
HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

I 

Rendezvénynaptár  2012 ÁPRILIS 

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt! 

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

 

Április 4. (szerda) 9.00  TH 
HTE Klub, IV. em. 431. 

  
A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós 
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklubja, illetve 
Digitális Mozgó Világ Klubja szokásos havi 

VEZETŐSÉGI ÜLÉSE 

 

Április 5. (csütörtök) Thermal Hotel Margitsziget 
Budapest 

  

15. Projektmenedzsment Fórum 
PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN 

 

Információ: www.hte.hu/projekt2012 
 

PROGRAM 
8:20 Regisztráció 
8:55 Megnyitó – Prónay Gábor  

szervezõ bizottsági elnök 
9:00 Schöberl Krisztina (HP Magyarország) 

– AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE 2011  
Virtuális és globális programmenedzsment, 
avagy van ember a bitek mögött?    

  
PLENÁRIS ÜLÉS 

Államigazgatási projektek tapasztalatai és tervei 
Szekció elnök: Strommer Pál (RációNet) 

9:15 Wenczel Richárd (NAV) 
  Az államigazgatás, mint projekt környezet 

9:30 Aranyosné dr. Börcs Janka, Kovács Endre 
(Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) 
A projektmenedzsment kultúra fejlődése  
a Hatóságnál 

9:45 Rakó Tibor  
(Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató)  
A projektmenedzsment gyakorlati  
megreformálása a NISZ-nél 

10:00 Szabó László Zsolt  
(Médiaszolgáltatás-támogató és  
Vagyonkezelő Alap)  
Négy az egyben, avagy hogyan csináljunk négy 
médiavállalatból egy ötödiket 

10:15 Mogyorósi Attila  
(Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) 
Projektprogram-portfoliómenedzsment  
az államigazgatásban  

10:30 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

10:45 Kávészünet 
 

PLENÁRIS ÜLÉS 
Egy új ipari-gazdasági térség fejlesztésének 

projektmenedzsment összefüggései 
Szekció elnök: Veréb Elemér (Provice) 

11:00 Veréb Elemér (Provice)  
  Kecskemét és a Mercedes gazdasági- és  
  ágazati hatása 

11:15 Szemereyné Pataki Klaudia  
(Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata)  
A Mercedes beruházást kísérő fejlesztési 
projektek és azok összehangolására létrejött 
AIPA Kft. működése 

11:30 Palkovics László (Knorr-Bremse)  
  A Kecskeméti Főiskola stratégiai projekt  
  portfoliója – avagy hogyan hozzunk létre  
  járműipari oktatási és tudományos központot 

11:45 Lukács Pál (Kecskeméti Főiskola) 
  A tervezett fejlesztési projektek és azok  
  kezelése, koordinációja a Kecskeméti járműipari  
  térségben 

12:00 Pomázi Gyula (Provice)  
  A Mercedes gyár beruházáshoz kapcsolódó  
  fejlesztési program eddigi tanúságai,  
  projektmenedzsment és portfoliómenedzsment  
  gyakorlata 

12:15 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

12:30 Ebédszünet (büfé) 
 

PLENÁRIS ÜLÉS 
A projektmenedzsment szerepe  

különböző iparágak meghatározó vállalataiban 
Szekció elnök: Pap Gyula (MNB) 

13:45 Szalay Imre (Vodafone, PMI Budapest)  
  Látszanak-e tendenciák a világ és a hazai  
  projektmenedzsmentben? 

14:00 Kertészné Gérecz Eszter   
(Országgyűlés Hivatala)  
Projektmenedzsment tapasztalatok a központi 
államigazgatásban, különös tekintettel saját 
tapasztalataimra az Országgyűlés Hivatalában 
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14:15 Csiffári Richárd (Magyar Telekom)  
A projektmenedzsment evolúciója  
– a Magyar Telekomnál 

14:30 Medvey András (MNB)  
Projektek mögött az ember  
– a Magyar Nemzeti Bankban 

14:45 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

15:00 Szünet 
 

„A” SZEKCIÓ 
Portfoliómenedzsment hatékony megoldásai 

Szekció elnök: Czifra András (Qualysoft) 

15:20 Kovács Zoltán (Ericsson Magyarország) 
  Stakeholder management – Kapcsolattartás és  
  koordináció az érdekelt projektekkel egy  
  összetett termékfejlesztési programban 

15:35 Sárközi László (Telenor), Veréb Elemér (Provice)  
  Áttekinthetőség, irányíthatóság, automatizáltság  
  a Telenor új projekt portfoliómenedzsment  
  rendszerével 

