Rendezvénynaptár 2011

MÁRCIUS

Valamennyi rendezvényünkön szívesen látunk minden érdeklődőt!

műegyetemista hallgatóknak. Minden
szeretettel várunk! A rendezvény díjtalan.

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

érdeklődőt

Médiainformatikai szakosztály nevében:
Március 2. (szerda) 9.00 óra

A Vételtechnikai Szakosztály, a Kábeltelevíziós
Szakosztály valamint a Média Klub a fenti időpontban
és helyen tartja
TISZTÚJÍTÓ GYŰLÉSÉT
amelyen az egyes szakosztályok tagsága az új
vezetőségekről és a küldöttekről szavaz.
Mindhárom szakosztály tagjait
szeretettel várjuk az összejövetelre!

Március 7. (hétfő) 14.00 óra

Dr. Magyar Gábor (elnök) és
Dr. Szűcs Gábor (titkár)

PT

TH IV. 431.
HTE Klub

A HTE Szenior Szakosztály szervezésében előadás
hangzik el
"Ausztrália. Versenyfutás a kengurukkal"
címmel, vetített képekkel
Előadó: Dr. Berceli Tibor professzor (BME)
Házigazda: Nemes László (Szakosztály elnök)

Március 17.(csütörtök) 17.30 óra BME I ép., IB019
1117 Budapest,Magyar Tudósok krt. 2.
Médiainformaikai Szakoszály programajánlója:
"Tehetséges műegyetemista hallgatók
a világsiker útján"
Milyen ötletre épült a műegyetemista diákok
világsikere a Microsoft Imagine Cup versenyén?
Milyen a koktél recept magyar módra? Mely
alkalmazás(oka)t karolta fel a Microsoft a Windows
Phone 7 számára? Hogyan és milyen ötletből kell
olyan alkalmazást készíteni, ami több millió
felhasználóval rendelkezik?
Mindezekre a kérdésekre választ kap, ha eljön a HTE
Médiainformatikai szakosztálya klubestjére és további
kérdéseket tehet fel a sikeres jelenlegi (és volt)

Március 21. (hétfő) 14.00 óra

PT

A HTE Rádió-távközlési Szakosztály szervezésében
előadás hangzik el az alábbi címmel:
„Áttekintés az IVSZ Távközlési Tagozat
Spektrumgazdálkodási Munkacsoport
tevékenységéről”
Előadó: Dr. Fiala Károly,
az IVSZ Távközlési Tagozat
Spektrumgazdálkodási Munkacsoport
vezetője

Március 21. (hétfő) 17.30 óra

PT

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Számítástechnikai Szakosztálya, a European Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága,
és az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvényén
az alábbi előadás hangzik el:
Etikus hackelés a valóságban - Houdini is csak
illúzionista volt
Bemutatjuk, hogyan dolgozik egy valós etikus hacker?
Milyen vizsgálati lehetőségei vannak, valamint miben
különbözik egy fekete kalapos hacker által végrehajtott támadástól?
Az előadó olyan névtelen esettanulmányokat is említ
majd, amelyek illusztrálják, hogy sokszor több, mint
10 éves biztonsági problémák kihasználásával is lehet
az adott vizsgálati célpontot, célpontokat komprommitálni.
"Szándékom: az előadás végére mindenki tisztában
legyen azzal, hogy megfelelő szaktudás és
tapasztalat hiányában a munka eredménye egy
egyszerű
scanner
program/programok
által
szolgáltatott hibalistával egyenlő."
Előadó: Pánczél Zoltán
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PROGRAM:
Március 22. (kedd) 16.00 óra

PT

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya és a HTE
Kábeltelevíziós Szakosztálya előadássorozatot indított
„A Médiatovábbítás eszközei” címmel. Az első
előadást a fenti időpontban az alábbi címen tartjuk
meg.

