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A szakosztályról 
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Távközlési Szakosztálya a szakma műszaki, 

gazdasági és szabályozási kérdésekben illetékes szakértőit és képviselőit tömöríti önkéntes alapon. A 

szakosztály a HTE Titkárságával és a HTE más szakosztályaival együttműködve évente több hazai (és 

időnként nemzetközi) rendezvényt szervez és támogat. 

A Távközlési Szakosztály zászlóshajó rendezvénye a Távközlési Klub, melynek célja a szakmai közön-

ség tájékoztatása és kapcsolatok formálásának elősegítése. A klubokon 3-4 felkért hozzászóló - egy 

házigazdával moderálva - szakmai ismeretterjesztőt/vitaindító előadást tart. A felvezető előadások 

(összesen kb. 60 perc) után a klub a hallgatóság bevonásával kötetlen beszélgetéses vitafórummá 

alakul. A klubok minden hónap negyedik csütörtökén 17:15-19:00 óra között kerülnek megrendezés-

re. A rendezvények ingyenesek és nyilvánosak. A meghívók közvetlenül kb. 700 szakmabelihez jutnak 

el, a rendezvényeket látogatottsága változó, a kisebb rendezvényekre 50 fő, a nagyobbakra 200 felet-

ti fő látogatja, amely nagyban köszönhető az online csatlakozás lehetőségének is. 

A szakosztályról további információk a HTE honlapján érhetőek el: 

https://www.hte.hu/tavkozlesi-szakosztaly  

Taglétszám 

A szakosztály tagjainak száma: 270 fő (2023 januári állapot) 

Vezetőség 

A HTE Távközlési Szakosztálya 2021. június 22-ai tisztújító szakosztályi gyűlésén választotta meg há-

rom évre a jelenlegi vezetőségét. https://www.hte.hu/tszo-vezetoseg 

Elnök: Gódor István (Ericsson), elérhetőség: istvan.godor@ericsson.com  

Titkár: Paksy Patrik (Ericsson) 

Elnökségi tagok: 

• Babics Emil (Magyar Telekom) 

• Bacsárdi László (BME, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) 

• Bartolits István (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 

• Csurgai-Horváth László (BME, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék) 

• Gerhátné Udvary Eszter (BME, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) 

• Gódor Győző (BME HIT) 

• Győri Erzsébet (BME, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék) 

• Győri Jenő (BME, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) 

• Heszberger Zalán (BME, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék) 

• Huszák Árpád (BME, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) 

• Járó Gábor (Nokia) 

• Petkovics Ármin (BME, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) 

• Sonkoly Balázs (BME, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék) 

https://www.hte.hu/tavkozlesi-szakosztaly
https://www.hte.hu/tszo-vezetoseg
mailto:istvan.godor@ericsson.com
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Rendezvényterv 
 
2023. január 31., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
online rendezvény 
témakör: A kvantumszámítógépek ereje 
 
2023. február 28., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
hibrid (online és fizikai jelenléti) rendezvény 
témakör: Távmunka - lehetőség vagy kihívás? 
 
2023. március 
Szakosztályi vezetőségi ülés 
 
2023. március 28., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
online rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
2023. április 25., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
hibrid (online és fizikai jelenléti) rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
2023. május 30., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
online rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
2023. szeptember 26., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
hibrid (online és fizikai jelenléti) rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
2023. október 
Szakosztályi vezetőségi ülés 
 
2023. október 24., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
hibrid (online és fizikai jelenléti) rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
2023. november 28., kedd, 17.15, Távközlési Klub 
hibrid (online és fizikai jelenléti) rendezvény 
témakör: egyeztetés alatt 
 
(A félkövér rendezvények a szakmai vállalásaink.) 
 
További szakosztályi vezetőségi üléseink negyedéves rendszerességgel kerülnek megrendezésre. 
 
 
Budapest, 2023. február 15.   

Gódor István 

elnök, Távközlési Szakosztály 

 


