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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
2008. évi közhasznú tevékenységérıl
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 Fıvárosi Bíróság, majd a 13. Pk. 60. 448/1989/21.
számú végzéssel 1999. július 7-én közhasznú szervezetté minısítette.
A HTE megalakulása óta az információs társadalom kialakulása és fejlıdése
érdekében egymással szorosan együttmőködı és összefonódó távközlés,
mősorszórás, számítástechnika, informatika, elektronika, elektronikus média,
tartalomkezelés és további rokon szakmák – együtt: az infokommunikáció – területén
mőködı kutató, fejlesztı, gyártó, szolgáltató, üzemeltetı, oktató, szabályozó,
forgalmazó és alkalmazó mőszaki, gazdasági és jogi szakemberek, valamint hazai és
külföldi szervezetek önkéntes és autonóm közössége.
A HTE Alapszabályának rendelkezései, további szabályzatai és megalakulásától a
felügyelı szervi ellenırzési funkciót ellátó Ellenırzı Bizottság által felügyelt és
független könyvvizsgáló által ellenırzött mőködése megfelel a vonatkozó törvények
(egyesülési, valamint a közhasznú szervezetek) elıírásainak. 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 idıpontjai, határozatai nyilvánosak, azokba bárki
betekinthet, másolatokat készíthet és a tevékenység, gazdálkodás legfıbb adatait a
HTE Hírlevél és a HTE honlapja (www.hte.hu) útján is nyilvánosságra hozza.
A közhasznú tevékenységrıl készült beszámolón túl a HTE közzéteszi a törvény által
elıírt tartalommal az auditált egyszerősített éves beszámoló mérlegét és közhasznú
eredménykimutatását, valamint a könyvvizsgálat hitelesítı záradékát.
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1. Számviteli beszámoló
1.1. Mérleg
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A HTE a 2008-as évben Költségvetési támogatást nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2007.12.31
(e Ft-ban)

Tétel megnevezése
D.

Saját tıke (14.-19. Sorok)

2008.12.31
(e Ft-ban)

Változás
(e Ft-ban)

Változás
%

43 939

62 070

18 131

141%

I.

INDULÓ TİKE

18 068

18 068

0

100%

II.

TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

27 028

25 871

-1 157

96%

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEV-BİL.

VI.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BİL

E.

CÉLTARTALÉK

F.

Kötelezettségek (22.-23. Sorok)

0

0

0

0

-3 614

17 709

21 323

-490%

2 457

422

-2 035

17%

0
11 375

0
32 924

21 549

289%

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1 427

784

-643

55%

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

9 948

32 140

22 192

323%

46 493

17 872

-28 621

38%

101 807

112 866

11 059

111%

G.

Passzív idıbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli juttatást és nem pénzbeli
szolgáltatást (természetbeni juttatást) nem eszközölt.

5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás
mértékének kimutatása
A HTE az alábbi szervezetektıl (pályázat vagy egyedi megállapodás alapján) kapott
támogatást:
Szerv neve
Nemzeti Kulturális Alap
Folyóirat pályázat
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Mecenatúra pályázat
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Mecenatúra pályázat
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Mecenatúra pályázat
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Mecenatúra pályázat

Cél

Összeg

Híradástechnika folyóirat

1 M Ft

Híradástechnika folyóirat

2,5 M Ft

Networks 2008 konferencia

19 M Ft

Projektmenedzsment Fórum
2008
16. Távközlési és Informatiakai
Hálózatok Szeminárium és
Kiállítás 2008
DVB World Forum 2008

1,5 M Ft
1,5 M Ft
2,5 M Ft
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Szerv neve
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Mecenatúra pályázat
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanács (NHH)
Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanács (NHH)
MAVIR Zrt.
ITDH Befektetés-ösztönzési és
kereskedelemfejlesztési tanácsadás
célerıirányzat
ITDH Befektetés-ösztönzési és
kereskedelemfejlesztési tanácsadás
célerıirányzat
ITDH Befektetés-ösztönzési és
kereskedelemfejlesztési tanácsadás
célerıirányzat
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Cél
Budapest Tutorial and
Workshop on Autonomic
Communications and
Component-ware 2008
Mőködési célú pályázat