Megnyitó:
Dr. Illényi András, a Huszty Dénes Alapítvány
kuratóriumának elnöke
A Huszty Dénes pályázat eredmény hirdetése
A pályázatok értékelése:
Dr. Illényi András, az Alapítvány kuratóriumának
elnöke

„FTTH pont-pont kontra PON”
Az aktív és a passzív fényvezetős hozzáférési
hálózati KTV-struktúrák összehasonlítása, különös
tekintettel a vételtechnikai problémákra.
Tartalom:

A pályadíj kiosztása: Dr. Huszty Gábor,
az Alapítvány kuratóriumának titkára
Dr. Várallyay György (VICTOFON Kft. műszaki
fejlesztési vezető) előadása:
Hallókészülékek a XXI. században

-

miért is van szükség valójában sávszélességre?

-

a PON és pont-pont hálózati architektúrák összehasonlítása

-

kik és miért választják Európában a pont-pont
struktúrákat?

-

Jövőálló fényvezető szál infrastruktúra független a
technológiától

-

melyik NGN a jobb: 10G-ás PON vagy az 1G-ás
pont-pont struktúra?

-

a technológia bőséges sávszélességet ígér, mely
új szolgáltatásokat generál

-

szolgáltatók végső célja totális szolgáltatáshozzáférést kínálni a végfelhasználóknak, a lehető
legalacsonyabb üzemeltetési költség mellett

-

mindenkinek kell majd teljes Gigabit?

-

sávszélesség / szolgáltatás / szolgáltató előfizetőnkénti konfigurálása

-

kulcselem a home-gateway

-

példák sikeresen működő pont-pont hálózatokra

A pályázati munka rövid szakmai ismertetése: a
díjazott előadásában.
BÜFÉ

Március 24. (csütörtök) 16.00 – 18.00 óra BME HIT
Műegyetem Infopark
I. ép. B. szárny I.em. 110-es tanácsterem
1117 Bp. Magyar tudósok körútja 2.
A Projektmenedzsment Szakosztály, együttműködve
a BME Híradástechnika Tanszékével és a Budapesti
Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszékével szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat a
6. Projektmenedzsment Műhelybe
Téma: az extrém projektmenedzsment kritikus
kérdései
1. Milyen valóban extrém projektekkel (dinamikusan
komplex) találkozott? Mik voltak a rendkívüli
nehézségek?

Előadók:
Hüber Jenő, ügyvezető (HT Mérnöki Bt.)
Jurenka Oszkár, ügyvezető
(e-Contact Consulting Kft.)

2. Hogyan egyeztethető össze az üzleti elvárás (időköltség-minőség) az extrém projekt menedzselésével (cél bizonytalanság, dinamikus környezeti
változások)?

Házigazda:
S. Tóth Ferenc
Stefler Sándor

3. Mit gondol milyen hagyományos projektmenedzsment módszerek alkalmasak extrém projektek
menedzselésére és melyek nem?
Március 23. (szerda) 15.00 óra

PT

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
és az OPAKFI Akusztikai Szakosztálya szervezésében kerül megrendezésre a
„Huszty Dénes Alapítvány
2010. évi pályázatának díjkiosztó ünnepsége”

4. Milyen új módszereket ismer az extrém projektek
támogatására és ezek milyen korlátokkal rendelkeznek?
5. Rendkívüli komplexitás és a kockázatok szükségessé teszik a megrendelő projektben való aktív
közreműködését. Hogyan fogadtatható el a megrendelő aktív közreműködése az extrém projektekben? Ki mit vállal a kockázatokból?
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6. Sikeres projekthez a jó csapatépítés elég vagy kell
a vállalati kultúra támogatása is? Mi kell a bizalom
létrehozásához? Projektmenedzserek megfelelő
minősítése ad-e segítséget a bizalom megteremtéséhez?
7. Kommunikáció nyíltsága és
milyen eszközökkel érhető el?