15:50 Prónay Gábor (Pro-COMpass) 
  Portfoliómenedzsment hatékonyságának növelése  
  vállalati projekt iroda (EPMO) létrehozásával 

16:05 László Péter (NETvisor)  
  Távközlési üzemeltetés támogató rendszer  
  kialakítása a MÁV-nál – projekt esettanulmány 

16:20 Koplányi Emil (EDUCATIO)  
  Projekttervezési eszközök a hazai és európai  
  uniós pályázati konstrukciókban 

16:35 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

16:45 Kávészünet 
  
Emberek és kapcsolatok a projektszervezetekben 

Szekció elnök: Csanádi Péter (Csanádi csoport) 

17:00 Fajszi Bulcsú (IQSYS)  
  Csapatépítés, vezető fejlesztés és motiváció  
  egy gyorsan növekvő informatikai részlegben 

17:15 Bertalan Tamás (Observans Képzési Szolgáltató), 
Szabó László (P93 IT Solution) 
Párbeszéd a virtuális térben 

17:30 Szabó Gabriella (Csanádi Csoport) 
Projektvezetők szerep- és  
együttműködés- fejlesztése – esettanulmány 

17:45 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

18:00 Szünet 
 

„B” SZEKCIÓ 
Komplex projektek megoldást segítő  

módszertani megoldások 

Szekció elnökök: Jenei Zoltán (Raiffeisen Bank), 
Kulcsár Alexandra (Ernst&Young) 

15:20 Komjáthy Csaba (Ernst&Young Tanácsadó Kft.)  
  Waterfall jó gyakorlat – tanácsadói oldalon  

15:35 Bartl István (Magyar Telekom)  
Szolgáltatás fejlesztési „waterfall”  
– vevői jó gyakorlat  

15:50 Halász Gábor (IFS Hungary) 
  Agilis fejlesztési módszertan alkalmazása  
  integrált vállalatirányítási (ERP) alkalmazások  
  fejlesztésében – szállítói gyakorlat 

16:05 Tokovicz  György (Raiffeisen Bank)  
Agilis alkalmazásfejlesztés egy bankban  
– két komplex projekt tapasztalatai 

16:15 Waterfall vs. Agilis vita – felkért hozzászólók: 
Waterfall: SőrésTamás (Microsoft Magyarország), 
Agilitás: Janovszki Zsolt (agilitas.hu) 

  

16:45 Kávészünet 
  

A projekttervezés hatékony  
támogató eszközei, módszerei 

Szekció elnök: Gyenes Péter (Nokia Siemens Networks) 

17:00 Blumenschein Máté (Ericsson Magyarország),  
Horváth Zoltán (BME HIT)  
Projekt folyamatok javítása hardver fejlesztésben 
(agilis és újszerű eszközök használata)  

17:15 Szenik Gabriella  
(SZIE, Ybl Miklós Építéstudományi Kar)  
Költségadatok megjelenítési lehetőségei  
a projektek időtervezésében 

17:30 Kocsis Tamás  
(SZIE, Ybl Miklós Építéstudományi Kar)  
Elektronikus tervszolgáltatás modellek 

17:45 Kérdések, vita az elhangzottakról 
  

18:00 Szünet 
 

PLENÁRIS ÜLÉS 
Kerekasztal: a projektmenedzsment hazai helyzete 

– kérdőíves felmérés alapján 
Levezető elnök: Prónay Gábor (Pro-COMpass) 

18:20 Vitaindító a felmérési eredmények bemutatásával:  
Török L. Gábor (Datapass)  

A kerekasztal a hazai helyzet országos felmérésének 
tapasztalatai alapján a következő kérdéseket vizsgálja: 
   – a projektmenedzserek motivációja 
   – projektek üzleti-gazdasági kilátásai a 2012-es évre 
   – projektmenedzser gyakorlat, iparági tapasztalat 
  

19:00 Zárszó – legjobb előadó kihirdetése 

 

Április 16. (hétfő) 14.00 TH, IV. em. 427. 
  

Előadás a HTE Szenior Szakosztály szervezésében:  
 

Okos számítógépek szoftverjei 

Előadó: Takács János informatikai mérnök (Microsoft) 
Házigazda: Nemes László szakosztály elnök 
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Április 16. (hétfő) 14.00  TH, IV. em. 431. 
 