Összeg
1,2 M Ft

Híradástechnika folyóirat

5 M Ft

Networks 2008 konferencia

3 M Ft

1,5 M Ft

Projektmenedzsment Fórum
2008

0,5 M Ft

Audiovisual Creative Fair-en
való részvétel 2008

1 M Ft

Angol nyelvő pendrive
elkészíttetése
6 oldalas angol nyelvő
prospektus elkészíttetése

0,1 M Ft

0,08 M Ft

6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások mértékének
kimutatása
A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások (munkabér, költségtérítés) éves
összege 8.300.000 Ft.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
7.1. Közhasznú tevékenység
7.1.1.
A közhasznúság körét az Alapszabály konkrét, államilag és jogszabályban
elismert tevékenységek megnevezésével, az alapszabályi jellegnek megfelelı
megfogalmazásban tartalmazza. Az egyesület tevékenységét az alábbi közhasznú
célok megvalósítása érdekében fejti ki:
− a szakma fejlıdésének figyelemmel kísérése és igényes terjesztése,
felkészítés a technikai-technológiai váltásokra, az információs és
kommunikációs
technológiák
konvergenciája
kibontakozásának,
az
információs társadalom megvalósulásának elısegítése,
− a tagok szakismeretének bıvítése a hazai és külföldi tudományos
eredmények, mőszaki, üzleti és szabályozási trendek, technológiai és
társadalmi innovációk megismertetése, valamint szakmai kapcsolatok
létesítése révén,
− a szakterület társadalmi fontosságának, érdekeinek képviselete, a szakmai
alkotó munka és az értelmiség társadalmi elismerésének elısegítése, valamint
tagjai érdekeinek képviselete,

7 / 12

Közhasznúsági jelentés 2008

elfogadta a HTE Közgyőlés, 2009.05.21.

− a nemzetközi szakmai fejlıdés és a hazai lehetıségek szintézisét célzó állami,
akadémiai, iparági, vállalati, felhasználói és oktatói szférát érintı
kezdeményezések és véleményezések,
− társadalmi fórumának és képviseletének létrehozása, a szakmai
állásfoglalások, csoportérdekek és a szakmai fejlıdésbıl következı tennivalók
összehangolása,
− tudomány-, hírközlés- és informatikatörténet mővelése, hagyományırzés.
7.1.2.
Az egyesület közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat. Az
egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül, nyilvánosan meghirdetett
feltételek szerint más is részesülhet. Szakosztályi-, klubrendezvényeink és
konferenciáink nyilvánosak, némely közülük részvételi díjas.
7.1.3.
Az egyesület 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 mőemlékek védelme és az euroatlanti
integráció elısegítése.
7.1.4.
Az egyesület közhasznú céljai érdekében közremőködik a szakterületét
érintı mőszaki, gazdasági, társadalmi kérdések elemzésében, és továbbítja a
szakemberek szintetizált véleményét a tudományos, ipari, alkalmazói és oktatói
szerveknek és intézményeknek. Elısegíti az informatikai társadalom
technológiáinak a fogyasztók érdekeit szolgáló konvergenciáját.
7.1.5.
A folyamatos jogszabály-véleményezési munka mellett tovább folytatódik az
informatikai lehetıségek kiaknázásával a munkamódszerek átalakítása és
hatékonyabbá tétele. Kapcsolatot tart fenn a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési
és Informatikai Tagozatával, és tagjain keresztül részt vesz e testület munkájában.
7.1.6.
Tagjai szakértıi tevékenységének szervezésével mőszaki és tudományos
feladatok megoldásában vesz részt.
7.1.7.
Külön kiemelendı a HTE által 2008-ban végzett Kutatás- Fejlesztési
tevékenység. A 2008-as évben a T-Kábel Magyarország Kft-vel, a ViDaNet Zrt-vel
és a PR-Telecom Zrt. volt együttmőködésünk; tapasztalatok felkutatása, szakmai
újítások napi mőködésbe való becsatornázása szerepelt a feladatok között.
7.1.8.
Figyelemmel kíséri szakterülete nemzetközi és hazai eredményeit, az új
mőszaki, gazdálkodási, szervezési és szabályozási megoldásokat és
módszereket, amelyek átadása és megvitatása érdekében szakmai
rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, elıadásokat, vitákat, szakmai
klubfoglalkozásokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat szervez és minderrıl
rendszeres írásbeli tájékoztatást ad.
7.1.9.
Elısegíti külföldi és magyar vállalatok, intézmények szakmai, üzleti
kapcsolatait. Kapcsolatot tart más – közös célokat megfogalmazó – szakmai
közösségekkel.
7.1.10. Biztosítja a szakmai társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges
feltételeket (szervezet, helyiség, publikálási lehetıség, stb.).
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7.1.11. Feladatának tekinti a közép- és felsıfokú szakoktatás segítését,
közremőködik a szakmai oktatásügy, a képzés és továbbképzés fejlesztésében.
7.1.12. Megteremti a klubélet feltételeit és ennek révén is segíti a legkülönfélébb
szakmai érdekek kifejezıdését.
7.1.13. Bel- és külföldi tanulmányutakat szervez. A szakmai fejlıdést elısegítı
pályázatokat ír ki. Kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi társszervezetekkel,
elısegíti tagjai részvételét külföldi konferenciákon, illetve külföldi szakemberek
részvételét saját rendezvényein.
7.1.14. Közremőködik a hírközlési és informatikai vonatkozású nemzeti kulturális
javak és más értékek védelmérıl szóló 1997. évi CXI. törvény körében
meghatározott célok elérése érdekében.