transzparenciája

8. Hogyan minimalizálható a projekt dokumentáció,
hogy az a projekt sikerét ne veszélyeztesse?
9. A projekt tagok motivációjának mik a legfontosabb
összetevői extrém projekteknél (pénz, hatalom,
szakmai dicsőség)?
A Műhely bevezető előadását Szalay Imre (PMI
Budapest) tartja, a bevezető gondolatok, melynek
megfogalmazásában Prónay Gábor is közreműködött
2011. február 15-től olvashatók a
http://blog.mfor.hu/projekt oldalon.
A Projektmenedzsment Műhely munkájába minden
érdeklődő előzetes regisztrációt követően (e-mailben
történő regisztráció a gpronay@procompass.hu
címen), ingyenesen részt vehet. A Műhely munkájába
való részvétellel 2 PDU (Professional Development
Unit) pont szerezhető (PMP minősítettek és minősítésre készülők számára).

Március 31. (csütörtök) 16.00 óra

HTE Digitális Mozgóvilág Klub márciusi filmklub
programja Nagy Ernő alkotása:
„Fél karral ölelni”
című dokumentum film
Előadó:
Nagy Ernő HSC, szerkesztő, operatőr, rendező
Házigazdák:
Dr. Takács Ferenc (BME-HIT)
Vámos Sándor (DMV)

ELŐZETES PROGRAMAJÁNLAT
PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN
14. Projektmenedzsment Fórum
2011. április 7. (csütörtök)
Thermal Hotel Margitsziget, Budapest

Március 24. (csütörtök) 18.00 óra

BME I épület,
IB017, 1117, Bp.
Magyar tudósok krt. 2.

PROGRAM
8:20

Regisztráció

8:55

Megnyitó - Prónay Gábor
szervezõbizottsági elnök

9:00

Tuscher Béla (MNB)
AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE 2010 –
Sikergyáros

A HTE Távközlési Szakosztálya szervezésében a
TÁVKÖZLÉSI KLUB
18.00 – 20.00 óra között várja az érdeklődőket.
A klubnap témája: Csak felhősödés vagy vihar is
várható – személyes adataink és a cloud
computing
Napjainkban egyre nagyobb a reklám- és életstíluskényszer, ami elkerülhetetlenné teszi az internet
felhasználói számára, hogy a hálózat általuk nem
ellenőrizhető részeivel is megosszák személyes ill.
mindennapi tevékenységeikhez fűződő adataikat.
Üzleti modellek és teljes üzletágak alapulnak az így
összegyüjtött és elemzett adatok felhasználásán és
eladásán - rendben van ez így? Vajon ez-e a lehetséges korszerű világok legjobbika? Ha nem, vannak-e
technikai, jogi és emberi megoldások? Ezekről a
kérdésekről vitáznak előadóink, az internetes világ
üzleti, jogi, technikai és társadalmi oldalának neves
képviselői.

PLENÁRIS ÜLÉS
Államigazgatási projektek
tapasztalatai és tervei
Szekció elnök: Strommer Pál (RácioNet)
9:15

Nyitrai Zsolt informatikai államtitkár (NFM)
Országos fejlesztési projektek tervei és
elvárásai

9:30

Szántó Tamás (Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség)
A KIFÜ projektmenedzsment tapasztalatai
és jövőbeli elvárások

9:45

Kópiás Bence (KIFÜ)
Államigazgatási IT projektek tapasztalatai

A klubnap házigazdája: Székely Iván (BME-ETT)
A rendezvény díjtalan, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

HTE Klub
TH IV. 431.
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10:00

Szendrői Gábor (Kopint-Datorg)
Állami intézményi tevékenység állami
vállalat általi átvétele - tanulságok a KSZF
(Központi Szolgáltatási Főigazgatóság)
informatikai és a KekKH (Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala)
távközlési
tevékenységeinek
átvétele nyomán

10:15

Kérdések, vita az elhangzottakról

10:35

Kávészünet

Multikulturális projekt tapasztalatok

Projektek előkészítése
Szekció elnök: Kórász Tamás (KPMG)
14:30

Sipos Ferenc - Konkol Attila (IQSYS Zrt.)
Kősziklára vagy futó homokra? Gondolatok
a projektek előkészítéséhez

