
Közhasznúsági jelentés 2007 elfogadta a HTE Közgyőlés, 2008.04.17. 

 1/12 

 
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
Budapest Kossuth tér 6-8. 
1055 
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
 

a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
2007. évi közhasznú tevékenységérıl 

 
Az 1949-ben alapított Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületet 
(továbbiakban HTE) az 1989. évi. II. törvény szerint 399/1989. sorszám alatt jegyezte 
be társadalmi szervezetként a Fıvárosi Bíróság, majd a 13. Pk. 60. 448/1989/21. 
számú végzéssel 1999. július 7-én közhasznú szervezetté minısítette.  
 
A HTE megalakulása óta az információs társadalom kialakulása és fejlıdése 
érdekében egymással szorosan együttmőködı és összefonódó távközlés, 
mősorszórás, számítástechnika, informatika, elektronika, elektronikus média, 
tartalomkezelés és további rokon szakmák – együtt: az infokommunikáció – területén 
mőködı kutató, fejlesztı, gyártó, szolgáltató, üzemeltetı, oktató, szabályozó, 
forgalmazó és alkalmazó mőszaki, gazdasági és jogi szakemberek, valamint hazai és 
külföldi szervezetek önkéntes és autonóm közössége.  
 
A HTE Alapszabályának rendelkezései, további szabályzatai és megalakulásától a 
felügyelı szervi ellenırzési funkciót ellátó Ellenırzı Bizottság által felügyelt és 
független könyvvizsgáló által ellenırzött mőködése megfelel a vonatkozó törvények 
(egyesülési, valamint a közhasznú szervezetek) elıírásainak. Az egyesületnek 
köztartozása nincs, elért eredményeit közhasznú tevékenysége keretében érte el, 
vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljai érdekében folytat, az alapszabályban 
rögzített tevékenységi körben.  
 
A HTE testületi jelentései, üléseinek idıpontjai, határozatai nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet, másolatokat készíthet és a tevékenység, gazdálkodás legfıbb adatait a 
HTE Hírlevél és a HTE honlapja (www.hte.hu) útján is nyilvánosságra hozza.  
 
A közhasznú tevékenységrıl készült beszámolón túl a HTE közzéteszi a törvény által 
elıírt tartalommal az auditált egyszerősített éves beszámoló mérlegét és közhasznú 
eredménykimutatását, valamint a könyvvizsgálat hitelesítı záradékát.  
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1. Számviteli beszámoló 
1.1. Mérleg 
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1.2. Eredménykimutatás 
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1.3. Könyvvizsgálói jelentés 
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználás áról 
 
A HTE a 2007-es évben Költségvetési támogatást nem kapott. 
 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 Tétel megnevezése 2006.12.31 
(e Ft-ban) 

2007.12.31 
(e Ft-ban) 

Változás 
(e Ft-ban) 

Változás 
% 

D. Saját tıke (14.-19. Sorok) 45 096 43 939 -1 157 97,4 

I. INDULÓ TİKE 18 068 18 068 0 100,0 

II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 1 242 27 028 25 786 2 176,2 

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0 

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEV-BİL. 25 725 -3 614 -29 339 -14,0 

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BİL 61 2 457 2 396 4 027,9 

E. CÉLTARTALÉK 0 0 0 0 

F. Kötelezettségek (22.-23. Sorok) 18 356 11 375 -6 981 62,0 

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 1 427 1 427  

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18 356 9 948 -8 408 54,2 

G. Passzív id ıbeli elhatárolások 26 806 46 493 19 687 173,4 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 90 258  101 807 11 549 112,8 

 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása  
 
Egyesületünk cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli juttatást és nem pénzbeli 
szolgáltatást (természetbeni juttatást) nem eszközölt. 
 
