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2006. évi közhasznú tevékenységéről 

 
 
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 Fővárosi Bíróság, majd a 13. Pk. 60. 448/1989/21. számú végzéssel 
1999. július 7-én közhasznú szervezetté minősítette.  
 
A HTE megalakulása óta az információs társadalom kialakulása és fejlődése érdekében 
egymással szorosan együttműködő és összefonódó távközlési, műsorszórás, 
számítástechnika, informatika, elektronika, elektronikus média, tartalomkezelés és további 
rokon szakmák területén működő kutató, fejlesztő, gyártó, szolgáltató, üzemeltető, oktató, 
szabályozó, forgalmazó és alkalmazó műszaki, gazdasági és jogi szakemberek, valamint 
hazai és külföldi szervezetek önkéntes és autonóm közössége.  
 
 
I. Közhasznú tevékenység 
 
1. A közhasznúság körét az Alapszabály konkrét, államilag és jogszabályban elismert 

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

 
− az információs és kommunikációs technológiák konvergenciája kibontakozásának 

elősegítése, 
− tagjai szakismeretének bővítése a hazai és külföldi műszaki, tudományos 

eredmények ismertetése, valamint szakmai kapcsolatok létesítése révén,  
− a szakterület társadalmi fontosságának, érdekeinek képviselete, a műszaki alkotó 

munka és az értelmiség társadalmi elismerésének elősegítése, valamint tagjai 
érdekeinek képviselete,  

− a szakma fejlődésének figyelemmel kísérése és igényes terjesztése,  
− a technikai világfejlődés és a hazai lehetőségek szintézisére támaszkodó állami, 

akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktatói szférát érintő 
kezdeményezések és véleményezések társadalmi fórumának és képviseletének 
létrehozása,  

− felkészítés a technikai - technológiai váltásokra,  
− szakmai vélemények, a csoportérdekek és a szakma fejlődéséből következő 

tennivalók összehangolása.  
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2. Az egyesület közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat. Az egyesület 
közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül, nyilvánosan meghirdetett feltételek szerint 
más is részesülhet.  

 
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 műemlékek védelme és az euroatlanti integráció 
elősegítése.  

 
4.  Az egyesület közhasznú céljai érdekében közreműködik a szakterületét érintő 

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

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

informatikai lehetőségek 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 minősítő 
munkájában.  

 
6.  Tagjai szakértői tevékenységének szervezésével műszaki és tudományos feladatok 

megoldásában vesz részt.  
 
7.  Külön kiemelendő a HTE által 2006-ban végzett Kutatás – Fejlesztési tevékenység. A 

2006-os évben a Magyar Telekom Nyrt-vel, T-Kábel Magyarország Kft-vel volt 
együttműködésünk; tapasztalatok felkutatása, szakmai újítások napi működésbe való 
becsatornázása szerepelt a feladatok között.  

 
8.  Figyelemmel kíséri szakterülete nemzetközi és hazai eredményeit, az új technikai-

technológiai megoldásokat és módszereket, a tudományos, műszaki és gazdasági 
ismeretek átadása és megvitatása érdekében szakmai előadásokat, vitákat, szakmai 
klubfoglalkozásokat, kongresszusokat, konferenciákat, szemináriumokat, szakmai 
bemutatókat, műszaki filmbemutatókat, kiállításokat rendez és minderről rendszeres 
írásbeli tájékoztatást ad.  

 
9.  Elősegíti külföldi és magyar vállalatok, intézmények szakmai, üzleti kapcsolatait. 

Kapcsolatot tart más – közös célokat megfogalmazó – szakmai közösségekkel.  
 
10.  Biztosítja a szakmai társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket 

(szervezet, helyiség, publikálási lehetőség, stb.).  
 
11. Feladatának tekinti a közép- és felsőfokú szakoktatás segítését, közreműködik a 

szakmai oktatásügy, a képzés és továbbképzés fejlesztésében.  
 
12.  Megteremti a klubélet feltételeit és ennek révén is segíti a legkülönfélébb szakmai 

érdekek kifejeződését.  
 
13. Bel- és külföldi tanulmányutakat szervez. A szakmai fejlődést elősegítő pályázatokat ír 

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

 
14. Közreműködik a hírközlési és informatikai vonatkozású nemzeti kulturális javak és 

más értékek védelméről szóló 1997. évi CXI. törvény körében meghatározott célok 
elérése érdekében.  

 
 
II. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek 
 
A HTE alaptevékenysége a szakmai kultúra terjesztése, a kutatási-fejlesztési eredmények 
ismertetése, az ismeretterjesztés, oktatás területén folyik. Közhasznú feladatokat lát el a 
különböző szakmai események és a szakértői munkák szervezésével, amely nagy 
részben a működés anyagi hátterét is biztosítja.  
 
1. A 2006-ban szervezett konferenciák jelentős 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 
elősegítette a fiatal szakemberek bevonását a szakmai munkába. Egy konferenciánk 
(10. Távközlési és Informatikai Marketing fórum) elmaradt az év során, mivel a 
szokásosnál alacsonyabb volt az érdeklődés az előadások összeállításánál. 

 
2. Az idei év kiemelkedő programjai voltak: 

− IT3, Technológiai Távlatok konferencia a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társasággal és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve
 ápr. 5.  

− 9. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment fórum a Project Management 
Institute Magyar Tagozattal és a Magyar Projekt Menedzsment Szövetséggel 
együttműködve ápr. 6. 

