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2013. május  - 2014. április:  közel 60 meghirdetett rendezvény 16 közösségtől 
 

Vételtechnikai szo.    9 rendezvény (közösen) 
Kábeltelevíziós szo.    7 rendezvény (közösen)   
Rádiótávközlési szo.      7 rendezvény 
Szenior szo.          7 rendezvény 
Távközlési szo.     7 rendezvény 
Számítástechnikai szo    7 rendezvény 
Közlekedés-hírközlési szo.   6 rendezvény   
Digitális Mozgó Világ klub      6 rendezvény 
Projektmenedzsment szo.     5 rendezvény 
Intelligens Energetikai Rendszerek szo.  2 rendezvény (egész napos) 
Médiainformatikai szo.    1 rendezvény 
Intelligens Egészségügyi Rendszerek szo.  1 rendezvény (közösen) 
Média Klub     1 rendezvény (közösen) 
Győri csoport     1 rendezvény (egész napos) 
Szegedi csoport     1 rendezvény (egész napos) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem csoport  1 rendezvény (egész napos) 
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•   Új szakosztály: 
 Az elfogadott név: 
 Intelligens Energetikai Rendszerek szakosztály 
  2 egész napos konferenciában aktivitás 

 
•   10 fő alatti szakmai közösségek megszüntetése 

–  Intelligens Egészségügyi Rendszerek szakosztály (4 fő) 
•  vannak jelek a megújulásra, akár más néven is 

újraformálódhat 
–  Soproni csoport (8 fő)  

•  a csoport maga is jelezte, hogy nem tud megújulni 
–  A Választmány a két szakmai közösség megszüntetését 

kezdeményezte 

•  Jelenlegi állapot: 15 szakosztály, 1 klub, 3 területi csoport, 3 
munkahelyi csoport  
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•   Szakmai közösségek támogatása:  
A 2013-as pályázat rendben lezárult 

 
–   A 2014-es pályázatra 8 szakmai közösségtől 6 pályázat érkezett. 

 A Választmány 800 ezer Ft-ra emelte a támogatási keretet  és 
200 ezer Ft-nyi eszközbeszerzést is átvállalt.  
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•   Rádiótávközlési Szo.  
•   Távközlési Szo.  
•   Szenior Szo.  

•   Győri csoport  
•   Paksi csoport 
 

•   Vételtechnika Szo., Kábeltelevíziós Szo., Média Klub (beszerzés)  
•   2014. január 29.: A HTE 65 éves évfordulója 

–   Megemlékezés a honlapon  
(köszönet a néhai Susánszky Lászlónak és Garai Lászlónak!!) 

 
 
  



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•  HTE MediaNet 2013  
(Velence, 2013. október 3-4.) 
– A korábbi televízió technikai konferencia-

sorozat folytatásaként kommunikáljuk 
(1973-tól tizenkét alkalommal) 

–   A piac új konferenciaként értékeli   
–   Magyar Gábor konferencia elnök 
–   Heszberger Zalán + Szervező Bizottság 
–   10 szekciós program 
–   Mintegy 160 résztvevő 
–   HTE Akadémia részvétel 
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Magyar  Gábor 

Heszberger Zalán 
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Köszönet a Titkárságnak!! 
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HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2013 díjátadás 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   Projektmenedzsment Fórum 2014. április 10. 
– Az éves rendezvény 17. 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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Czifra Julianna, Vodafone Magyarország,  
az Év projektmenedzsere 2013 
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Vályi-Nagy Vilmos, NFM államtitkár 
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Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   IEEE ICC 2013 
–  2013. június 9-13.    
–  1917 regisztrált résztvevő 64 országból 
–  2500 beérkezett cikk, 950 elfogadott (39 %) 
–  9 magyar cikk is elfogadásra került 
– Konferencia elnök: Hanzó Lajos 
– Összesen 1400 előadás, 21 workshop, 22 tutorial és 80 bizottsági 

ülés az öt nap alatt   
– Helyszíne a három Duna-parti szálloda (Intercontinental, Marriott, 

Sofitel - bizottsági ülések)   
– Speciális „katasztrófaturizmus”: a  Dunai-árvíz tetőzése 
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Hanzó Lajos 
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Vida Rolland, Hanzó Lajos 
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•   A konferencia sikerének a nemzetközi következménye: 
–   Vida Rollandot az IEEE Communications Society – 

 Globecom/ICC Management and Strategy Committee (GIMS) 
 bizottság operatív koordinátorának választották 

–   Nagy Pétert felkérték az IEEE Wireless Communications and 
 Network Conference 2015 Finance Chair pozíciójára 