7.2. A közhasznú célok elérését szolgáló tevékenységek
A HTE alaptevékenysége a szakmai kultúra terjesztése, a kutatás-fejlesztési
eredmények ismertetése, az ismeretterjesztés, oktatás területén folyik. Közhasznú
feladatokat lát el a különbözı szakmai események és a szakértıi munkák
szervezésével, amely nagy részben a mőködés anyagi hátterét is biztosítja.
7.2.1.
A 2008-ban szervezett konferenciák jelentıs 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 elısegítette a fiatal szakemberek bevonását a
szakmai munkába.
7.2.2.
Az idei év kiemelkedı programjai voltak:
− Informatikai Korszerő Technikái Dunaújváros
március 7-8
A Dunaújvárosi Fıiskola szervezésében valósult meg rendezvény, a szakmai
bírálatban vállalt szerepet a HTE.
− Digital Video Broadcasting World Forum
március 12-14.
Az International Academy of Broadcasting-gal (Írország) való együttmőködés
keretében segítettünk a hazai illetve a nemzetközi meghirdetésben, valamint
a helyi logisztikában.
− 11. Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum
április 10.
A Fórumon a folyamatmenedzsment és az innováció szervezési-irányítási
kérdéseivel foglalkoztak célzott szekcióba szervezett elıadások.
− Tisztújító Közgyőlés
április 17.
A közgyőlésen elfogadásra kerültek a 2007. évi beszámolók, a 2008. évi
tervek. Döntés született arról, hogy a Jubileumi év tiszteletére a HTE a
tárgyévet megelızıen 65 évet betöltöttek esetében eltekint a tagdíjfizetési
kötelezettségtıl. Az Közgyőlés döntött a Hungarnet Egyesületbıl való
kilépésrıl. A küldöttek megválasztották a 2010-ig hivatalban lévı
vezetıséget. A HTE díjak átadására került sor.
− Budapest Tutorial and Workshop on Autonomic Communications and
Component-ware 2008
július 7-10
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A BME Híradástechnikai tanszékkel együttmőködve valósítottuk meg a
rendezvényt, elıadásokon és workshopokon vitatták meg a szakmai
kérdéseket. A HTE a szervezés operatív részében illetve a forráskeresésben
mőködött közre.
− Networks 2008
augusztus 28 – szeptember 2.
13th International Telecommunications Network Strategy and Planning
Symposium-on 30 országból összesen több mint 300 résztvevı vett részt. 2
napos tutorial-t követte a 3 napon konferencia 21 szakmai szekcióban.
− Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás (Zalakaros)
október 15-17.
A rendezvénynek 218 résztvevıje volt 81 cég és intézmény részérıl, 10
szekcióban 41 magas színvonalú elıadás hangzott el. A kiállításon 13 cég
vett részt, többségük elıadást is tartott. A konferencia programjában
szerepeltek vezetékes és vezeték nélküli hálózati technológiákkal foglalkozó
elıadások, szóba kerültek az infokommunikáció fejlesztéspolitikai témái, a
szabályozás és szabványosítás kérdése és több elıadás foglalkozott a
nemzetközi és hazai fejlıdési trendekkel is. A résztvevık megismerkedhettek
a szélessávú kommunikáció legújabb eredményeivel, többek között az
optikai hozzáférés különbözı módjaival, a WiMAX szélessávú
alkalmazásaival és olyan alkalmazásokkal is, melyekre a készenléti
szerveknek vagy az egészségügynek is nagy szüksége lehet. A harmadik
napon a mobil kommunikációval, a digitális televíziózással és a
méréstechnikával kapcsolatos elıadások hangzottak el.
− HTE Kongresszus (Gyır)
