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2009. 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 a megalakulása óta az információs társadalom kialakulása és fejlődése 
érdekében egymással szorosan együttműködő és összefonódó távközlés, 
műsorszórás, számítástechnika, informatika, elektronika, elektronikus média, 
tartalomkezelés és további rokon szakmák – együtt: az infokommunikáció – 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.  
 
A HTE Alapszabály rendelkezéseinek, további szabályzatainak megfelelő 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.  
 
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.  
 
A közhasznú tevékenységről készült beszámolón túl a HTE közzéteszi a törvény által 
előírt tartalommal az auditált egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és 
eredménykimutatását, valamint a független könyvvizsgálói jelentést.  
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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 2009-es évben Költségvetési támogatást nem kapott. 
 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 Tétel megnevezése 2008.12.31 
(e Ft-ban) 

2009.12.31 
(e Ft-ban) 

Változás 
(e Ft-ban) 

Változás 
% 

D. Saját tőke (14.-19. Sorok) 62 070 56 777 -5 293 -8,5% 

I. INDULÓ TŐKE 18 068 18 068 0 0,0% 

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 25 871 44 002 18 131 70,1% 

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - -  - - 

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - -  - - 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEV-BŐL. 17 709 -5 809 -23 518 -132,8% 

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL 422 516 94 22,3% 

E. CÉLTARTALÉK - - - - 

F. Kötelezettségek (22.-23. Sorok) 32 924 5 757 -27 167 -82,5% 

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 784  0 -784 -100,0% 

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 32 140 5 757 -26 383 -82,1% 

G. Passzív id őbeli elhatárolások 17 872 509 -17 363 -97,2% 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 112 866 63 043 -49 823 -44,1% 

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

a helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok  
társulásától és mindezek szerveit ől kapott támogatás 
mértékének kimutatása 

 
A HTE az alábbi szervezetektől (pályázat vagy egyedi megállapodás alapján) kapott 
támogatást:  
 
Szerv neve  Cél Összeg  

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

Veszélyhelyzeti Kommunikáció 
Tudományos Konferencia 2009. 
november 11-13 között Hévízen 

1,6 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

IEEE Wireless Communications and 
Networking Conference 2009 
rendezése 

3,5 M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat 

Első magyar-japán közös konferencia 
a jövő infokommunikációs 
technológiájáról konferencia rendezése 
2009. június 29-30 között Budapesten 

2M Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal Mecenatúra pályázat Áthúzódó pályázatok 7,65 M Ft 
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6. A vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatások mértékének 
kimutatása 

 
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (munkabér, költségtérítés) éves 
összege 9.000.000 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 megfelelő 
megfogalmazásban tartalmazza. Az egyesület tevékenységét az alábbi közhasznú 
célok megvalósítása érdekében fejti ki:  

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

− a tagok szakismeretének bővítése a hazai és külföldi tudományos 
eredmények, műszaki, üzleti és szabályozási trendek, technológiai és 
társadalmi innovációk megismertetésével, valamint szakmai kapcsolatok 
létesítése révén,  

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

− a nemzetközi szakmai fejlődés és a hazai lehetőségek szintézisét célzó állami, 
akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktatói szférát érintő 
kezdeményezések és véleményezések, 

− a szakterület társadalmi fórumának és képviseletének létrehozása, a szakmai 
állásfoglalások, csoportérdekek és a szakmai fejlődésből következő tennivalók 
összehangolása,  

− a tudomány-, hírközlés- és informatikatörténet művelése, hagyományőrzés.  
 
7.1.2. Az egyesület közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat. Az 

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

 
7.1.3. Az egyesület a 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.  

 
7.1.4. A folyamatos jogszabály-véleményezési munkát végeztünk többnyire a 

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ megkeresésére. 
Kapcsolatot tart fenn a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai 
Tagozatával, és tagjain keresztül részt vesz e testület munkájában.  
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7.1.5. Tagjai szakértői tevékenységének szervezésével műszaki és tudományos 

feladatok megoldásában vesz részt. Külön kiemelendő a HTE által 2009-ben 
végzett Kutatás- Fejlesztési tevékenység. A T-Kábel Magyarország Kft-vel volt 
együttműködésünk; tapasztalatok felkutatása, szakmai újítások napi működésbe 
való becsatornázása szerepelt a feladatok között.  