 
5. A központi költségvetési szervt ıl, elkülönített állami pénzalaptól, 

a helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok  
társulásától és mindezek szerveit ıl kapott támogatás 
mértékének kimutatása  (márciusi választmányra már kész lesz) 

 
A HTE az alábbi szervezetektıl (pályázat vagy egyedi megállapodás alapján) kapott 
támogatást:  
 
Szerv neve Cél Összeg 
Miniszterelnöki Hivatal  
Elektronikus Kormányzat Központ 

Híradástechnika folyóirat 3 M Ft 

Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács (NHH) 

Híradástechnika folyóirat 5 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal 

Infokommunikáció-Innováció 
projekt áthúzódó 

4,4 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

Távközlési és Informatikai 
Hálózatok Szeminárium és 
Kiállítás 

2,4 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

Televízió- és Hangtechnikai 
Konferencia és Kiállítás 

2,4 M Ft 
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Szerv neve Cél Összeg 

Miniszterelnöki Hivatal Televízió- és Hangtechnikai 
Konferencia és Kiállítás 

0,5 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

16th IST Mobile and Wireless 
Communications Summit 

3,75 M Ft 

IEEE 16th IST Mobile and Wireless 
Communications Summit 

0,17 M Ft 

Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési célú pályázat 0,15 M Ft 

Nemzeti Civil Alapprogram 
HTE Ifjúsági Bizottság az 
Egyetemi városokban címő 
pályázat 

1,32 M Ft 

MAVIR Távközlési és Informatikai 
Projekt Menedzsment Fórum 

0,5 M Ft 

Nemzeti Hírközlési Hatóság Távközlési és Informatikai 
Projekt Menedzsment Fórum 

0,4 M Ft 

Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács 

Beszédtechnika kora 
konferencia 

0,3 M Ft 

APEH SZJA 1%-a 1,6 M Ft 
 
 
6. A vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatások mértékének 

kimutatása 
 
A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások (munkabér, költségtérítés) éves 
összege 7.750.000 Ft.  
 
 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló ja 

7.1. Közhasznú tevékenység 
 
7.1.1. A közhasznúság körét az Alapszabály konkrét, államilag és jogszabályban 

elismert tevékenységek megnevezésével, az alapszabályi jellegnek megfelelı 
megfogalmazásban tartalmazza. Az egyesület tevékenységét az alábbi közhasznú 
célok megvalósítása érdekében fejti ki:  

− a szakma fejlıdésének figyelemmel kísérése és igényes terjesztése, 
felkészítés a technikai-technológiai váltásokra, az információs és 
kommunikációs technológiák konvergenciája kibontakozásának, az 
információs társadalom megvalósulásának elısegítése,  

− a tagok szakismeretének bıvítése a hazai és külföldi tudományos 
eredmények, mőszaki, üzleti és szabályozási trendek, technológiai és 
társadalmi innovációk megismertetése, valamint szakmai kapcsolatok 
létesítése révén,  

− a szakterület társadalmi fontosságának, érdekeinek képviselete, a szakmai 
alkotó munka és az értelmiség társadalmi elismerésének elısegítése, valamint 
tagjai érdekeinek képviselete,  

− a nemzetközi szakmai fejlıdés és a hazai lehetıségek szintézisét célzó állami, 
akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktatói szférát érintı 
kezdeményezések és véleményezések, 
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− társadalmi fórumának és képviseletének létrehozása, a szakmai 
állásfoglalások, csoportérdekek és a szakmai fejlıdésbıl következı tennivalók 
összehangolása,  

− tudomány-, hírközlés- és informatikatörténet mővelése, hagyományırzés.  
 
7.1.2. Az egyesület közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat. Az 

egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül, nyilvánosan meghirdetett 
feltételek szerint más is részesülhet. Klubrendezvényeink és konferenciáink 
nyilvánosak, némely közülük részvételi díjas. 

 
7.1.3. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú 

tevékenységeket fejti ki: tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztés, nevelés, 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szakmai kulturális tevékenység, a 
kulturális örökség megóvása, ipari mőemlékek védelme és az euroatlanti 
integráció elısegítése.  

 
7.1.4. Az egyesület közhasznú céljai érdekében közremőködik a szakterületét 

érintı mőszaki, gazdasági, társadalmi kérdések elemzésében, és továbbítja a 
szakemberek szintetizált véleményét a tudományos, ipari, alkalmazói és oktatói 
szerveknek és intézményeknek. Elısegíti az informatikai társadalom 
technológiáinak a fogyasztók érdekeit szolgáló konvergenciáját.  

 
7.1.5. A folyamatos jogszabály-véleményezési munka mellett tovább folytatódik az 

informatikai lehetıségek kiaknázásával a munkamódszerek átalakítása és 
hatékonyabbá tétele. Kapcsolatot tart fenn a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési 
és Informatikai Tagozatával, és tagjain keresztül részt vesz e testület munkájában.  

