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•   Szakosztályi ülés – jó indító ötletek 
–  köszönet az aktív szakosztályvezetőknek !  

•   Gyenes Péter előterjesztés (HTE elnökség) 
–  tagság „nem trendi” 
–  új, fiatalos megoldások 
–  hiteles szakemberek fiatalos körülmények között 
–  folyamatos kapcsolattartás (utókövetés) 

•   Putz József március 9. Puskás Technikum 
–  Kis Gergely piaci felmérés a fiatalok között (igények) 
–  Termékfejlesztés 



HTE	  akadémia	  
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•   Hívószavak a meghirde-
tésben 
•   plakát papír (!) alapon (nem 
minden jó, ami elektronikus!) 
•   ezzel párhuzamosan e-mail, 
címlistára, Facebook stb. 
•   „Laza programok” 
szervezése (pl. PM Forum előtt 
két nappal közös sörözés) 

2015. március 26.                                            HTE Szenátusi ülés 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  
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•   18. Projektmenedzsment Fórum 2015. április 9. 
–   Prónay Gábor + 30 fős Szervező Bizottság 

•   Információs Társadalom Világnap, Győr Széchenyi 
 Egyetem 2015. május 14. 

–   ITU 150 éves évforduló 
–   SZE-HTE-NMHH közös szervezés    

•   21th European Wireless Conference 2015. május 20-22. 
–  „5G and beyond” 
–  150-200 fős konferencia 
–  Klaus Kohrt (VDE, volt UMTS Forum alelnök, IEEE ICC 2013) 
–  HTE: technical co-sponsor 
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Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

dr.	  Bartolits	  István	  főDtkár	  	  	  	  	  	  

•   Signal Processing (EURASIP) board látogatás 
–  május 21-22.  Vida Rolland, Hanzó Lajos 
–  EUSIPCO 2016: megpályázva 2013, Marrakesh 
–  2016. aug. 29.-szept. 2. Budapest 

•   IEEE HPSR (16th International Conference on High 
 Performance Switching and Routing) 

–   2015. július 1-4. 
–   Cinkler Tibor, Tapolcai János 
–   HTE: a profit 10%-a jelentkezik nálunk 

•   HTE MediaNet 2015 
–   Kecskemét 2015. október 8-9. 
–   Felhívás már a honlapon 
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Konferenciák,	  nagyrendezvények	  
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•   PDC 2017 (Planetary Defence Conference) – dolgozunk 
 a megpályázásán 

–   2017. május 22-26. 
–   Magyar Asztronautikai Társasággal közösen 
–   Bacsárdi László 

•   EuroCon 2017 – International Conference on Computers 
 as a Tool 

–   Nagy Péter IEEE „sapkában” dolgozik rajta, el szeretnénk érni, 
hogy IEEE Hungary Section rendezvény legyen (HTE, NJSZT, 
MATE, MEE) 
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HTE	  közeli	  évfordulók	  
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•   Az infokommunikáció területének a történelmi dátumai 
•   Öttel osztható évfordulók – ez egy öt éves programot 

 jelent, elindítottuk 
–   40 éves az első kereskedelmileg sikeres személyi  számítógép 
(Altair 8800)      1975. január 
–   55 éves a szentesi adótorony   1960. február 20. 
–   80 éves a radar     1935. február 26. 
–   előkészületben: Early Bird   1965. április 6. 
– és még lesz idén legalább tíz évforduló !! 
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Szakmai	  közösségek	  pályázat	  
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•   Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 
•   2015-ben 8 pályázat érkezett négy szakosztálytól, egy 
klubtól és három területi csoporttól 
•   Pályázati támogatást nyertek: 

–   Szenior szakosztály 
–   Távközlési szakosztály 
–   Vételtechnikai, Kábeltv szakosztály, Média klub (közös pályázat) 
–   Győri csoport 
–   Paksi csoport 
–   Szegedi csoport 
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További	  lehetőségek,	  aktualitások	  
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•   Híradástechnika folyóirat – lépünk a 2 különszám felé 
•   Díjazási portfólió kiszélesítése – javaslatok születtek 
•   ITU Telecom World 2015 – próbálkozunk… 
•   Intelligens város projektek – próbálkozunk… 
•   Szupergyors internet projekt (SZIP) támogatás – vannak 

 megkereséseink 
 

És még sok kisebb téma… 
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 Köszönöm a figyelmet ! 
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