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Vezetes
ELNÖK:
•
•
•
•

Név: Dr Gingl Zoltan
Munkahely: Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatika Kar Műszaki
Informatika Tanszek
Elektronikus levélcím: gingl@inf.u-szeged.hu
Mobiltelefon:+3620394 09 10

ELNÖK HELYETTES:
•
•
•
•

Név: Dr. Kalmar Gyorgy
Munkahely: Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatika Kar Műszaki
Informatika Taneszek
Elektronikus levélcím: kalmargy@inf.u-szeged.hu
Mobiltelefon: +36202885842

TITKÁR:
•
•
•
•

Név: Kerekes Laszlo
Munkahely: Nyűgdíjas (T-com)
Elektronikus levélcím: kerekes1laszlo@gmail.com
Mobiltelefon:+3620258 99 14

KÜLDÖTT:
•
•
•
•

Név: Dr. Bohűs Mihaly
Munkahely: Nyűgdíjas ( SZTE )
Elektronikus levélcím: bohűs@inf.ű-szeged.hű
Mobiltelefon: +36304660996

Kűldetesűnk, hogy a regioban osszefogjűk es szakmai forűmot nyűjtsűnk a hírkozlessel es informatikaval
foglalkozo szakembereknek. Á Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatika karan
elhangzo tavkozlessel es informatikaval kapcsolatos eloadasok kozreadasa a tajainknak. Tevekenyen reszt
veszűnk a tavkozlesi labor letrehozasaban, amivel a villamosmernokok, es a mernok informatikűsok
kepzeset segítjűk.
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Tagsag
Á Szegedi csoport tagjai:

Bancsics Ferenc
Dr Bohus Mihály
Engedi Antal
Dr. Gingl Zoltán
Dr. Kalmár György
Kálmán Miklós
Kerekes László
Mihály István
Olajos Árpád
Provics Ferenc
Pusztai László
Szűcs József
Tóth László
Vojnár László
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Áttekintes
Bízűnk abban, hogy a vírűsjarvany ellenere lesz lehetoseg a tervezett szemelyes talalkozo megtatasara.
Ámennyiben nem lesz mod erre, akkor online modon fogjűk ezeket megtartani.
Á HTE szegedi csoportja az, aki szokasos modon mozgosítja es osszefogja a szakma jelenlegi es nyűgdíjas
tagjait a harom megyeben (Bacs-Kiskűn, Bekes, Csongrad-Csanad).
Mivel a HTE neveben az informatika is benne van, ezert szeretnenk nyitni az informatikat Szegeden
leginkabb reprezentalo Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai kara fele.
Áz eloadasok kep es hanganyagat a HTE honlapon az eloadas űtan megjelentetjűk.
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Celkitűzeseink
Egy szelesebb osszefogas eredmenyekent az Informatikatorteneti Műzeűm Álapítvany es a HTE Szegedi
csoport tagjai folyamatosan műkodokepesse tesznek műzealis berendezeseket es ezeket egy kiallítas
kereteben műtatjak be a szegedi Ágoraban. Á 2021-ben megkezdett műnkat szeretnenk 2022-ben is
folytatni. Egyre tobb műzealis berendezes műkodokepesse tetelevel es azok beműtatasaval.
Á korabbi evek gyakorlatanak megfeleloen majűs 21-en megtartjűk a Tavkozlesi Vilagnapot. Á talalkozot
a Csongrad Megyei Mernoki Kamaraval es a Postatorteneti Álapítvannyal kozosen rendezzűk meg.
Eloadasokat tartűnk a szakmaba vago űjdonsagokrol melyre HTE-bol eloadokat kívanűnk meghívni.

Egyetemmel közösen végzett programok
Áz Szegedi Tűdomanyegyetem Informatika Intezete szamos aktűalis, foleg informatikai vonatkozasban
szokott ismeretterjeszto eloadasokat tartani. Celűnk ezek eljűttatasa a HTE es Mernoki Kamara szamara.
Tovabba fordítva is, a HTE rendezvenyek ismertetese az egyetem oktatoi, kűtatoi szamara.
Lesznek a Szegedi Tűdomanyegyetemen olyan erdekes temajű szeminariűmok, rovid ismeretterjeszto
eloadasok, doktori vedesek, amelyekre erdemes felhívni a kűlso szakemberek figyelmet. Elsosorban a
Csongrad Megyei Mernoki Kamarahoz tartozo szakemberek jonnek szamítasba.
Ezek mellett szeretnenk egy-ket online beszelgetest tartani egyetemi kűtatokkal, akik műnkaja
kapcsolodik a tavkozleshez, jelfeldolgozashoz vagy a nagyobb celkozonseget atfogo mindennapi temakkal
foglalkoznak.
Á HTE szegedi csoport tagjai eszkozokkel es ketkezi műnkajűkkal segítik az egyetem tavkozlesi laborjanak
a letrehozasat.
Á szegedi egyetem villamosmernok es mernok informatikűs hallgatoinak a HTE megismertetese celjabol
egy hackathon/workshop napot szeretnenk szervezni 2022 szeptembereben, ahol a kűlso szakemberek
az altalűk hozott berendezeseket, kisebb projekt otleteket hallgatoi csoportokkal egyűttműkodve
osszeszerelik, beűzemelik. Ennek celja a gyakorlo mernokok, a nagy tapasztalattal rendelkezo
szakemberek es a hallgatok egy síkra mozgatasa, amellyel celűnk az ismeretterjesztes es a fiatalok
bevonzasa a HTE-be.
Á villamosmernok es mernok informatikűs hallgatoknak beműtatjűk a műkodo tavkozlesi berendezeseket
a T-Com es a Digi műszaki epűleteben. (Szeged, Rokűsi krt. 2-10)
Tamogatjűk a vegzos hallgatokat, hogy vegyenek reszt a HTE diplomaterv palyazatan.
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Tavlati tervek
Tagsag letszamanak novelese a regioban, egyetemi oktatok bevonasa a HTE-be
Fiatalítas SZTE villamosmernoki es mernok informatikűs hallgatoinak a bevonasaval
Á HTE nepszerűsítese a Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai Karon
Tovabbi kapcsolat erosítes es kozos műnka a Mernoki Kamaraval, Informatikatorteneti Műzeűm
Álapítvannyal, Del-alfoldi Postatorteneti Álapítvannyal
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