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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” 
(Gróf Széchenyi István) 

HUSZTY GÁBOR ELNÖKJELÖLT ÍRÁSA A MÁJUSI HTE KÖZGYŰLÉS KAPCSÁN 
 
Tisztelt Kollégák! 
 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a jelölésért fe-
lelős barátaink méltónak tartanak a HTE elnöki fela-
datainak ellátására. Nagyszerű elődök nyomába lépni 
mindig hatalmas kihívás, ám most a helyzet e kihívás-
nál még nehezebbnek ígérkezik. 

1. A HTE és a világ 

1.1. Új kikötő felé 
Egy 62 éves, nagy múltú, de az új világban helyét még 
pontosan nem mindig találó egyesületet kell megpró-
bálnunk a valóban háborgó vizeken új kikötők felé 
irányítani. Sokszor idézik Seneca tanácsát, aki szerint 
semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, 
melyik kikötőbe tart. Válasszunk tehát kikötőt! 
 
1.2. A világ más lett 
A HTE munkájába huszonévesen kapcsolódtam be, 
akkor, amikor az Egyesület még egészen más körül-
mények között tevékenykedett. A világ azóta nagyon 
megváltozott körülöttünk és a HTE ebből még sok 
mindent nem vett észre. Az elmúlt 20 évben számos 
kérdésben sikerült előrelépnünk, de még túl sok múlt-
beli szokásunk nehezíti a felzárkózást a megváltozott 
világ körülményeihez. 
     Az 1990-es évek előtti pezsgő egyesületi élet egyik 
jellemzője volt, hogy a szakma legjobbjai munkahelyi 
sikereiket, eredményeiket a szakosztályok előadásain, 
kerekasztal beszélgetésein osztották meg kollégáik-
kal, egyesületi tagjainkkal. Az akkor nálunk még többé-
kevésbé ismeretlen piaci verseny és az Internet nél-
küli világban, a meglehetős bezárkózottság körülmé-
nyei között ez így volt természetes, és így lehetett a 
HTE is nagyon sikeres. 
     Ám a világ megváltozott. A nyitottság természetes 
lett, az új ismeretek szinte keletkezésük pillanatában 
elérhetők különféle fórumokon és formákban, még ha 
nem is mindig ingyenesen. Kivéve természetesen az 
üzleti titkokat, a legfrissebb fejlesztések belső vállalati 
információit. Így tehát egyesületi előadásaink egy je-
lentős része alól egyszerűen kicsúszott a talaj. Jólle-
het sok vállalat tart technológiai bemutatkozó szakmai-
marketing előadásokat, új termék bejelentéseket, ezek 
igen szűk köre zajlik az egyesület keretei között. Nem 
egyszerűsíti a helyzetet az sem, hogy nem is túl nagy 
egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a magyar ipar 
szinte megszűnt, helyette magyarországi iparról be-
szélhetünk, ám a fejlesztés e multinacionális cégeknél 
is csak igen kevés esetben található határainkon be-
lül: legtöbbször más országbeli telephelyen zajlik. Ha-
sonló a helyzet az infokommunikációs szolgáltatások, 
informatikai és médiainformatikai fejlesztések világá-
ban: a hazai teljes piaci bevétel döntő részét termelő 
cégek legtöbbször teljes, vagy meghatározó mértékű 
külföldi tulajdonban vannak. 

1.3. Mást, másként, de a jót megőrizve 
Ismert szokás, hogy a világban sok elnök, sok vezető 
és sok törvény számtalanszor elölről kezdi az életet a 
kerék feltalálásától, és mindig mindent gyökeresen 
meg kíván újítani, ha kell, ha nem. Való igaz, hogy 
dolgainkat nagyon sokszor nem egyszerűen máskép-
pen, nem egyszerűen jobban kell tenni, hanem mást 
kell tennünk, mint eddig, olyan új dolgokba kell fog-
nunk, amit eddig nem tettünk. Ám ez nem jelentheti 
azt, hogy a megújítás hevében értékeket veszítsünk 
el, hogy kapkodva megváljunk fel nem ismert kincse-
inktől. Semmit ne veszítsünk el, ami érték, de váljunk 
meg minden olyan tehertől, ami nem az értékes múlt 
része, hanem rajtunk ragadt kolonc. Megfelelő önvizs-
gálat után hozzunk megfontolt döntéseket a múltbeli 
dolgainkról. Ugyanakkor építsük be életünkbe a 20 
éve tartó változások még fel nem ismert következmé-
nyeit és igyekezzünk ezekhez alkalmazkodni.  
     Ne adjuk fel sem tudományos célkitűzéseinket, sem 
szakmai függetlenségünket, de vállaljunk mértékadó, 
illetve ahol lehet meghatározó véleményalkotó szak-
mai közéleti szerepet. A HTE a hazai szakmai, tudo-
mányos élet meghatározó szereplője lehet, ha kitö-
rünk saját zárt körünkből és elérjük, hogy a közélet 
számítson tudásunkra és felkészültségünkre. A világ 
eseményeit követő módból váltsunk iránymeghatáro-
zó üzemmódba, kezdeményezzünk, javasoljunk, hal-
lassuk hangunkat. Ne féljünk az egészséges és tiszta 
szakmai kapcsolatépítéstől. 

2. Hol járunk? 

2.1. Tagságunk és tagdíjaink 
Tagságunk az elmúlt 20 évben átalakult, az 1990-es 
évek óta taglétszámuk folyamatosan és drámaian, nagy-
jából ötödére csökkent. Az első 5-10 évben legelőször 
a fiatal generáció távolodott el tőlünk, aminek súlyos 
következménye, hogy ma leginkább a 35-45 éves kor-
osztály hiányzik tagságunkból. Jóllehet a csökkenés 
minden korosztályra érvényes, mégis, az elmúlt évek 
erőfeszítései nyomán a közismerten súlyos külföldre 
vándorlás ellenére is újra vannak fiatal tagjaink, ám a 
legaktívabb középgeneráció továbbra is fájdalmasan 
távol él a HTE-től. A létszám növelése nem lehet ön-
célú feladat: aktív, az egyesület munkájában részt kérő 
és részt vevő tagokra van szükség. 
     Egyéni tagdíjainkat esetenként meg-megemeltük, 
ami a nehezedő gazdasági körülmények között aligha 
volt népszerű; még akkor sem, ha a jelenlegi tagdíj 
sem éri el a havi egy korsó sör árát. Tény az is, hogy 
az Egyesület gazdálkodásában e tagdíjak sajnos alig 
számítanak, a bevételek mintegy 3%-át teszik ki, vagyis 
nem egyéni tagjaink finanszírozzák a HTE munkáját. 
Egyéni tagjaink jól ismerik a számukra nyújtott „szol-
gáltatásaink” kis számát, szűkös körét. Nyugodtan el-
mondhatjuk: keveset kérünk és cserébe sajnos ugyan-
ilyen keveset is adunk. 
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Jogi tagvállalataink száma – akiktől a költségvetésünk 
mintegy tíz százalékát kapjuk önkéntes nagyságú 
tagdíj formájában – évek óta csökken, néhány év alatt 
megfeleződött. Más szervezetek nálunk határozottab-
bak: akár a cég éves árbevételéhez is kötik a tagdíjat, 
ám természetesen ennek fejében olyan szolgáltatá-
sokat nyújtanak, melyekért megéri belépni a klubba. 
Mi jelenleg jogi tagjainknak a konferencia-hirdetése-
ken túl alig-alig adunk valamit. Itt is érvényes az állí-
tás: nem tudunk eleget adni ahhoz, hogy igazán kö-
tődjenek hozzánk jogi tagjaink. 
     Kedves kollégáim, vajon Ti, Önök szeretnek-e úgy 
vásárolni egy üzletben, hogy ugyan maguk dönthetik 
el, mennyit fizetnek a pénztárnál, ám a polcok szinte 
üresek, kosarukba alig tehetnek bármit is! Mások, de 
a HTE tapasztalatai alapján is kimondhatjuk: ha nin-
csenek olyan szolgáltatásaink, értékeink, amiért mind 
egyéni tagjaink, mind jogi tagjaink szívesen jönnek hoz-
zánk és szívesen fizetnek is a klubtagságért, akkor rö-
videsen soha nem látott kemény napok köszöntenek 
ránk. 
 
2.2. Bevételeinkről 
A HTE gazdasági működése meghatározó részben 
független saját tagjaitól. Bevételeink legnagyobb része 
konferencia-szervezésből és ehhez kapcsolódó szpon-
zori támogatásokból származik. Tisztelet mindenki-
nek, aki önzetlenül dolgozik e konferenciák sikeréért! 
E tény bizonyítja, hogy ha tudunk értéket teremteni – 
és tudunk – akkor azt a piac is elismeri! Titkárságunk 
és ügyvezetőnk vezetésével sikereket ért el az Egye-
sület a pályázatok terén is, ami nagyszerű és folyta-
tandó tevékenység. Összességében tehát elmond-
hatjuk, hogy vannak olyan tagjaink, akik titkárságunk 
hathatós közreműködésével lényegében eltartják az 
Egyesületet. Jelenleg e szűk kör eredményes munká-
ja teremti meg a HTE működéséhez szükséges pénz-
ügyi fedezet 85%-át, úgy, hogy ebben tagságunknak 
alig van aktív szerepe.  
     Nem titkolhatjuk azonban magunk elől azt a tényt, 
hogy ha nagyon kevés a szolgáltatásunk, a termékünk, 
akkor nem fognak hozzánk jönni a vevők: sem az 
egyéni sem a jogi tagok. Adnunk kell, szolgáltatnunk 
kell, termékekkel és ajánlatokkal kell kényeztetni tag-
jainkat. Fejlesztésbe kell tehát kezdenünk. 
 
2.3. Híradástechnika,  
       Infocommunications Journal 
Lapunk számtalan vihart ért már túl. Kiváló szakembe-
rek segítették hosszú évek óta a lap munkáját a szer-
kesztőbizottságban és a szerzői kollektívákban. El-
mondhatjuk, hogy szakterületünkön ma Magyarország 
egyetlen olyan tudományos igényű lapjának vagyunk 
kiadói és fő finanszírozói, amely lap a tudományos 
életben első lépéseket próbáló fiatal kollégáinknak 
publikációs lehetőséget biztosít. Lapunk nélkül ifjú mér-
nök-tudósaink nehezebben szerezhetnék meg tudo-
mányos fokozatukat. Olvasóink, akik közül nem keve-
sen ma nem is a HTE tagjai, a lapot örömmel forgatják, 
szakmai szempontból a Híradástechnika sikeres.  
     Köszönet illeti lapunk minden külső támogatóját, 
azonban minden támogatással együtt is pénzügyi szem-
pontból folyamatosan a penge élén egyensúlyozunk. 

Sem olvasóink, sem a tudományos intézmények nem 
tudják finanszírozni lapunkat. A megoldáskeresés-
ben még akkor sem lankadhatunk, ha egyre nehe-
zebb a támogatók megnyerése, a lapot feltétlenül meg 
kell őriznünk.   

3. Merre tartsunk? 

Nagyon sok olyan területet kell azonosítanunk, ahol 
változást lehet és kell is véghez vinni, ezek feltárása 
együtt gondolkodást és alapos munkát igényel. Ele-
meznünk kell, hogy milyen tevékenységet érdemes és 
kell végeznünk és mit egyáltalán nem szabad ten-
nünk. Igen nagy feladat áll előttünk, de egyszersmind 
nagy a lehetőség is. Azon kell dolgoznunk, hogy ez a 
gyümölcs be is érjen. A feladatok egy része nem is 
kérdéses, annyira egyértelmű. 
 
3.1. Aktívabb, fiatalabb és nagyobb tagság  
Az egyszerűség érdekében kerek számokat szeretnék 
csak használni. Mintegy 1000 tagunk van, tehát a ha-
zai infokommunikációs társadalom nagyjából harminc-
ezer szakemberének mintegy 3%-a a tagunk. Ugye 
nem hisszük azt, hogy a lehetőségeink csak eddig 
terjednek? Miért ne duplázhatnánk meg aktív tagjaink 
számát három év alatt úgy, hogy éppen a 35-45 év 
közötti generációból, a legaktívabb szakemberekből 
építkezünk? Természetesen ehhez nyújtanunk is kell 
sok mindent, messze többet, mint egy-egy alig népsze-
rű szakosztályi együtt-szomorkodás. Fokozni kell Inter-
netes jelenlétünket, akár külön, kifejezetten a fiatal kol-
légáink számára szervezett konferenciákkal segíteni 
kell a 35 év alattiak publikációs lehetőségeit, HTE aján-
lásokkal kell segíteni a fiatal szakemberek elhelyezke-
dését.   
 