 
7.1.6. Tagjai szakértıi tevékenységének szervezésével mőszaki és tudományos 

feladatok megoldásában vesz részt.  
 
7.1.7. Külön kiemelendı a HTE által 2007-ban végzett Kutatás- Fejlesztési 

tevékenység. A 2007-es évben a T-Kábel Magyarország Kft-vel és a ViDaNet Zrt-
vel volt együttmőködésünk; tapasztalatok felkutatása, szakmai újítások napi 
mőködésbe való becsatornázása szerepelt a feladatok között.  

 
7.1.8. Figyelemmel kíséri szakterülete nemzetközi és hazai eredményeit, az új 

mőszaki, gazdálkodási, szervezési és szabályozási megoldásokat és 
módszereket, amelyek átadása és megvitatása érdekében szakmai 
rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, elıadásokat, vitákat, szakmai 
klubfoglalkozásokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat szervez és minderrıl 
rendszeres írásbeli tájékoztatást ad. 

 
7.1.9. Elısegíti külföldi és magyar vállalatok, intézmények szakmai, üzleti 

kapcsolatait. Kapcsolatot tart más – közös célokat megfogalmazó – szakmai 
közösségekkel.  

 
7.1.10. Biztosítja a szakmai társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges 

feltételeket (szervezet, helyiség, publikálási lehetıség, stb.).  
 
7.1.11. Feladatának tekinti a közép- és felsıfokú szakoktatás segítését, 

közremőködik a szakmai oktatásügy, a képzés és továbbképzés fejlesztésében.  
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7.1.12. Megteremti a klubélet feltételeit és ennek révén is segíti a legkülönfélébb 
szakmai érdekek kifejezıdését.  

 
7.1.13. Bel- és külföldi tanulmányutakat szervez. A szakmai fejlıdést elısegítı 

pályázatokat ír ki. Kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi társszervezetekkel, 
elısegíti tagjai részvételét külföldi konferenciákon, illetve külföldi szakemberek 
részvételét saját rendezvényein.  

 
7.1.14. Közremőködik a hírközlési és informatikai vonatkozású nemzeti kulturális 

javak és más értékek védelmérıl szóló 1997. évi CXI. törvény körében 
meghatározott célok elérése érdekében.  

 
 

7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenysé gek 
A HTE alaptevékenysége a szakmai kultúra terjesztése, a kutatás-fejlesztési 
eredmények ismertetése, az ismeretterjesztés, oktatás területén folyik. Közhasznú 
feladatokat lát el a különbözı szakmai események és a szakértıi munkák 
szervezésével, amely nagy részben a mőködés anyagi hátterét is biztosítja.  
 
7.2.1. A 2007-ben szervezett konferenciák jelentıs szakmai sikerrel és gazdasági 

eredménnyel jártak. Nagyrendezvényeinken aktuális szakmai kérdések mellett 
foglakoztunk elméleti módszerekkel, valamint a gyakorlat legfontosabb 
problémáival. Az elért eredmények bemutatása, az új technológiák 
megismertetése és elterjesztése elısegítette a fiatal szakemberek bevonását a 
szakmai munkába.  

 
7.2.2. Az idei év kiemelkedı programjai voltak: 

− Elnökségi ülés február 15. 
Az elnökségi ülés napirendjén volt az Alapszabály, SzMSz módosítás, az 
informatikai terméktanúsításra való felkészülés céljából.  

− HÉT rendezvény – Digitális átállás március 6. 
A rendezvényt a Hírközlési Érdekegyeztetı Fórummal és a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanáccsal közösen szerveztük. 

− 10. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum a Project 
Management Institute Magyar Tagozattal és a Magyar Projekt Menedzsment 
Szövetséggel együttmőködve április 5. 
Kiemelt témaként foglalkoztunk az államigazgatási projektek problémáival, a 
projekt sikertényezıkkel, a folyamatmenedzsment és a projektmenedzsment 
kapcsolatával valamint a portfólió menedzsment kérdéseivel. 

− Közgyőlés április 12. 
A közgyőlésen elfogadásra került az Alapszabály módosítására, az SzMSz 
elfogadására, 2006. évi beszámolók, valamint a HTE díjak átadására került 
sor. 

