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Az Egri Csoport megalakítás, megújítása

A tagság
A tagság és a csoport megszervezését tekintjük elsődleges feladatnak a 2021-es évben. A
kollégák folyamatosan lépnek be a tagság soraiba. Megismerkednek a HTE nyújtotta
lehetőségekkel és keresik a kapcsolódási pontokat, hogy kölcsönös bizalmi alapokra épülő
munkakapcsolat alakuljon ki a HTE és a csoport tagjai között.

HTE Egerben
Korábban (2021 előtt) csak laza kapcsolat volt a HTE és az egri tagság között. Voltak közös
projektek, amelyekben a kollégák inkább egyedül, mint csoportosan vettek részt. Ezen
kívánunk a 2021-es évtől változtatni és minél szorosabb munkakapcsolatot kialakítani a HTE
és az Egri Csoport tagjai között.
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Terveink a következő évekre
Szakmai rendezvények
Meetup-ok szervezése: a HTE segítségével informatikai szakemberek és egyetemi oktatók
tartanak egymásnak különböző témákban előadásokat vagy szakmai beszélgetéseket. A
kollégák szerint ez olyan TED jellegű dolog csak a topic mindig ugyanaz: informatika. Az ilyen
típusú előadásokból legalább hármat jó volna évenként megszervezni. Egy alkalomra 2-3
előadó a minimális cél. Lehet az előadásokat online/IRL Az előadások és beszélgetések
másodlagos célja a kapcsolatépítés. Az ilyen meetup-ok előnye, hogy lehetőséget teremtenek
média megjelenésre is, ami a HTE szempontjából is fontos lehet, és mindenképpen jó az
egyetemnek és az Informatika Karnak is.

Tech-Day
Az Informatika Karon nagy hagyománya van a Tech-Day rendezvényeknek, amelyek
alkalmanként (félévente 2-3) kerülnek megszervezésre, és egy ilyen Tech-Day alkalmával 12 informatikai céget hívunk meg. A cégek munkatársai előadásokat tartanak a hallgatók
számára, valamint bemutatják a cégnél folyó munkát. Az előadásokat követően a hallgatókkal
interjúkat készítenek önkéntes alapon. Az interjúk segítenek abban a hallgatóknak, hogy
megismerkedjenek a céges környezettel, valamint a felvételi eljárásokkal. A Tech-Day-eken
a HTE, vagy csoportjai, szakosztályai is szerepelhetnének ezzel népszerűsítve a szervezetet
a hallgatók körében is.

Szakmai előadások és tréningek szervezése
A HTE bevonásával és népszerűsítésével egybekötve szakmai előadásokat és tréningeket
szeretnénk szervezni. Lehetséges topic-ok: Start Up, Project vezetés, Digitális Platform-ok
használata es tartalom készítése, Software Quality Assurance, Interdiszciplináris és
multidiszciplináris informatikai tudás megszerzése, szakirányú továbbképzések indítása
cégekkel közösen.

Konferenciák szervezése
Future IoT konferencia
https://futureiot.uni-eszterhazy.hu/page/announcement
2018-ban szerveztük meg utoljára a Future IoT - IEEE International Conference on Future
IoT Technologies konferenciánkat, amit idén, vagyis 2021-ben ismét szeretnénk
megrendezni. A HTE megjelenésére is számítunk, valamint arra, hogy a HTE scope-jába
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tartozó szervezetek és cégek is megjelennek a konferencián. A szervezési és lebonyolítás
kapcsán is szívesen látnánk a HTE munkatársait, és szeretnénk minden lehetséges módon a
HTE megjelenését támogatni a konferencián. Előadókat és chair-person megjelenést is
szívesen vennénk.
ICAI konferencia
https://icai.uni-eszterhazy.hu/2020/
Az ICAI egy háromévente megrendezése kerülő konferenciánk, amely minden második évben
Egerben kerül megrendezésre és nagy egyetemek és cégek is képviseltetik magukat. Ezen a
konferencián is szeretnénk a HTE-vel közösen dolgozni, és minden lehetőséget figyelembe
véve a HTE és a Kar számára előnyös konstrukciókat kialakítani. A konferencia 2022-ben
kerül újra megrendezésre, tehát ez távlati tervként szerepel ezen dokumentumban.

Folyóiratok és együttműködés
Az EKE IK gondozásában megjelenő Annales Mathematicae et Informaticae folyóirat és a
HTE Infocommunications Journal folyóiratainak az együttműködését elindítottuk 2021
januárjában, hol a szerkesztőségi tagok megegyeztek abban, hogy megvizsgálják a
publikációk, szerkesztői feladatok, közös konferencia és folyóirat számok megjelenése
kapcsán a lehetőségeiket és ahol lehet, együttműködnek. Dr. Hoffman Miklós professzor és
a Dr. Varga Pál az ICJ vezetője felvették ezügyben a kapcsolatot. A fejleményekről Nagy
Péter operatív igazgató urat is tájékoztattuk és igénybe vettük a segítségét a szervezési
feladatokban.

Doktoranduszok és kollégák publikációi
Az Egri Csoport tagságának egy jelentős része friss PhD-s, vagy doktorandusz, akik számára
a publikáció lehetősége, a kapcsolatépítés kutatókkal, valamint céges szakemberekkel
nagyon fontos. Az ICJ és AMI folyóiratokban való publikációs lehetőség mellett szeretnénk
támogatni szakmai konferenciákon és folyóiratokban való megjelenésüket. A HTE részéről
minden segítséget szívesen veszünk ezügyben is, és természetesen a HTE számára fontos
szempontokat figyelembe véve járunk el a publikációk kapcsán is (logók, hivatkozások,
források kezelése, hirdetések, stb.).
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