3.2. A jogi tagok létszámának többszörözése 
A magyarországi infokommunikációs szolgáltatók szá-
ma az NMHH honlapja szerint is mintegy 900. A szál-
lítói, tanácsadói, közgazdasági, jogi területen további 
900-1000 olyan cég dolgozik, akik legfőbb jövedelme 
az infokommunikációs technológiák (IKT) területéről 
ered. A hagyományosan vezető oktatási intézménye-
ken (BME, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Széchenyi István Egyetem stb.) túl még leg-
alább 50-100 olyan további intézménnyel, minisztéri-
ummal, főhatósággal, piacfelügyeleti intézménnyel stb. 
számolhatunk, akik az IKT területen aktívak.  
     Ez így mindösszesen potenciálisan legalább 2000 
cég, intézmény. A HTE-nek jelenleg csupán 60 jogi 
tagja van. Valóban csak ennyire futná képességeink-
ből? 
 
3.3. Infokommunikáció a távközlés helyett, 
       szakosztályaink frissítése 
A HTE egyes szakosztályai rendkívül sikeresek, má-
sok munkája gyakorlatilag nem is észlelhető. Sok szak-
osztály megújult az elmúlt években, mások ma is sok 
évvel ezelőtti módszereik és szokásaik foglyai. Te-
kintve, hogy szakosztályaink alapvetően maguk dön-
tenek sorsukról, az érdeklődés hiánya miatt szunnya-
dó szervezetek állapotát tudomásul kell venni, ha 
felélednek, akkor erőnkhöz mérten örömmel kell tá-
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mogatni őket, de a mesterséges lélegeztetés helyett 
érdemes új területek felé nyitni.  
     Azt a célt tűztük ki évekkel ezelőtt, hogy az egykori 
„Híradástechnika” Egyesülete a Hírközlés és Informa-
tika Egyesülete legyen. Céljaink között és küldetésünk-
ben kiemelt helyen szerepel az infokommunikáció. 
Első megközelítésben akár azt is gondolhatnánk, hogy 
az IKT piac érdekeltjeit fogjuk össze, de közelebbről 
vizsgálva sajnos ez nem igaz. Ma legfőképpen a K, 
vagyis a kommunikáció egy szűk szegmense csak a 
HTE által lefedett terület. Észre kell vennünk, hogy a 
szakosztályaink munkájában érintett szakágakon kívül 
is van élet, sőt, az izgalmas szakmai tudományos pi-
aci folyamatok jelentős része meg sem jelenik a mi 
életünkben: nem foglalkozunk hangsúlyosan az e-köz-
igazgatás kérdéseivel, még csak nem is érintjük az e-
kereskedelem kérdéseit, nem koncentrálunk az infor-
matikai biztonság szakterületére.  
     Néhány kezdeti eredményen túl a mai napig nem 
tudtunk átütő eredményeket elérni az informatika szak-
területein. Bíztató ígéret, hogy az elmúlt néhány év so-
rán megalakult a médiainformatikai szakosztály, legújab-
ban az intelligens egészségügyi rendszerek szakosz-
tálya, ami akár az áttörés első jele is lehet az új világ 
felé. Nyitnunk kell az olyan területek felé, mint az e-
kormányzat, az infrastruktúrák biztonsági kérdései, a 
szélessáv bevezetésének teendői, a hazai alkalmazott 
szoftverfejlesztés ügyei stb.  
 
3.4. Új szolgáltatások, új termékek, kapcsolatok 
Ha sorra vesszük, milyen lehetőségeket nyújt Egye-
sületünk az egyéni tagjainknak, bizony hamar a lista 
végére jutunk. Tudja-e őket segíteni álláskeresésben? 
Tudja-e őket támogatni szakmai karrierjük építésé-
ben? Nyújt-e bármiféle érdekvédelemhez közelítő tá-
mogatást, ha nehézségeik vannak? Megkereshetik-e 
a HTE-t tagjaink vagy a polgárok szakmai problémáik-
kal? Adunk-e továbbképzési tanácsokat tagjainknak? 
     Jogi tagvállalataink keresik-e az egyesületet szak-
mai problémáik megoldása érdekében? Tudjuk-e tá-
mogatni jogi tagjainkat ügyfélkapcsolataikban? Még a 
külföldi fejlesztési központ esetén is vannak lokális 
feladatok; ha nem így lenne, akkor miért települt volna 
ide minden nagy tanácsadó cég? Miért ne lehetne a 
HTE egy a nagyok között?  
     Össze tudjuk-e hozni különböző informális fórumo-
kon a hazai cégek különböző vezetőit, döntéshozóit? 
Tudjuk-e tanácsokkal támogatni a kisebb cégeket, pél-
dául a pályázatírásban? Működtethetnénk-e egy olyan 
pályázati segítő irodát, ahol felkészült egyéni tagjaink 
akár díjazás ellenében segítenének a KKV szektor hoz-
zánk kapcsolódó vállalatainak?  
     A HTE eddig is sok értékes kapcsolattal rendelke-
zett, ám ezeket nem mindig jellemezte az egyenran-
gúság; sokszor kértünk, de kevesebbszer adtunk. Társ-
egyesületeinkkel általában jó, de esetenként formális 
és kevéssé hasznos a kapcsolatunk. Keresnünk és 
építenünk kell az új kapcsolatokat, mert egyedül nem 
megy. Önállóságunkat, függetlenségünket, szakmai ér-
tékeinket kell hasznosan kamatoztatni e kapcsolatok-
ban. Partnerünk lehet mindenki, aki a hazai IKT szek-
torért kíván tenni.  

3.5 Az új Választmány 
Az új választmány tagjainak egytől egyig komoly, el-
lenőrizhető és felelősségteljes feladata kell, hogy le-
gyen a következő három évben. Ha valóban számot-
tevő fejlődést szeretnénk, akkor ahhoz sokat kell dol-
gozni. Így tehát az Alapszabályunkban rögzített köte-
lezettségeken túl, heti operativitással kell kísérletet 
tennünk a megújulásra. Nagy munka, és a nem eny-
hülő gazdasági környezetben még a sok munka sem 
garantálja a sikert.  
     Meglévő bizottságaink munkáját az Alapszabály-
ban rögzítettek maradéktalan betartása mellett ese-
tenként szélesíteni indokolt. Díjbizottságunk váljon a 
hazai szakmai, akár állami díjak megkerülhetetlen ja-
vaslattevőjévé. Gazdasági bizottságunknak legyen kö-
telessége a gazdasági tervezésben való aktív rész-
vétel, és az új bevételi források feltárása. Külügyi 
bizottságunk erősítse tovább a nemzetközi konfe-
renciák hazánkba szervezését, javítsa a nemzetközi 
társszervezetekkel való együttműködést és bővítse a 
szakmai kapcsolatainkat a világ magyarságával. Tu-
dományos bizottságunk az eddigi feladatokon túl épít-
se fel Akadémiai és széleskörű felsőoktatási kapcso-
latrendszerünket. Az Ifjúsági bizottság alakítson ki és 
működtessen mentori rendszert, segítse a fiatalok el-
helyezkedését, karrier-építését. Szenior bizottságunk 
erősítse az értékmegőrzés terén eddig is végzett te-
vékenységét kifejezetten a fiataloknak szóló tanító 
tevékenységgel. A Jogi tagok bizottsága újuljon meg 
és kezdje meg a rendszeres kapcsolatépítést a jogi 
tagvállalatok vezetőivel, hogy ezen keresztül kapjon a 
HTE napi információt arról, hogy mit kívánnak tőlünk a 
vállalatok és vezetőik. 
     Új témafelelősi rendszert szükséges kialakítani a 
Választmány tagjainak szerepvállalásával, olyan rend-
szert, amely folyamatos munkavégzést tesz lehetővé 
a területeken. Csak a legfontosabb témákat említve: 
Szakosztályi kapcsolatok, ipari kapcsolatok (gyártók, 
szállítók), szolgáltatói kapcsolatok (Infokom teljes te-
rülete), kereskedelmi kapcsolatok (e-kereskedelem) 
közigazgatási kapcsolatok (e-közigazgatási kérdések), 
PR ügyek (Internetes kapcsolatok, közlemények, rek-
lámok, hirdetések stb.), egyéni tagok kapcsolatai, pá-
lyázati ügyek, ISZB felelős. 
     Ha érdemi tapasztalat átadásra eredményesen fel 
tudjuk használni, akkor megfontolandó lehet egy hazai 
tanácsadó testület és egy nemzetközi tanácsadó tes-
tület életre hívása is. 
 
     Nem készülhetünk másra, mint nagyon sok munkára 
és együttgondolkodásra, a tagsággal a tagságért. Ja-
vaslatokat, ötleteket, közreműködést, támogatást, akti-
vitást és munkát, sok munkát várunk mindenkitől.  
     A bizalmat köszönve ebben kérek Önöktől, Tőletek 
támogatást! 
 
Budapest, 2011. április 11. 

Huszty Gábor 
elnökjelölt 
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A HTE 2011. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁLASZTMÁNYI JELÖLTJEI 
A JELÖLTEK ADATAI, BEMUTATKOZÁSA 

DR. HUSZTY GÁBOR – elnökjelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1952. Budapest, 
házas, 2 gyermek 
 
Szakképzettség, végzettség: 
– BME Villamosmérnök, 1976.  
– Műszaki doktor, BME, 1985. 
– The Buckinghamshire Open 

Diploma in Management Studies, 
(rész-MBA), 1992-1993. 

– angol és orosz középfokú állami nyelvvizsga 
 
Szakmai tevékenység: 
– Posta Kísérleti Intézet, 1976-1991  
   (tud. főmunkatárs, osztályvezető) 
– A Magyar Igazgatás képviselete  
   a CCITT SG. XVIII.-ban (ISDN), 1979-1990 
– Kontrax Telekom Rt., 1991-1993 
   (távközlési igazgató) 
– Első Pesti Telefontársaság Rt., 1992-1993 
   (az Igazgatóság tagja)  
– Entel Műszaki Fejlesztő Kft., 1993-tól 
   (ügyvezető igazgató) 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
Távközlési Szakosztály titkár 1988-1990  
IB tag 1990-1996 
HTE Főtitkár 1996-2002 
HTE Alelnök 2002-2008 
A Választmány tagja 2008-2011 
TMMB (IHSZB) Alelnök 1999-2004 
Híradástechnika szerkesztőbizottsági tag 2002-2005 
Huszty Dénes Alapítvány alapítója, kuratórium titkára 
2001-től 
Háromszoros Pollák-Virág díjas  
Puskás Tivadar és Békésy György díjas 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Lásd az előző oldalakon közölt írást 
 
 
CSIZMADIA ATTILA – alelnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1950. Budapest,  
házas, 3 gyermek 
 
Szakképzettség, végzettség:  
távközlési mérnök  
 
Szakmai tevékenység: 
– 1968-1983 között a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság:  
    technikus, építés-, osztály-, majd üzemvezető;  
– 1983-tól a Posta Vezérigazgatóság: főelőadó;  
– 1988-1990-ig az Országos Tervhivatal:  
    főmunkatárs, hírközlési osztályvezető;  

– 1990-től a Pénzügyminisztérium  
    (jogutód Nemzetgazdasági Minisztérium):   
    osztályvezető, szakmai tanácsadó.  
(Legfontosabb feladatai: Hírközlési és informatikai szak-
terület költségvetési kapcsolatainak koordinálása, ter-
vezése; aktív részvétel az ágazat jogszabályi környe-
zete és a hatósági árainak kialakításában; részvétel a 
különböző informatikai, hírközlési Tárcaközi Bizottsá-
gok, az EU szakértői munkacsoport, a szakterület pro-
jekt-irányító illetve bíráló bizottságainak, valamint ta-
nácsadó testületeinek munkájában). 
 
Jelenlegi fontos tisztségek: 
Postaautó Tisza Zrt., Puskás Tivadar Közalapítvány, 
Távközlési Oktatási Alapítvány  
– mindháromnál a Felügyelő Bizottság tagja 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
HTE Gazdasági Bizottság vezetője (2 ciklus) 
HTE Főtitkárhelyettes (jelenleg) 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
A HTE érdekében teendő három legsürgetőbb feladat 
a pénzügyi/gazdálkodási helyzet stabilizálása, a fiata-
lok bevonása az egyesület munkájába, valamint a ha-
sonló profilú civil szerveződések (IVSZ, Szélessáv 
műhely stb.) által keltette versengésben való sikeres 
helytállás.  

Ezek közül már rövidtávon megoldandó kihívás a 
pénzügy helyzetünk konszolidálása, a magam részé-
ről ennek elősegítését kívánom elsődlegesen a meg-
lévő kapcsolatrendszerem mobilizálásával is előtérbe 
helyezni. A jövőben egyaránt kiemelt figyelmet kell 
fordítani a lehetséges (bár egyre szűkülő) támogatá-
sok megszerzése, a különböző pályázatokon való si-
keres részvétel, valamint a HTE keretében végzett 
szakértői tevékenység növelése érdekében. 

Szintén sürgető feladat – amit a HTE korfája na-
gyon jól reprezentál – tagság fiatalításának kénysze-
re, a fiatalok fokozottabb bevonása az egyesület te-
vékenységébe. Elsősorban a diákok körében lehet a 
potenciális utánpótlás, ezért az egyetemeken szüksé-
ges nagyobb aktivitást kifejteni. Ezzel párhuzamosan 
azonban az egyesületi munkában is meg kell ragadni 
azokat a lehetőségeket, amelyek vonzóvá tehetik szá-
mukra a belépést. Az első lépés a fiatalabb korosztály 
arányának jelentős növelése a Választmányon belül – 
amelyre az elhatározás megszületett (és ennek ered-
ménye már jól látszik a jelölt listából) – miután ők 
tudják leginkább, hogy körökben mire van leginkább 
igény. 