14:45

Bartalis Krisztina (Vodafone)
Stratégiai jelentőségű projekt bevezetés

15:00

Balaton László (KPMG)
Projekt előkészítési és kiválasztási folyamatok továbbfejlesztése egy hazai nagyvállalatnál

15:15

Sárközi László (Telenor Magyarország)
Gördülő üzleti tervezés vs. Projekt Portfolió
Menedzsment

15:30

Koplányi Emil (Eudacatio)
Projekttervezési eszközök a hazai és
európai uniós pályázati konstrukciókban

15:45

Kérdések, vita az elhangzottakról

16:00

Kávészünet

Szekció elnök: Koós Attila (Magyar Telekom)
10:55

Gyanendra Rai
(Wipro Technologies, INDIA)
Impact of cultural behaviors on Project
Management practices

11:10

Sinisa Krajnovic (Ericsson Hungary)
Knowledge as a Decisive Competitive
Advantage and the Importance of Project
Management

11:25

11:40

Oros Péter (Qualysoft Group)
Multikulturális projektmenedzsment
a régiónkban
Héjj Csilla - Huszlicska József
(Telenor Magyarország)
Multikulturális projektmenedzsment

11:55

Kérdések, vita az elhangzottakról

12:05

Szünet

Különböző iparágak projektmenedzsment
gyakorlata
Szekció elnök: Szoboszlai Imre (Ericsson)
16:15

Sztráda Gyula (MAVIR Zrt.)
A MAVIR Zrt. Üzemirányítási rendszerének
fejlesztése

16:30

Cserháti Gabriella - Szabó Lajos
(Pannon Egyetem)
A projektmenedzsment érettsége Veszprém
megyei önkormányzatoknál

16:45

Kulcsár Alexandra (OPTIMUM4 Kft.)
A lehetetlen küldetés – 4 hónap alatt ERP
bevezetés új, zöldmezős üzletágra

17:00

Gazda Réka (Ericsson)
Projektek interkulturális kommunikációja

17:15

Galambos Sándor (NYÍRSÉGVÍZ)
Projekt eredményesség avagy a munkatársak bevonása és ösztönzése közszolgáltatónál

17:30

Kérdések, vita az elhangzottakról

17:30

Szünet

A SZEKCIÓ
Szervezet, modellek és megvalósítás
Szekció elnök: Gyenes Péter
(Nokia Siemens Networks)
12:20

Görög Mihály
(Budapesti Corvinus Egyetem)
A tipikus egyedi projektszervezeti formák
összehasonlító elemzése

12:35

Szalay Imre (Vodafone)
Projektmenedzsment modellek

12:50

Veréb Elemér (Provice)
Kecskeméti Mercedes - beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési programok

13:05

Kérdések, vita az elhangzottakról

13:30

Ebédszünet (büfé)

Folytatás következik
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B SZEKCIÓ
Különböző erőforrások a
projektmenedzsmentben
Szekció elnök: Czifra András
(Qualysoft Informatikai Zrt.)
12:20

Prónay Gábor (Pro-COMpass)
Egyéni+csoport+szervezeti kompetencia =
projekt siker

12:35

Szalai Zsolt (DRB Bank)
A projektfinanszírozás aktuális kérdései

12:50

Horváth Zoltán (BME HIT) –
Darabos Andrea (Ericsson Magyarország)
Y generáció és a „többiek” – Mit tanulhatunk egymástól? Kihívások és válaszok a
projektmenedzsmentben

13:05
13:30

Eszközök, módszerek építőipari projektekben
Szekció elnök: Lukács Gyula
(Project Control Expert Kft.)
16:15

Haffner Péter
(Project Control Expert Kft.)
Miért nem megfelelő az EVM (Earned
Value Management) rendszer az építőipari
projektek esetében?