–   Hanzó Lajos az IEEE Communications Society Award elnöke lett 

•   Lesz folytatás?  
–  Lesz: 24th European Signal Processing Conference 2016 
–  Pályázati prezentáció: 2013 szeptember 
–  Bid team: Hanzó Lajos, Vida Rolland, Nagy Péter 
–  2013: Marrakesh, 2014: Lisszabon, 2015: Nizza, 2016 Budapest 



Konferenciák,	  nagyrendezvények	  

•   IEEE PerCom 2014 
–   2014. március 24-28.    
–   General Chairs:  Farkas Károly, BME 

   Záruba Gergely, University of Texas at  
   Arlington, USA 

–   Közel 250 résztvevő 
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Tudományos	  tevékenység	  

•   HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2013 
–   45 dolgozat érkezett,  24 „A” kategóriás és 17 „B” kategóriás 
–   A kiírásnak megfelelt: 18 „A” kategóriás és 14 „B” kategóriás 
–   Bírálók: 17 felsőoktatási és 14 ipari bíráló 

•   minden dolgozatot  legalább hárman bíráltak  
–   Első helyezettek díjátadása: HTE MediaNet 2013 
–   Helyezettek díjátadása: Választmányi évzáró ülés  

•   3. Mesterpróba    2014. május 29. 
–   Regisztráció: március 24. 
–   Cikk beadás: április 7. 
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Gerhátné Udvary Eszter 



InfocommunicaDons	  Journal,	  Híradástechnika	  

•   Infocommunications Journal 
–  Főszerkesztő: Szabó Csaba Attila + nemzetközi 

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

emellett HTE saját forrásból adja ki 
– Elkészült az új honlap (tesztüzemmód) 

•   Híradástechnika folyóirat 
–   A folyóirat kiadása 2011. december  óta szünetel 
– Megjelent a HTE MediaNet 2013 különszám (68 oldal), 

a digitális átállás témájában 
– Ez a megjelenés ismét megmentette az 

évfolyamfolytonosságot (LXVIII. évfolyam) 

dr.	  Bartolits	  István	  főDtkár	  	  	  	  	  	  2014. április 17.                                            HTE Elnökségi ülés 



BizoMsági	  munka	  	  
•  Stratégiai bizottság a hosszú távú stratégia 

kidolgozására 
–   2012. júliusában alakult   
–  Vezeti: Imre Sándor  Tagjai: Huszty Gábor, Magyar Gábor,    

Oláh István, Sallai Gyula 
–   Eredményei részben beépültek az Alapszabályba, részben a jövő 
kimunkálásában adnak segítséget 

•  Alapszabály bizottság a 2011. évi CLXXV. törvény (civil 
törvény) által megkövetelt módosítások végrehajtására 
–   2013. januárban alakult 
–  Vezeti: Huszty Gábor  Tagjai: Baksa Sarolta, Bölcskei Imre,   

Imre Sándor, Nagy Péter, Sallai Gyula 
–  Munkájuk eredménye a már nagyobbrészt életbe lépett 

Alapszabály  

dr.	  Bartolits	  István	  főDtkár	  	  	  	  	  	  2014. április 17.                                            HTE Elnökségi ülés 



BizoMsági	  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 SZMSZ módosítása a javaslatoknak megfelelően 
megtörtént, az ISZB folyamatosan dolgozik 
•   Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 
•   EU tervezet  az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 
•   Közlekedési Stratégia tézisei 
•   Posta szabályozási témák 
•   Alap- és mesterszak képzési jegyzéke 
•   Gyermekbarát internet (Médiatanács jogalkotási javaslat) 
•   … 
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Digitális	  átállás	  

•   NMHH-HTE szerződés a digitális átállás végrehajtásának a 
támogatására 

–  szakmai anyagok véleményezése 
–  információs pontok működtetése (Budapest, Debrecen, Pécs, 

Miskolc) 
–  a tipikus kérdések, problémák rendszerezése, beépítése az 

ismertető anyagokba 
–  előadások bemutatók tartása 
–  HTE projektvezető: Schmideg Iván 
–  partnerünk: Schönherz Iskolaszövetkezet 

•  „Analóg műsorszórás 55 éve” megemlékezés 
 (Tormási György) 
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Schmideg Iván 



K+F:	  E-‐Traffic	  

E-Traffic makroökonómiai modell kifejlesztése 
•  Több évre áthúzódó, hosszú távú feladat 
•  235 millió Ft-os, HTE-n keresztül megvalósuló projekt 
•  A 2013-2015-ös időszakban összesen mintegy 23 millió Ft-tal 

segíti a HTE eredménysorát (közvetlen bevételt nem jelent) 
•  A projektben a Corvinus Egyetem is résztvevő, erősíti a 

közgazdasági oldalunkat 
•  A projekt rendben halad, a pénzügyi éven  

 áthúzódó feladatok miatt nem egyenletesen 
  van hatással a mérlegre 
 
A Gazdasági Bizottság Kis Gergely vezetésével 
keresi az ilyen és hasonló lehetőségeket 
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Kis Gergely 