Középtávon mindenképp meg kell találni a módját, 
hogy a HTE meg tudjon kapaszkodni az egyesületek 
„versenyében”. Megítélésem szerint proaktívnak kell 
lennünk, ennek egy lehetséges útja, erősíteni kell a 
szakmai/tudományos jelleget, amelyre jó példa az ala-
kuló ISZB. Hasonló módon kellene szoros(abb)ra fűz-
ni kapcsolatainkat például az újjá alakult – és úgy 
tűnik egyre erősödő befolyást szerző – NHIT-vel is. 
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Megoldás lehet a misztérium(ok)al, NMHH-val közös 
szakmai rendezvények szervezése, lehetőség szerint 
más civil szervezetek bevonása nélkül, megtartva így 
a HTE számára azok PR – és estlegesen gazdasági – 
hasznát is. 
 
 
DR. MAGYAR GÁBOR – alelnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1957. Pécs 
 
Szakképzettség, végzettség: 
okl. villamosmérnök (BME), PhD 
 
Szakmai tevékenység: 
A BME egyetemi docense, 
tanszékvezető-helyettes,  
a „Médiainformatika” BSc és MSc programok vezetője, 
korábban Stratégiai Igazgató, Informatikai Központ 
K+F igazgató (BME). 
A Mobilitás és Multimédia Klaszter elnökségi tagja.  
Több vezetői/ szakértői feladatot ellátott  (pl. az NHIT 
tagja, az EIT kormányzati koordinátora, az NKFP 
programtanács elnöke volt).  
Széchenyi István Ösztöndíjas volt.  
Számos K+F projektet vezetett (pl. NAVA tervezése, 
NDA rendszertervése, adatbányászat, mélyháló kere-
sés), hazai és nemzetközi tudományos konferenciák 
szervezésében vett részt. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
1985 óta HTE tag, a Választmány tagja, a Gazdasági 
Bizottság elnöke (2008-), a Médiainformatikai Szak-
osztály elnöke. 
Az NJSZT tagja. A Magyarországi Oracle Felhasználók 
Egyesülete elnöke. Kalmár László, Pollák-Virág és 
Kozma László díjak tulajdonosa. 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
További kapcsolatépítés (elsősorban a médiainforma-
tika területén), nyitás szakmaterületeink innovatív kis-
vállalkozásai felé. Vállalati szakemberek és egyete-
misták találkozásainak elősegítése. 
 
 
OLÁH ISTVÁN GYÖRGY – alelnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1970. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség: 
Villamosmérnök,  
távközlési szakmérnök;  
szakközgazdász, beruházási szak-
értő és pénzügyi tanácsadó; dupla 
MBA – Infokommunikáció és Minő-
ség, valamint Termelésmenedzsment szakokon. 
 
Szakmai tevékenység: 
1987-2003 között a Magyar Posta és jogutódai 
(MATÁV, Comex, MatávCom) szervezeteinél dolgoztam. 

Hálózatszerelőként indulva számos beosztást 
követően, főigazgató helyettesként zárva le a 
Telekomban végzett tevékenységem. Ezt követően a 
közigazgatásban és háttérintézményében dolgoztam. 
Jelenleg a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., 
vezérigazgató-helyettese vagyok.  
Főbb szakmai elismerések:  
2004 – az általam vezetett terület első közép-európai 

vállalatként elnyerte az IDG által kiírt legjobb 
rendszerüzemeltetői díjat az EMEA régióban 

2005 – a Hírközlési Informatikai Tudományos Egye-
sület 2005-ben Az év projekt-menedzsere díjat 
adományozta 

 
Eddigi közéleti tevékenység: 
Számos konferencián, szakmai rendezvényen voltam 
előadó, kerekasztal tag. Részt vettem az ITB és a 
KIB, valamint számos nemzetközi  munkacsoportjában, 
mint szakértő. Ezen tevékenység alatt több hazai és 
EU-s stratégia és jogszabály kidolgozása volt a 
feladatom. 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Az egyesület általános tevékenységeinek megszer-
vezésében, valamint az ehhez szükséges források meg-
teremtésében tudom segíteni az egyesület munkáját 
szakmai tapasztalatommal.  

A következő időszakban induló infokommunikációs 
fejlesztések során számos szakmai munkát lehetne 
végezni az egyesületben. Jellemzően a különböző pro-
jektek OPTKB, társadalmasítási, fenntartható fejlődé-
sei és társadalmi monitoring kérdésekkel összefüg-
gésben. Az ezekkel kapcsolatos szervezési és pályá-
zási feladatok megszervezésében szeretnék aktívan 
részt venni. 

A HTE mint szervezet számára a jövő szempont-
jából szükséges megteremteni, hogy a távközléssel, 
informatikával kapcsolatos társadalompolitikai kérdé-
sekben, szabvány és jogszabály alkotási folyamatok-
ban nélkülözhetetlen szerepe legyen. Ennek első lé-
péseként a szervezet helyét és feladatrendszerét 
szükséges azonosítani és erősíteni ezekben a folya-
matokban. Ennek érdekében a szükséges pozícioná-
lásban és stratégiaalkotásban szeretném segíteni az 
egyesület munkáját. 
 
 
DR. BARTOLITS ISTVÁN – főtitkár jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1954. Budapest,  
házas, 2 gyermek 
 
Szakképzettség, végzettség:  
BME villamosmérnök, 1978. 
BME híradástechnikai    
         szakmérnök, 1980. 
BME műszaki doktor, 1983. 
 
Szakmai tevékenység: 
BHG Fejlesztési Intézet, 1978-1994.  
         (fejlesztőmérnök, osztályvezető) 
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BHG Telco Kft., 1994-1998. (projekt menedzser) 
HIF, NHH, 1998-2010.  
       (elnökhelyettesi tanácsadó, osztályvezető) 
NMHH, 2010- (főosztályvezető) 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
HTE IB tag (1990-1996) 
HTE díjbizottsági elnök (2002-2008) 
HTE főtitkár-helyettes (1996-2002, 2008-2011) 
TMMB alelnök (1993-1999) 
Híradástechnika szerkesztő bizottság (1990- ) 
BME címzetes egyetemi docens (2006- ) 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Segítenék abban, hogy a HTE új, korszerű pályára áll-
jon, hogy a tagság közössége véleményformáló erővé 
váljon a szakterületén.  
Tovább dolgoznék azon, hogy a HTE teljesen lefedje 
a konvergencia következtében kiszélesedett szakte-
rületét. 
 
 
GYENES PÉTER – főtitkár-helyettes jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1975. Budapest,  
házas, 3 gyermek 
 
Szakképzettség, végzettség:  
GATE:felőfokú logisztikus ’97, 
 agrármenedzser,   
 szervező informatika ’98, 
SZTE (JATE-GTK):  
 közgazdász,  
 pénzügy informatika’03, 
CEU:  MSc. IT Manager ’09, 
Nyelvvizsgák: 
 angol középfokú C típusú állami, 
 TOEFL nemzetközi angol nyelvvizsga 
 
Szakmai tevékenység: 
Cerbona Rt.:  
 informatikai munkatárs ’98, 
Nokia Hungary:  
 szoftver mérnök ’98-04, 
 csoportvezető ’04-05, 
 regionális vezető ’05-07, 
Nokia Siemens Networks:  
 vezető, K+F üzleti kapcsolatok, 2007-től 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
Diploma pályázat: bíráló – 2008, 2009. 
PM fórum: SzB tag – 2009, 2010, 2011. 
      szekció vezető – 2010, 2011. 
Infokom 2010: SzB. tag, szekcióvezető, 
HTE Akadémia: ötletgazda, alapító – 2010. 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– A fiatalok szakmai orientációjának segítése 
– A HTE Akadémia szervezése, népszerűsítése 
– A HTE egyetemi kapcsolatainak segítése 
– Rendezvények szervezésének segítése 

DR. HESZBERGER ZALÁN  
– főtitkár-helyettes jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1973. Budapest, nőtlen 
 
Szakképzettség, végzettség: 
– BME Villamosmérnöki  
   tudományok PhD 
– BME villamosmérnök, 1997. 
   orvosbiológus mérnök, 2000. 
– angol, német középfok 
 
Szakmai tevékenység: 
– Egyetemi adjunktus, 2007.  

BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
– számos hazai és nemzetközi távközlési és infor-

matikai témájú projekt vezetése, 2003-tól 
– Szakmai tudományos érdeklődés: 
 IP alapú hálózatmenedzsment, önszerveződő 

hálózatok, jövő internet kutatások 
– Tudományos hazai és nemzetközi lektorált szakmai  

publikációk száma: 50  
– Konzultált egyetemi hallgatók/diplomatervek: 62 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
HTE Távközlési szakosztály elnök, 2008-2011. 
         szakosztály vezetőségi tag, 2001-2007. 
Tagság: HTE 1995., IEEE 1999. 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– HTE tudományos és szakmai tevékenységének  
   ápolása 
– Szakmai tevékenység népszerűsítése az egyetemi-  
   illetve a versenyszférában 
 
 
 
NAGY PÉTER – főtitkár-helyettes jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1976. Jászberény,  
házas, 2 gyermek 
 
Szakképzettség, végzettség: 
BME villamosmérnök, 2000.,  
 MBA, 2005 
Közigazgatási szakvizsga, 2003. 
Nyelvvizsgák: 
 angol középfokú A,  
 német felsőfokú C típusú állami nyelvvizsga 
 
Szakmai tevékenység: 
HIF Hatósági Informatikai Projekt  
 – közbeszerzési feladatok, 2003. 
Independent Regulators Group  
 – munkacsoport tag, 2003-2005. 
NHH Főigazgató-helyettesi titkárság 
 – titkárságvezető, 2004-2005. 
HTE  
 – ügyvezető, 2005-től 
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Eddigi közéleti tevékenység: 
– Magyar Villamosmérnök-hallgatók Egyesület,  
 alelnök, 1999-2000. 
– HÖOK elnökségi tag, 1999-2000. 
– NJSZT Junior tagozat elnöke, 2000-2004. 
– IEEE Hungary Section - Student Councilor, Industry 

Relations Officer poziciók, 2003-2008. 
– HTE Ifjúsági Bizottság elnök, 2002-2005. 
– NCA, Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 

Kollégium elnöke, 2009-től 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– elektronikus kommunikáció  
   (honlap, közösségi portálok) 
– gazdasági tevékenységek  
   (szponzoráció, pályázatok) 
 
 
 
HORVÁTH PÁL – díjbizottsági elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1949. 
 
Szakképzettség, végzettség: 
Okleveles villamosmérnök,  
digitális rendszertervező  
szakmérnök. 
Szakmai pályámat 1973-ban  
a Magyar Posta adatátviteli szakterületén kezdtem.  
1990-1995 között a Magyar Távközlési Vállalat vezér-
igazgatója voltam.  
1995-től a londoni székhelyű Inmarsat műholdas 
távközlési vállalat igazgatója voltam.  
1998 közepétől négy éven át a Pantel Rt. vezér-
igazgatói tisztét töltöttem be.  
2004-től az Actel Kft-t, majd Zrt-t vezettem.  
2008 közepétől az Enternet stratégiai és távközlés-
politikai tanácsadója,  
valamint 2010 novemberétől az új generációs helyi 
hálózatok fejlesztésére létrehozott EntertHód Zrt. 
vezérigazgatója és egy energiakereskedelmi 
vállalkozás ügyvezetője vagyok.  
Dolgozom e-egészségügyi vállalkozások létre-
hozásán. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
– TMMB, majd IHSZB tag (6 évig);  
– a HTE főtitkára (6 évig); 
– 2008 óta az Alternatív Távközlési Szolgáltatók 

Egyesületének alelnöke; 
– 2011 tavaszán kezdeményezője voltam a HTE 

Intelligens Egészségügyi Rendszerek Szakosztálya 
létrehozásának.  

 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
A díjbizottság elnökeként el kívánom érni az infokom-
munikáció terén eredményt elérő szakemberek méltó 
állami, tudományos és társadalmi elismerését, díjazá-
sát. A HTE-díjak életmű, kimagasló eredmény és társa-
dalmi aktivitás elismerésére megújított rendszerét az 
infokommunikáció legrangosabbjává szeretném tenni.   

Az értékőrzés terén a HTE aktivistáival és mások-
kal összefogva áttörést tervezek elérni a távközlési 
tárgyi és szellemi értékek megőrzése és a nemzeti 
kulturális hagyaték részeként történő méltó bemuta-
tása terén.  

A HTE megújítása terén hajtóereje szeretnék lenni 
a HTE beillesztésének az új világba, elsősorban az új 
alkalmazások (intelligens infrastruktúrák, e-egészség-
ügy, e-közigazgatás, energetikai és környezeti alkal-
mazások) terén, valamint a HTE által tenni szeretnék 
digitális írástudás és az e-befogadás érdekében.  
 