16:30

Kocsis Tamás
(SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar)
Projektek költségoptimalizálásának lehetőségei

16:45

Szenik Gabriella
(SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar)
Projekttervező eszközök összehasonlítása
– új lehetőségek a projekt tervezésben

17:00

Kérdések, vita az elhangzottakról

17:30

Szünet

Kérdések, vita az elhangzottakról
Ebédszünet (büfé)

C SZEKCIÓ

Építőipari projektmenedzsment
kritikus kérdései
Szekció elnök: Hajdú Miklós
(SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar)

Megoldások, eszközök a projekt sikeréhez
Szekció elnök: Tárnoki Péter (FÖVOSZ)

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30
16:00

Lukács Gyula (Project Control Expert Kft.)
A kockázatmenedzsment gyakorlati szempontjai az építőiparban

12:20

Horváth György (Óbuda-Újlak Zrt.)
Hitek és tévhitek az építési beruházások
projektmenedzsmentjével kapcsolatosan

Fekete Tamás (HP Informatikai Kft.)
Komplex IT alkalmazás-fejlesztési projektek
sikeres befejezési esélyeit növelő módszertani megoldások

12:35

Loppert Zoltán (LandSon)
Felelősségi körök a hazai és az EU finanszírozású építőipari folyamatokban

Jursonovics Tamás (Magyar Telekom)
A testbeszéd szerepe és megértése nemzetközi projektekben

12:50

Blaskovics Bálint
(Budapesti Corvinus Egyetem)
Az érintettek szerepének változása a
projektvezetésben

13:05

Kővári Zoltán (Qualysoft Informatikai Zrt.)
Ügyfélre szabott agilitás. Agilis módszertanok alkalmazása

13:20

Kérdések, vita az elhangzottakról

13:30

Ebédszünet (büfé)

Jámbor Attila
(SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar)
A beruházás-lebonyolító feladatainak és
felelősségének változásai az építésügyi
jogszabályokban
Kérdések, vita az elhangzottakról
Kávészünet

Folytatás következik
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EMCOM 2011
PLENÁRIS ÜLÉS

IV. VESZÉLYHELYZETI KOMMUNIKÁCIÓ 2011

Kerekasztal: a projektmenedzsment hazai
helyzete (kérdőíves felmérés alapján)

Eger, 2011. május 3-4.
www.hte.hu/emcom2011

Levezető elnök: Prónay Gábor (Pro-COMpass)
18:00

Vitaindítót tart a felmérés eredményeinek
bemutatásával: Török L. Gábor (Datapass)
A kerekasztal a hazai helyzet országos
felmérésének tapasztalatai alapján a
következő kérdéseket vizsgálja:
- a tudásmenedzsment és projektmenedzsment kapcsolata
- a projektek üzleti-gazdasági kilátásai a
2011. évre
- projektmenedzser gyakorlat, iparági
tapasztalat

18:30

Összefoglaló lezárás

Akik hallgatóként kívánnak résztvenni a Fórumon,
azok számára a jelentkezési lap visszaküldési és a
részvételi díj befizetési határideje:
2011. április 1.
Részvételi díj

54.500.-Ft + ÁFA

Részvételi díj előadóknak és HTE, PMI Budapest,
PMSZ tagoknak
49.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek és
Vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől
42.500.-Ft + ÁFA
Egyetemi diákoknak és doktoranduszoknak
25.000.-Ft + ÁFA
A Fórum részvételi díjáról a jelentkezési lap beérkezése után a HTE számlát küld.
Lemondás:
Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 3015 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás
esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
A Fórumon való részvétellel illetve előadás tartással a
PMI
PMP
minősítéséhez
szükséges
PDU
(Professional Development Unit) pontok szerezhetők.
A Fórumon való részvételről illetve előadás tartásról
kérésre a HTE Titkárságon kérhető igazolás.
A pontok elismertetéséhez szükséges további
információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.