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

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

 
7.1.7. Elősegíti külföldi és magyar vállalatok, intézmények szakmai, üzleti 

kapcsolatait. Kapcsolatot tart más – közös célokat megfogalmazó – szakmai 
közösségekkel, többek között Hírközési Érdekegyeztető Tanács, Informatikai 
Vállalkozások Szövetsége, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Közlekedéstudományi Egyesület. 

 
7.1.8. Biztosítja a szakmai társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges 

feltételeket (szervezet, helyiség, publikálási lehetőség, stb.). Megteremti a klubélet 
feltételeit és ennek révén is segíti a legkülönfélébb szakmai érdekek kifejeződését. 
Lehetőséget biztosít a HTE a szervezeti egységek rendezvényeinek részére az 
Andrássy út 3-ban található „Postamúzeum” konferenciatermében illetve a HTE 
székhelyén a 431-es szobában. 

 
7.1.9. Szakmai közösségek (szakosztályok, munkahelyi és területi csoportok) és 

klubok szakmai rendezvényeket szerveznek, melyek a közéleti tevékenység 
gerincét alkotják. Az alábbi szakosztályok tevékenykednek a HTE-ben:  

 

- Digitális Rádió Kör, 
- Dokumentumtechnológia 

szakosztály, 
- e-Magyarországért szakosztály, 
- Energiaipari távközlési 

szakosztály, 
- Győri csoport, 
- Kábeltelevíziós szakosztály, 
- Közlekedéshírközlési 

szakosztály, 
- Média Klub, 
- Médiainformatikai szakosztály, 
- Mikro- és nanoelektronikai 

szakosztály, 

- Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar csoport,  

- Paksi csoport, 
- Projekmenedzsment Szakosztály 

(TIPIK), 
- Puskás Tivadar Távközlési 

Technikum csoport, 
- Soproni csoport, 
- Számítástechnikai szakosztály, 
- Szegedi csoport,  
- Szenior szakosztály, 
- Távközlési szakosztály, 
- TETRA szakosztály, 
- Vételtechnikai szakosztály, 
- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem csoport.
 
7.1.10. Feladatának tekinti a közép- és felsőfokú szakoktatás segítését, 

közreműködik a szakmai oktatásügy, a képzés és továbbképzés fejlesztésében. A 
HTE szerepet vállalt az egyetemi hallgatók felkészítésébe a szakmai életben való 
aktív részvételre, a szakirányú oktatás, az ipar és szolgáltatás területén. A HTE 
erősítette a kapcsolatait az oktatási intézményekkel, rendezvényeket szervezett az 
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intézményekben Óbudai Egyetem – HTE Elnökségi ülés, Ütköző nevű 
rendezvénysorozat, Puskás Tivadar Távközlési Technikum - Választmányi ülés, 
Műegyetem - Távközlési klub, Projektmenedzsment szakosztály, 
Médiainformatikai szakosztály rendezvényei. 

 
7.1.11. Bel- és külföldi tanulmányutakat szervez. Kapcsolatot létesít és tart fenn 

külföldi társszervezetekkel, elősegíti tagjai részvételét külföldi konferenciákon, 
illetve külföldi szakemberek részvételét saját rendezvényein. Az International 
Broadcasting Conference-re illetve az ANGA Cable-re szerveztünk szakmai 
tanulmányutat. 

 
 

7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenysé gek 
A HTE az alaptevékenységét a szakmai kultúra terjesztése, a kutatás-fejlesztési 
eredmények ismertetése, az ismeretterjesztés és az oktatás területén folytatja. 
Közhasznú feladatokat lát el a különböző szakmai események és a szakértői munkák 
szervezésével, ami nagy részben a működés anyagi hátterét is biztosítja.  
 
7.2.1. Jubileumi események általában 

Az egyesület 2009-ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját, ezért a HTE 
Választmánya a teljes 2009-es évet jubileumi évnek nyilvánította. Az alábbi 
tevékenységek, rendezvények jelezték a jubileumi évet. 

− A HTE logójába beépítettük az alapítás évét. 
− Az Egyesület folyóiratainak, a Híradástechnikának 

és az Infocommunications Journal-nak, valamint 
Hírlevelének minden számán jeleztük: A HTE 60 
éves. 

