Rendezvénynaptár 2011

OKTÓBER

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt!
TH: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8.
PT: Budapest, VI., Andrássy út 3.
Október 12. (szerda)
Október 5-7. (szerda-péntek) Danubius Hotel Aréna
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

A HTE Szenior Szakosztálya látogatást szervez a miskolci

Távközlési Múzeumba.
Indulás a Keleti pályaudvarról 8.00 órakor, érkezés
Miskolcra a Tiszai pályaudvarra 10.20-kor. Onnan a
31-es helyi járattal közvetlenül feljuthatunk az Avason
lévő múzeumba.
A látnivaló rendkívül gazdag. Az összes Magyarországon telepített nagyobb központ (7A2, 7DU, IT3,
7DCS, valamint a crossbar ARF, ARM, ARK és a hazai
hálózatból véglegesen leszerelt ADS főközpont. A vitrinekben sok egyéb csatlakozó szerelvény is látható.

International Conference on
Ultra Modern Telecommunications
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 távközlés és az ICUMT-CS a vezérlési rendszerek, automatizálás és robotika területét fedik le. A három egynapos
minikonferencia a hálózatok rendelkezésre állásával,
az optikai hozzáféréssel és a mobil számítástechnikával és hálózatokkal foglalkozik.
HTE (és IEEE) tagok kedvezményesen regisztrálhatnak a rendezvényre.

Október 5. (szerda) 9.00

Miskolc

TH
HTE Klub – IV. em., 431.

Találkozás: 7.30-kor a Keleti pályaudvar főbejáratánál

Október 12. (szerda) 16.00

PT

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya és a HTE Kábeltelevíziós Szakosztálya valamint a Médiaklub előadást
hirdet, egy sok szakembert érdeklő nagyon érdekes
témában. Az előadást a fenti időpontban az alábbi
címen tartjuk meg:

„A jövő kihívásai
a televízió-technológiában”
Előadó: Putz József (Magyar Telecom)
Házigazdák: S.Tóth Ferenc, Stefler Sándor

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklubja, illetve
Digitális Mozgó Világ Klubja a szokásos havi

Október 13. (csütörtök) 17.30
BME I épület, B019
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a BME tehetségtámogató keretprogram és a HTE Médiainformatikai Szakosztály közös összejövetelére:

várja vezetőségi tagjait.

Október 11. (kedd) 16.00

PT

A HTE Média Klub a Kábeltelevíziós és a Vételtechnikai szakosztály együttes szervezésében a következő
programot kínálja:

„Az IPTV szolgáltatások jövője”
Előadó: Bágyi Zsolt (WATT22)
Házigazda: dr. Tormási György

„Beszédkurzus gépeknek –
A beszédtechnológia legújabb
hazai eredményei”
A klubest házigazdája:
Németh Géza, a BME Távközlési és Médiainformatikai
Tanszékének docense, a Beszédtechnológia Laboratórium vezetője
Előadók: Mihajlik Péter adjunktus (BME TMIT),
Berki Sándor az OTDK konferencia győztese,
Sütő László (Magyar Rádió)
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Az előadásokon a beszédtechnológia legújabb hazai
eredményeiről, a gépi beszéd felismerésről és szintézisről (új generációs beszédszintetizátorról), azok határairól, lehetőségeiről és alkalmazásairól (pl. keresés
hangarchívumokban) lesz szó. Az előadásokat kötetlen beszélgetés követi, ahol akár az is megtudható,
hogy becsaphatók-e a gépi beszélőazonosítók gépi
hangtranszformációval.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk! A rendezvény díjtalan.

Október 17. (hétfő) 14.00-15.00
ORFK
Rendőrségi Igazgatási Központ
Budapest XIII., Teve utca 4-6.
A HTE Rádiótávközlési szakosztálya az ORFK Központi Tevékenység Irányítási Központ bemutatását
tervezi. Megtudhatjuk, hogy a rend őreit hogyan, kik
és honnan irányítják. Betekintést kaphatunk a készenléti szervezetek egyikének napi életéből, megnézhetjük működésüket és a tevékenységük során használt
technikai eszközökkel is megismerkedhetünk.
A bemutatón Péterfi Tamás r.alezredes a BRFK
Hír-és Informatikai Osztály vezetője kalauzolja az érdeklődőket, ahol a rádiókommunikáció, a hívás-fogadás, illetve a különböző vizuális technikai megoldások
kerülnek előtérbe.
A rendezvény regisztrációhoz kötött, ezért kérjük az
érdeklődőket, hogy adataikat (név, születési hely, idő,
anyja neve és lakcím) október 1-ig küldjék meg a
toth.csaba@kopdat.hu címre.
Minden kedves érdeklődőt tisztelettel várunk!
Tóth Csaba és Jamrik Péter társelnökök

Október 18. (kedd) 16.00

PT

A HTE Digitális Mozgó Világ Klubja és az AES Magyar
Tagozata szervezésében:

Emlékezés DR. TAKÁCS FERENCRE,
mindannyiunk nagy tanítójára
Házigazdák: HTE, AES, BME
Mély tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit!
Vámos Sándor, HTE DMV Klub vezetője

Október 19. (szerda) 17.00

KPMG – Tanácsterem
Budapest XIII., Váci út 99.

A HTE Projektmenedzsment Szakosztály tagjait, a
Projektmenedzsment Klub korábbi látogatóit, valamint
minden érdeklődőt szeretettel meghívunk a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a PMI Budapest közreműködésével szervezett

14. Projektmenedzsment Teadélutánra
Téma: Projektkultúra
Előadó: Rozsnyai Gábor

A teadélután előadója a projektkultúra témakörében
workshop jellegű beszélgetést tervez, melynek témája
és tartalma többek között a projektekben, projektmenedzsmentben aktívan résztvevők szerepe a projektkultúra ápolásában lesz. A téma előadása kiegészül a
hallgatóság aktív részvételével. A beszélgetésben szó
lesz értékek, feltételezések, értelmezések közöttünk
meglévő és megosztott halmazáról, amely meghatározó közös felfogásunkban, ennek elemeiről, elemzéséről. Célkitűzés, hogy közös kép alakuljon ki a projektkultúra terjesztésének, fejlesztésének kérdéséről, ennek mérhetőségéről, méréséről. A workshop vizsgálni
kívánja a projektkultúra hatásait, elsősorban a vállalat
egészére, a környezetre és nem utolsósorban a projektek sikerességére.
A teadélután hatékonyságának és hatásosságának
növelése érdekében a gabor.rozsnyai@gmail.com címen
várjuk a témában meglévő különböző nézeteket, véleményeket.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsmentszakmai-teadeleutan-jelentkezesi-lap

Október 24. (hétfő) 17.30

A HTE Számítástechnikai Szakosztálya, a European
Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága és az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvénye:

„Az alkalmazások felhasználóinak
felügyelete CheckPoint-tal”
A szociális hálók és a Web2.0 alkalmazások elterjedése alapjában változtatja meg internet használati
szokásainkat. A vállalatok ezáltal minden eddiginél
nehezebben tudják az IP címek, portok vagy protokollok blokkolásával korlátozni felhasználóikat. A Check
Point legújabb fejlesztései erős azonosság és alkalmazás-felügyeletet tesznek lehetővé, több ezer alkalmazás és több százezer webes widget elérésének
egyedi, akár felhasználónkénti korlátozásával.
Előadó: Csósza László (CheckPoint Hungary)

Október 27. (csütörtök) 18.00
BME
I épület, IB017 – XI. Magyar tudósok krt. 2.

TÁVKÖZLÉSI KLUB
A HTE Távközlési Szakosztálya szervezésében a Távközlési Klub 18.00 és 20.00 óra között várja az érdeklődőket.
A klubnap témája:

„2011 Űrodüsszeia: a műholdak
csak apró pontok a fejünk felett?”
Házigazda: Bacsárdi László,
a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

II

PT

Mindennapjaink során nagyon sok olyan eszközt használunk, amelyek mögött űreszközök állnak. Ezek nagyon
egyszerűen kezelhetőek – gondoljunk csak egy navigációs készülékre –, azonban a mögötte álló mérnöki
megoldások már igen összetettek és különlegesek.
A tervek szerint 2011 októberében indul az európai
navigációs rendszer, a Galileo első két műholdja. Ez
adja az egyik apropóját annak, hogy októberi rendezvényünkön figyelmünket a fejünk felett keringő műholdakra irányítsuk.
Milyen előnyökkel és nehézségekkel jár egy európai navigációs rendszer kiépítése? Mennyire erős az
űripari verseny az űrkommunikáció területén és magyar eredményekkel meg lehet-e jelenni nemzetközi

porondon? A Távközlési Klub októberi rendezvényén
a felkért szakemberektől választ kaphatunk ezekre a
kérdésekre, és megtudhatjuk azt is, miért nem csak
apró pontok a fejünk felett keringő műholdak…
A rövid vitaindító előadásokat kötetlen vita és klubszerű beszélgetés követi. A rendezvény díjtalan, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben érdeklődik valamilyen téma iránt, melyről
hasznosnak érezné, hogy a Távközlési Klub keretein
belül vitassuk meg, kérem, küldje el javaslatát a
javaslat@hte.tmit.bme.hu
címre, vagy beszéljünk róla a klubnap alkalmával!
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