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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

• A 2018-as döntésnek megfelelően a 2019-es pályázat 
feltételei megváltoztak annak érdekében, hogy a pályázat 
felhasználása a HTE számára is hozzon eredményt.
• Évi legalább 6 rendszeres rendezvény
vagy
• Legalább egy, minimum 70 fős sajtóképes rendezvény
Vagy
• Legalább 10 %-os létszámnövekedés vagy 10 fős 

növekedés a szakmai közösségben
A vállalás teljesítésének az elmaradása a pályázatból való 
kizárást vonja maga után a következő évben. 
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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

• 2019-ban is 600 ezer + 150 ezer Ft támogatást írtunk ki 
• 6 igény érkezett hat szakosztálytól, egy területi 

csoporttól és egy klubtól összesen 1,045 millió Ft 
értékben, ez másfélszeres túljelentkezés

• Az Elnökség döntése: 
A nehéz anyagi helyzet ellenére is emeljük fel az összeget 
840 ezer Ft-ra, de egyes tételek feltételes, célorientált 
felhasználásával
• A 2019-es pályázatok lezárására a jövő év elején kerül 

sor
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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

• Pályázati támogatást nyertek (csökkentett összegben):
– EIVOK Információbiztonsági szakosztály
– Rádiótávközlési szakosztály
– Távközlési szakosztály
– Technikatörténeti szakosztály
– Vételtechnikai, Kábeltv szakosztály, Média klub 

(közös igény)
– Szegedi csoport
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Szakmai közösségek pályázat

dr. Bartolits István     

• A 2020-as pályázat kiírásra került, most is 600 ezer + 150 
ezer Ft támogatást írtunk ki 
• A feltételek 2019-hez képest változatlanok
• A pályázattal egyidőben a 2019. évben végzett 
tevékenységről szóló beszámoló is csatolandó !
• A szakmai közösség éves munkaterve szintén 
csatolandó !
• Benyújtási határidő: 2020.január 31. 
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A szakmai közösségek köre

dr. Bartolits István     

• Szakmai közösségeink nagyobb része jól működik, egy 
része alacsonyabb intenzitással, de működik.

• Új szakmai közösségek:
– EIVOK Információbiztonsági szakosztály 2018 (Hrucsár Mária)
– Technikatörténeti szakosztály 2018 (Sáfár József)

• Átalakult szakmai közösségek:
– Mesterséges intelligencia szakosztály 2019 (Szűcs Gábor)

• Megszűnt szakmai közösségek:
– Intelligens Energetikai Rendszerek szakosztály
– Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki kar csoport
– Puskás Tivadar Távközlési Technikum csoport

2019. november 26.                                            HTE Szenátusi ülés



A szakmai közösségek köre

dr. Bartolits István     

• Mikro- és Nanoelektronikai szakosztály – a vezetés 
megújult, idén két rendezvénye is volt a közösségnek, jó 
irányba mozdultak el

Csak így tovább, ez egy életképes szakterület!!

• Digitális Adás- és Vételtechnikai szakosztály – csak 
ígéret maradt a megújulás, sajnos továbbra sincs 
mérhető szakmai élet a közösségben

Elmaradt a tisztújítás is, továbbra is tetszhalott 
állapotban a közösség
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HTE által alapított kitüntetések

dr. Bartolits István

• Puskás Tivadar díj, Aranyjelvény, ezüstjelvény, Életmű díj
• Idén is meghirdetésre kerül, várjuk a javaslatokat a 
szakmai közösségektől és a tagjainktól
• Pollák-Virág díj – a Híradástechnika különszámok és az 
Infocommunications Journal megjelent cikkei alapján
• Itt a folyóirat főszerkesztőitől várjuk a javaslatokat
• A Díjbizottság december elején hirdeti meg, várhatóan 
február közepéig lehet megküldeni a javaslatokat
• Figyelem! A Díjbizottság csak indoklással ellátott 
javaslatokról tud dönteni, puszta nevek alapján nem ítél 
oda kitüntetést !!
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Alapszabályunk és a szakmai közösségek

dr. Bartolits István2019. november 26.                                            HTE Szenátusi ülés

• 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



dr. Bartolits István    

Köszönöm a figyelmet !
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