− Az év elején ünnepi elnökségi üléssel és „Szélessávon mindenkihez!” 
témájú szakmai konferenciával emlékeztünk meg a HTE 60 évvel azelőtti 
bejegyzéséről. 

− A tavaszi közgyűlésünk döntése alapján ősszel első alkalommal iktattunk 
be tiszteletbeli elnökségi tagokat, köszönetünket fejezve 
ki évtizedes áldozatos egyesületi munkájukért. 

− Az év során a jubileum jegyében rendeztük 
eseményeinket és kiemelve a sorozat csúcspontjaként a 
9. HTE Kongresszusunkat  

− „A HTE 60 éve” címen, egyesületünk és szakmánk 
krónikáját feldolgozó 300 oldalas könyvet és egy hozzá 
kapcsolódó DVD-t készítettünk, amelyet először a 
jubileumi kongresszuson tarthattunk a kezünkben. 

− Jogi tagjainknak emléklap átadásával köszöntük meg támogatásukat. 
− Az évfordulóra HTE 60 jubileumi emlékérmet hoztunk létre és 

adományoztunk az egyesületben, vagy az 
egyesületért kifejtett kimagasló személyes 
tevékenységekért. 

− Közreműködtünk többek között a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesülettel, Puskás Tivadar 
Távközlési Technikummal a legjelentősebb 
díjunk névadója, Puskás Tivadar budapesti köztéri szobrának 
felállításában. 

− Az év végén a Jubileum keretében tartottuk meg a HTE Elnökségi ülését. 
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7.2.2. A 2009-ben 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.  

 
7.2.3. A 2009-es kiemelkedő programjai voltak: 

 
− 01.22. SMART metering konferencia 

Együttműködve a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, a 
Méréstechnikai, Autamatizálási és Informatikai Tudományos 
Egyesülettel. 

− 01.27. Szélessávon mindenkihez, Ünnepi elnökségi ülés (Millenáris) 
A Miniszterelnöki Hivatallal közös szervezésben. 

− 02.19. Szigorló villamosmérnökök szemináriuma (Kandó) 
− 03.18. Huszty Dénes Alapítvány díjátadás 
− 04.02. Projektmenedzsment Fórum 2009 
− 04.05-08. WCNC 2009 

IEEE Wireless Communications and Networking Conference 2009 
(Marriott szálló – Hanzó Lajossal együttműködve, University of 
Southampton) 

− 05.08-10. 11. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia Temesvár 
Temesvári Magyar Diákszervezettel közösen 

− 05.20. HTE Végzős konferencia (Műegyetem) 
− 05.21. HTE Közgyűlés (Aranytíz konferenciaközpont) 
− 05.25. Portugál- Magyar Best Practice Exchange konferencia 

és workshop (Millenáris) 
− 06.25. Új szabályozási keretcsomag könferencia 

(Magyar Tudományos Akadémia – Nemzeti Hírközlési Hatósággal 
közösen) 

− 06.29-30. FuturICT 2009 
First Hungarian-Japanese Joint Conference on Future Information 
and Communication Technologies (Műegyetem - BME Távközlési és 
Médiainformatikai tanszékkel közösen) 

− 08.11-13. Kárpát-Medence Nyári Egyetem  
(Nagyvárad – Temesvári Magyar Diákszervezettel közösen) 

− 10.09. Puskás konferencia a Gyáli úton 
− 10.14. Kommunikáció 2009 konferencia 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
− 11.04. HTE Jubileumi Kongresszus (Bourbon rendezvényház) 
− 11.11-13. Veszélyhelyzeti kommunikáció nemzetközi konferencia  

(Hévíz – Kandóval közösen) 
− 11.24-25. Accelerating competitiveness in infocommunications regulatory 

steps to be taken in the electronic communications, 
Infokommunikációs Jogi Centrum 

− 12.08. Innovációs Techshow  
(Millenáris – Mobilitás és Multimédia Klaszter, Médiainformatikai 
szakosztály közös szervezésében) 

− 12.10. HTE Elnökségi ülés (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar) 
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7.2.4. Az egyesület folyóirata a Híradástechnika, tudományos igényű szaklap, 
amely publikációs lehetőség biztosításával a szakterület új eredményeit közvetíti. 
A HTE egyéni tagok kedvezményesen fizethetik elő. A folyóirat honlapja 
www.hiradastechnika.hu  

2009-ben új szerkesztési elveket léptettünk életbe és ennek megfelelően 
megváltoztattuk a lap megjelenési struktúráját is. A fő célkitűzés az volt, hogy 
széválasszuk a lap két fő misszióját, a színvonalas szakmai ismeretterjesztést és 
a kutatási eredmények publikálását.  