Pénzügyi	  helyzet	  

•  Közel kétszeres éves forgalom, mint 2012-ben (K+F projekt) 
•  Adózott eredmény: 16 MFt (a 2012-es eredmény kétszerese) 
•  A tervezettnél nagyobb eredmény elsősorban a sikeres 

projekteknek köszönhető. 
•  A jövőben csak a tagdíjakra, a rendezvények és a projektek 

bevételeire alapozhatunk 
•  Tovább folytatódott az egyéni és jogi tagok lassú 

lemorzsolódása – ez enyhén csökkenő tagdíj-bevételt jelent   
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A	  három	  év	  számvetése	  

A HTE elmúlt három évének az eredményei: 
•  Sikeres HTE konferenciák: 

–  HTE Infokom 2012 
–  HTE MediaNet 2013 
A két konferencia éves váltakozó megszervezése új hagyományt teremthet, folytatni 
kell a sorozatot és építkezni az eddigi sikerekre 
–  Projektmenedzsment Fórum 2012, 2013, 2014 

•  Sikeres nemzetközi konferenciák: 
–  Tetra World Congress 2011    
–  CogInfoCom 2011 
–  ITS Regional Conference 2011 
–  ICUMT 2011 
 
Bevétel a HTE-nek (eltérő mértékben), lehetőség a hazai szakemberek számára 
előadásban, részvételben 
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–  8th IFAC BMS (2012) 
–  EUNICE 2012   
–  DRCN 2013 
–  IEEE ICC 2013 
–  IEEE PerCom 2014  



A	  három	  év	  számvetése	  

A HTE elmúlt három évének az eredményei: 
•  Az Infokommunikációs Szakértői Bizottság munkája 

Kitartó munkára van szükség, hogy erősödjön a szakmailag igen jó vélemények 
elfogadottsága 

•  Az Infocommunications Journal kiadása 
Növekvő presztizs, megújult nemzetközi szerkesztőbizottság, Scopus, Compendex, 
Inspec nemzetközi adatbázisokban szerepel, egyenletes megjelenés 

•  A HTE honlap megújulása 
Ezzel együtt a Hírlevél helyett Hírfolyam – igaz, néha még nem folyam, csak 
csörgedező patak… 

•  A szakmai közösségek támogatási pályázata 
Önálló lehetőséget ad a szakmai közösségek kezébe, az előremutató, kreatív 
közösségeket érdemes támogatni, ez a HTE egészének is sokat segít  
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A	  három	  év	  számvetése	  

A HTE elmúlt három évének az eredményei: 
•  A digitális átállás projekt az NMHH-HTE szerződés alapján 

Országos cél érdekében kifejtett tevékenység, vállalható feltételekkel, átgondolt 
stratégiával 

•  Az E-Traffic projekt 
A HTE-n keresztül végzett és a HTE által vállalható feladatokra illetve külső erőkre 
épített K+F jellegű projekt – hosszabb távon ad lehetőségeket az előnyök 
kiaknázására 

•  A pénzügyi helyzet stabilizálása 
A teljes infokom szektort is érintő, nehéz időszakban három nyereséggel záruló 
mérleg, összesen 32 millió Ft körüli eredménnyel – tovább stabilizálta a HTE anyagi 
helyzetét, megteremtette az alapot az előrelépéshez – vagy egy nehezebb időszak 
áthidalásához 
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A	  három	  év	  számvetése	  

A HTE elmúlt három évének a fájó pontjai: 
•  A tagság fiatalításának a sikertelensége 

Némi reményt ad a felismerés: a mindenkori fiatalok nem szólíthatók meg a 
mindenkori korosabb generáció nyelvén. A recept tehát megvan, de a gyógyszert 
még nem váltottuk ki… 

•  Az egyéni és jogi tagok számának lassú csökkenése 
A HTE újragondolt stratégiája alapján kell dönteni a célok és az ahhoz vezető utak 
tekintetében  

•  A munkabizottságok bevezetésének a részleges sikertelensége 
Megpróbáltuk, értékeltük, beláttuk… Azt viszont látni kell, hogy egy civil 
szervezetben is dolgozni kell az eredményekért – köszönet mindenkinek, aki ebben 
segített/segít/segíteni fog 

•  A Híradástechnika folyóirat kiadásának a felfüggesztése 
Attól, hogy egy döntés szükségszerű, még lehet fájó pont. Fenntartottuk az 
újraindítás lehetőségét, így a folytatás nem lehetetlen. 
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 Köszönöm a figyelmet ! 