Tisztelettel meghívunk minden szakembert és érdek-
lődőt a HTE Rádiótávközlési Szakosztályának alábbi 
rendezvényére: 
 
Folyami Információs Szolgáltatások (RIS) 

fejlesztése 
Integrált beszéd- és adatátvitel,  

informatikai megoldások a vízi közlekedés 
számára az EU-ban és itthon 

 
Előadók: Kovács Csaba vezérigazgató, 
               Rafael Róbert vezérigazgató-h. (RSOE) 

 

Április 18. (szerda) 15.00  TH, IV. em. 431. 
 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület és 
az OPAKFI Akusztikai Szakosztálya szervezésében 
kerül megrendezésre a 
 

Huszty Dénes Alapítvány  
2011. évi pályázatának díjkiosztó 

ünnepsége 
 

PROGRAM: 
Megnyitó:  
Dr. Illényi András,  
a Huszty Dénes Alapítvány kuratóriumának elnöke  

A Huszty Dénes pályázat eredményhirdetése 

A pályázatok értékelése: 
Dr. Illényi András,  
az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

A pályadíj kiosztása:  
dr. Huszty Gábor,  
az Alapítvány kuratóriumának titkára 
 

A pályázati munka rövid szakmai ismertetése:  
a díjazott előadásában 
 
Minden érdeklődőt, tisztelettel és szeretettel vár a két 
szervező egyesület vezetősége! 
 
 

Április 19. (csütörtök) 16.00  TH, IV. em. 431. 
  

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós 
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklub előadást 
hirdet a 3D fejlesztések legújabb eredményeiről. Az 
előadást a fenti időpontban az alábbi címen tartjuk 
meg: 
 

A Panasonic új fejlesztései  
a TV vevőkészülékek és felvételi eszközök 

területén, különös tekintettel a 3D technikára 
 

Előadó: Imre Gábor (Panasonic Magyarország Kft.) 

 

Április 23. (hétfő) 17.00  Óbudai Egyetem 
Neumann Informatikai Kar, F07 előadóterem 

Budapest, III. Bécsi út 96/B.  
 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
Számítástechnikai Szakosztálya, a European Organi-
sation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága 
és  az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvénye: 
 

Információbiztonság 
– az informatikán túl 

 

Az előadás alapkérdése: Hogyan tehetik más szakte-
rületek eszközei az információbiztonság szervezését 
hatékonyabbá és eredményesebbé? 

Az előadás gondolatébresztő jelleggel, ám mind 
különféle szakterületek eredményeit, mind személyes 
tapasztalatokat is alkalmazva, keresi a válaszokat a 
következő – nem hétköznapi – kérdésekre: Lehet a biz-
tonság szolgáltatás vagy akár üzleti funkció? Hogyan 
adjuk el a biztonságot? Miért és hogyan mérjük a biz-
tonságot? 

Csak néhány probléma, amely minden bizonnyal 
ismerős: a reaktív működés, a szervezetben jelentke-
ző tudásmenedzsment problémák és a veszélyérzet 
hiánya, illetve a stratégia vagy a vezetői felügyelet 
potenciális hiányosságai. Többek között a közgazda-
ságtan, a controlling, a folyamatszervezés, a tudás-
menedzsment, a rendszerelmélet, a PR és a marke-
ting, a pszichológia és a szociológia eszköztárában 
kutatva értékes megoldásokat találunk az információ-
biztonság szervezésével kapcsolatos kihívásainkra! 
 
Előadó: Farkas Imre információbiztonsági csop.vez. 
            (Budapest Bank) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Április 25. (szerda) 17.30 BME 
I épület, B019 (porta háta mögött) 

Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a HTE 
Médiainformatikai Szakosztályának összejövetelére: 
 

Időjárás, előrejelzés, vizualizáció 
– Mit mesélnek a képek? 

 

Ha valamire kíváncsiak vagyunk, meg szeretnénk tud-
ni vagy valamilyen modellünk eredményét szeretnénk 
látni, akkor ezt szövegesen és/vagy vizuálisan is 
megvalósíthatjuk. Miért ad több információt a vizuali-
zációs megjelenítés a szövegesnél? Erre a kérdésre 
keressük a választ a Klubesten. 
 

Előadók:  
Szente-Varga Bálint,  
az Időkép alapítója és tulajdonosa  

Előadásában elmeséli, hogyan készíti egy meteo-
rológus az előrejelzéseit. Milyen adatok vizsgálatával 
hozza meg döntéseit? Mennyiben tudja segíteni mun-
káját az informatika, hol tart most a tudomány? Az 



 

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

IV 

előadás végére a hallgatóság látni fogja, hogy a ma-
gas információtartalmú adatok vizualizációjában sok 
minden rejlik!  
 