A megjelenési struktúra legfontosabb változása az volt, hogy az 
eddigi évi 2 angol szám helyett évi négy számmal 
negyedévenként megjelenő idegennyelvű folyóirattá válhat majd a 
mostani angol folyam. A magyar lapszámokat ugyanakkor 
ritkítottuk, kéthavonta kettős számként, bár nem kettős 
terjedelemben jelentek meg, tehát összesen 6. A magyar számok 
váltak a színvonalas ismeretterjesztés fórumává, a kutatási 
cikkeket eleve angolul kértük, az egyidejűleg bevezetett, a 
nemzetközi standardoknak megfelelő bírálati procedúra után, ill. annak sikeres 
lezárását követően.  

A magyar számokban jó ismeretterjesztő, áttekintő cikkek 
jelentek meg, emellett a tartalmat állandó rovatokkal is 
érdekesebbé, színesebbé tettük: ilyenek voltak a páyázati 
felhívások, a kutató-oktató műhelyek bemutatkozásai, a hazai és 
EU-s projektek összefoglalói, könyvismertetések, hírek. Két 
állandó rovatot külön is érdemes kiemelni: az NHIT IT3 
projektjét, amely rendszeresen jelentkezik nemzetközi és 
kommentált szakmai hírcsokorral, valamint a HTE 

Projektmenedzsment szakosztályának cikksorozatát. 

A nemzetközi lappá alakulás első lépéseként nemzetközi tanácsadó testületet 
alakítottunk a nemzetközi cikkbírálati rendszer kialakítása érdekében, illetve 
ősszel kértük felvételünket a „Scopus”-ba, a tudományos szaklapok adatbázisába. 
Az elbírálást év végére jelezték, de 
december végéig nem érkezett értesítés.  

Az Internetes látogatottságunk 
alacsonynak mondható, naponta 10-20 
látogatás érkezik az oldalra. Ebben komoly 
fejlődési lehetőségek rejlenek. 

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

véleménycsere eszköze, amelynek nyilvánossághoz történő közvetítését az 
egyesület biztosítja. Az Egyesület összes tagja, valamint a honlapon 
feliratkozottak elektronikus formában is megkapják a Hírlevelet valamint annak 
részét képező aktuális rendezvénynaptárat. A honlapra felkerültek a 
rendezvényekről készült fotók, illetve beszámolók. Rendszeresen készítünk 
elemzést a honlap látogatottságáról, amely visszajelzést ad az elektronikus 
kommunikációnk hatékonyságáról. 
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Az internetes forgalom forrásainak elemzésében (ld. lent) háromfajta forrást 
különböztetünk meg: 

- Közvetlen forgalom: a látogatók vagy 
a böngésző URL-sávjába írták be az 
oldal címét, vagy másik program (pl. 
levelezőben) kattintottak linkre. 

- Hivatkozás: a látogatók egy másik 
weboldalon lévő hivatkozást 
követtek. 

- Kereső: a látogatók valamilyen 
kereső találatát követve érkeztek az 
oldalra. 

A források abszolút forgalmán látszik, hogy a keresőből érkező forgalom általában 
viszonylag fix, bár nyáron ez is csökkent. A novemberi kiugró forgalom elsősorban 
a közvetlen forgalom növekedésének volt betudható. 

 
7.2.6. Az év során nagy figyelmet fordítottunk a tagnyilvántartás Internetes 

adatfrissítésére, melyet a HTE tagok tudnak adminisztrálni. Folyamatosan 
lehetőséget biztosítottunk a dombornyomott bankkártyával való fizetés 
lehetőségére, ami nemcsak kényelmesebbé tette a tagdíjfizetést, de 
egyszerűsítette az adminisztrációt is. 

