
Éves beszámoló a  

HTE Technikatörténeti Szakosztály 2020. évi tevékenységéről 

 

 

2020 évi tevékenységünket a COVID-19 pandémia és a hozzá kapcsolódó szabályzók 

befolyásolták. 

   

Tervezett összejöveteleink közül csupán az első, január havi találkozót tudtuk megtartani. Az 

ezt követő időszakban a tervezett összejöveteleink részben a vírus okozta szabályzók, részben 

a gyülekező helyiség vírus okozta adottságai miatt 2020-ban elmaradtak. Szakosztályi 

kapcsolatunk távbeszélőn, elektronikusan és kis mértékben személyesen történt. 

 

2020-ban taglétszámunk 22 fő volt.    

 

A tervezett programjainkat, melyek minden esetben személyes részvételre épülnek, egy 

kivételtől eltekintve elmaradtak. A megnyert szakosztályi támogatást sem használtuk fel. 

 

2020-ban csupán a szentesi szakmai utunk valósult meg, melyet a nyári hónapokban, igaz 

félve, de sikeresen bonyolítottuk.  

 

Szakmai tevékenységünk folytonos volt. 2020-ban mind elektronikus felületeken, mind 

nyomtatott formában is eredményes munkát végeztünk és publikáltunk. 

 

Feladatunk továbbra is a magyar távközlés és hírközlés valós múltjának megismertetése, 

bemutatása és kutatása.   

 

Tevékenységünkről a HTE honlapján is folyamatosan tájékoztatást adtunk.  

 

A vírus miatt meghiúsult 2020 évi eseményeinket a következő évre áttettük.  

 

Összességében; a 2020 évi tevékenységünket a vírus miatti ismert helyzetben, rajtunk 

kívülálló okok miatt akadályozva végeztük.  

 

 

Budapest, 2021.01.31. 

Sáfár József 

a szakosztály elnöke     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület  

Technikatörténeti Szakosztály  

2021. évi munkaterve 

 

 

Fő célkitűzések: 

A technikatörténeti kutatásunk eredményeinek bemutatása, megismertetése és népszerűsítése. 

A magyar híradástechnika történetének ápolása és ismeretterjesztése.    

A híradástechnikai magángyűjtemények és muzeális tárgyak bemutatása. 

A tervezett programjaink személyes részvételre épülnek. 

 

Tervezett szakosztályi gyűléseinket május, szeptember és november hónapok utolsó 

csütörtökjén 16 órától a már megszokott Kmety György utcai MÁV székházban tartjuk. 

 

Tervezett vállalásaink; előadások, rendezvények:  

Ebben az évben szakmai rendezvényeink között szerepel három tagtársunk által fenntartott 

szakgyűjtemény, és magánmúzeum megtekintése, valamint három szakmai előadás, így 

összesen 6 esemény megrendezése. 

 

Balmazújvárosban Csige József, magángyűjtő tagtársunk rádiómúzeumának egynapos 

megtekintése.  

Házigazda: Csige József. Szervező: Benda Károly  

 

Szekszárdon Drinóczi Zoltán magángyűjtő tagtársunk, szabadtéri porcelánszigetelő 

gyűjteményének egynapos megtekintése.  

Házigazda: Drinóczi Zoltán. Szervező: Sáfár József 

 

Budapesten, a Távírómúzeum meglátogatása. Esetleg itt egy rendezvényen részvétel. 

Házigazda és szervező: Sáfár József 

 

Ternyák István tagtársunk „A magyar katonai híradástörténet feldolgozása” című előadása,  

Budapesten a Kmety György utcai MÁV székházban. Az előadás szabadon látogatható, külső 

résztvevőknek előzetes regisztráció szükséges. 

Házigazda: Pete Gábor.  

 

Pete Gábor tagtársunk „A vasúti órahálózatok múltja és jelene” című előadása, majd ezt 

követően Ternyák István tagtársunk „A légjáró csapatok összeköttetései” című előadása,  

Budapesten a Kmety György utcai MÁV székházban. Az előadások szabadon látogathatók, 

külső résztvevőknek előzetes regisztráció szükséges. 

Házigazda: Pete Gábor 

 

A pontos időpontokat és a látogatási információkat, előzetesen, 14 nappal korábban, 

elektronikus levélben közöljük. 

 

 

 

 

 

 



Egyebek: 

Mivel a munkaterv létrehozásának idején a COVID-19 pandémiát és a hozzá kapcsolódó 

később bekövetkező állami szabályzókat a munkatervünk tekintetében nem ismerjük, ezért a 

munkaterv pontos időpontokat nem tartalmaz. A jelenleg érvényben lévő rendkívüli 

jogrendből eredően, rajtunk kívülálló okok miatt az események megrendezése akár meg is 

meghiúsulhat. 

 

Az előzőek és a jelenlegi bizonytalanságok miatt szakosztályunk 2021 évben, a HTE szakmai 

közösségek tevékenységeinek 2021. évi támogatására meghirdetett pályázaton nem vesz részt. 

 

Szakosztályunk és tagjai a kezdetektől fogva az online térben, többek között jelen vagyunk; a 

HTE web oldalán, a Facebok és Youtube csatornákon is.   

 

Budapest, 2020. 01. 31. 

Sáfár József 

HTE Technikatörténeti Szakosztály elnöke 


