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Túl a félúton 
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•  Mandátumunkból eltelt 2 év 
• 2011-ben jó induló örökség de 

borús kilátások a világválság miatt 
• Milyen célokat tűztünk ki? 
• Mit értünk el? 
• Mi áll még előttünk a következő 12 

hónapban? 
 



Folytonosság és megújulás 
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 Megőriztük a tudományos hátteret 
Új kapcsolatok, erősebb 

szakmapolitikai szerep 
Sikeres konferenciák 
Stabil pénzügyi helyzet 
Racionalizált működés 
Új Alapszabály 
 



Infokommunikáció 
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Az infokom szerepének növekedése 

HTE Infokom 2012, HTE Médianet 2013 

Új szakosztályok: nagy induló lelkesedés, 
kisebb eredmények 

Szakosztályi területen (túl) erős 
hagyományőrzés 

o Informatika továbbra sem átütő erejű 



Új szolgáltatások, új termékek 

2013. május 23. HTE Közgyűlés 5 

Új honlap, kissé lassú, de megkezdett  
átmenet az e-világba 

oÚj szolgáltatások: a régiek megőrzése, a 
megújulás még elmaradt 
Új termékek: honlap, szakosztályi élet 

naprakész bemutatási lehetősége, 
szakosztályi pénzügyi támogatások 
Szolgáltatók és ipar sikeres 

„megszólítása” (konferenciák) 
 



Új kapcsolatok 
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 Új iparági kapcsolatok 
Új kormányzati kapcsolatok 

(KIM, NFM, NMHH, NIH) 
Új együttműködések (MMK, 

Jövő Internet, stb.) 
Új szakosztályok, új K+F 

kapcsolatok, új lehetőségek 
 



Nagyobb tagság 
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o Nincs még siker 
o A tagság lassan, de fogy 
o A korfa rossz prognózisú 
o Nincs kellő érdek és bármilyen érdekképviseleti 

funkció 
 A stabil pénzügyi háttér lehetőséget ad a bátrabb 

gondolkodásra 
 Az új Alapszabály (2014-től) hatékonyabb operatív 

irányításra ad lehetőséget 
 Itt az idő és a lehetőség a nagyobb ívű 

változtatásokra  
 

 



A következő 12 hónap 
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• Konferenciák 
• K+F (pl. Digitális átállás) 
• Új Alapszabály „beüzemelése” 
• Szakosztályi élet élénkítése, egyetemi kapcsolatok 

szélesítése (Óbuda, Győr, stb.)  
• Pénzügyi helyzet további erősítése 
• Tagság stabilizálása 
• A 2014-2017 évekre a HTE újragondolásának, 

megújulási pályájának kitűzése 
• Tisztújítás előkészítése 
 



A HTE mi vagyunk! 
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Ne azt kérdezd, mit tesz érted a HTE, 

hanem hogy Te mit tehetsz az Egyesületért! 
 

      J.F.K. után 

 

 