 
7.2.7. A 2009-es év a HTE nemzetközi kapcsolatait illetően eseményekben 

gazdag időszak volt. Egyrészt megújítottuk a testvérszervezeti (Sister Society) 
együttműködésünket az IEEE Communications Society-val. Másfelől elkezdtünk 
egy hosszadalmas pályázati folyamatot, 
melynek célja az IEEE ComSoc egyik 
legnagyobb és legrangosabb konferenciájának, 
az ICC – International Conference on 
Communications nevű rendezvénynek a 
Budapestre hozatala 2013-ban. Az írásos 
pályázati anyag elkészítése után a nemzetközi 
döntőbizottságnak 2009. novemberében 
mutattuk be a terveinket, döntés 2010. 
májusban várható.  Nagy Péter, John Vig, Hanzó Lajos, Vida Rolland 

 
Igyekeztünk szorosabbra fűzni kapcsolatainkat az IEEE-nek a környező 
országokban található helyi szervezeteivel, és sikerült elérnünk az osztrák, a cseh, 
a szlovák, a lengyel, a szlovén, a román és a macedón IEEE szervezeteket.  

 
7.2.8. Mindemellett fontos előrelépés történt a kapcsolatok kiépítésére a határon 

túli magyar tudományos szervezetekkel, ezen belül pedig elsősorban az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társasággal folytatott együttműködésben. A HTE 
és az EMT képviselői kölcsönösen részt vettek egymás rendezvényein, és letették 
egy hosszú távú együttműködés alapjait. A HTE részt vett, a Temesvári Magyar 
Diákszervezettel (TMD) közösen a 11. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia 
szervezésében is, melyet 2009. május 8-10. között rendeztek meg Temesváron. A 
konferencia lebonyolításában nyújtott segítségen kívül a HTE részt vállalt a 
szakmai program kialakításában is. Simon Csaba, a BME kutatója és a HTE 
külügyi bizottságának tagja részt vett a dolgozatok bírálati folyamatában és az 
„Internet új útjai” címmel egy meghívott tudományos előadást is tartott. A HTE 
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szintén szerepet vállalt a 8. Kárpát-medencei Nyári Egyetem (2009. augusztus 11-
16, Nagyvárad) szakmai programjának kidolgozásában is. 

 
7.2.9. A HTE Dr. Buttyán Levente által vezetett Tudományos Bizottsága 2009-ben 

is diplomaterv / szakdolgozati pályázat kiírásával ösztönözte a fiatal szakemberek 
bevonását az egyesületi életbe. A pályázatot ismét 2 kategóriában hirdette meg a 
HTE: 

− A kategória – egyetemek MSc programja vagy 5 éves képzés  
− B kategória – egyetemek BSc programja vagy főiskolai képzés 

A pályázatra összesen 29 dolgozat érkezett, 17 az A és 12 a B kategóriában.  

A dolgazotok bírálatát az alábbi Bíráló Bizottság végezte: Barta József, Ericsson; 
Bencsáth Boldizsár (titkár), BME-HIT; Buttyán Levente (elnök), BME-HIT; Cserny 
László, Dunaújvárosi Főiskola; Farkas Károly, Nyugat-Magyarországi Egyetem; 
Gosztony Géza, Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Gyenes Péter, Nokia 
Siemens Networks; Kántor Csaba, Magyar Telekom PKI; Kiss Zoltán, Budapesti 
Műszaki Főiskola; Kovács János, Gábor Dénes Főiskola; Nagy Péter, HTE. 

Minden dolgozatot két  bíráló értékelt az alábbi szempontok szerint: a téma 
korszerűsége, a kapcsolódó irodalom feldolgozása, tartalmi mélység és formai 
elemek. Az értékelések alapján a Bíráló Bizottság az alábbi dolgozatokat 
választotta díjazásra: 

A kategória: 

1. Viktóriusz Ákos: GPS alapú 
navigációs rendszer vak és 
gyengénlátó felhasználók számára 
Symbian alapú okostelefonokra; 
konzulensek: Dr. Németh Géza és 
Tóth Bálint Pál, BME-TMIT 

2. Mazroa Dániel: Optikai 
regenerátorok szimulációja és 
mérése; konzulens: Gerhátné Udvary 
Eszter, BME-SzVT, Paksy Géza, 
BME-TMIT, Jeszenői Péter, Magyar 
Telekom PKI 