Prekopcsák Zoltán,  
BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének 
doktorandusz hallgatója  

Előadásában bemutatja, hogy az üzleti intelligen-
cia világában miért olyan fontos a vállalatok számára 
az előrejelzés és vizualizáció, és hogyan lehet építeni 
az adatbányászati eredményekre.  

A klubesten a dokumentum- és tartalomkezelés téma-
körét járjuk körül webes és mobil eszközökön, az ezek-
kel kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémákról 
esik szó, majd az előadásokat kötetlen beszélgetés 
követi. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

Április 26. (csütörtök) 16.00 TH 
HTE Klub 

 
A HTE Digitális Mozgó Világ Klubja szervezésében a 
következő film kerül bemutatásra:  

„Predictio pro futuro” 
 

A film rövid tartalmi leírása: 
Az ELTE Videóstúdió 2010-2011-ben forgatta le a 

Predictio pro futuro című filmjét, amely az Egyetem 
huszonöt év múlva elkövetkező 400 éves fennállásá-
nak évfordulójára készített üzenet. Szellemi palack-
posta és komolyan vett játék, amelyben tizenegy fel-
kért professzor fejti ki érzéseit és véleményét arról, 
hogy miképpen képzeli el az Egyetemet az elkövet-
kezendő bő két évtized múltán.  

Hogyan változnak meg a hallgatói szokások és az 
oktatás valamint a tanulás módszertana, átalakul-e 
az Egyetem szervezete? Mind-mind olyan kérdés ame-
lyekre ilyen távlatban csak sejteni lehet a pontos vá-
laszt. A felkért professzorok bölcs derűvel csomagol-
nak szellemi útravalót az őt követő nemzedékeknek 
kedvesen közvetlen, végtelenül humanista attitűddel 
megközelítve a távoli jövőt. 
 

A film készítői: 
Szabó-Sóki László, Maros Gábor, Nagy Ernő 

 

Április 26. (csütörtök) 18.00 BME, I épület, B017 
Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. 

 
Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a HTE Táv-
közlési Szakosztály TÁVKÖZLÉSI KLUB következő 
összejövetelére.  
 

A program szervezés alatt áll! 
 

A rendezvény díjtalan, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

 
 

ELİZETES  

PROGRAMAJÁNLAT   

Május 23. (szerda)  

Mesterpróba 2012 
Tudományos konferencia végzős MSc  

és fiatal PhD hallgatóknak  
a távközlés és infokommunikáció  

témakörében 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kara hallgatói konfe-
renciát hirdet a Hírközlési és Informatikai Tudomá-
nyos Egyesület tudományos bizottsága, az MTA Táv-
közlési Tudományos Bizottsága, az IEEE Hungarian 
AP/ED/MTT/ComSoc chapter és a TÁMOP – 4.2.2.B-10/ 
1-2010-0009 projekt támogatásával.  

A konferencia célja kettős. Egyrészt a legjobb 
végzős hallgatók számára fórumot biztosít, ahol a 
diplomamunkájuk készítése során elért kiemelkedő 
eredményeiket be tudják mutatni a szélesebb szak-
mai közönségnek.  

Másrészt támogatja a tudományos indíttatású 
hallgatók első konferencia részvételét. A konferencia 
tutorial előadásai és a bírálat menete hozzásegíti a 
hallgatókat a tudományos konferenciák sok esetben 
formai, technikai – de ezzel együtt tartalmi, minőségi 
kérdéseket is meghatározó – elvárásainak megfelelő 
szintű teljesítéséhez. 

A konferenciára elsősorban az MSc képzésben 
2012-ben a meghirdetett témakörökben diplomázó 
hallgatók és a tanulmányaikat a 2011/2012-es évben 
megkezdett doktorandusz hallgatók jelentkezését vár-
juk. A konferenciára egyszerzős, saját eredményeket 
bemutató magyar nyelvű cikkeket lehet benyújtani (a 
konzulenst mint társszerzőt megjelölve). 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az 
esemény weboldalán a regisztráció során a tervezett 
cikk rövid összefoglalóját is meg kell adni! 

A regisztráció határideje:  
2012. március 10. 

A cikk benyújtásának határideje:  
2012. április 2. 

A konferenciával kapcsolatos minden további infor-
máció megtalálható a konferencia weboldalán: 

www.mesterproba.hu 

Gerhátné Dr. Udvary Eszter 
a HTE Tudományos Bizottságának elnöke 

 
 

Május 24. (csütörtök) TH 
 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
 

KÖZGYŰLÉSE 
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8th IFAC Symposium 
on Biological and Medical Systems 

 

2012. augusztus 29-31, