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Rendezvénynaptár  2011 SZEPTEMBER 

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt! 

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

 

Szeptember  8. (csütörtök) 16.00 TH 
HTE Klub – IV. em., 431. 

 
HTE Digitális Mozgó Világ filmklub programjában: 

„A  NYOLCAK NYOMÁBAN” 
Dokumentumfilm-bemutató 

Vendégünk: Szalay Péter, a film rendezője 

Moderátora: Nagy Ernő (HSC), 
a klub művészeti vezetője, a film operatőre 

Házigazdák: dr. Takács Ferenc, BME-HIT 
Vámos Sándor, DMV 

 

Szeptember 13. (kedd) 16.00  PT 
 
A  HTE Média Klub, a Kábeltelevíziós és a Vételtechnikai 
Szakosztály együttes szervezésben a következő prog-
ramot kínálja: 

„A hazai televízióadó-fejlesztés  
és gyártás története” 

Előadó: Dr. Falus László 

Házigazdák: Dr. Tormási György és Vámos Sándor 

 

Szeptember 14. (szerda) 17.00 KPMG Székház 
Tanácsterem – XIII. Váci út 99. 

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

13. Projektmenedzsment Teadélutánra 
Téma: Mi lehet az ERP bevezetési projektben  

az ügyféloldali projektvezető felelőssége? 
 
Előadó: Vida Gábor principal (IFUA Horváth&Partner) 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:  

http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsment 
-szakmai-teadeleutan-jelentkezesi-lap 

 

 
 
 
 

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.  

Invited speakers: 

Gábor Mátrai, Vice President,  
National Media and Infocommunications Authority, 
Hungary  
  Regulatory Challenges of  

  the Electronic Communications in Central-Eastern 

  European Countries  

Christopher Mattheisen, Chairman and CEO, 
Magyar Telekom, Hungary  
  We have an App for that – Future of ICT and  

  Telecommunications in Hungary  

Mark Jamison, Director, 
Public Utility Research Centre, University of Florida  
  U.S. and European Regulation:  

  Converging, Colliding, or...?  

Joao Schwarz da Silva, Research Fellow, SNT, 
University of Luxembourg  
  Towards the Mobile Internet –  

  Some Evolution Perspectives  

A rendezvény fő támogatója a Magyar Telekom Nyrt. 
További támogatók: Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács és a Nemzeti 
Civil Alapprogram. 

 

Szeptember 22. (csütörtök) 18.00 BME 
I épület, IB017 – XI. Magyar tudósok krt. 2. 

TÁVKÖZLÉSI KLUB 
A HTE Távközlési Szakosztálya szervezésében a Táv-
közlési Klub 18.00 és 20.00 óra között várja az érdek-
lődőket.  
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A klubnap témája:  

„Mobil eLTErjedés: 
a 4G mobil hálózatok virágkora?” 

Házigazda: Imre Sándor (BME-HIT tanszékvezető) 

Vitaindító előadók:  

Döbrössy Gábor 
(Vodafone, műszaki vezérigazgató-helyettes) 

Huszlicska József 
(Telenor, műszaki vezérigazgató-helyettes) 

Tremmel János 
(Magyar Telekom, hálózatfejlesztési igazgató) 

 
A mobil távközlés, másfél évtizedes dinamikus fejlő-
dése során több súlyponteltolódást is megélt már. A 
jelenleg bevezetés alatt álló LTE rendszerek nemcsak 
adatátviteli sebesség növekedést eredményeznek majd, 
hanem a szolgáltatási paletta is jelentősen átalakul-
hat. Mindezen változásokat jelentősen befolyásolja, 
hogy ma már a mobil rendszerek nem elszigetelt háló-
zatok, hanem egy összetett infokommunikációs világ 
szerves részét képezik, így kölcsönhatásban vannak 
más megoldásokkal is. Távközlési Klubunk rendezvé-
nyén az LTE-ben rejlő lehetőségeket és a bevezetéssel 
járó kihívásokat járjuk körül a három hazai mobil-
szolgáltató vezető műszaki szakemberének segítsé-
gével. 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! 

 
 
Szeptember 22. (csütörtök) 16.00-18.00 BME 
I épület, B110 Tanácsterem  – XI. Magyar tudósok krt. 2. 
 