november 28.
A rendezvény alcíme az Infokommunikáció a közlekedésben és a
jármőiparban volt. Ennek megfelelıen a gyıri Audi és a Széchenyi István
Egyetem munkatársai tartottak elıadásokat. A szakmai programot a
Pannonhalmi Apátság megtekintése és az esti hangverseny és állófogadás
zárta.
− HTE Elnökségi ülés
december 11.
7.2.3.
Az egyesület folyóirata a Híradástechnika, tudományos igényő szaklap,
amely publikációs lehetıség biztosításával a szakterület új eredményeit közvetíti.
Az újság ismeretterjesztı funkciója és a cikkek lektorálási rendszere is
megerısödött. 10 magyar és 2 angol nyelvő szám jelent meg. A HTE egyéni tagok
kedvezményesen fizethetnek elı rá. Az év végével elkészült a folyóirat honlapja
www.hiradastechnika.hu Az IEEE Communications Society Communications
Magazine-nal együttmőködés keretében cikkcserét készített elı a lap
fıszerkesztıje.
7.2.4.
A HTE Hírlevél, valamint a WEB lap az egyesületi élet információs és
véleménycsere eszköze, amelynek nyilvánossághoz történı közvetítését az
egyesület biztosítja. A honlapon feliratkozottak valamint az Egyesület összes tagja
elektronikus formában is megkapja a Hírlevelet valamint a részét képezı aktuális
rendezvénynaptárat. A honlapra felkerültek a rendezvényekrıl készült fotók, illetve
beszámolók.
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7.2.5.
Az év során nagy figyelmet fordítottunk a tagnyilvántartás Internetes
adatfrissítésére, melyet a HTE tagok tudnak adminisztrálni. Folyamatosan
lehetıséget
biztosítottunk
dombornyomott
bankkártyával
való
fizetés
lehetıségére, mely nemcsak kényelmesebbé tette a tagdíjfizetést, de
egyszerősítette az adminisztrációt is.
7.2.6.
A HTE 2008-ban is diplomaterv / szakdolgozati pályázat kiírásával
ösztönözte a fiatal szakemberek bevonását az egyesületi életbe.
Az egyetemi képzés kategóriában az alábbiak kaptak díjazást.
Elsı díjat kapott Róka András /BME-Távközlési és Médiainformatikai Tanszék/
Képfeldolgozás kognitív informatikai modellekkel címő dolgozatával konzulense:
Baranyi Péter, BME-TMIT;
második díjat kapott Ocsovai Péter /BME-Híradástechnikai Tanszék/ Helyfüggı
információ alkalmazási lehetıségei mobil környezetben címő dolgozatára
konzulense: Schulz Róbert, BME-HIT,
harmadik díjat kapott Babarczi Péter /BME- Távközlési és Médiainformatikai
Tanszék/
Összeköttetések
rendelkezésre
állásának
garantálása
gerinchálózatokban címő dolgozatára, konzulense: Tapolczai János, BME-TMIT.
A fıiskolai képzés valamint az egyetemek BSc képzése kategóriában az alábbi
helyezések születtek.
Elsı díjat kapott Salamon Dániel /Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem/
Antennarendszerek iránykarakterisztikájának háromdimenziós szimulációja címő
dolgozatával, konzulense: Dr. Németh András, ZMNE;
második díjat kapott Balázs Tibor /Budapesti Mőszaki Fıiskola/ URH állomás
távvezérlése mősorjel továbbító ISDN kodeken keresztül címő dolgozatára
konzulense: Gudra Tibor, Munka István, BMF;
harmadik díjat kapott Juhász Csaba /Budapesti Mőszaki Fıiskola/ KF/TF
csatornakonverter tervezése digitális átvitel céljára címő dolgozatára konzulense:
dr. Egri Tamás, Auer Tibor, BMF.
További 2 dolgozatot dícsérettel jutalmazta a HTE:
Haidegger Tamás /BME-Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék/ Agysebészeti