3. Zámbó Tamás: Rádiós erőforrás-
kezelés negyedik generációs (4G) 
mobil rendszerekben; konzulens: Imre 
Sándor és Mráz Albert, BME-TMIT

B kategória: 

1. Pék Gábor: Security Verification of 
Stateful Firewalls; konzulens: Buttyán 
Levente és Ta Vinh Thong, BME-HIT 

 
2. Hidasi Balázs: Újfajta, automatikus, 
döntési fa alapú adatbányászati 
módszer idősorok osztályozására; 
konzulensek: Gáspár-Papanek 
Csaba, BME-TMIT 

3. Pólik Zoltán: Examination and 
Development of RF Inductors by 
Using the Finite Element Method; 
konzulensek: Kuczmann Miklós, 
Széchenyi István Egyetem 

 

A fenti díjakon túl a Bíráló Bizottság külön díjra javasolta az alábbi dolgozatot 
interdiszciplináris jellege miatt: Petróczi Attila István Pénzügyi idősorok 
előrejelzése adatbányászati módszerekkel; konzulensek: Gáspár-Papanek Csaba, 
BME-TMIT 
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7.2.10. Elismerte tagjai kiemelkedő tudományos és szakmai tevékenységét, az 
egyesületi közösség fejlődését segítő munkáját erkölcsileg és anyagilag támogatta 
díjak, kitüntetések formájában.  

A tavaszi közgyűlésen Puskás Tivadar díjat kapott 
Borbély Gábor, Füredi Ágnes, Jász Gábor, Sipos Attila, 
Urbán György.  

HTE arany jelvényt kapott Bartha József, Bozóki Sándor, 
Gajdos Sándor, Győri Erzsébet, Heszberger Zalán, Imre 
Gábor, Rajnai Zoltán, Rurik Péter, Szesztay Péter. 

HTE ezüst jelvényt kapott Adamis-Szél Viktória, Bencsáth Boldizsár, Bódi Antal, 
Dombi András, Erhardt Zoltán, Gerhátné Udvary Eszter, Gulyás András, 
Hajagosné Lassner Éva , Jeszenői Péter, Lindenberger Béla, Nagy Ernő, Németh 
Felicián, Zömbik László. 

Elismerő oklevelet kapott Kormányos Zsolt, Malomsoky Szabolcs, Rétvári Gábor, 
Szpisják Tibor, Vannai Nándor. 

Pollák-Virág díjat kaptak a Híradástechnika folyóiratban megjelent cikkeik alapján: 
a Kutatási cikkek kategóriában: 
− Gál Zoltán: NGN szolgáltatások sávszélesség menedzsmentje 
− Czirkos Zoltán - Hosszú Gábor: Peer-to-peer alapú betörés érzékelés 
− Jeszenői Péter: Passzív optikai hálózatok mérése 

 
a Tutorial cikkek kategóriában: 
− Gyöngyösi László - Imre Sándor: A kvantumkriptográfia infokommunikációs 

alkalmazásai 
− Szentgyörgyi Attila – Szabó Géza – Bencsáth Boldizsár: Bevezetés a 

botnetek világába 
− Győri Erzsébet, Vendégszerkesztő: Infokommunikáció a közlekedésben 

 
7.2.11. Az év során számos pályázatot nyújtott be a programjai megvalósításához, 

többek között a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatalhoz, a Nemzeti Kultúrális Alaphoz, a Magyar Turizmus Zrt-hez 
a Konferencia Nagyköveti Program keretében. 

 
7.2.12. Az Egyesület részt vesz szakterülete nemzetközi szervezeteiben, 

kapcsolatot tart más, közösségi célokat megfogalmazó szakmai közösségekkel 
(pl. Magyar Mérnöki Kamara, IEEE, Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége).  

 
7.2.13. Az Egyesületet az Országgyűlés Civil Irodája regisztrálta a civil szervezetek 

között.  
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7.3. Vállalkozási tevékenységek 

 
A HTE tulajdonában levő, már nem használt eszközök értékesítéséből befolyt 
árbevételt a vállalkozói adóról szóló törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó 
értelmezése vállalkozási tevékenységnek minősíti.  
Ezen tételeket tüntettük fel összességében az eredménykimutatás „Vállalkozási 
tevékenység bevétele” soron. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. május 20. 
 
 
 

Horváth Pál sk. 
főtitkár 

 


