
HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

I 

Rendezvénynaptár 2011 JÚNIUS 

Valamennyi rendezvényünkön szívesen látunk minden érdeklődőt! 

TH: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. 
PT: Budapest, VI., Andrássy út 3. 

 

Június 1. (szerda) 9.00 óra TH  
HTE Klub – IV. em., 431. 

 
A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, a HTE Kábeltele-
víziós Szakosztálya, a HTE Médiaklubja, illetve a HTE 
Digitális Mozgó Világ Klubja a szokásos havi 
 

VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE 
 

várja vezetőségi tagjait. 

 

Június 2. (csütörtök) 16.00 óra PT  
 
A HTE Vételtechnikai Szakosztálya és a HTE Kábelte-
levíziós Szakosztálya előadást hirdet az alábbi címmel: 
 

„A digitalizáció hatása az egyénekre  
(és a társadalmakra?)  

– Elektronikus rabszolgaság?” 
  
Előadó: Turányi Gábor  
Házigazdák: S.Tóth Ferenc, Stefler Sándor 

 

Június 7. (kedd) 16.00 óra PT  
 
A Kábeltelevíziós Szakosztály és a Vételtechnikai Szak-
osztály együttes szervezésében a következő progra-
mot kínálja: 
 

„Az els ő magyar m űhold” 
 
Előadó: Dr. Gschwindt András (BME)  
Házigazda: Dr. Tormási György 

 

Június 8. (szerda) 15.00 óra TH 
HTE Klub – IV. em., 431. 

 
A HTE Intelligens Egészségügyi Rendszerek Szakosz-
tály programajánlója: 

 
1. Szakmai program tervezése 
2. Bizottságok szakmai programjainak tárgyalása 
3. Az e-health week tapasztalatai  
 

 

Június 9. (csütörtök) 16.00 óra TH 
HTE Klub – IV. em., 431. 

 

HTE Digitális Mozgóvilág filmklub júniusi programja: 

 

Ismét a DMV Klub alkotói!   
Találkozás alkotótársainkkal és bemutatóikkal: 

Grátz Márk 
Kovács Miklós 

Nagy Ern ő 
Szekeres Dániel 

 
Házigazdák: Nagy Ern ő, Dr. Takács Ferenc, 

Vámos Sándor 

 

Június 17. (péntek) 11.00 óra KFKI 
XII. Konkoly Thege u. 29-33. 

 
A HTE Szenior Szakosztálya látogatást szervez az 
MTA KFKI területén működő 

 

Részecske és Magfizikai Kutatóintézet 
Részecskefizikai Osztályának  

megtekintésére. 

Találkozás: 10.00 órakor a Moszkva térről induló 21-es 
busz végállomásán, illetve 11.00 órakor a KFKI fő-
portáján. 

Figyelem! A részvételhez a beléptetés miatt előzetes 
jelentkezés szükséges (név, személyi ig. szám) 

Jelentkezés: Lőrincz Bélánál a 353-0184-es telefon-
számon június 3-ig!  

 

Június 20. (hétf ő) 14.00 óra TH 
HTE Klub – IV. em., 431. 

 
A HTE Rádió-távközlési Szakosztály szervezésében 
előadás hangzik el az alábbi címmel: 
 

„A rövidhullámú rádiózás reneszánsza”   
– avagy a NVIS technológia jellemz ői 

és 21. századi alkalmazása 
 
Előadó: Dr. Gschwindt András  
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ELŐZETES PROGRAMAJÁNLATELŐZETES PROGRAMAJÁNLATELŐZETES PROGRAMAJÁNLATELŐZETES PROGRAMAJÁNLAT    

 

Az I. Magyar Világtalálkozó keretében, 
azzal párhuzamosan kerül megrendezésre a 

2. BÁTHORY–BRASSAI  
NEMZETKÖZI KONFERENCIA  

és a 
„XXII. KANDÓ KÁLMÁN NYÁRI EGYETEM” 

Balatonlelle,  2011. július 1-2. 

A konferencia és nyári egyetem legfőbb célkitűzései: 

• Széleskörű civil párbeszéd nemzetünk műszaki, 
gazdasági és tudományos sorskérdéseiről. 