 
 
JAMRIK PÉTER – díjbizottsági elnök jelölt  
 
Személyes adatok: 
született: 1952. Budapest  
 
Szakképzettség, végzettség: 
Villamos mérnök,  
okleveles közgazda,  
szabadalmi ügyvivő. 
 
Az általa 1986-ban meg-
szervezett NOVOFER Inno-
vációs Közös Vállalat, majd a 
jogutód részvénytársaság vezérigazgatója, rész-
tulajdonosa. Korábbi – egyetlen – munkahelye a 
Magyar Villamos Művek Tröszt. 
A Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett távközlési 
vezető tervezője. Kezdeményezte, majd 1996-ban a 
Híradástechnikai és Informatikai Tudományos 
Egyesület keretében létrehozta a TETRA Szak-
osztályt, mai nevén Rádiótávközlési Szakosztályt. Az 
alapítás óta negyedszer választották elnökként újra.  
A HTE főtitkár-helyetteseként többek között felelt az 
MMK kredit pontos képzési programjában való 
részvételek lebonyolításáért. 
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői-jogi 
Egyesületnek 1978 óta tagja. Korábban az elnökség 
tagja, az Innovációs Szakosztály vezetője.  
A Magyar Innovációs Kamara – jelenleg Magyar 
Innovációs Szövetség – egyik alapító tagja, a 
Felügyelő Bizottság tagjaként 15 évet dolgozott. 
A „NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi 
Alkotásokért” nevű alapítvány létrehozója.  
1988-ban megalapította a Gábor Dénes díjat.  
1996-tól 2010-ig társadalmi munkában a Balatoni 
Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnöke, 
jelenleg Balaton Fejlesztési Tanács közbiztonsági 
tanácsosa – társadalmi munkában.  
Több mint húsz éve önkéntes segítőként szervezi az 
Magyar Vöröskereszt rádió-távközlési szolgálatát, 
tizennyolc éve annak vezetője.  
A Magyar Mérnök Akadémia választott tagja 2006. óta. 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Szeretném visszaállítani a HTE szakmai és társadalmi 
tevékenységének elismerését és elismertetését. Fon-
tosnak tartom az állami- és más szakmai szervezetek 
díjazási, kitüntetési rendszeréivel való együttműkö-
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dést, a távközlési szakmai eredményeinek magasabb 
szintű elismertetéseit úgy a szervezeteket, mint az 
egyének vonatkozásában. Mint szakosztályvezető cé-
lom a vállalt szakterület közösségi munkájának ma-
gasabb szintre emelése, a szakosztályok keretében 
folyó tevékenység és a HTE más tevékenységeinek 
harmonizálása, a szakosztályi munka fontosságának 
megfelelő elismertetése az egyesületen belül. 
 
 
 
KIS GERGELY 
 – Gazdasági Bizottság elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1977. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség:  
Közgazdász, szociológus,  
doktorjelölt a Budapesti 
Corvinus Egyetemen 
(befejezés: 2011). 
 
Szakmai tevékenység:  
BCE E-business Kutató-
központban magyar és angol nyelven oktat info-
kommunikációval kapcsolatos tárgyakat.  
Egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt rendszer-
gazdaként dolgozott, majd az IBM Österreich-nél 
informatikai tanácsadó.  
Egyetemi tanulmányai alatt 1997-től a GKI 
Gazdaságkutató Intézet munkatársa, 2001-ben 
GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó cég alapító 
tagja, 2006-tól pedig ügyvezető igazgatója. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
2007-ben az Év Oktatójának választották a Budapesti 
Corvinus Egyetemen. A Szövetség az Elektronikus 
Kereskedelemért alapító tagja.  
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
A HTE Gazdasági Bizottságában lehetőségem van 
pénzügyi és piaci ismereteimmel segíteni a szervezet 
működtetését, kapcsolatainak bővítését, hozzájárulni 
a HTE portfóliójának szélesítéséhez. Célom, hogy a 
HTE politika független, szakmai tevékenységét segít-
sem a mindenkori kormányzat irányában, valamint 
hozzájáruljak az egyre nehezedő finanszírozási környe-
zetben a szervezet működtetésének megújításához. 
 
 
DR. VIDA ROLLAND  
– Külügyi Bizottság elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született:  
1974. Sarmaság, Románia 
 
Szakképzettség, végzettség:  
1998-2002:  
Université Pierre et Marie Curie,  
Párizs, PhD – Kiváló minősítés 

1992-1997:  
BSc és MSc, Babes-Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE), Informatika Szak, Kolozsvár, évfolyamelső. 
1995-1999:  
BSc, BBTE, Európai Tanulmányok Szak. 
 
Szakmai tevékenység:  
1996–2001: gyakornok, tanársegéd, BBTE, Kolozsvár 
1998–2009: informatikus, CS Telecom, Párizs 
2003–2011: adjunktus, majd docens,  
BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) 
 
Eddigi közéleti tevékenység:  
2008–2011: HTE Külügyi Bizottság elnöke, 
számos nemzetközi tudományos konferencia 
szervezőbizottságának tagja 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
A HTE Külügyi Bizottságának elnökeként az elmúlt 3 
évben hozzájárultam az IEEE és a HTE közötti kap-
csolatok jelentős megerősítéséhez, és az IEEE VTS 
és IEEE ComSoc két zászlóshajó-konferenciájának 
(VTC2011-Spring és ICC2013) a Budapestre hoza-
talához. Ezen kívül komoly hangsúlyt fektettünk a 
határon túli magyar szakmai és diákszervezetekkel 
történő kapcsolattartásra, rendezvényeik támogatásá-
ra, illetve a HTE tevékenységének nemzetközi nép-
szerűsítésére. Ha megválasztanak egy újabb ciklusra, 
ezeket az irányvonalakat szeretném tovább erősíteni, 
kihasználva az IEEE berkein belüli, illetve az egyetemi 
tanulmányaimhoz és kutatómunkámhoz köthető egyre 
szélesebb nemzetközi kapcsolatrendszeremet. 
 
 
 
GERHÁTNÉ DR. UDVARY ESZTER  
– Tudományos Bizottság elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1973. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség:  
BME,  
Villamosmérnöki diploma (1997) 
PhD fokozat (2009) 
 
Szakmai tevékenység: 
Kutatási tevékenység:  
   Optikai és mikrohullámú távközlési rendszerek  
   átviteli tulajdonságainak vizsgálata 
Oktatási tevékenység:  
   Fénytávközléssel kapcsolatos tárgyak előadása,  
   hallgatók konzultációja. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
IEEE MTT és LEOS tag (1998-tól),  
HTE tag (1998-tól), 
IEEE Hungarian AP/ComSoc/ED/MTT Joint Chapter 
titkár (2008-től), 
HTE diplomaterv pályázat bíráló bizottsági tag (2010), 
Konferenciák: szervező, chairman, bíráló 
Nemzetközi folyóiratok: bíráló 
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Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Elsődleges célom a különálló, egymástól elszigetelt 
kutatóhelyek közötti kapcsolatok létrehozása és erő-
sítése, egyfajta tudástranszfer indikátor feladat ellátá-
sa. Ennek elősegítésére tematikus szakmai rendezvé-
nyek keretében nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni 
a tudományos eredmények, szakmai trendek ismerte-
tésére. 

A hagyományos diplomaterv pályázatot tovább sze-
retném folytatni és a hallgatók körében ismertebbé 
tenni. 
 
 
 
 
PETKOVICS ÁRMIN  
– Ifjúsági Bizottság elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1985. Szabadka, 
Jugoszlávia 
 
Szakképzettség, végzettség:  
BME Műszaki informatikus szak,  2004 szeptember – 2012 január 
Hálózatok és szolgáltatások 
szakirány 
Nyelvvizsgák: 
angol középfok (2005: B2/CEF) 
szerb felsőfok (2004: C2/CEF) 
orosz alapfok 
 
Szakmai tevékenység: 
Kutatási terület:  
    energiahatékony 3G/4G mobil hálózatok 
T-Mobile Magyarország–BME projektmunka: 2010 március –2010 október 
    „Mobil cellák terheltségének előrejelzése mért 
adatok alapján” 
Tudományos eredmények: 
Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 
(Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Szerbia, 2010.): 
„Energiahatékony 3G/4G cellás mobil hálózatok“  
– 1. helyezés 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
HTE tagja, 2008 novemberétől 
– Távközlési Szakosztály Ifjúsági Bizottságának  
   elnöke, 2010 januárjától 
– Ezüst Jelvény kitüntetés, 2010 május 
SPOT – BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Fotóköre 
– tag 2005 februárjától 
– körvezető, 2006 február–2007 október 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
A távközlés megszállottja vagyok, egyetemi tanulmá-
nyaim és kutatási területem is ehhez kapcsolódik. Fon-
tosnak tartom egy olyan szervezet létezését, amely a 
szakma hazai képviselőit összegyűjti minél nagyobb 
számban. Életkoromból fakadóan én a fiatalabb kor-
osztályhoz, az egyetemistákhoz és a frissen végzett 
mérnökökhöz tudok szólni elsősorban, ami összhang-
ban van az Egyesület fiatalítási célkitűzésével.  

A Távközlési Szakosztályban tevékenykedve több 
csatornát is kiépítettem, ami megszólítja a fiatalokat, 
felkelti érdeklődésüket és inspirálja őket a Szakosztály 
tevékenységének követésére, rendezvényein való rész-
vételre. Célom továbbra is ez lesz, megválasztásom 
esetén már Egyesületi szinten.  

Sokéves (utazás)szervezői és két éves szakmai 
körvezetői tapasztalatom segítségemre lehet abban, 
hogy az Ifjúsági Tagozat tagságát bővítsem és ötle-
teimet meg is valósítsam az Egyesület céljaival össz-
hangban. 
 
 
 
 
BALOGH TAMÁS – választmányi tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1968. Pápa 
 
Szakképzettség, végzettség:  
okleveles villamosmérnök, 1992. 
 
Szakmai tevékenység: 
A Magyar Telekom Vezetékes 
hozzáférési technológiák 
fejlesztési osztály vezetője.  
Ebben a beosztásában felelős a Telekom vezetékes 
üzletágának vezetékes hozzáférési rendszereinek 
fejlesztéséért. 
A 1992-től a PKI-ban, majd az utódszervezetiben 
dolgozott. Tagja volt több nemzetközi szabványosítási 
szervezetnek (ITU SG 15, ETSI TM6, Eurescom) és 
aktívan részt vett a xDSL rendszerek szabványosítási 
tevékenységében, valamint több évig irányította a T-
COM K+F tevékenységét. 
A 90-es években számos a megjelenő DSL és optikai  
technológiák és a rájuk épülő szolgáltatások 
bevezetésével foglalkozó vállalati projektben, mint a 
műszaki fejlesztésért felelős vezető vett részt (ISDN, 
HDSL, ADSL, VDSL, MSAN, GPON). 
Jelenleg a hagyományos rendszerek kiváltásával, új 
DSL, GPON, HFC technológiák bevezetésével 
foglalkozik. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
HTE választmányi tag,  
Magyar Nemzeti Host elnökségi tag 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– Telekom oldalról K+F témák közös kidolgozása  
– Telekom dolgozóinak aktívabb bevonása 
– A HTE megismertetése az egyetemi fiatalsággal  
 
 
 
 
 
 
 
 

Folytatás a következő oldalon 
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BÍRÓ ALBERT – választmányi tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1975. 
 
Szakképzettség, végzettség: 
2008 – okleveles közgazdász, 
   külgazdasági szakirány, BME 
2005 – MBA 
   menedzsment szakirány, BME 
1999 – műszaki menedzser 
   villamos fogyasztói berendezések szakirány, 
Kandó Kálmán Főiskola 
 
Szakmai tevékenység: 
2005: stratégiai igazgató, Novell Kft. 
2002–2005: üzletágvezető, S&T Magyarország Kft. 
2001–2002: értékesítési csoportvezető, BCN Kft. 
2000–2001: account manager, PanTel Távközlési Rt. 
1998–2000: account manager, Ericsson Magyaro. Kft. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
– 2003 óta elnökségi titkára a kiemelten közhasznú 

Rákóczi Szövetségnek, 
– alapító tagja és 2010-től felügyelőbizottsági elnöke 

az Informatika a Társadalomért Egyesületnek, 
– alapító és felügyelő bizottsági tagja a Magyary Zoltán 

E-közigazgatástudományi Egyesületnek, 
– meghívott előadója a Debreceni Egyetem Európai 

Tanulmányok Program, Információs Társadalom az 
Európai Unióban kurzusának, 

– 2004-ben részt vett a Konrad Adenauer Alapítvány 
fiatal magyar közgazdászoknak meghirdetett tanul-
mányi programjában, Németországban. 