− 12. Televízió- és Hangtechnikai Konferencia és Kiállítás május 2-3. 
Kiemelt témaként foglalkoztunk a szabályozási kérdésekkel, az új tartalom 
elıállítási technológiákkal, a digitális rádiózással, tartalomterjesztési 
plattformokkal valamint a HDTV-vel. 
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− 16th IST Mobile and Wireless Communication Summit július 1-5 
Az EU szakmai konferenciája, melyet a BME-vel közösen szerveztünk. A 
plenáris elıadások témája volt a média szerepe az Internet világában, a 3. 
generációs mobiltelefon rendszerek utáni fejlesztések valamint a Jövı 
Internetje, amely már mobil eszközökben fog megtestesülni. 

− Beszédtechnológia Kora címő konferencia szeptember 21. 
A 70 éves Prof. Dr. Gordos Géza, a HTE Tiszteletbeli Elnöke köszöntésére 
szerveztük a rendezvényt, pályatársak elevenítették fel az életút szakmai 
eredményeit, eseményeit. 

− Kongresszus (Szeged) október 5. 
A kongresszust infokommunikáció-emberközelben mottóval rendeztük meg. 
Kiemelkedı helyet kapott Szeged révén az orvoslás és mérnökség 
kapcsolata, a televíziózás technológiai változásának hatása a televíziózási 
szokásokra, valamint pedagógiai megközelítésbıl nézve az 
infokommunikációs eszközök használata az oktatásban. 

− Kommunikáció konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
 október 16. 

Megvizsgáltuk a távközlés helyzetét a Magyar Honvédség, a Kormányzati 
szervek valamint a közcélú és különcélú távközlı hálózatokhoz kapcsolódó 
szervezetekben, a kommunikációval kapcsolatos trendeket. Bemutattuk az 
élenjáró akadémiai és felsıfokú oktatásban az infokommunikáció terén folyó 
tudományos kutatások eredményeit.  

− Gyıri konferencia november 14. 
A digitális földfelszíni mősorszórás bevezetésérıl szólt a rendezvény mind 
technológiai mind szabályozási szemszögbıl. 

− ACF Belgium november 14-17. 
Audio Visual Creative Fair-en a média, a televíziózás valamint a 
stúdiótechnika gyártói, vevıi vettek részt. A Kiállításon a nemzetközi 
rendezvényeinket hirdettük. 

− HTE Fórum  október 2, november 6, december 4. 
A rendezvénysorozaton 3 egymástól különbözı, de mégis összetartozó 
témát dolgoztunk fel. Az alábbi címekkel hangzottal el az elıadások: A 
szélessávú infrastruktúra és a szélessávú szolgáltatások nemzetgazdasági 
hatásai, Szélessáv + mobilitás + média ma és a jövıben, Van jövı a DSL 
után? 

− Kandó Road Show december 6. 
A rendezvényen a DVB-T technológia mérési módszereit ismertettük, 
valamint a digitális földfelszíni mősorszórás hazai bevezetésének aktuális 
kérdései hangzottak el. 

− Elnökségi ülés december 13. 
Napirenden volt a szervezet beszámolója, illetve a 2009-es jubileumi évre 
tekintettel a 65 év feletti HTE tagok esetében a tagdíjfizetési kötelezettségtıl 
való eltekintés. 
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7.2.3. Az egyesület folyóirata a Híradástechnika, tudományos igényő szaklap, 

amely publikációs lehetıség biztosításával a szakterület új eredményeit közvetíti. 
Az újság ismeretterjesztı funkciója és a cikkek lektorálási rendszere is 
megerısödött. 10 magyar és 2 angol nyelvő szám jelent meg. A HTE egyéni tagok 
kedvezményesen fizethetnek elı rá. Az év végével elkészült a folyóirat honlapja 
www.hiradastechnika.hu Az IEEE Communications Society Communications 
Magazine-nal együttmőködés keretében cikkcserét készített elı a lap 
fıszerkesztıje. 

