konferencia 
–   Szervezőbizottság elnöke: Szűcs Miklós 
–   75 cégtől 220 résztvevő 
–   45 előadás, 3 kerekasztal beszélgetés 
–   6 kiállító 

•  Szponzorok: 
–  Arany: Antenna Hungária, Huawei, MVM Net, Oracle, Rexfilm 
–  Ezüst: Ericsson, HungaroDigiTel, Schönherz Informatikai Stúdió 
–  Bronz: Cisco, Idomsoft, Magyar Telekom, Porion Digital, 

 Studiotech 
–  Együttműködő partnerek: NHIT, NMHH 

•  Beérett az üzenet: HTE Infokom, HTE MediaNet felváltva! 
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Szűcs Miklós 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  
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•   19. Projektmenedzsment Fórum 2016. április 7. 
•   SPECOM 2016 (18th International Conference on 

 Speech and Computer) 2016. aug. 23-27. 
•   EUSIPCO 2016 (European Signal Processing 

 Conference) 2016. aug. 29. – szept. 2. 
•   HTE Infokom 2016 
•   További pályázatok folyamatban, több rendezvényre is 

 licitálunk 2017-től 
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InfocommunicaGons	  Journal	  
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•   Főszerkesztő-váltás a folyóirat élén: 
–   2016-tól Vida Rolland az új főszerkesztő 
–   Jelenleg főszerkesztő-helyettes 
–   Szabó Csaba segíti a feladat átvételét 
–   Ez a 7. évfolyam, Csaba: Köszönjük !! 
–   Thomson Reuters, Web of Science 

 befogadásra pályázat (impact factor) 

•   Feladatok: 
–  Nemzetközi hivatkozás erősítése  
–  Open access kérdésköre 
–  Nemzetközi elismertség növelése 
–  Finanszírozási lehetőségek (hátha…) 
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Szabó Csaba Attila 

Vida Rolland 
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•   Idén már 2 különszám !! 
•   Távközlési Világnap (2015. május 14, Győr, Széchenyi 

 Egyetem) – különszám az előadásokból (megjelent) 
•   HTE MediaNet 2015 (2015. október 8-9, Kecskemét) – 
különszám az előadásokból (megjelenés decemberben) 
•   Jövőre szintén látszik a két különszám esélye 

–  Jövő Internet konferencia előadások 
–  HTE Infokom 2016 előadások 

•   Meg kell próbálni minimum az évi két különszámot 
 tartani, nagy szüksége lenne a szakmának egy 
 folyóiratra !! 

•   Ha lehet, lépni kell tovább 
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•   GOP 3.3.4. pályázati szolgáltatás 
–   Az együttműködés sikeres volt, várhatóan lesznek még ebben 

 lehetőségeink 

•   E-Traffic makroökonómiai modell kifejlesztése 
–   Az érdemi munka tavasszal lezárult 
–   Az egyéb, ezzel kapcsolatos tevékenységek is lezárultak 

•   DNFP SZIP projekt (Szupergyors Internet Projekt) 
–   Részfeladatot vállalt benne a HTE, teljesült 
–   Jelentős munkát végeztünk a nyilvános egyeztetés fázisában a 

 HTE tagok bevonásával 
–   A módosító javaslatok több mint fele a HTE-től érkezett, nagy 
részük beépült, növelte az ismertségünket 
–   A GINOP 3.4.1. pályázat augusztus végén megjelent 
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Köszönjük ! 
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•   Az infokommunikáció területének a történelmi dátumai 
•   Öttel osztható évfordulók – ez egy öt éves programot 

 jelent 
–   50 éves a Moore-törvény    1965. április 19. 
–   55 éves az első működő lézer   1960. május 16. 
–   150 éves az ITU     1865. május 17. 
–   50 éves az első TPV telefonközpont  1965. május 30. 
–   25 éve indult a Westel Rádiótelefon kft. 

 szolgáltatása     1990. október 15. 
Jön… 
–   90 éves a hazai rádiózás    1925. december 1. 

•   Jövőre is folytatjuk !! 
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•   2011 óta működik, két évente személyi megújulás 
•   2015: a harmadik ciklus ISZB elnöke: Jereb László 
•   Az ISZB SZMSZ módosítást az Elnökség 

 a Szenátus elé terjesztette 
 
 
 
 

A részletek tekintetében önálló napirendi 
pont Jereb László előadásában 
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Jereb László 



HTE	  kommunikáció	  
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•   Kiemelten fontosnak tartjuk a kommunikációt 
•   Kitartó munkát, türelmet (és némi anyagi befektetést) 

 igényel, csak hosszú távon lesz igazán hatása 
•   Csinálni kell, hogy beérjen az eredmény !! 
 
 

A részletek tekintetében önálló napirendi 
pont Mihály Anita és Gergely Anna (Schiscom) 

előadásában 
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 Köszönöm a figyelmet ! 
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