 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Az elmúlt több mint egy évtizedben kezdetben a táv-
közlés, majd az informatika területén dolgozik és mind 
a mai napig egyik fő feladata a kormányzati kapcsolat-
tartás. Mindeközben folyamatosan képezi magát. Je-
lentős tapasztalatokat szerzett a civil szervezetek mun-
káját illetően is, kiváló munkabírással, kapcsolatépí-
tési készséggel rendelkezik. 

Mindezek figyelembe vételével, – az említett isme-
reteket, a gazdasági életben és a civil szervezetekben 
szerzett tapasztalatait ötvözve – hatékony szerepet 
tudna vállalni a HTE munkájának kiszélesítésében, 
kormányzati kapcsolatainak elmélyítésében. 
 
 
 
DR. MAROS DÓRA – választmányi tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1958. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség: 
okl. villamosmérnök  
(BME 1981),  
katonai műszaki tudományok  
doktora (ZMNE, 2007) 
 

Szakmai tevékenység: 
oktatás, távközlési szolgáltatások tanúsítása, 
szakértés (NHH, MeH), 
egyetemi docens, dékán helyettes  
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
konferenciák szervezése, szakmai szervezetekben 
való részvétel (IEEE, IFIP, HTE) 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– Fiatalok megszólítása, szakmába való bevonása 
– HTE szakmai tevékenység bővítése  
   (pl. távközlési szolgáltatások minőségi    
   követelményei és fogyasztóvédelem) 
– Szakmai konferenciák szervezése 
– Külföldi társszervezettek való aktív együtt működés 
 
 
 
RUZSA RÓBERT – választmányi tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1973.  
 
Szakképzettség, végzettség: 
távközlési villamosmérnök,  
Széchenyi István Főiskola  
 
Szakmai tevékenység: 
Több mint tizenhat évnyi távközlési tapasztalattal 
rendelkezem. Pályakezdő mérnökként részt vettem a 
koncessziós szolgáltató (Rába-Com Rt.) hálózat-
fejlesztésében, illetve üzleti folyamatainak kialakításá-
ban.  
A koncessziós szolgáltató holding (HTCC Zrt.) szerve-
zetében támogattam az önálló szolgáltatók szervezeti 
integrációját. Az így létrejött vállalakozásnál (Hungarotel 
Zrt.) dolgozottam felsővezetői pozícióban.   
Jelenleg az Invitel Távközlési Zrt. senior management 
team tagja vagyok, illetve az Invitelt képviselem a 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács, Informatikai Vállal-
kozások Szövetsége, ECTA – European Competitive 
Telecommunication Association szervezetekben. 
 
Senior szabályozási vezető – Invitel Távközlési Zrt. 
– A fő tevékenységi körök közé tartozik az Invitel 
versenyképességének javítása a szabályozási kör-
nyezet finomításával. 
– Az iparági szabályozás interpretálása az üzleti dön-
téshozók részére.  
– Az üzleti folyamatok tekintetében a jogszabályi  
és hatósági rendelkezéseknek való megfelelés bizto-
sítása. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
A szakmai tevékenység priorizált volta miatt a közéleti 
tevékenység háttérbe szorult. Most elérkezettnek 
látom az időt, hogy a szakmai vonalon megszerezett 
tapasztalatokat a közélet számára is felajánljam.    
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Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Célom, hogy  
– a HTE stabil, hosszútávon fenntartható, folya-

matosan megújulásra képes egyesület legyen, 
– a HTE szakmai szervezet maradjon függetlenítve 

magát a mindenkori szakmapolitikától, 
– a HTE legyen az IKT szektor hírmondója, 
– a HTE segítséget nyújtson mindenki számára a 

gyorsan változó IKT-én belüli az eligazodáshoz. 
 
Feladatomnak tűztem ki a HTE és a Szabályzók 
(Minisztérium, NMHH), a HTE és az IKT felhasználók, 
valamint a HTE és az IKT vállalkozások közötti kap-
csolatok javítását. 
 
 
 
SEPSI ZSOLT – választmányi tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1971. 
Szatmárnémeti, Románia 
 
Szakképzettség, 
végzettség: 
távközlési mérnöki diploma,  
MBA (marketing és pénzügy) 
 
Szakmai tevékenység: 
Egyetem után robotikával foglalkoztam, egy páneuró-
pai projekt keretében egy robot fejlesztésében vettem 
részt Düsseldorfban, amely 1995-ben sikerrel szere-
pelt a Hannoveri Robotika Világkiállításon, azóta a to-
vábbfejlesztett változata a NASA űrsiklóin tevékeny-
kedik. Ekkor egy robotika témájú doktori disszertáció 
megírásában-összeállításában is szerepet vállaltam. 

A hadseregben egy 50 fős csapat tagjaként egy 
radar oktató-rendszert fejlesztettünk, ezt mai napig 
használja a Román Hadsereg. 

Pályám során leginkább távközlési cégeknél külön-
féle vezetői pozíciókat töltöttem be, úgy fejlesztői mind 
üzemeltetési oldalon, csoportvezetőtől az igazgatóig. 

Olyan projekteken volt szerencsém dolgozni, me-
lyek hosszú távon meghatározták az adott cég kom-
munikációs-számítástechnikai irányvonalát, szülőváro-
somban mai napig nagyon sokan pozitívan emlékez-
nek elért eredményeinkre (egy 150 ezres városban ez 
kellemes érzéssel tölti el az embert, még 12 év táv-
latából is). 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
Szülővárosomban, Szatmárnémetiben a MaDiSz meg-
alapításában vállaltam szerepet, majd a Temesvári 
Magyar Diákszövetség szervezési és PR osztályain 
tevékenykedtem 1991 és 95 között.  

Az egyetem elvégzése után gyerekeknek, illetve 
szegényebb sorsú értelmiségi felnőtteknek oktattunk a 
feleségemmel informatikát és számítógép-felhasználói 
ismereteket. 

Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
Meglátásom szerint a HTE-nek definiálni kellene a 
helyét a társadalomban, egy víziót kellene összeállíta-
nia amellyel a definiált célt alátámasztja, ezt pedig 
stratégiával és taktikai lépésekkel támogatnia kell. Eb-
ben a helykeresésben, vízió/misszió összeállításban 
illetve stratégiai és taktikai célokra lépésekre való 
bontásban tudok segítséget nyújtani.  

Ha ezen túlvagyunk, a többi egy hatékony projekt-
menedzsment – amiben szintén segíteni tudok, de  
akkor menjünk át a hídon, ha már odaértünk. 
 
 
 
BÖLCSKEI IMRE 
– Ellenőrző Bizottság elnök jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1941. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség: 
okleveles villamosmérnök,  
BME Gyengeáramú szak, 1967. 
Nyelvvizsgák: 
angol középfok, német alapfok 
 
Szakmai tevékenység: 
1967. június 1-jétől  

Budapesti Távbeszélő Igazgatóság beosztott 
mérnök,  

1969-től az Ericsson AR központ-telepítési program 
fő-szerelésvezetője, 
1976. november 1-jétől  
a Magyar Posta Fejlesztési ügyosztály-vezetője, 
1989. április 1-jétől  
KHVM főosztályvezető helyettes,  
1990. július 1-jétől  
a Távközlési Főosztály vezetője. Feladatai: 
– a távközlés-szabályozás előkészítése, irányítása, 
– a piacnyitásra való felkészülés gazdasági 

hatásainak elemzése, műszaki-technikai 
megoldások kidolgoztatása. 

1992. május 1-jétől  
a KHVM hírközlési helyettes államtitkára. Feladatai: 
– a hírközlés szakmai irányítása, szervezése, 
– a teljes hírközlés-szabályozás új alapokra 

helyezése, a három ágazati törvény előkészítése, a 
végrehajtási jogszabályok kiadása, 

– a privatizációs és koncessziós szerződések 
megkötése, a fejlesztési programok beindítása, az 
üzleti folyamatok kezelése, a hazai gazdasági 
környezet kialakítása, 

– nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban, a 
magyar szabályozás képviselete, elfogadtatása, a 
hazai információs-technológia és piac felkészítése 
az EU csatlakozásra, 

– Távközlési Érdekegyeztető Fórum és Mérnök 
Minősítő Bizottság létrehozása és működési 
feltételeinek biztosítása, majd az Informatikai 
Érdekegyeztető Fórum megalakulásának 
elősegítése  
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2000. szeptember 1-jétől  
Matáv Rt. szabályozási igazgató. Feladatai: 
– a hírközlésről szóló törvényjavaslat szakmai 

előkészítésében való részvétel, a javaslat elemzése, 
felkészülés a végrehajtásra, az ezekkel kapcsolatos 
munkák irányítása, koordinációja, 

2008. január 1-től nyugdíjas,  
    alapítója és egyik ügyvezetője  a SI-Komment Kft.-

nek.  
 
Egyéb szakirányú tevékenységek: 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Elnöke, 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja  
(2010 augusztusáig),    
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
Ellenőrzési Bizottságának elnöke. 
 
 
 
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ FERENC  
– Ellenőrző Bizottság tag jelölt 
 
1948. szeptember 5-én születtem 
Budapesten. Középiskolai tanulmá-
nyaimat 1967-ben fejeztem be a 
Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kumban. 1973-ban a BME VIK hír-
adástechnika szakán mérnöki okle-
velet szereztem. Mérnök-tanári dip-
lomámat szintén 1973-ban, egye-
temi doktori disszertációmat a számítógép architektú-
rák témakörében, 1983-ban védtem meg, 1999 tava-
szán pedig közoktatás-vezetői diplomát szereztem. 

1973-tól 1992-ig tanítottam a BME Villamosmér-
nöki és Informatikai Karán digitális technikát, számító-
gép architektúrákat, számítástechnikai rendszereket. 
E témákból több könyvem és publikációm jelent meg, 
szabadalmam került elfogadásra. 
 1992 óta saját anyaiskolám, a Puskás Tivadar Táv-
közlési Technikum igazgatója vagyok. Ezt az 1906-
ban a Magyar Királyi Posta által alapított iskolát is 
1974-ben államosították. Két éves megfeszített mun-
kával sikerült elérni, hogy az iskola a MATÁV fenn-
tartásába kerüljön 50 évre. 2010. szeptember 1-jével 
a Telekom kihátrált a Technikum fenntartásából, így a 
Gyáli úti alma mater 16 év után ismét Fővárosi iskola, 
én pedig közalkalmazott lettem. 
 Az utóbbi 20 évben minden energiámmal a közép- 
és felsőfokú szakmai oktatás integrálásán és európai 
trendekhez igazításán dolgozom. Fontosnak tartom, 
az arra érdemes középiskolai tanulók, felsőoktatási 
intézménybe kerülését, valamint az onnan kibukók 
újra a szakmai oktatásba integrálását, és ezáltal mun-
kához juttatását. Ezért Iskolám Pitman nyelvvizsga-, 
ECDL-, és felnőttképzési központ is. Az iskola 2011-
ben „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” lett. 

A Széchenyi István Egyetem és a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem évek óta záróvizsga-bizott-
sági tagsággal, illetve elnökséggel tisztel meg. A HTE 
és az Neumann János Számítógép-tudományi Társa-
ság, a MANT és a MATISZ „elnökségében” az infor-
matika, a távközlés, média társadalmasítása a fela-

datom. Az utóbbi években a technikum médiainfor-
matikai kurzusokkal bővítette képzési palettáját. Saját, 
digitális rádió és TV stúdiót üzemeltetünk, és 2004 óta 
önálló, 24 órás kistérségi műsort sugárzunk a 107,3 MHz-
es frekvencián, COOLFM néven. 
 Mind egyetemi oktatói pályám, mind középiskolai 
igazgatói tevékenységem során intenzíven foglalkoz-
tam felnőttképzéssel (szakmérnök, műszaki pedagó-
gus-továbbképzés, technikusi átképzés stb.). Többek 
között ezért is kaptam meg 2002 augusztusában a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, illetve is-
merték el munkásságomat 2003 novemberében a 
Mestertanári cím adományozásával. További erőt, el-
igazítást ad szakmai munkámban minden bíztatás, 
vállveregetés, kitüntetés: Hírközlésért (1996, KHVM), 
Puskás Tivadar díj (1998, HTE), Honvédelemért (1982, 
2003, HM), Nagy Ernő Emlékérem (2007, MANT), Űr-
kutatásért (2008, KvVM). Hatvanadik születésnapo-
mon a Köztársasági Elnök másodszor tüntetett ki a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével.  

Fontosnak tartom, hogy a társadalom minden réte-
ge, de különösen a fiatalok megismerkedjenek a ma-
gyar oktatás, távközlés, informatika nagyjaival, ezért 
az utóbbi 18 évben 16 – azaz tizenhat(!) – köztéri szo-
bor elkészítésében, felállításában vettem részt, hatá-
ron innen és túl. Közöttük több Puskás Tivadart, 
Klebelsberg Kúnót és Neumann Jánost, valamint egy-
egy Békésy Györgyöt, Magyari Endrét, Simonyi Ká-
rolyt, Vermes Miklóst és Kozma Lászlót ábrázoló ta-
lálható. Nevelési szempontból ezen tevékenységemet 
tartom a legidőállóbbnak és bármelyikre büszkébb 
vagyok, mint kitüntetéseimre. 
 
