
A HTE IDŐSZERŰ TÉMÁI

2022. november 24.
Szenátus ülés

Szkenderovics Ildikó, főtitkárhelyettes

Nagy Péter, operatív igazgató



HTE Infokom 2022 -
előkészítés

 Két napos rendezvény, személyes, Kecskemét

 A HTE éves nagyrendezvénye, hosszú hónapok óta 

a tervezési fázisban volt (Kolláth Gábor 

vezetésével)

 Intenzív marketing kampány

 A HTE iroda managelte két napig a programot

 Hangulatvideo



HTE Infokom 2022 –

rendezvény
 Keynote előadók –

Guller Zoltán (Digitális Mo. Ügynökség), 

Szűr Krisztián (4iG), 

Kiefer Tamás (Huawei), 

Lubor Zatko (Magyar Telekom)

 Párhuzamos szekciókban a további előadások

 42 előadás, színvonalas, érdekes témák

 17 kiállító

 300 fölötti létszám

 Esti borkóstolás

 Program elérhető a honlapon

https://www.hte.hu/infokom2022

https://www.hte.hu/web/infokom2022




5G privát hálózatok 
minikonferencia

Szeptember 29. Budapest, félnapos konferencia, 
személyes és online

Magyarországi 5G privát hálózatok megismerésének 

és kiépítésének elősegítése ipari, mezőgazdasági, 

operátori, rendszerintegrátori, digitális szolgáltatói, 

szabályzói és üzemeltetési megoldásaival és 

lehetőségei bemutatásával.

Esemény házigazdája Kiss Tamás NMHH

Ingyenes részvétel, támogatók által megvalósított 

minikonferencia



5G privát hálózatok
minikonferencia

 Hibryd formában megrendezve

 Nagy volt az érdeklődés, 300 feletti regisztráció

 A konferencia témája aktuális volt

 Az előadások színvonalasak voltak, volt újdonság 

tartalmuk

 Minden előadó megjelent, a megbeszélt tematika 

szerint tartották előadásaikat, tartották az időt

 Előadások a honlapon

https://www.hte.hu/minikonferencia2022

https://www.hte.hu/minikonferencia2022


EIVOK-30
Tudományos 

Szakmai 
konferencia

 Kiváló előadók

 Létszám 300 feletti

 Debrecennel közösen

 Helyi sajtó

 Videók, YouTube

 Előadások a honlapon
https://www.hte.hu/informaciobiztonsagi-szakosztaly-eivok/-/esemeny/1/4797838/eivok-30--tudomanyos-szakmai-konferencia

https://www.hte.hu/informaciobiztonsagi-szakosztaly-eivok/-/esemeny/1/4797838/eivok-30--tudomanyos-szakmai-konferencia


Szakosztályi rendezvényekből válogatás

Projektmenedzsment szo., 2022.11.17. - 55. PM Műhely: Komplex projektek menedzsmentje

Egri csoport, 2022.11.16. – TechDay

Számítástechnikai szo., 2022.11.10. – Rendszerfejlesztés az autóiparban

Információbiztonsági szo. EIVOK-30. Tudományos Szakmai Konferencia, 2022.11.04.

Közlekedés-hírközlési szo., 2022.10.27. - Vasutas Távközlési Klub: Optikai szálmonitorozás és Wi-Fi 6/6E hálózatok 
méréstechnikája

Kábeltelevíziós szo., Médiaklub, Vételtechnikai szo., 2022.10.26. - A pontos idő szerepe az internet mérésében

Mesterséges Intelligencia szo., 2022.10.25. - A mesterséges intelligencia jogi vonatkozásai és az MI jogi 

alkalmazásai

Távközlési szo., 2022.10.25. - Az IoT szerepe az energiahatékonyságban

Rádiótávközlési szo.- EIVOK - 2022.10.20. - Szakmai fórum

Technikatörténeti szo., 2022.07.02. - Fantasztikus elektronikai gyűjtemény látogatása Balmazújvárosban



A JÖVŐ ÉV NAGYRENDEZVÉNYEI

Jubileumi Projektmenedzsment Fórum 2023. április

HTE Infokom 2023. november

Minikonferencia 2023. tavasz és / vagy ősz - szervezés alatt



HTE Fekete László-díj 2022

 3. évad a díj életében

 3 új támogató cég, össz. 21

 5 tagú értékelő zsűri

 10 pályázat érkezett

 3 short listed jelölt, interjúk

 nyertes: Scheidler Balázs

https://www.hte.hu/hte-fekete-laszlo-dij

 Igazgyöngy Alapítványnak ajánlotta fel a nyert 1M összeget

-Hatalmas megtiszteltetés a HTE 
Fekete László-díj! Ez a 

legszemélyesebb elismerés, hiszen 
ott van mögötte az emberi 

történet. Személyes találkozóra a 
névadóval sajnos soha nem nyílt 
alkalmunk, de bízom benne, hogy 

munkásságommal meg tudok 
felelni az ideának –

Scheidler Balázs

https://www.hte.hu/hte-fekete-laszlo-dij


DÍJAZOTTAK

Pém Attila – Az Év Projektmenedzsere (2022. november 8.)

Diplomaterv és szakdolgozat pályázat (2022. október 6.)

Béres András (MSc)

Bicski Bálint (BSc)

Pálics Marcell (Bprof)

Szabó Eszter (HTE-IEEE ComSoc Thesis Award)



Tisztújítás

Külön napirendi 
pontként

Jelölő bizottságot a 
Szenátus hagyja jóvá

Jelölési időszak

Jelöltlista 
véglegesítése március 

vége

Közgyűlés május 
közepe



Költségvetés

Negatív trendet 
élünk meg

Kevesebb 
szponzoráció az 

Infokom-on

A "nagy létszámos" 
cégek kevesebb 

résztvevőt küldtek

Egyes cégeknél 
szignifikáns 

költségvetési 
korlátozások

EDIH nem indult el 
szeptemberrel

Egyes várt 
támogatások nem 

realizálódtak



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


