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Vezete s 

ELNÖK:  

• Név: Dr Gingl Zolta n 

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

Informatika Tansze k 

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

• Mobiltelefon:+3620394 09 10 

ELNÖK HELYETTES:  

• Név: Dr. Kalma r Gyo rgy 

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

Informatika Tane sze k 

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

• Mobiltelefon: +36202885842 

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 

 

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. A 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 tajainknak. Teve kenyen re szt 

veszű nk a ta vko zle si labor le trehoza sa ban, amivel a villamosme rno ko k, e s a me rno k informatikűsok 

ke pze se t segí tjű k. 
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- 4 – 

Tagsa g 

A 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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Ce lkitű ze seink 2023-ra 

Egy sze lesebb o sszefoga s eredme nyeke nt az Informatikato rte neti Mű zeűm Alapí tva ny e s a HTE Szegedi 

csoport tagjai folyamatosan mű ko do ke pesse  tesznek műzea lis berendeze seket A 2022-ben ve gzett 

műnka t szeretne nk 2023-ban is folytatni. Egyre to bb műzea lis berendeze s mű ko do ke pesse  te tele vel e s 

azok beműtata sa val. Tervezű nk az Ago ra ban egy fakűltatí v o ra t az egyetem informatikűs hallgato i 

sza ma ra. 

A kora bbi e vek gyakorlata nak megfelelo en ma jűs 20-a n megtartjűk a Ta vko zle si Vila gnapot. A tala lkozo t 

a Csongra d Megyei Me rno ki Kamara val e s a Postato rte neti Alapí tva nnyal ko zo sen rendezzű k meg.  

Elo ada sokat lesznek a rendezve nyen a szakma ű jdonsa gairo l, melyre HTE-bo l elo ado kat kí va nűnk 

meghí vni. A ko ltse geket fel szoktűk osztani a re gio ban le vo  szervezetek ko zo tt. A HTE Szegedi csoportja 

va llalja a szendvics finanszí roza sa t. Erre 50-70 szakember szokott eljo nni, eze rt erre 45.000 Ft-ot 

ira nyoztűnk elo . 

A szakami beműtato kra, egye b programokra (Ago ra, SZTE Hackathon/Workshop) pizza t, poga csa t, 

a sva nyvizet e s ű dí to t szeretne nk va sa rolni 45.000Ft e rte kben. 

Egyetemmel közösen végzett programok 

Az Szegedi Tűdoma nyegyetem Informatika Inte zete sza mos kűtata si terű leten szokott elo ada sokat 

tartani. Ce lűnk ezek eljűttata sa a HTE e s Me rno ki Kamara tagjai sza ma ra. Tova bba  fordí tva is, a HTE 

rendezve nyek ismertete se az egyetem oktato i, kűtato i sza ma ra.  

Lesznek a Szegedi Tűdoma nyegyetemen olyan e rdekes te ma jű  szemina riűmok, ro vid ismeretterjeszto  

elo ada sok, doktori ve de sek, amelyekre e rdemes felhí vni a kű lso  szakemberek, e rdeklo do k figyelme t.  

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. 

A HTE szegedi csoport tagjai eszko zo kkel e s ke tkezi műnka jűkkal segí tik az egyetem ta vko zle si laborja nak 

a le trehoza sa t. 

A szegedi egyetem villamosme rno k e s me rno k informatikűs hallgato inak a HTE megismertete se ce lja bo l 

egy hackathon/workshop napot szeretne nk szervezni 2023-ban, ahol a kű lso  szakemberek az a ltalűk 

hozott berendeze seket, kisebb projekt o tleteket hallgato i csoportokkal egyű ttmű ko dve o sszeszerelik, 

beű zemelik. Ennek ce lja a gyakorlo  me rno ko k, a nagy tapasztalattal rendelkezo  szakemberek e s a 

hallgato k egy sí kra mozgata sa, amellyel ce lűnk az ismeretterjeszte s e s a fiatalok bevonza sa a HTE-be.  

A villamosme rno k e s me rno k informatikűs hallgato knak beműtatjűk a mű ko do  ta vko zle si berendeze seket 

a T-Com e s a Digi mű szaki e pű lete ben. (Szeged, Ro kűsi krt. 2-10) 

Ta mogatjűk a ve gzo s hallgato kat, hogy vegyenek re szt a HTE diplomaterv pa lya zata n. 
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Ta vlati tervek 

 

Tagsa g le tsza ma nak no vele se a re gio ban, egyetemi oktato k bevona sa a HTE-be 

Fiatalí ta s SZTE villamosme rno ki e s me rno k informatikűs hallgato inak a bevona sa val . 

A 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 Kamara val, Informatikato rte neti Mű zeűm 

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

Egyű ttmű ko de s a Szegedi Tűdoma nyegyetem Mű szaki Informatika Tansze ke vel a ta vko zle si 

berendeze sek ű zembehelyeze se vel. 

Kű lso  kapcsolataink megtarta sa a Csongra d Megyei Me rno ki Kamara val, az Informatikaito rte neti 

Mű zeűmmal, a Postato rte neti Alapí tva nnyal, az Elektronikai Egyesű let szegedi csoportja val  
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Pa lya zat: 

A rendezve nyek ko ltse geit meg szoktűk osztani a ta rsszervezetekkel. Ezen belű l a HTE szegedi csoportja 

szokta fizetni az a sva nyvizet, ű dí to t, poga csa t.  

Az ege sz e vi rendezve nyeik fenti ko ltse geire ige nylű nk 90.000 Ft ta mogata st. 