 
 
PUTZ JÓZSEF 
– Ellenőrző Bizottság tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1962. Tata 
 
Szakképzettség, végzettség: 
vezeték nélküli 
távközléstechnikai mérnök, 
Széchenyi István Főiskola,  
Győr, 1980-1983. 
 
Szakmai tevékenység: 
1998: MATÁVLine Kft. – KTV projektvezető 
Szakmai feladatok: 
MATÁV kábelTV hálózat tervezésének, 
kivitelezésének elindítása, tervezők, kivitelezők, 
vezetők kiképzése, koncepciók kialakítása, az építés 
szakmai irányítása. 
Eredmények: A cég tervezői és kivitelezői 
állományának kiképzése, folyamatok kialakítása. 
1999-2001: Network Professional Kft. – igazgató 
Szakmai feladatok: 
Cégvezetés, távközlési hálózatok tervezése, építése 
MATÁV, MATÁV KTV, EPT, Axelero, Fibernet, 
Eurotel, Pantel, EMKTV, Synergon részére.  
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A tervezési munkák koordinálása, kapcsolattartás 
megrendelőkkel, alvállalkozókkal, 26 beosztott irányí-
tása. 
Eredmények: 160.000 HP KTV hálózat tervezése, 
fejállomások, optikai hálózatok tervezése. 
2001-2004: Cablenet Rt. – műszaki igazgató 
Szakmai feladatok: 
A beruházás szakmai irányítása, a megfelelő 
koncepciók, irányelvek kialakítása, új technológiák 
bevezetése, műszaki-gazdasági optimalizáció. 
Üzemeltetés megszervezése, kialakítása, folyamatok, 
eljárásrendek, technológiák kialakítása. 
Eredmények: A Cablenet hálózata igen jó 
minőségben, átgondolt koncepciók alapján épült ki. 
Alacsony üzemeltetési költségek, előkészületek 
Internet és DVB-C szolgáltatás bevezetésére. 
2004-2009: T-Kábel Magyaro. Kft. – műszaki ig. 
Szakmai feladatok: 
A beruházási, üzemeltetési és fejlesztési munkák 
irányítása, hosszútávú stratégiák kidolgozása, új 
technológiák bevezetése. 
Eredmények: 
IP telefon, DVB-C digitális TV, HDTV szolgáltatások 
bevezetése a T-Kábel hálózatain. 
T-Home SAT szolgáltatás bevezetése. 
2009-től: Magyar Telekom NyRt. – TV Fejlesztési 
ágazatvezető, igazgatóhelyettes 
Szakmai feladatok: 
Magyar Telekom TV fejlesztéseinek irányítása. 
Eredmények: 
EuroDocsis 3.0 és IPTV bevezetése kábelTV 
hálózaton. Hálózat menedzselés megvalósítása.  
T-Home SAT nemzetközi kiterjesztése, 
georedundancia megvalósítása. 
 
Egyéb tudományos, illetve üzleti tevékenységek: 
– 2001-től TV témakörben meghívott előadó:  
   Széchenyi Egyetem, BME, Óbudai Egyetem,  
   Puskás Szakközépiskola 
– TV technikai előadások tartása 
– 1986-1998 óraadó tanár távközlés, elektronika  
    témában, tankönyv írás (Szakközépiskola, Paks), 
– 1993-2004: Antenna-Paks Kft. vezetése 
 
Referencia-munkák, nagyobb projektek: 
– T-Home SAT megvalósítása 
– IP telefon, DVB-C, HDTV bevezetése  
– Ciprus KTV hálózat kialakításában  
   szakértői tevékenység 
– Cablenet Rt. kábelTV hálózat koncepciójának  
   kialakítása, beruházás irányítása 
– MATÁV optikai  és KTV hálózat tervezés 
– Fibernet kábelTV és optikai hálózatok tervezése  
 
Szakmai testületi tagság: 
– Mérnökkamarai tagság 1997-től 
– 1987-től HTE tag (Paks - helyi csoport alapító),  
    2008-tól válaszmányi tag 
 
Egyéb ismeretek: 
– Nyelvismeret: angol  
– Vezetőképzés (IVI Esztergom, Főnix szeminárium,  
   időgazdálkodás stb.) 

– Vezető tervezői, igazságügyi szakértői jogosultság  
   1999-óta, tervezői 1989 óta 
 
Mit tenne a HTE megújítása érdekében? 
– taglétszám intenzív növelése fiatalok bevonásával, 
– Előadások tartása szakmai témákban, 
– Ellenőrző bizottságban való munkavégzés, 
– Rendezvények szervezésében való részvétel. 
 
 
 
DR. SALLAI GYULA  
– Etikai Bizottság elnök 
jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1945. Budapest 
 
Szakképzettség, végzettség:  
okl. villamosmérnök,  
az MTA doktora 
Szakmai tevékenység:  
1968-tól a BME Vezetékes Híradástechnika 
Tanszékén, majd 1975-től a távközlő hálózatok 
tervezésének vezető kutatójaként a Posta Kísérleti 
Intézetben dolgozott, amelynek 1984-től igazgatója 
volt.  
1990-től a Magyar Távközlési Rt. stratégiai ágazati 
igazgatója, majd szolgáltatási vezérigazgató-
helyettese.  
1995-től a Hírközlési Főfelügyelet nemzetközi 
igazgatója, majd infokommunikáció szabályozásáért 
felelős elnökhelyettes.  
2001-től a BME Távközlési és Telematikai 
Tanszékének professzora, 2002 és 2010 között a 
tanszék vezetője, a 2004 és 2008 közötti tanévekben 
egyidejűleg a BME rektorhelyettese.  
A BME-n az infokommunikációs hálózatokkal, beszéd 
és multimédia információs rendszerekkel foglalkozó 
tanszéket irányította, kezdeményezésére a tanszék 
neve 2003-ban Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszékre változott. Az infokommunikáció 
menedzsment szakterület kialakítója, a mérnöki 
menedzsment tárgyak előadója, szűkebb kutatási 
területe az infokommunikáció stratégiái és 
szabályozása.  
 
Eddigi közéleti tevékenység:  
A HTE-nek 1968 óta tagja, 1992 óta vezetőségi tagja, 
1996-2002 között alelnöke, 2005-től pedig elnöke volt.  
Tagja többek között a Networks nemzetközi 
hálózattervezési konferenciák irányító bizottságának, 
a Networks2008 elnöke volt.  
1985 óta tagja, 2005-től elnöke az MTA Távközlési 
Rendszerek Bizottságának.  
Tagja az MTA Akusztikai Bizottságának és a Magyar 
Mérnökakadémiának is.  
2011-től az OTKA informatikai és villamosmérnöki 
szakterületi zsűrijének elnöke. 
Háromszoros Pollák-Virág díjas, Puskás Tivadar díjat 
1994-ben, Gábor Dénes díjat 2006-ban kapott. 
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DR. KISSNÉ AKLI MÁRIA  
– Etikai Bizottság tag jelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1962. Nyíregyháza  
 
Szakképzettség, végzettség: 
A BME Villamosmérnöki Karán 
diplomázott 1986-ban.  
PhD doktori fokozat, 2010.  
1986-tól tanársegéd, 1993-tól főiskolai adjunktus.  
Szakmai tevékenység: 
1996-tól az akkori HÍF műsorszórási szakértője,  
2007-től az Antenna Hungária Zrt., rádiófrekvenciás 
tervezéssel foglakozó csoportjának vezetője.  
2010 végétől a NMHH Médiafrekvencia-tervezési és 
koordinációs osztályának osztályvezetője.  
Szakmai munkája az oktatást követően főleg a 
földfelszíni digitális televíziózás frekvencia-
gazdálkodási és hálózattervezési területeihez 
kapcsolódik. Csak néhányat kiemelve említhető a 
GE06 Terv részeként 7 országos UHF sávi DVB-T 
hálózat frekvencia tervének kidolgozása, nemzetközi 
egyeztetése, nemzetközi munkacsoportok 
munkájában részvétel, digitális televízió és rádió 
hálózatok pályáztatásához és implementálásához 
kapcsolódó projekt feladatok.  
Eddigi közéleti tevékenység: 
Számos szakmai előadást tartott, folyóirat cikket, 
szakmai tanulmánytervet készített.  
Társszerzője „A digitális televízió szolgáltatásai” című 
könyvnek. 
1998-2008 között a HTE DVB kör vezetőségének, 
2007-ben a 12. Televízió- és hangtechnikai 
konferencia és kiállítás szervező bizottságának tagja.  
A HTE ezüst, arany, és „HTE 60” jubileumi emlékérem 
tulajdonosa. 

SIPOS ATTILA  
– Etikai Bizottság tagjelölt 
 
Személyes adatok: 
született: 1951. Jászjákóhalma 
 
Szakképzettség, végzettség:  
okl. villamosmérnök,  
BME Villamosmérnöki kar 
Szakmai tevékenység: 
Az egyetem elvégzése után a Postai Tervező 
Intézetben távközlési rendszertervezőként,  
1986-tól csoportvezetőként, 1989-től a Távközlési 
Rendszertervező iroda vezetőjeként dolgozott.  
1991-ben a tervező és kutató intézet összevonása 
után a MATÁV Rt. PKI Távközlésfejlesztési Intézet há-
lózatfejlesztési igazgató-helyettesévé nevezték ki. Részt 
vett a MATÁV hálózatának digitalizásában és az orszá-
gos helyközi fényvezető hálózat kiépítésnek tervezésé-
ben.  
2005-től a Magyar Telekom PKI Fejlesztési Igazga-
tóság Hálózatfejlesztési ágazatának vezetőjeként az 
országos IP és WDM transzport-hálózat, valamint az 
aggregációs hálózat fejlesztési és megvalósítási ter-
veinek elkészítését irányította.  
2008 és 2009 között a GPON hálózati bevezetésén  
és az ADS digitális központ kiváltási tervének elkészí-
tésén dolgozott. 
Munkájáról a PKI Tudományos Napokon tartott elő-
adásaiban és Híradástechnikai folyóiratban számolt be.  
2010-től a BME Híradástechnikai tanszék ügyvivő 
szakértője és a NETvisor zRt. vezető tanácsadója.  
Eddigi közéleti tevékenység: 
1993-1997: Mérnök Kamara Minősítő Bizottsági tag, 
1997-1999: az EURESCOM Program Advisory Com-
mittee tagja.  
Jelenleg a HTE Távközlési Szakosztályának titkára és 
a Mérnökkamara tagja. 

 

 

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 
 

2011 
A 2011. április 6-i Választmányi ülés 

emlékeztetője 

Gosztony Géza, a Jelölő Bizottság elnöke beszámolt 
az elvégzett munkáról és egy bővebb, illetve egy 
szűkített jelöltlistát mutatott be. Egyetértés volt abban, 
hogy a HTE megújulásához szükséges a nyitás az 
eddig nem lefedett területek irányába illetve a dina-
mikus, aktív iparági kapcsolatokkal rendelkező fiatalok 
felé. Előtérbe került, hogy közösségként is legyen 
ereje a Választmánynak, illetve hogy jelen helyzetünk-
ben nagy szükség van a terhelhető, munkaképes vá-
lasztmányi tagokra.  

A Választmány megállapította, hogy a jelöltlista a 
fenti céloknak megfelel, a vitára előterjesztett jelölt-

listát egyhangúan támogatta. A jelöltek bemutatkozá-
sa felkerült a Közgyűlési előterjesztések közé. 

http://www.hte.hu/kozgyules2011  

Jelöltlista (Zárójelben a választható tagok száma, 
név után az életkor szerepel.) 

Elnök (1): 
Huszty Gábor (ENTEL) 59 

 

Alelnök (3): 
Csizmadia Attila (Nemzetgazdasági Minisztérium) 61, 

Magyar Gábor (BME-TMIT) 54, 
Oláh István (Kopint Datorg) 41 

 

Főtitkár (1): 
Bartolits István (NMHH) 57 

 

Főtitkár-helyettes (3): 
Gyenes Péter (Nokia Siemens Networks) 36, 

Heszberger Zalán (BME-TMIT) 38, 
Nagy Péter (HTE) 35 

 

Díjbizottsági elnök (1): 
Horváth Pál (Enternet) 62, 
Jamrik Péter (Novofer) 59 
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Gazdasági Bizottság elnök(1): 
Kis Gergely (GKIeNet) 34 

 

Külügyi Bizottság elnök(1): 
Vida Rolland (BME-TMIT) 37 

 

Tudományos Bizottság elnök (1): 
Gerhátné Udvary Eszter (BME HVT) 

 

Ifjúsági Bizottság elnök (1): 
Petkovics Ármin (BME) 26 

 

Választmányi tag (5): 
Balogh Tamás (Magyar Telekom) 43, 

Bíró Albert (Novell) 36, 
Maros Dóra (Óbudai Egyetem, Kandó), 

Ruzsa Róbert (Invitel) 38, 
Sepsi Zsolt (Telenor) 40 

 

Ellenőrző Bizottság elnök (1): 
Bölcskei Imre 70 

 

Ellenőrző Bizottság tag (2): 
Horváth László (Puskás Távközlési Technikum) 63, 

Putz József (Magyar Telekom) 49 
 

Etikai Bizottság elnök (1): 
Sallai Gyula (BME-TMIT) 66 

 

Etikai Bizottság tag (2): 
Kissné Akli Mária (NMHH), 
Sipos Attila (BME-HIT) 60 

 

A Választmány megválasztotta Közgyűlési küldöttnek 
Dr. Sallai Gyulát és Ágoston Györgyöt, póttagnak pe-
dig Bölcskei Imrét. 
 