• Magyar-magyar interdiszciplináris tudományos 
világtalálkozó. Kapcsolatépítés. 

• Hozzájárulás a Kárpát-medencei műszaki és 
gazdasági integráció elmélyítéséhez.  

• Információs társadalom. Infokommunikációs 
technológiák. Kitörési pontok. 

• Új Széchenyi és Mikó tervek. Duna Projekt.  
Bethlen Gábor (Szülőföld) Alap; EU. 

• Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás, 
Hallgató- és tanárcsere, mobilitás, TDK. 

• Egyetem-gazdaság kétirányú kapcsolatok. 
Tudástranszfer és inkubátor központok. 

• A kis és középvállalkozások (KKV) lehetőségei. 
• Gazdasági és szakmai összetartozás  

és egymásrautaltság tudatának erősítése. 
• A Világtalálkozó keretei között jó hangulatú 

magas szintű sokoldalú eszmecsere. 

Fővédnök: Szőcs Géza , államtitkár; NEFMI 
Védnök: Rudas Imre , az Óbudai Egyetem rektora 

Jelentkezés előadóként (10-20 soros kivonattal): 
bbk2011balatonlelle@gmail.com  

Előadók részére a részvétel díjmentes, másoknak kö-
telező belépőjegyet váltaniuk. 
További információk: 

http://www.vilagtalalkozo.hu/customPages/ 
tudomanyos-konferencia?subSiteId=1  

http://www.vilagtalalkozo.hu/customPages/ 
kando-nyari-egyetem?subSiteId=1  

Kapcsolat:  
dr. Tuzson Tibor ,  
+36-30-250-8447  vagy  +36-1-707-8447 

 

 
 
 
 
 
 

CogInfoCom 2011 

2nd International Conference on  
Cognitive Infocommunications 

Budapest, 2011. július 7-9. 
www.hte.hu/coginfocom2011 

Cognitive infocommunications (CogInfoCom) investi-
gates the link between the research areas of infocom-
munications and cognitive sciences, as well as the 
various engineering applications which have emerged 
as the synergic combination of these sciences. 
The primary goal of CogInfoCom is to provide a syste-
matic view of how cognitive processes can co-evolve 
with infocommunications devices so that the capabilities 
of the human brain may not only be extended through 
these devices, irrespective of geographical distance, 
but may also interact with the capabilities of any artifi-
cially cognitive system. This merging and extension of 
cognitive capabilities is targeted towards engineering 
applications in which artificial and/or natural cognitive 
systems are enabled to work together more effectively. 

Registration fee: 
200 EUR, for Hungarian participants 50 000 HUF. 

 
 
 
 
 
 

ITS 2011 – 22nd European  
Regional ITS Conference 

Budapest, 2011. szeptember 19-21.  
www.hte.hu/its2011 

The ITS conferences have a long history of dealing 
with the more and more complex issues in telecom-
munications, attracting participants from all over the 
world: policy-makers, regulators, business-men, soft-
ware and marketing experts, and mostly researchers 
from universities and network operators, service pro-
viders, manufacturers, system integrators.  

 

ICUMT 2011 

International Conference on  
Ultra Modern Telecommunications 

Budapest, 2011. október 5-7. 
www.icumt.org 

A HTE és a BME közreműködésével idén Budapesten 
rendezik az IEEE által támogatott ICUMT konferenciát. 
A konferencia két részből áll, és emellett 3 egynapos 
minikonferencia is lesz. A két rész, az ICUMT-T a táv-
közlés és az ICUMT-CS a vezérlési rendszerek, automa-
tizálás és robotika területét fedik le. A három egynapos 
minikonferencia a hálózatok rendelkezésre állásával, 
az optikai hozzáféréssel és a mobil számítástechniká-
val és hálózatokkal foglalkozik. 

A részletes felhívás megtekinthető: 
http://www.asszisztencia.hu/icumt/index.php?menu=5 

HTE (és IEEE) tagok kedvezményesen regisztrálhatnak 
a rendezvényre. 


