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Vezete s 

ELNÖK:  

 Név: Dr Gingl Zolta n 

 Munkahely: Szegedi Tűdoma nyegyetem Terme szettűdoma nyi e s Informatikai Kar Mű szaki 

Informatika Tansze k 

 Elektronikus levélcím: gingl@inf.u-szeged.hu 

 Mobiltelefon:+3620394 09 10 

TITKÁR:  

 Név: Kerekes La szlo  

 Munkahely: Nyűgdí jas (T-com) 

 Elektronikus levélcím:  kerekes1laszlo@gmail.com 

 Mobiltelefon:+3620258 99 14 

KÜLDÖTT: 

 Név: Dr. Bohűs Miha ly 

 Munkahely: Nyűgdí jas ( SZTE ) 

 Elektronikus levélcím: bohűs@inf.ű-szeged.hű 

 Mobiltelefon: +36304660996 

SZTE ÖSSZEKÖTŐ:  

 Név: Dr. Kalma r Gyo rgy 

 Munkahely: Szegedi Tűdoma nyegyetem Terme szettűdoma nyi e s Informatikai Kar Mű szaki 

Informatika Tane sze k 

 Elektronikus levélcím: kalmargy@inf.u-szeged.hu 

 Mobiltelefon: +36202885842 

 

Kű ldete sű nk, hogy a re gio ban o sszefogjűk e s szakmai fo rűmot nyű jtsűnk  

a hí rko zle ssel  e s informatika val foglalkozo  szakembereknek. Á Szegedi 

Tűdoma nyegyetem Terme szettűdoma nyi e s Informatika kara n elhangzo  

ta vko zle ssel e s informatika val kapcsolatos elo ada sok ko zreada sa a 

tagjainknak.  
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Tagsa g 

Á Szegedi csoport tagjai:  

Bancsics Ferenc 
  

További funkciók  

Dr Bohus Mihály 
  

További funkciók  

Engedi Antal 
  

További funkciók  

Dr. Gingl Zoltán 
  

További funkciók  

Dr. Kalmár György    

Kálmán Miklós 
  

További funkciók  

Kerekes László 
  

További funkciók  

Mihály István 
 

 További funkciók  

Olajos Árpád 
 

 További funkciók  

Provics Ferenc 
  

További funkciók  

Pusztai László 
  

További funkciók  

Szűcs József 
  

További funkciók  

Tóth László  
 

További funkciók  

Vojnár László 
  

További funkciók  
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Á ttekinte s 

 

Bí zűnk abban, hogy a ví rűsja rva ny ellene re lesz leheto se g a tervezett ke t szeme lyes tala lkozo  

megtarta sa ra. 

Ámennyiben nem lesz mo d erre, akkor online mo don fogjűk ezeket megtartani. 

 Á szoka sos mo don mozgo sí tjűk a szakma jelenlegi e s nyűgdí jas tagjait a ha rom megye ben. 

Mivel a HTE neve ben az informatika is benne van, eze rt szeretne nk nyitni az informatika t Szegeden 

leginka bb reprezenta lo  Szegedi Tűdoma nyegyetem Terme szettűdoma nyi e s Informatikai kara fele . 

Az előadások kép és hanganyagát a HTE honlapon az előadás után megjelentetjük. 
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Ce lkitű ze seink 

• Febrűa rto l-ma jűsig egy sze lesebb o sszefoga s eredme nyeke nt az Informatikato rte neti Mű zeűm 

Álapí tva ny a Postamű zeűm, a HTE Szegedi csoport tagjai  a mű ko do ve  teheto  berendeze sekbo l egy 

kia llí ta st hoznak le tre a szegedi Ágo ra ban. Ma jűs 15-e n megnyitjűk ezt a kia llí ta st. Ha leheto se g lesz 

ra , akkor a kora bbi e vekhez hasonlo an szeme lyes tala lkozo  forma ja ban, ha a ví rűsja rva ny miatt erre 

nem lesz leheto se g, akkor online forma ban. Á kia llí tott ta rgyakro l video  anyagot ke szí tű nk, hogy a 

kia llí ta s virtűa lis forma ban is beja rhato  legyen. 

• Okto ber elso  fele re Kiskűnhalasra tervezű nk egy szeme lyes tala lkozo t a ha rom megye 

szakembereinek a re szve tele vel, melyen a ttekintjű k a Ba cs-Kiskűn megye de li re sze nek ta vko zle si 

helyzete t. Erre meg szeretne nk hí vni Sa fa r Jo zsefet (Technikato rte neti Szakoszta ly), aki to bbek ko zo tt 

a kalocsai ta ví ro ko zpontro l í rt tanűlma nyt. Á tala lkozo t a Csongra d Megyei Me rno ki Kamara val e s a 

Postato rte neti Álapí tva nnyal ko zo sen rendezzű k meg. Tervezű nk elo ada st a szakma ba va go  

ű jdonsa gokro l is.  Á ko ltse geket fel szoktűk osztani a re gio ban le vo  szervezetek ko zo tt.  

Egyetemmel közösen végzett programok 

Á Szegedi Tűdoma nyegyetem Informatika Inte zete sza mos aktűa lis, fo leg informatikai 

vonatkoza sban szokott ismeretterjeszto  elo ada sokat tartani. Ce lűnk ezek eljűttata sa a HTE e s 

Me rno ki Kamara sza ma ra. Tova bba  fordí tva is, a HTE rendezve nyek ismertete se az egyetem oktato i, 

kűtato i sza ma ra.  

Haba r a fe le ves egyetemi terv az elo ada sokat tekintve me g nem ismert, de minden bizonnyal lesznek 

olyan e rdekes te ma jű  szemina riűmok, ro vid ismeretterjeszto  elo ada sok, aka r doktori ve de sek, 

amelyekre e rdemes felhí vni a kű lso  szakemberek figyelme t is.  

Ezek mellett szeretne nk egy-ke t online besze lgete st tartani egyetemi kűtato kkal, akik műnka ja 

kapcsolo dik a ta vko zle shez, jelfeldolgoza shoz vagy a nagyobb ce lko zo nse get a tfogo  mindennapi 

te ma kkal foglalkoznak. 

TÁVLATI TERVEK 

• Tagsa g le tsza ma nak no vele se 

• Fiatalí ta s  

• Á HTE ne pszerű sí te se a Szegedi Tűdoma nyegyetem Terme szettűdoma nyi e s Informatikai Karon 

• Tova bbi kapcsolat ero sí te s e s ko zo s műnka a Me rno ki Kamra val, Informatikato rte neti Mű zeűm 

Álapí tva nnyal, De l-alfo ldi Postato rte neti Álapí tva nnyal 

 