A Választmány áttekintette a HTE 2010-es évének 
Mérlegét, Eredménykimutatását, mely 64.740e Ft 
mérlegfőösszeget és -9.655e Ft mérlegszerinti ered-
ményt mutat. Ellenőrző Bizottság és Könyvvizsgálók 
megtárgyalták és elfogadásra javasolták. A további-
akban, folyamatos pénzeszköz figyelés szükséges, az 
átmeneti finanszírozási nehézségek elkerülése érde-
kében. A negatív gazdasági környezet követ-keztében 
hangsúlyosabban kell figyelni a pénzügyi trendjeinket. 

 

Kántor Csaba, Díjbizottság el-
nök előterjesztette az egyesületi 
elismerésekre (Puskás Tivadar 
díj, egyesületi arany-ezüst jel-
vény, Pollák-Virág díj) vonatko-
zó bizottsági javaslatot, melyet a 
Választmány támogatott. A díjak a 
Közgyűlésen kerülnek átadásra. 

 

Huszty Gábor, java-
solta, hogy a HTE épít-
sen ki kapcsolatot a 
Szélessáv Alapítvány-

nyal, melynek célja az információs társadalomba csat-
lakozni kívánó egyének, szervezetek és társaságok tá-
jékoztatása az internetes technológiai lehetőségekről, 
kiemelten a szélessávú technológiák tekintetében. Az 
internetezés népszerűsítése az Alapítvány rendelke-
zésére álló minden lehetséges eszközökkel, az infor-
matikai felhasználók legszélesebb körű problémáihoz 
segítség nyújtása. A kapcsolatfelvételt a Választmány 
egyhangúan támogatta. 

http://www.szelessavalapitvany.hu  

 

Sallai Gyula elnök bejelentette, hogy a közeljövőben 
megalakításra kerül a Future Internet Nemzeti 
Technológiai Platform, amelyben való részvételre a 
HTE felkérést kapott. A platform feladata a Jövő Inter-
net magyarországi K+F stratégia és program kidol-
gozása, továbbá a magyar EU elnökségi keretében az 
EU elnökségi rendezvények szakmai támogatása. 
Csatlakozásunkat a Választmány egyhangúan támo-
gatta. 
 
A HTE építve hagyományaira és a tagság széleskörű 
szakmai felkészültségére az infokommunikáció terü-
letén, tizenegy tagú Infokommunikációs Szakértői 
Bizottság felállítását határozta el az Egyesület – szak-
mapolitikai és stratégiai dokumentumok, jogszabály- 
és műszaki előírás tervezetek – véleményező szerve-
ként.  

A Bizottság tagjait az önkéntes jelentkezők közül 
választotta ki a Választmány. A Bizottság tevékeny-
ségét társadalmi munkában végzi. 

 
A megválasztott Infokommunikációs Szakértői Bi-

zottság (ISZB) névsora: 
 

Elnök: dr. Takács György 
 

Alelnökök: dr. Baksa Sarolta, dr. Abos Imre 
 

ISZB tagok:  
dr. Bausz Andrea, dr. Drozdy Győző, Gálig Zoltán, 
dr. Koppányi Szabolcs, dr. Maros Dóra, Oláh István, 
dr. Szilágyi Sándor, Szivi László 

 

ISZB állandó szakértők:  
dr. Litter Zsuzsanna, Kis Gergely, dr. Kovács Oszkár, 
dr. Schmideg Iván 

 

ISZB külső szakértők:  
Agárdi Ferenc, Bárányné Dr. Sülle Gabriella, Bódi 
János, Fehér Éva, Fülep Péter, Hazay István, Jamrik 
Péter, Kenderessy Miklós, Kristóf Péter, Magyar 
Ildikó, Marosi Norbert, dr. Németh Géza, Nyerges 
Júlia, Szente Ágnes, Turchányi Géza. 
 

A következő Választmányi ülés időpontja: 
2011. május 4. 

Nagy Péter ügyvezető 
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FEBRUÁRBAN IS TOVÁBB NŐTT  
A SZÉLESSÁVÚ INTERNET-ELŐFIZETÉSEK SZÁMA  

Februárban 11 ezerrel nőttek a vezetékes széles-
sávú internet-előfizetések, így a hónap végére 
1,959 millió volt a számuk – közölte a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint 
februárban a hagyományos telefonvonalon széles-
sávú ADSL internet-szolgáltatásra előfizetők szá-
ma gyakorlatilag az előző havi (804 ezer) maradt. 
 

A gyorsjelentésben szereplő legnagyobb kábel-
szolgáltatók előfizetései februárban hatezerrel, 759 
ezerre nőttek. Az optikai szálon nyújtott szolgáltatás-
nak 225 ezer előfizetése volt a hónap végén. A szol-
gáltatók által nyilvántartott vezetékes- és kábeltele-
vízió-hálózatos hangátviteli csatornák száma összes-
ségében csökkent, februárban 2,942 millió volt. A 
teljes hangcsatorna-számon belül a hagyományos ve-
zetékestelefon-vonalak száma a hónapban 2,242 millió, 
míg az előző hónapban 2,261 millió volt. 

 A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsator-
nák száma 619 ezer volt februárban, szemben az elő-
ző havi 610 ezerrel, az IP-alapú hangcsatornák szá-
ma kétezerrel 104 ezerre emelkedett. 

Februárban a száz főre jutó vezetékes hangátviteli 
csatornák száma 29,46, a háztartások vezetékestele-
fon-ellátottsága pedig 59,19 százalék volt. Az előfi-
zetők hagyományos telefonvonalon 344 millió, internet 
protokoll alapon pedig 96 millió percnyi hívást kezde-
ményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó 
kezdeményezett hívások átlagos időtartama 149,6 
perc volt. 

A februári adatok szerint az előfizetők a szolgáltató 
váltást megkönnyítő számhordozhatóság keretében 
2004. január óta összesen 606 ezer számot hordoztak. 

(MTI) 
http://index.hu/tech/2011/04/01/februarban_is_nott_ 

a_szelessavuinternet-elofizetesek_szama/ 

 

INDULHATNAK A BRUTÁLIS HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK  

Pénteken hatályba lépett a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság elnökének első olyan rendelete, 
amelyet a szervezet saját hatáskörben alkothatott 
meg. A frekvenciahasználati díj számítása válto-
zik meg április 1-től, és az NMHH szerint az új, 
sávos díjszabás ösztönözheti a mobilszolgáltatók 
beruházásait és javítja az ország versenyképes-
ségét. 
 

Mindhárom magyar mobilszolgáltató évek óta ke-
ményen kritizálta a hazai díjszámítási rendszert. Ed-
dig bázisállomásonként kellett frekvencia-használati 
díjat fizetni, és úgy tudjuk egyetlen 3G állomás éves 
díja nagyjából 300 ezer forint volt. A Telenor eddig 
ötmilliárd forintot költött el évente a frekvenciadíjakra. 

A korábbi számítással az volt a gond, hogy amikor 
bekapcsoltak egy bázisállomást, az rögtön elkezdte 
vinni a pénzt, még azelőtt, hogy bárki használni kezd-
te volna – mondta Drozdy Győző, a Telenor stratégiai 
tanácsadója. Még így is a magyar frekvenciadíj lesz a 
legmagasabb Európában, de ezentúl nem lesz gátja 
a bővítéseknek – tette hozzá. 

A Telenornál a ZTE-vel elkezdett hálózatfejlesz-
tési projekt nyitja meg a lehetőségét annak, hogy ki-
használják a rendeletet. Drozdy Győző azt mondta, 
hogy a modernizációt a rendelettől függetlenül kezd-
ték el, és az új díjszabás hatására nagyobb kapaci-
tással működhet majd az új mobilhálózat. 

Nemcsak a Telenor készült a rendeletre, hasonló 
beruházást jelentett be március elején a Vodafone is. 
A mobilszolgáltató a hálózatfejlesztés utolsó fázisába 
lépett és amellett, hogy teljes EDGE-lefedettséget épít 
ki, még négyszáz új bázisállomást is telepít, hogy to-
vább javítsa a lefedettséget. A Vodafone célja, hogy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az ország lakosságának 99 százaléka elérje a szé-
lessávú mobilinternetes szolgáltatását. 

A frekvenciadíj azt is lehetővé teszi, hogy a mobil-
szolgáltatók a jelenlegieknél sokkal kisebb területet 
lefedő bázisállomásokkal, úgynevezett femtocellákkal 
bővítsék a hálózatukat. Ezekkel a miniatűr bázisállo-
másokkal 4-5 éve kísérleteznek a gyártók, és fejlett 
országokban már kaphatók a szolgáltatóknál. Erede-
tileg beltéri használatra fejlesztették ki, ideális eszköz 
lehet például egy irodában, ahol a munka alapfelté-
tele a mobilhívások jó hangminősége és a gyors mo-
bilnetes hozzáférés. 

(Index) 
http://index.hu/tech/cellanaplo/2011/04/01/hatalyba_ 

lepett_a_savos_frekvenciadij/ 
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LASSAN RÁMOZDULTUNK A MOBILITÁSRA  

Rekord számú érdeklődő jelent meg az április 
eleji Smartmobil konferencián, ahol az okostele-
fonok piacán lévő aktuális kihívásokról és jövő-
beni lehetőségekről volt szó. A táblagépekről még 
korai lenne beszélni, mert az Ipsos felmérése 
szerint csak az emberek 1 százalékának van ilyen 
eszköze és 78 százalék határozottan állítja, hogy 
nem is tervez venni a következő évben. 
 

Sokkal jobb a helyzet a mobilok piacán, hiszen 
idén már minden második leadott mobil intelligens 
kütyü. Azért itt érdemes megállni egy pillanatra, mert 
először azt kellene tisztázni, hogy mi az okostelefon. 
Pintér Róbert, az Ipsos piackutató cég munkatársa 
szerint nincs egyértelmű válasz. A nyolc-tíz évvel ez-
előtti csúcskategóriás Nokiákat például már nem  is 
tekintjük okostelefonnak. Folyamatosan mozognak a 
kategória határai, jönnek az új kihívók, miközben alul 
potyognak ki a régebbi modellek. 
 
Megveszik, de minek? 

A felhasználók bizonytalanok, ezért meg kell taní-
tani nekik a pontos definíciót – mondta Pintér Róbert. 
Az Ipsos most a számítógéphez hasonlóan a több 
funkciós, érintőkijelzős vagy teljes qwerty billentyű-
zetes, internetezésre és emailezésre is használható, 
alkalmazásokat kezelő mobilokat tekinti okostelefon-
nak. Ez alapján körülbelül 800 ezer-1 millió embernek 
van ilyen készüléke. 

Pintér Róbert arra mutatott rá, hogy az okostele-
fonra egyáltalán nem vágyó emberek nagy része 
feleslegesnek tartja az extra funkciókat, és szintén 
nagyon sokan divathóbortnak tartják a menőbb mo-
bilokat. Ebben lehet valami, hiszen a felmérések sze-
rint még az okostelefont használó júzereknél is a 
többség elégedett az alapfunkciókkal, és csupán 58 
százalék töltött le extra programokat. Ezt a trendet 
alátámasztotta Kis Gergely, a GKIeNet ügyvezető 
igazgatójának előadása is. Szerinte hiába terjednek 
az okostelefonok, az emberek nem fognak több pénzt 
elkölteni a szolgáltatóknál. Sőt, mobilinternettől füg-
getlenül negyedévről negyedévre csökken a szolgál-
tatók bevétele és az okostelefonokon megjelenő Voice 
over IP is erősíti ezt a folyamatot. 

Mobilban gondolkodnak  
Az állam jól tükrözi az állampol-

gárok hozzáállását és Magyarorszá-
gon a közigazgatás is lassan moz-
dult rá a hordozható eszközök pia-
cára. Távolról elérhető, érdemi tele-
fonos ügyintézésre van szükség – 
mondta Fekete Gábor, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársa, miután elismerte, hogy 
az elmúlt 11 évben megjelent álla-
mi stratégiák nagyon silányak voltak. 

Például az esetek nagy részében csak azt vizsgálták, 
hogy az ügyintézésen mennyit spórolhatnak, azt vi-
szont már nem, hogy az állampolgárnak mennyi ideig 
tart elintéznie az ügyét. A Széll Kálmán tervnek az is 
célja, hogy a hivatal és az ügyfél szempontjából is 
javuljon az ügyintézés hatékonysága. 