− Közgyűlés ápr. 13. 
− World Telecommunications Congress ápr. 30 – máj. 3. 
− A hazai rádiózás születésének 100. évfordulóján a Hírközlési Múzeumi 

Alapítvánnyal együttműködve szept. 7. 
− Kongresszus okt. 5. 
− 15. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás okt. 11-13. 
− Kommunikáció konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen okt. 25. 

 
3. Az egyesület folyóirata a Híradástechnika, tudományos igényű szaklap, amely 

publikációs lehetőség biztosításával a szakterület új eredményeit közvetíti. Az újság 
ismeretterjesztő funkciója és a cikkek lektorálási rendszere is megerősödött. 10 
magyar és 2 angol nyelvű szám jelent meg. A HTE egyéni tagok kedvezményesen 
fizethetnek elő rá.  

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

eszköze, amelynek nyilvánossághoz történő közvetítését az egyesület biztosítja. Az 
oldalra felkerültek rendezvényekről fotók, beszámolók. Az év végén előkészítettük az 
Internetes felületű tagnyilvántartást, melyet a 2007. évfordulóval vezettünk be. 
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5. A HTE 2006-ban is szakdolgozati pályázat kiírásával ösztönözte a fiatal szakemberek 
bevonását az egyesületi életbe. Mind az egyetemi mind a főiskolai dolgozatok között 
az igen színvonalasakat jutalmazta az egyesület. 

 
6. Elismerte tagjai kiemelkedő tudományos és szakmai tevékenységét, az egyesületi 

közösség fejlődését segítő munkáját erkölcsileg és anyagilag támogatta díjak, 
kitüntetések formájában.  

 
7. Az Egyesület részt vesz szakterülete nemzetközi szervezeteiben, kapcsolatot tart 

más, közösségi célokat megfogalmazó szakmai közösséggel (pl. Magyar Mérnöki 
Kamara, IEEE, NJSZT, MTESZ).  

 
8. Az Egyesületet az Országgyűlés Civil Irodája regisztrálta a civil szervezetek között.  
 
 
III. Vállalkozási tevékenységek 
 
A vállalkozási tevékenységek között elsősorban megbízási szerződések alapján szakértői 
tanulmányokat készíttetünk. Vállalkozási tevékenységünk eredménye a bevétel 10 %-a 
alatt van, ezért társasági adó fizetési kötelezettségünk nincs. 
 
IV. Számviteli beszámoló 
 
A HTE Éves beszámolója az egyszerűsített éves mérlegből és közhasznú eredmény-
kimutatásból áll, az erről készült független könyvvizsgálat hitelesítő záradékával 
kiegészítve.  
 
1. A HTE Alapszabályának rendelkezései, további szabályzatai és megalakulásától a 

felügyelő szervi ellenőrzési funkciót ellátó Ellenőrző Bizottság által felügyelt és 
független könyvvizsgáló által ellenőrzött működése megfelel a vonatkozó törvények 
(egyesülési, valamint a közhasznú szervezetek) előírásainak. Az egyesületnek 
köztartozása nincs, elért eredményeit közhasznú tevékenysége keretében érte el, 
vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljai érdekében folytat, az alapszabályban 
rögzített tevékenységi körben.  

 
2. Kimutatás a kapott támogatásokról: 
 

− Egyesületünk alapítóinak a tagok minősülnek, akik tagdíjat fizetnek, tőlük 
támogatást nem kapunk.  

− A Miniszterelnöki Hivataltól a Híradástechnika folyóirat kiadása 3 millió Ft-tal 
részesült valamint 2006-os évben érkezett meg a 2005. évi 4 M Ft-os 
támogatás. 

− A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 39,6 M Ft-os támogatásával 
valósítottuk meg az Infokommunikáció-Innováció nevű projektünket. 

− Nemzeti Civil Alap pályázatain 4 M Ft-ot nyertünk működésre illetve 
program-finanszírozásra. 

− A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 5 M Ft-os támogatásával adtuk 
ki a Híradástechnika folyóiratot, az együttműködés tényét a borítón 
feltüntettük. 

− A World Telecommunications Congress megrendezését támogatta az NKTH 
12 M Ft-tal. 
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− 2006 elején érkezett meg a 2005-ben megítélt 10 M Ft-os működési 
támogatás az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól. 

− A MTESZ-től 65e Ft támogatást kaptunk, amelyet az Egyesület 
bértömegének finanszírozására fordítottunk.  

 
3. Az állampolgárok által felajánlott 1%-os személyi jövedelemadó HTE javára átutalt – 

2006-ban felhasználható – 1.068e Ft-ot részben a diplomaterv/szakdolgozat 
pályázatok, részben pedig a HTE díjak pénzügyi fedezetének megteremtésére 
fordítottuk. 

 
4. Az egyesület vagyona 2006-ban 25,7 millió Ft-tal növekedett az eredményes 

gazdálkodás és a végrehajtott megszorítások miatt. 
 
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (munkabér, költségtérítés) éves 

összege 7.750e Ft.  
 
6. A közhasznú tevékenységről, a 2006. évről készült fenti rövid tartalmi beszámolón túl a 

HTE mellékelten közzéteszi a törvény által előírt tartalommal az auditált egyszerűsített 
éves beszámoló mérlegét és közhasznú eredmény kimutatását, valamint a 
könyvvizsgálat hitelesítő záradékát.  

 
7.  A HTE testületi jelentései, üléseinek időpontjai, határozatai nyilvánosak, azokba bárki 

betekinthet, másolatokat készíthet és a tevékenység, gazdálkodás legfőbb adatait a 
HTE Hírlevél és a HTE honlapja (www.hte.hu) útján is nyilvánosságra hozza.  

 
 
 
Budapest, 2007. április 12. 
 
 
 
 

Nagy Péter 
ügyvezető igazgató 
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