A HTE Projektmenedzsment Szakosztálya, együttmű-
ködésben a BME Híradástechnika Tanszékével és a 
Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszé-
kével szeretettel meghívja az érdeklődő kollégákat a 

8. Projektmenedzsment Műhelybe 
Téma: Projektek kommunikációs területei  

és kritikus kérdései 
 
– Kommunikációs stratégia, a projekt kommunikáció  
 céljai, tervezés, taktika, megvalósítás; 
– vállalati- és projekt kommunikáció kapcsolata  

(vállalati kultúra és szakmai kultúrák hatása a 
kommunikációra); 

– a projekt-kommunikáció irányai  
(PM-stakeholderek, PM-szponzor, PM funkcionális 
vezetők, PM-partnerek, projekt és külvilág),  
és a projekt marketingje  
(azaz vállalaton belül és kívül kinek mit kell „eladni”); 

– a projektmunka kommunikációs megoldásai  
 (írásos és szóbeli), eszközei (indító dokumentum,  
 terv, helyzetjelentés, beszámoló); 
– a projekt előkészítése és tervezése, minőség- 
 menedzsment, kockázat- és konfliktuskezelés,  
 a projektlezárás, mint a kommunikáció eszköze; 
– a kommunikáció hatékony direkt és indirekt  
 módszerei. 

A Műhely bevezető gondolatai a  
http://blog.mfor.hu/projekt oldalon olvashatók.  

A Projektmenedzsment Műhely munkájában minden 
érdeklődő előzetes regisztrációt követően (e-mailben: 
gpronay@procompass.hu), ingyenesen részt vehet. A 
részvétellel 2 PDU (Professional Development Unit) 
pont szerezhető (PMP minősítettek és minősítésre ké-
szülők számára). 

Az őszre tervezett következő Műhely időpontja:  
november 24.  
A téma kiválasztása a szeptemberi Műhelyen történik 
a résztvevők javaslata alapján. 

 

Szeptember 22. (csütörtök) 16.00  PT 

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya és Kábeltelevíziós 
Szakosztálya előadást hirdet egy nagyon érdekes és 
régóta vitatott témában.  
Az előadást a fenti időpontban az alábbi címen tartjuk 
meg: 

„Akusztikai igényesség 
és a kábeltelevízió” 

Előadó: Solti Miklós 

Házigazdák: S.Tóth Ferenc és  Stefler Sándor 

 

Szeptember 26. (hétfő) 14.00  BHE telephelye 
Bonn Hungary Electronics, IV. Ipari Park u. 10. 

 
A HTE Rádiótávközlési Szakosztályának szervezésében 
üzemlátogatással egybekötött előadás hangzik el az 
alábbi címmel: 

„Repeaterek a TETRA rendszerben” 

Előadók: Marosi Norbert és Mirk Zoltán 

 

Szeptember 26. (hétfő) 14.00  TH 
HTE Klub – IV. em., 431. 

 
Előadás a HTE Szenior Szakosztály szervezésében:  

„A HTE feladatai 
a tisztújítást követően” 

Előadó: Nagy Péter, HTE 

Házigazda: Nemes László, Szakosztály elnök 
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Szeptember 26. (hétfő) 17.30  PT 
 
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, a 
European Organisation for Quality MNB Informatikai 
Szakbizottsága és az ISACA Magyar Fejezete közös 
rendezvénye: 

„Központosított, költséghatékony 
távfelügyelet – Spectator” 

– Videó és riasztó távfelügyeleti megoldás, amellyel  
 lehetséges egyetlen diszpécseri állomásról számos,  
 különböző platformon működő riasztó- és kamera-  
 rendszert felügyelni (ATM és bankfiók távfelügyelet). 

– Alkalmas több, különböző kommunikációs rendszert  
 is fogadni – GSM, analóg és digitális telefon, URH,  
 TETRA, VoIP – egyetlen kezelő felületen.  

– Minden riasztást – legyen az akár videó – rögzít és  
 naplóz, csakúgy, mint a kezelt telefonhívásokat. 
– Kis sávszélesség mellett is lehetővé teszi nagyon jó  
 minőségben a kamerák képeinek fogadását, ezáltal  
 kommunikációs költséget takaríthatnak meg. 

Előadó: Dellei László, Nádor Rendszerház 

 

 

ELİZETES  
PROGRAMAJÁNLAT   

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. 

 

 

 