Egy konkrét is megemlített Fekete Gábor, a mobil-
lal támogatott közterület-felügyeletet. A közigazgatás 
sokszor nem tud helyi információkat begyűjteni, bel-
területen például nehéz megtalálni a parlagfüves tel-
keket és az illegális szemétlerakókat. Ebben nagy se-
gítséget nyújthatnak az állampolgárok, csak azt kell 
megoldani, hogy ha egy esetet tizenhárman jelente-
nek, akkor az illetékes hatóság felismerje, hogy csak 
egyetlen ügyet kell kezelnie. A másik fontos cél pedig 
az lenne, hogy az állampolgári inputokra gyorsan re-
agáljanak, tehát ne a parlagfű virágzása után két hó-
nappal kezdjenek kaszáltatni, hanem azonnal. 
 
Most akkor iPhone, vagy inkább Android? 

Tavaly még iPhone vs. Android néven futott az 
okostelefonos konferencia és csupán kétszázan je-
lentek meg rajta. Idén nemcsak a látogatók száma 
nőtt a négyszeresére, de a bemutatott platformok 
száma is jelentősen bővült, a Windows Phone 7-et, a 
Symbiant és a Samsung Badát is sokan emlegették. 
Azt viszont nem érdemes firtatni, hogy melyik volt a 
legnépszerűbb, mert az emberek nagy részének fo-
galma sincs, mi fut a mobilon. 

(Index) 
http://index.hu/tech/2011/telko/lassan_ 

mozdulunk_ra_a_mobilitasra/

 

MEGHALT AZ INTERNET EGYIK ŐSATYJA  

Elhunyt Paul Baran, az internet előfutárát lehető-
vé tévő technológiák egyik feltalálója, akit 84 éves 
korában Palo Altó-i otthonában ért a halál. 

Baran egyike volt annak a három tudósnak, akik 
létrehozták a csomagkapcsolt hálózati technológiát, 
lehetővé téve az ARPANET, azaz a mostani internet 
elődjének tekintett egyetemi hálózat létrehozását. 

A csomagkapcsolt adatátviteli eljárás kifejleszté-
sére azért volt szükség, mert csak ezzel a techno-
lógiával lehetett bővíteni a meglévő kommunikációs 
csatornák kapacitását. Baran a technológia koncep-

cióját 1963-64 között a hadsereg számára dolgozó 
RAND Corporation tanácsadó cégnél vázolta fel, 
később ezt az ötletet használták fel az ARPANET 
kialakításánál, szintén az ő munkássága vezetett a 
ma is használt TCP/IP protokoll kialakításához. Ké-
sőbb az ő munkája nyomán készült el az első ATM-
hálózat, majd ő alapította a Metricomot, az első ve-
zeték nélküli internetszolgáltatást kínáló céget. 

(Index/MTI) 
http://index.hu/tech/2011/03/28/meghalt_az_internet_

egyik_osatyja/ 
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ORVOSI BERENDEZÉST FEJLESZTŐ CÉG KAPTA  
AZ IDEI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT  

A Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz 
Kft. vehette át idén a Parlamentben a Magyar 
Innovációs Nagydíjat.  

A cég a díjat az általa kifejlesztett NanoPET/ 
CTTM kisállat-vizsgáló rendszerért nyerte el. A szak-
mai áttörés a képalkotó műszer, amely a laborállatok 
hatékonyabb vizsgálatával számos probléma feltér-
képezéséhez visz közelebb. Az ünnepségen Schmitt 
Pál köztársasági elnök kiemelte, hogy a magyar tulaj-
donú, diagnosztikai eszközöket gyártó cég saját fejlesz-
téseire alapozva állja a versenyt a nemzetközi cégekkel.  

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a 
díjátadón elmondta, hogy ez év második felében új 
innovációs stratégiát terjeszt majd a kormány elé. Zá-
vodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány el-
nöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a benyúj-
tott pályázatok száma évről évre csökken és rend-
szerint ugyanazokkal a nevekkel találkozik a zsűri. 

(Origo) 
http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110329-

atadtak-a-2010-evi-magyar-innovacios-nagydijat.html 

 

MOST MÁR TÉNYLEG BETELT AZ INTERNET 

Az IP-címek rendszerét felügyelő nemzetközi szer-
vezet, az IANA januárban jelentette be, hogy ki-
adta az utolsó öt, egyenként 16 millió címet tartal-
mazó blokkot a régiós regisztrátoroknak.  

Ezektől a szervezetektől kérhetnek az internet-
szolgáltatók címeket, hogy aztán a szervereiken mű-
ködő weboldalakhoz, illetve a netre bejelentkező fel-
használók gépeihez rendeljenek egyet-egyet. A cí-
mek azért fogyhatnak el, mert az internet címzési 
rendszere, az IPv4 úgy lett kialakítva, hogy 32 biten 
ábrázol egy címet, vagyis összesen kettő a harminc-
kettediken (4 294 967 296) cím létezik – amíg át nem 
állunk az ennél nagyságrendekkel több címet bizto-
sító IPv6-ra. 

Két hónapja tehát elfogyott a legfelsőbb szintű 
tartalék a címekből, most pedig elkezdődött az, amit 
az IP-címhiány, és az IPv6-ra való nehézkes átállás 
miatt már megjósoltak a szakértők: megindult a már 
kiosztott, de még nem felhasznált címtartományok 
kereskedelme. Az első ilyen, napvilágot látott üzletet 
a Microsoft ütötte nyélbe, egy csődbe ment kanadai 
távközlési cégtől, a Norteltől vette meg az összes, ki 
nem osztott címét, pontosan 666 624-et. 

Mivel ez volt az első ilyen jellegű üzlet, az IP-
címeknek még nincs kialakult árfekvésük, a kifizetett 
összeg mégis irreálisan magasnak tűnik annak tükré-
ben, hogy egy doménnév bejegyzése az USA-ban át-
lagosan 7-10 dollárba kerül. Az árat valószínűleg fel-
hajtotta az, hogy a csomagot árverésen értékesí-
tették, ahol 80 cég vett részt (igaz, végül csak négy 
licitált a címekre); a Microsoft valószínűleg presztízs-
kérdést csinált abból, hogy minden áron ő nyerje meg 
az aukciót. 

Becslések szerint október-november környékén 
ürülnek ki a regionális regisztrátoroknál a januárban 
megkapott utolsó, 16 milliós IP-cím-csomagok. Mivel 
az IPv6-ra való átállás lassan megy (a teljes átál-
láshoz világ összes szerverét, routerét, modemét és 
egyéb hálózati eszközét fel kell készíteni arra, hogy a 
címeket 32 helyett 128 jegyű számként kezelje), az 
egyre fogyó IPv4-es címek valószínűleg egyre érté-
kesebbek lesznek a jövőben, és egyre jelentősebb 
lesz a felhasználatlan címtartományok kereskedelme. 

(Index) 
http://index.hu/tech/net/2011/03/25/most_mar_ 

tenyleg_betelt_az_internet/

 

ZAVARHATJA A GPS-T AZ ÚJ MOBILHÁLÓZAT 

Az Egyesült Államokban várhatóan még az idén 
elinduló új ultragyors vezeték nélküli internet ká-
rosan befolyásolhatja a jelenleg használt globális 
helyzetmeghatározó rendszerek (GPS) működését – 
állítják iparági szakemberek. 

A több évvel ezelőtt felvetődött technológiai vita 
azután erősödött fel ismét, hogy az amerikai kormány 
zöld utat adott a hálózat kiépítésével megbízott 
LightSquared nevű virginiai vállalatnak. A kormány 
elképelései szerint ez a nagysebességű LTE jelenti 
majd – egyebek mellett – az olcsó és gyors internet-
hozzáférést a vidéken élő amerikaiaknak. 

A GPS-t tartalmazó berendezések gyártói viszont 
azért aggódnak, mert a tervezett hálózat frekvenciája 
túl közel van a jelenleg használt műholdas rendszer 

frekvenciájához, így az adótornyok közelében akár 
használhatatlanná is válhatnak az ilyen navigációs 
eszközök. A probléma elsősorban a repülőgépeket, 
mentőket és az olyan járműveket érinti, amelyek 
irányításához elengedhetetlen a műholdas navigáció, 
ráadásul az amerikai légi irányítás is a világháborús 
radartechnológiáról mostanában készül áttérni a GPS 
alapú irányításra. 

A Szövetségi Távközlési hatóság és a cég is kitart 
amellett, hogy az új rendszer semmilyen zavart nem 
okozhat a navigációban, az viszont biztos, hogy a 
rendszer elindulásáig számos tesztet és hatástanul-
mányt kell készíteni az LTE és a GPS kompatibilitásáról. 

(MTI) 
http://index.hu/tech/2011/telko/mobilos_okossag/ 
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KATASZTROFÁLIS ÁLLAPOTBAN VAN A NASA HÁLÓZATA 

A NASA belső vizsgálata rámutatott, hogy az 
amerikai űrkutatási hivatal hálózatának védelme 
elégtelen, roppant mód ki van téve annak, hogy 
áldozatul esik egy interneten keresztül végrehaj-
tott támadásnak, amelyeknek katasztrofális hatá-
sa lehet a hivatal által menedzselt projektekre. 

A vizsgálat megállapította, hogy hat olyan, űresz-
közökkel kapcsolatban álló, azok működését közvet-
lenül befolyásoló szerver működik a hivatal hálózatá-
ban, amelyekhez egy külső támadó hozzáférhet – 
legrosszabb esetben átveheti az irányítást is fölöttük, 
ugyanis a jelentés arra is kitér, hogy a sebezhető-
séget kihasználó támadó bejutva a rendszerbe már 
kereshet újabb réseket is: hozzáférhet titkosítási kul-
csokhoz, jelszavakhoz és felhasználói információkhoz. 

Már többször történt súlyos adatbiztonsági inci-
dens a rendszerben. A problémák oka a vizsgálóbi-
zottság szerint az, hogy a NASA felelősei alig, vagy 
egyáltalán nem vették figyelembe azokat a biztonsági 
előírásokat, ajánlásokat, amelyeket még 2010 máju-
sában készítettek a hivatal számítógépes rendszere 
számára. 

A hivatalosan a NASA informatikai főnöke számá-
ra készített jelentés bemutatása után a szakember 
elismerte a hiányosságokat, majd közölte, hogy sür-
gősséggel kezelik az ügyet, és szeptember végéig 
minden problémát megoldanak. 

(ITcafé) 
http://index.hu/tech/biztonsag/2011/03/31/ 

katasztrofalis_allapotban_van_a_nasa_halozata/ 

 

ÚJRA KIADJÁK A COMMODORE 64-ET 

 

 

 

 

 

 

A Commodore USA nevű, 2010-ben indult cég be-
szerezte az összes szükséges licencet és jövő 
májusban piacra dobja a nyolcvanas évek legnép-
szerűbb otthoni számítógépe, a Commodore 64 új 
változatát. 

A C64 1982-ben jelent meg, az eredeti ára 600 
dollár volt (Magyarországon sokáig csak nyugatról 
becsempészve lehetett hozzáférni), legnagyobb vonz-
ereje a konkurenseit messze leköröző hang- és gra-
fikai rendszere volt, ami miatt játékgépként népsze-
rűbb lett, mint irodai számítógépként. Becslések sze-
rint 30 milliót adtak el belőle, aztán a kilencvenes évek 
közepén egy sikeres (az Amiga-család), és több el-
bukott gép kiadása után csődbe ment. A céghez kap-
csolódó jogok másfél évtized alatt sokszor cseréltek 
gazdát, és tavaly ősszel kerültek a Commodore USA 
birtokába. 

Az új C64 első ránézésre teljesen ugyanúgy fog 
kinézni, mint a régi, csak az oldalán a dvd-olvasó 
(opcionálisan bluray), és a hátoldalán a csatlakozók 
árulkodnak arról, hogy egészen más van a dobozban. 
A gépet egy 1,8 GHz-es, kétmagos Intel Atom pro-
cesszor hajtja, integrált Nvidia videokártyával, 2 vagy 
4 GB memóriával. Tévéhez ugyanúgy csatlakoztató, 
mint monitorhoz, és az alapjáraton induló Ubuntu Li-
nux mellett teljes értékű C64-ként is képes működni. 

A gépre az előrendelés már elkezdődött, az árak 
felszereltségtől függően 600 és 900 dollár között mo-
zognak (110-165 ezer Ft). A cég szerint az érdeklődés 
elsöprő, másodpercenként öt új regisztráció születik 
az oldalon. Barry Altman szerint a vásárlók két nagy 
csoportra oszthatók: a mai 30-40 évesek, akiknek a 
C64 volt az első gépük, és nosztalgiából beruháznak 
a felújított verzióra, és a fiatalok, akik talán sosem 
láttak működő C64-et, de a retró kinézet miatt tetszik 
nekik az új. 
 A rajongókat egyébként megosztja a C64 újra-
kiadása, sokak szerint a halottakat nyugodni kéne 
hagyni, és az új hardverrel, de a régi kinézettel kiadott 
C64 csak meggyalázza a legendás gépet. 

(Index) 
http://index.hu/tech/hardver/2011/04/07/ 

ujra_kiadjak_a_commodore_64-et/ 
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