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Jelölt neve, betöltendő pozíció
dr. Bartolits István – főtitkár
Születési adatok:
1954. Budapest
Házas, Dániel (28), Ákos (26)
Szakképzettség, végzettség:
- BME villamosmérnök 1978
- BME híradástechnikai szakmérnök 1980
- BME műszaki doktor 1983
Szakmai tevékenység:
A BHG Fejlesztési Intézetében 1978-1987 között fejlesztőmérnökként dolgozott,
tároltprogram-vezérlésű telefonközpontok szoftverfejlesztőjeként. 1988-tól 1994-ig
fejlesztési osztályvezető volt, több különcélú hálózat telefonközpontjának illetve a
Magyar Posta számára fejlesztett rurálközpont programrendszerének a fejlesztését
irányította. 1994 és 1998 között a BHG Telco kft. projektmenedzsereként távközlő
hálózatok rendszertechnikai projektjeit vezette.
1998-tól a Hírközlési Főfelügyelet elnökhelyettesi tanácsadója, majd 2002-től a
Távközlő Rendszerek osztály vezetője volt. 2004-től a Nemzeti Hírközlési Hatóság
Műszaki és Technológiai Elemző Osztályt vezette, 2010 óta pedig a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság Technológia-elemző Főosztályának a főosztályvezetője, ahol az
új technológiák szabályozási kérdéseivel foglalkozik. Több nemzetközi szervezetben
(ITU-T, Broadband Forum) az NMHH képviselője.
Emellett számos konferencián szerepelt előadóként, mintegy 60 publikációja
jelent meg és több műszaki és szabályozási szakkönyv társszerzője.
Eddigi közéleti tevékenység:
A HTE-nek 1978 óta tagja, 1990-1996 között a HTE Intéző Bizottság tagja, majd 19962002 között főtitkár-helyettese volt. 2002-2008 között a Díjbizottság elnöke, majd 2008-2011
között ismét főtitkár-helyettes volt. 2011 óta a HTE főtitkára. Közben 1993-tól 1999-ig a
KHVM miniszter munkáját segítő Távközlési és Mérnöki Minősítő Bizottság alelnöke volt. A
Híradástechnika folyóiratnak 1990-től 2011-ig szerkesztőbizottsági tagja volt. 2006 óta a BME
címzetes docense, de emellett ugyancsak 2006 óta a pécsi PTE ÁJK posztgraduális
infokommunikációs szakjogász képzés egyik előadója is.
A HTE aranyjelvény és a HTE 60 jubileumi emlékérem birtokosa, kétszeres Puskás
Tivadar díjas.
Mit szeretnék tenni a HTE érdekében?
- Elérni, hogy a HTE tagság közössége véleményformáló erővé váljon a szakterületén
- Tovább folytatni a HTE átformálását a jövő kihívásainak megfelelő, szakmailag erős
civil szervezetté a meglévő értékeinek a megtartása mellett
- Erősíteni a HTE szakmai, tudományos karakterét
- Elősegíteni az egyetemisták, fiatal szakemberek számára is vonzó programok,
rendezvények kialakítását a HTE tagság fiatalítása érdekében
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