
 

Beszámoló 

HTE Egri Csoport 

2022 

 

  



  Tartalomjegyzék 
    

Tartalomjegyzék 2 

A tagság 3 

Szakmai rendezvények, HTE EKKE szakmai napok 4 

InnovITech Kft. 4 

Emerson Kft 6 

Kapcsolat 8 

 

  



  A tagság 
   

 

A tagság a 22-es évben stagnált, de 23 elején bővül 

két új taggal is. Az egyik új tag nem egyetemi, 

akadémiai körből, hanem egy fejlesztő cégtől 

szeretne belépni hozzánk és munkájával segíteni a 

csoportot és a HTE új fejlesztéseit, mint a 

regisztrációs modul és egyéb kapcsolódó webes 

szoftverek fejlesztése. A HTE vezetőségtől ebben az 

időszakban is rengeteg támogatást kaptunk. A 

tagság bővítését továbbra is kiemelten kezeljük, 

valamint erős kapcsolatokat próbálunk építeni más 

HTE csoportokkal, szakosztályokkal. Jelenleg a 

Debreceni csoporttal szeretnénk minden lehetséges 

területen együttműködni. mindezek mellett 

szeretnénk bekapcsolódni a vezetés szakmai 

munkájába is.  



  Szakmai rendezvények, HTE EKKE szakmai napok 
   

 

 

 

A szakmai rendezvényeink ebben az évben jelenléti 

formában valósultak meg. 

InnovITech Kft. 

Helyszín: Eger, Leányka út 4. C épület 124-es terem 

Az InnovITech Kft. bevonásával került 

megrendezésre az EKKE HTE közös szervezésében 

megvalósuló szakmai rendezvény, amelyen neves 

előadók vettek részt, valamint szép számmal voltak 

jelen egyetemi Bcs, Msc és PhD hallgatóink. 

 

Az esemény programja az alábbi linken érhető el:  

https://uni-eszterhazy.hu/matinf/m/tudomany/techday 



 



Emerson Kft  

Az Emerson Kft. részvételével került megrendezésre 

a második EKKE HTE közös szervezésében 

megvalósuló rendezvényünk, amelyen magas 

színvonalú szakmai előadásokat hallgathattak meg a 

résztvevők. 

 

 



 

A rendezvény programja 

13:40 – 14:10 Fedezd fel az Emerson világát! - 

Lehetőségek az Emerson Automation FCP Kft.-nél 

14:10 – 14:40 Szakmai beszélgetés Bányai Gáborral - 

Tedd fel kérdéseid IT osztályunk vezetőjének! 

14:40 – 15:00 Vetélkedő - Teszteld tudásod! 

A rendezvényen köszöntőt mondott a kar dékánja, 

Dr. Hoffmann Miklós. Ezt követően Cseh Dominika 

tartott egy érdekes előadást a duális és gyakornoki 

programról, melyben hallgatóink is részt vehetnek az 

Emerson Automation FCP Kft-nél. Majd az Emerson 

IT osztályvezetője Bányai Gábor beszélgetett a 

hallgatókkal. A napot egy vetélkedővel zártuk - 

témakör Ipar 4.0. Az első három helyezett 

ajándékcsomagot kapott, melyhez ezúton is 



gratulálunk hallgatóinknak.  Az esemény részletes 

programja az alábbi linken érhető el: 

https://uni-eszterhazy.hu/matinf/m/tudomany/techday 

  Kapcsolat 
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