Várjuk résztvevők jelentkezését!
További információ: http://www.hte.hu/projekt2011

A 2010-ben Magyarországon bekövetkezett természeti (májusi árvizek) és technológiai (vörös iszap ár)
katasztrófák újra rávilágítottak a veszélyhelyzeti
kommunikáció fontosságára, a mentési- és katasztrófa elhárítási feladatok végrehajtásának hatékonysága kérdésében. Hazánk soros Európai Uniós elnöksége folytán az EU országai fokozott figyelemmel
kísérik Magyarországot, és legfőképpen azon eseményeket, amely egész Európát foglalkoztatják, így
különös tekintettel a természeti, technológiai
katasztrófákat, veszélyhelyzeteket.
Az Óbudai Egyetem (jogelődje Budapesti Műszaki
Főiskola) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara 2007.
szeptember 10-11-én első ízben rendezett konferenciát a veszélyhelyzeti kommunikáció témakörében.
A konferenciasorozat keretében negyedszer kerül
megrendezésre a Veszélyhelyzeti Kommunikáció konferencia (EMCOM 2011) az Óbudai Egyetem és a
HTE közös szervezésében Egerben 2011. május 34-én.
A konferencián lehetőség nyílik a témában érintett
szervezetek, vállalatok szakemberinek eszmecseréjére, a lehetséges problémák felvetésére és
megvitatására, új és előre mutató műszaki és
technológiai megoldások és a témakörökhöz
kapcsolódó kormányzati és hatósági feladatok,
szabályozások megismerésére.
A konferencián a veszélyhelyzeti kommunikációs
technológiák ismert szakembereinek, a kormányzati,
hatósági és készenléti szervezetek, valamint a
témában érintett vállalatok (hírközlési szolgáltatók,
hírközlési eszközöket gyártó és forgalmazó cégek)
munkatársainak előadásait várjuk.
A konferencia főbb témakörei:
- Készenléti kommunikációs rendszerek
- Katasztrófavédelem, polgári védelem
- Lakossági riasztási rendszerek
- Segélyhívások, segélyhívó rendszerek
- Nemzetközi és magyar szabályozások
- Veszélyhelyzeti tervezés
- Kormányzati és hatósági feladatok
- Infokommunikációs szektor kritikus
infrastruktúra védelme
- Szakmai szervezetek tevékenysége
- Tájékoztatás, oktatás, felkészítés
Előadás beküldési határidő: 2011. március 31.
E-mail-ben az emcom2011@hte.hu címre.
További információ és jelentkezési lap:
www.hte.hu/emcom2011
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highly represented forums of top researchers and
developers dealing with new generation Internet. The
FIA will take place in the framework of the EU Future
Internet Week which will be held in Budapest from 16
May to 19 May, 2011.

VTC2011
2011 IEEE 73rd Vehicular Technology Conference
2011. május 15-18. Budapest
www.ieeevtc.org/vtc2011spring
2011. május 15. és 18. között Budapesten, a Dunaparti Marriott szállóban kerül megrendezésre a 73.
IEEE Vehicular Technology Conference – VTC2011Spring. Az évente kétszer megrendezett konferencia
az IEEE egyik kiemelt tudományos eseményének
számít, és minden olyan tématerületet érint, mely a
vezeték nélküli hálózati technológiákkal és kommunikációs megoldásokkal kapcsolatos. Korábban olyan
helyszínek látták vendégül a konferenciát, mint
Ottawa,
Taipei,
Singapore,
Barcelona
vagy
Melbourne, 2011. őszén pedig Budapestet San
Francisco követi majd.
A konferencia első napján 6 félnapos tutorial
előadáson, illetve 5 tematikus workshopon vehetnek
részt az érdeklődők, a következő három napon pedig
több mint 660 tudományos cikk kerül bemutatásra 10
párhuzamos szekcióban, előadás vagy poszter
formájában. Mindemellett neves meghívott kutatók
plenáris előadásai és panel beszélgetések színesítik a
programot.
A
konferenciára
már
lehet
regisztrálni,
kedvezményes regisztráció határideje április 23.

a

A rendezvény szervezésében a HTE nevében Nagy
Péter és Vida Rolland vesznek részt, mint a helyi
szervezőbizottság koordinátorai. Minden további
információ megtalálható a konferencia honlapján:
http://www.ieeevtc.org/vtc2011spring.

