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…de előbb egy kis kitérő…

dr. Bartolits István     

A mai nap évfordulója: 25 éve került kereskedelmi  forgalomba az Intel •
Pentium processzor

(nem tartozik ide, elolvasható a HTE honlapon)
Ami viszont idetartozik:•

1994 nyarán kiderült, hogy a processzor  lebegőpontos 
aritmetikája hibás: egyes osztásoknál nem a pontos eredményt 
adja

Az első reakciók:•
– „a mindennapi használatban nem okoz problémát”
– „27 ezer évente egyszer téved”

Az eredmény: újabb publikációk, majd viccek (!)•
A hatás: Andy • Grove érzékeli a rossz irányt, spártai döntés következik
A következmény: az egy év alatt eladott összes Pentium processzor •
díjmentes cseréje
A pénzügyi következmény: 495 millió dollár elszáll…•
A menedzseri mentalitás következménye: • lásd következő slide
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…de előbb egy kis kitérő…

dr. Bartolits István     

A hibás processzorok kulcstartókba kerültek, ezek egy részét a 
dolgozók kapták Andy Grove szavaival:

„Bad companies are destroyed by a crisis; 
good companies survive them;
Great companies are improved by them.”

-- Andy Grove, December 1994
(A rossz cégeket megsemmisíti egy krízis, a jók túlélik, a legkiválóbbak 
viszont felemelkednek általa)
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…de előbb egy kis kitérő…

dr. Bartolits István     

Az Intel tudott élni a lehetőséggel, ebből a helyzetből is •

fel tudott emelkedni

A HTE is többször • leküzdötte már a nehéz helyzeteket, 

tehát érdemes Andy Grove idézetét magunkévá tenni 

minden ilyen alkalommal !!  
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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

• A 2017-es pályázatok rendben lezárultak

• 2018-ban is 600 ezer + 150 ezer Ft támogatást írtunk ki 

• 9 igény érkezett nyolc szakosztálytól, két területi 

csoporttól és egy klubtól összesen 1,829 millió Ft 

értékben, ez háromszoros túljelentkezés

• Az Elnökség döntése: 

A nehéz anyagi helyzet ellenére is emeljük fel az 1.

összeget 1 millió Ft-ra, de egyes tételek feltételes, 

célorientált felhasználásával

A pályázati rendszert át kell alakítani oly módon, hogy 2.

valóban a HTE felemelkedését, fejlődését támogassa
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Szakmai közösségek pályázat
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Pályázati támogatást nyertek (csökkentett összegben):•
– Médiainformatikai szakosztály
– Projektmenedzsment szakosztály  
– Rádiótávközlési szakosztály
– Számítástechnikai szakosztály
– Szenior szakosztály
– Távközlési szakosztály
– Vételtechnikai, Kábeltv szakosztály, Média klub 

(közös igény)
– Győri csoport
– Szegedi csoport
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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

Meg kell kezdeni a pályázat célorientált átalakítását, •
ehhez ismerni kell jobban a valós, HTE-t segítő 
igényeket
Szűkkörű• , kiscsoportos beszélgetések a vezetőkkel

Az elsőt már megtartottuk, eredményes volt, folytatjuk a –
kezdeményezést
Ezek alapján határozzuk meg, hogyan tovább jövőre–
Mérhetővé igyekszünk tenni a támogatások eredményét–
Célunk a szakmai közösségek hatékony segítése a –
munkájukban, de a HTE számára is eredményesen
A pályázat nem szűnik meg, csak átalakul!!–

2018. március 22.                                            HTE Szenátusi ülés



A szakmai közösségek köre

dr. Bartolits István     

Szakmai közösségeink nagyobb része jól működik, egy •
része alacsonyabb intenzitással, de működik.
Néhány szakmai közösségünk tetszhalott állapotban van•

Ez sem az oda regisztrált tagoknak, sem a HTE– -nek nem jó

Szükség lenne a megújulásra, hiányzanak az új •
szakmai területek – de nem akarunk nagyon 
beleavatkozni az alulról szervezett közösségek életébe
Formálódó új közösségek:•

Egri csoport az Eszterházy Károly Egyetem köré szerveződően–
Debreceni csoport (?)–
Távíró szakosztály – – ezen a néven nem lenne szerencsés, de
Technikatörténeti szakosztályként miért ne?
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Alapszabályunk és a szakmai közösségek

dr. Bartolits István

• Az új Alapszabály néhány szerény igényt fogalmaz meg 
a szakmai közösségek – szakosztályok, munkahelyi 
és területi csoportok – működésével kapcsolatosan 
(13. és 14. §).

• Három évente tisztújítás – fontos a megújulás, a 
folyamatos működés érdekében

• Munkájáról, éves tevékenységéről, határozatairól minden 
év március 31-ig tájékoztatja az elnökséget

• Az éves munkatervét január 31-ig megküldi az 
elnökségnek
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dr. Bartolits István    

Köszönöm a figyelmet !
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