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2014. május  - 2015. április:  70 meghirdetett rendezvény 13 közösségtől 
 

Vételtechnikai szo.    (17)     
Kábeltelevíziós szo.  (17)    17 rendezvény (közösen)   
Média Klub       (10) 
Digitális Mozgó Világ klub      12 rendezvény (4 közös) 
Rádiótávközlési szo.      9 rendezvény   (2 közös) 
Szenior szo.          9 rendezvény 
Távközlési szo.     8 rendezvény   (2 közös) 
Közlekedés-hírközlési szo.   7 rendezvény   (1 közös)    
Projektmenedzsment szo.     5 rendezvény 
Győri csoport     4 rendezvény   (1 egész napos) 
Médiainformatikai szo.    4 rendezvény 
Szegedi csoport     1 rendezvény (egész napos) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem csoport  1 rendezvény (egész napos) 
Intelligens Energetikai Rendszerek szo.  ? rendezvény 
Számítástechnikai szo    ? rendezvény 
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Szakmai	  közösségi	  élet	  
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•   10 fő alatti szakmai közösségek megszüntetése 
–  Nem kellett élni ezzel a szankcióval 

•    Megújuló szakmai közösség: 
–  A Digitális Rádió Kör lépett a megújulás útjára 
–  Elfogadott új nevük: Digitális Adás- és Rendszertechnikai 
Szakosztály 
–  Sok sikert, tartalmas rendezvényeket kívánunk 

•    Formálódó új szakosztály a láthatáron: 
–  Témája az adatbányászat lenne 
–  Új, de igen keresett témakör, korszerű, feltörekvő terület 
–  Még csak körvonalazódik… 

•    Belső oktatás: Vételtechnika szakosztály, Ustream eszközök 
 használata és bemutatása 

 
Jelenlegi állapot: 14 szakosztály, 2 klub, 3 területi csoport, 3 
munkahelyi csoport  
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Szakmai	  közösségi	  élet	  
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•   Szakmai közösségek támogatása:  
–   A 2014-es pályázat rendben lezárult 

 
–   A 2015-ös pályázatra 6 szakmai közösségtől 8 pályázat 
érkezett. 

 A HTE az egyik javasolt beszerzést idén is átvállalja, 
egy másik beszerzést nem fogadott el, a keretet pedig a 6 
szakmai közösség között felosztotta. 

 
  •   Vételtechnika, Kábeltelevíziós 

 Szo., Média klub közös  
•   Távközlési Szo.  
•   Szenior Szo.  

•   Győri csoport  
•   Paksi csoport 
•   Szegedi csoport 
 

Putz József 
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BizoGsági	  munka	  	  
•  Tagságfejlesztés, ifjúság 

–   Gyenes Péter vezetésével 
–  Új alapelvek a fiatalításban 
–  Lassú, de biztos eredményt remélünk 

•  Külkapcsolatok 
–  Németh Monika vezetésével 
–  Új lehetőségek keresése 
–  Külföldi konferenciák: Vida Rolland és társai 
–  Szakmai és kormányzati kapcsolatok 

•  Gazdasági terület 
–  Kis Gergely vezetésével 
–  Nagy kihívás: HTE Non-profit kft. (nem kerülhető el) 
–  Megtakarítások kezelése (kamatok kontra kockázat kérdése) 
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Gyenes Péter 

Németh Monika 



BizoGsági	  munka	  	  

•   Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) 
–   Elnök: Baksa Sarolta      Alelnök: Takács György 

•  Tagok: Bódi Antal, Gálig Zoltán, Grád János, Kenderessy 
Miklós, Szittner  Károly, Kovács Oszkár, Schmideg Iván, 
Szivi László 

–  Az ISZB mandátuma lejár, folyamatban az új ISZB 
szervezése 

–  Új elnököt kell találni 
–  Néhány új tagot kérünk fel 
–  Alapvetően nem változnak (sajnos) a feltételek 

•  Díjbizottság 
–  A főtitkár vezetésével 
–  Díjrendszer átgondolása 
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Baksa Sarolta 

Takács György 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  
•  HTE Infokom 2014  