Future Internet Week
2011. május 16-19. Budapest
www.fi-budapest.eu

The conference will provide opportunity for presenting
the European Future Internet research efforts and for
setting the directions of the developments in the
future. It will also give possibility for the researchers
and representatives of the business sphere for
exchanging their experience and for joint thinking. It is
expected that the conference will be attended by highranking officials from the European Commission and
from the Hungarian Government.

Jubileumi diplomák átadása
2011. május 27. (péntek) 11.00 óra
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar több
évtizedes hagyománya, hogy jubileumi diplomában
részesíti azokat a volt hallgatóit, akik 50, 60, 65, 70
vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki
oklevelüket.
A VIK jubileumi diplomaátadási ünnepségére 2011ben a következőképpen kerül sor:
Dátuma: 2011. május 27. (péntek).
Időpontja: 11.00 óra.
Helyszíne: BME Központi épület, Aula
(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)
A jelentkezéseket 2011. április 20-ig kell eljuttatni a
Dékáni Hivatal címére:
1111 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. mfsz. 5.
(Megyeri Zoltán Tel: 463-1502; Fax: 463-3580;
megyeri@vik-dh.bme.hu)
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
-

az oklevél fénymásolatát,

-

rövid szakmai önéletrajzot (maximum 1900
karakter az önéletrajz és 300 karakter a
kitüntetések, elismerések felsorolására) és a

-

kitöltött jelentkezési lapot

A jelentkezési lap letölthető,
https://www.vik.bme.hu/files/00004220.pdf címről
de helyettesíthető a dékánnak (dr. Vajta László) írt
kísérőlevéllel is.

Támogatja a Nemzeti Innovációs Hivatal.
In order to review the results achieved in the area of
Future Internet research and development, the EU
organizes a professional forum, the Future Internet
Assembly (FIA), twice a year in the country which
provides the Presidency of the European Union. The
Future Internet Assembly is one of Europe’s most

Fontos! Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban külön
jelezze, ha lakcímét nem adhatjuk ki érdeklődő
évfolyamtársainak.
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ICUMT 2011
International Conference on
Ultra Modern Telecommunications
2011. október 5-7. Budapest
www.icumt.org

CogInfoCom 2011
2nd International Conference on Cognitive
Infocommunications
2011. július 7-9. Budapest
www.hte.hu/coginfocom2011
Cognitive
infocommunications
(CogInfoCom)
investigates the link between the research areas of
infocommunications and cognitive sciences, as well
as the various engineering applications which have
emerged as the synergic combination of these
sciences.

A HTE és a BME közreműködésével 2011. október 5
és 7 között Budapesten rendezik az IEEE által támogatott ICUMT 2011 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.
Az ICUMT-T fontosabb témakörei:
3GPP
Long-Term
Evolution
(LTE), WiMAX,
Femtocellák, "zöld" hálózati megoldások, járműközi és
ad-hoc hálózatok, szenzor hálózatok, információelmélet és kódolás, digitális műsorszórás, közösségi
hálózatok, elektronikus kereskedelem, stb.

ITS 2011 - 22nd European
Regional ITS Conference
2011. szeptember 19-21. Budapest
www.hte.hu/its2011
The ITS conferences have a long history of dealing
with the more and more complex issues in
telecommunications, attracting participants from all
over the world: policy-makers, regulators, businessmen, software and marketing experts, and mostly
researchers from universities and network operators,
service providers, manufacturers, system integrators.

Cikkbenyújtási határidő: 2011. május 20.
A részletes felhívás a
http://www.asszisztencia.hu/icumt/index.php?menu=5
oldalon tekinthető meg.

A HTE (és IEEE) tagok kedvezményesen regisztrálhatnak a rendezvényre.

FELHÍVÁS
személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlására
Kedves HTE Tagok!
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy ez évi személyi jövedelemadója 1%-ával továbbra
is támogathatja a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
célkitűzéseinek megvalósítását.

Adószámunk: 19815699-2-41
Köszönjük bizalmát!
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