 
7.2.4. A HTE Hírlevél, valamint a WEB lap az egyesületi élet információs és 

véleménycsere eszköze, amelynek nyilvánossághoz történı közvetítését az 
egyesület biztosítja. A honlapon feliratkozottak elektronikus formában is 
megkapják a Hírlevelet valamint a részét képezı aktuális rendezvénynaptárat. A 
honlapra felkerültek rendezvényekrıl fotók, beszámolók.  

 
7.2.5. A tagnyilvántartást az év során az adatbázis alapú, Internetes hozzáférést 

biztosító szoftverrel végeztük. Az év végén kampányt folytattunk az Internetes 
adatfrissítésért, melyet a HTE tagok tudnak adminisztrálni. Beüzemeltük a 
dombornyomott bankkártyával való fizetés lehetıségét, mely nemcsak 
kényelmesebbé tette a tagdíjfizetést, de egyszerősítette az adminisztrációt is. 

 
7.2.6. A HTE 2007-ben is szakdolgozati pályázat kiírásával ösztönözte a fiatal 

szakemberek bevonását az egyesületi életbe. Ebben az évben csak az egyetemi 
kategóriában érkezett pályamő, de számosságuk és színvonaluk megfelelı alapot 
adott a díjazásokra.  
Elsı díjat kapott Toka László Játékelmélet-alapú ösztönzı mechanizmusok P2P 
tárhelymegosztó rendszerekben címő dolgozatával, második díjat kapott Lejtovicz 
Katalin Szerepviszony-fókuszált színtaktikai elemzı tervezése és megvalósítása 
egyszerő magyar nyelvő mondatokra címő dolgozatára, harmadik díjat kapott 
Drozdy Árpád Digitális nyalábformálású antenna (DBF) címő dolgozatára. 
A fıiskolai pályázatok beérkezésére a következı évben kiemelten oda kell figyelni. 

 

7.2.7. Elismerte tagjai kiemelkedı tudományos és szakmai tevékenységét, az 
egyesületi közösség fejlıdését segítı munkáját erkölcsileg és anyagilag támogatta 
díjak, kitüntetések formájában.  
A tavaszi közgyőlésen Puskás Tivadar díjat kapott dr. Gyárfás András, dr. 
Gschwindt András, Dr. Jereb László, dr. Prónay Gábor, Tóth Tamás.  
HTE arany jelvényt kapott Dósa György, dr.Haraszti Miklós, Dr. Frigyes István, 
Máté Mária, Mészáros Sándor, Ökrös Tiborné, dr. Szabó Róbert, dr. Szokolay 
Mihály, Vámos Sándor, Zorkóczy Zoltán. 
HTE ezüst jelvényt kapott dr. Adamis Gusztáv, Balla Éva, Bartha István, dr. Babits 
László, Kerezsi Eszter, Kissné Akli Mária, Németh Vilmos, dr. Paller Gábor, Papp 
András, Putz József, Sipos László, dr.Vida Rolland, Dr. Zólomy Imre 

 
7.2.8. Az állampolgárok által felajánlott 1%-os személyi jövedelemadó HTE javára 

átutalt – 2007-ben felhasználható – 1.620.000 Ft-ot részben a 7.2.6. pontban 
említett diplomaterv/szakdolgozat pályázatok, részben pedig a 7.2.7. pontban leírt 
HTE díjak pénzügyi fedezetének megteremtésére fordítottuk. 
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7.2.9. Az Egyesület részt vesz szakterülete nemzetközi szervezeteiben, 
kapcsolatot tart más, közösségi célokat megfogalmazó szakmai közösséggel (pl. 
Magyar Mérnöki Kamara, IEEE, NJSZT, MTESZ).  

 
7.2.10. Az Egyesületet az Országgyőlés Civil Irodája regisztrálta a civil szervezetek 

között.  
 
 

7.3. Vállalkozási tevékenységek 
 
2007 évben nem végeztünk vállalkozási tevékenységet. Vállalkozási tevékenységbıl 
származó árbevétellel nem rendelkezünk. 
A HTE tulajdonában levı, már nem használt eszközök értékesítésébıl befolyt 
árbevételt a vállalkozói adóról szóló törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó 
értelmezése vállalkozási tevékenységnek minısíti. Ezt tüntettük fel az 
eredménykimutatás „Vállalkozási tevékenység bevétele” soron. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. április 17. 
 
 
 

Nagy Péter sk. 
ügyvezetı igazgató 

 