(Kecskemét, 2014. október 8-10.) 
– A korábbi Energiaipari, majd Hálózati 

szemináriumok folytatása (1978-tól 19. 
alkalommal) 

– A kommunikációban az „Infokom- 
MediaNet felváltva” lesz a szlogen 

–   Régi motorosok, új arcok találkozója   
–   Karas Monika, NMHH fővédnök 
–   Imre Sándor + Szervező Bizottság 
–   21 blokkos program:  

•  4 plenáris, 17 szekció 
–   Mintegy 400 résztvevő 
–   HTE Akadémia részvétel 
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Karas Monika 

Imre Sándor 
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HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2014 díjátadás 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   Projektmenedzsment Fórum 2015. április 9. 
– Az éves rendezvény 18. alkalommal 
– Prónay Gábor + kiterjedt Szervező Bizottság 
– Kicsit csökkent mértékű szponzoráció 
–  egész napos, kidolgozott program 
–  100+ fős rendezvény, enyhe  
   emelkedés 
–  Tervezett kommunikáció 
   (Facebook, Jazzy rádió, ...) 
–   HTE Akadémia részvétel 
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Prónay Gábor 
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Kovács Endre, NMHH,  
az Év projektmenedzsere 2014 
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A HTE Akadémia résztvevői 
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Köszönet a Titkárságnak !! 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in 
 V4 Countries 

–  2015. február 18-19. Besztercebánya    
– Cseh, lengyel, szlovák, magyar együttműködés (V4 országok) 
– Magyar oldalról a HTE, mint szervező ( Kissné Akli Mária, Nagy 

Péter ) 
–  70 fizető résztvevő, három magyar előadás (NMHH, AH, MTVA) 
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Nagy Péter    Kissné Akli Mária 
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Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   21th European Wireless Conference 
–  2015. május 20-22. (BME-HTE szervezés) 
–  5G and beyond 
– Klaus D. Kohrt  

•  EURASIP Board visit 
–  2015. május 21-22. 
– European Association for Signal Processing 
–  Fontos, mert a 2016-os EUSIPCO-t Budapestre hozzuk 
– Vida Rolland, Hanzó Lajos 
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•   IEEE HPSR 2015 
– 16th International Conference on High Performance 
Switching and Routing 
– 2015. július 1-4. 
– BME-HTE  
    szervezés 
–  Cinkler Tibor, 
   Tapolcai János 
–  HTE: a profit 10 %-a 
   jelentkezik nálunk 
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•   HTE MediaNet 2015 
–  Programbizottság elnöke: Szűcs Miklós (AH) 
–  Fókuszban: 

•  Tartalom és szabályozás 
•  Technológiai fejlődés 
•  Tartalom és közösség 

– A bevált kecskeméti helyszín, október 8-9. 
 

Szücs Miklós 



Tudományos	  tevékenység	  

•   HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2014 
–   41 dolgozat érkezett,  22 „A” kategóriás és 19 „B” kategóriás 
–   A kiírásnak megfelelt: 16 „A” kategóriás és 16 „B” kategóriás 
–   Bírálók: 19 felsőoktatási és 5 ipari bíráló 

•   minden dolgozatot  legalább hárman bíráltak  
–   Első helyezettek díjátadása: HTE Infokom 2014 
–   Helyezettek díjátadása: Választmányi évzáró ülés 
  

•   4. Mesterpróba    2015. május 20. 
–   Cikk kivonat: 2015. március 25. 
–   Cikk beadás: 2015. április 2. 
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Gerhátné Udvary Eszter   Imre Sándor 
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InfocommunicaCons	  Journal,	  Híradástechnika	  

•   Infocommunications Journal 
–  Főszerkesztő: Szabó Csaba Attila + nemzetközi 

Editorial Board 
– Pénzügyi forrás: az NHIT támogatja a folyóiratot, 

emellett HTE saját forrásból adja ki 
•  Híradástechnika folyóirat 

–   A folyóirat rendszeres kiadása 2011. december  óta 
szünetel 

– Megjelent a HTE Infokom 2014 különszám (64 oldal), a 
konferencia kiemelt előadásaival 