robot pontosságának és biztonsági funkcióinak fejlesztése konzulensek: Peter
Kazanzides, Johns Hopkins University és Benyó Zoltán, BME-IIT valamint
Galántai Gábor, Cink-oxid nanoszálak elektro-mechanikai modellezése,
konzulensei: Csurgay Árpád, PPKE és Volk János.
7.2.7.
Elismerte tagjai kiemelkedı tudományos és szakmai tevékenységét, az
egyesületi közösség fejlıdését segítı munkáját erkölcsileg és anyagilag támogatta
díjak, kitüntetések formájában.
A tavaszi közgyőlésen Puskás Tivadar díjat kapott Kántor Csaba, Levendovszky
János, Nemes László, Ökrös Tiborné, Zigó József.
HTE arany jelvényt kapott Abos Imre, Csizmadia Attila, Fekete Károly, Halmi
Gábor, Hazay István, Kolláth Gábor, Lukovszki Csaba, Magyar Gábor, Schmideg
Iván.
HTE ezüst jelvényt kapott Bohus Mihály, Cserny László, Duró Imre, Heszberger
Zalán, Imre Gábor, Kiss Zoltán, Kovács Oszkár, Lois László, Maliosz Markosz,
Mallász Judit, Perényi Marcell.
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Pollák-Virág díjat kaptak a Híradástechnika folyóiratban megjelent cikkeik alapján
a Kutatási cikkek kategóriában:
Mitcsenkov Attila – Meskó Diána – Cinkler Tibor / Forgalomhoz alkalmazkodó
védelmi módszerek cikkel,
Nagy Lajos / Determinisztikus beltéri hullámterjedési modellek cikkel
Kırösi Attila – Székely Balázs – Lukovszki Csaba – Dang Dihn Trang / DSL
hozzáférési hálózatokban alkalmazott csomagütemezık sorbanállási modellezése
és analízise teljes és részleges visszautasítás esetére címő cikkel,
Perényi Marcell – Soproni Péter – Cinkler Tibor / Multicast fák rendszeres
újrakonfigurálása többrétegő optikai hálózatokban cikkel valamint
Szentpáli Béla / Mikrohullámú térmérı szondák címő cikkel.
A Tutorial cikkek kategóriában Pollák-Virág díjat kaptak:
Babics Emil – Horváth A. Róbert – Meskó Örs / Flexibilis leágazó és kapcsoló
eszközök a DWDM hálózatokba címő cikkel.
7.2.8.
Az Egyesület részt vesz szakterülete nemzetközi szervezeteiben,
kapcsolatot tart más, közösségi célokat megfogalmazó szakmai közösséggel (pl.
Magyar Mérnöki Kamara, IEEE, Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság,
Informatikai
Vállalkozások
Szövetsége,
Mőszaki
és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége).
7.2.9.
Az Egyesületet az Országgyőlés Civil Irodája regisztrálta a civil szervezetek
között.

7.3. Vállalkozási tevékenységek
2008-as évben a Mobilitás és Multimédia Koordinációs Iroda Nonprofit Kft. részére
végeztünk tanácsadási tevékenységet, az általa koordinált Mobilitás és Multimédia
Nemzeti Technológiai Platform hosszú távú Stratégiai Kutatási Tervének
kidolgozását segítettük elı. A DVB World Forum szervezésében a konferencia
táskát a HTE rendelte meg és az International Academy of Broadcasting
finanszírozta, mely a vállalkozási tevékenység körébe sorolandó. A HTE
tulajdonában levı, már nem használt eszközök értékesítésébıl befolyt árbevételt a
vállalkozói adóról szóló törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó értelmezése
vállalkozási tevékenységnek minısíti.
Ezen tételeket tüntettük fel összességében az eredménykimutatás „Vállalkozási
tevékenység bevétele” soron.

Budapest, 2009. május 21.

Nagy Péter sk.
ügyvezetı igazgató
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