– Ez a megjelenés ismét megmentette az 
évfolyamfolytonosságot (LXIX. évfolyam) 

– Az idei a 70. évfolyam ! ( 2 különszámmal ) 
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Szabó Csaba Attila 



K+F	  tevékenység	  

E-Traffic makroökonómiai modell kifejlesztése 
•  A K+F tevékenység március 31-én lezárult 
•  A 2013-2015-ös időszakban összesen mintegy 23 millió Ft-tal 

segítette a HTE eredménysorát (közvetlen bevételt nem jelent) 
•  A HTE a vállalásait teljesítette 
 
GOP 3.3.4. pályázati szolgáltatásnyújtás 
•  A HTE szolgáltatásokat nyújt 12 pályázónak 
•  Feltétel, hogy elnyerjék a támogatást 
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Kis Gergely 
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A Gazdasági Bizottság továbbra is keresi a 
hasonló lehetőségeket.  



2014-‐es	  pénzügyi	  év	  
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Könyvvizsgálói	  jelentés	  
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Könyvvizsgálói	  jelentés	  
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A könyvvizsgálat során a HTE Egyszerűsített éves 
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok 
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes 
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és 
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az 
Egyszerűsített éves beszámolót a számviteli 
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. Véleményem szerint az 
Egyszerűsített éves beszámoló a HÍRKÖZLÉSI ÉS 
INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2014. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

A közhasznúsági melléklet, valamint az azt kiegészítő adatokat tartalmazó 
mellékletek az Egyszerűsített éves beszámolóval összhangban vannak. 



Közhasznúsági	  feltételek	  
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•  2011. évi CLXXV. törvény 32. § adja a feltételeket  
•  Teljesítés: Közhasznúsági melléklet 11. oldal alsó harmad 

–  Erőforrás ellátottság 
•  Az átlagos évi bevétele meghaladja az egymillió 

forintot 
•  A két év egybeszámított adózott eredménye nem 

negatív 

–  Társadalmi támogatottság 
•  A közhasznú tevékenység érdekében felmerült 

költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét 
a két év átlagában 

ü
ü

ü



2014-‐es	  mérleg,	  eredménykimutatás	  
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2014-es év:         tervezett           tény 
 

Összes bevétel:            242 607 eFt    239,7 mFt 
Összes ráfordítás:                234 900 eFt    222,8 mFt 
Eredmény:                         7 707 eFt      16,9 mFt 
  ebből: 

–  rendezvény:               17,138 mFt            24,9   mFt 
–  projektek:        15,303 mFt              9      mFt 
–  folyóirat:  - 0,638 mFt             -1,4   mFt 
–  alapműködés:      - 23,095 mFt           -15,6   mFt 
–  jutalék, költségtér.:         - 1,0  mFt                         0      mFt 
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Pénzügyi	  helyzet	  

•  Továbbra is 200 millió feletti forgalom („nagyok maradtunk”) 
•  Adózott eredmény: 16,9 MFt (hasonlóan a tavalyi 

eredményhez) 
•  A tervezettnél nagyobb eredmény a sikeres 

nagyrendezvényeknek és a sikeres projekteknek köszönhető. 
•  Továbbra is csak a tagdíjakra, a rendezvények és a projektek 

bevételeire alapozhatunk 
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HTE	  
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Tétel	   Bevétel	   Ráfordítás	   Eredmény	  

Rendezvény	   23	  700	  000	   13	  600	  000	   10	  100	  000	  

Projektek	   176	  400	  000	   167	  700	  000	   8	  700	  000	  

Folyóirat	   900	  000	   3	  500	  000	   -‐	  2	  600	  000	  

Alapműködés	   17	  100	  000	   27	  600	  000	   -‐	  10	  500	  000	  

Vállalkozás	   200	  000	   0	   200	  000	  

Jutalék,	  
költségtérítés	  

0	   0	  

Egyenleg	   218	  300	  000	   212	  400	  000	   5	  900	  000	  

2015. május 21.                                            HTE közgyűlés, főtitkári beszámoló 



dr.	  Bartolits	  István	  főCtkár	  	  	  	  	  	  

 
 
 

 Köszönöm a figyelmet ! 
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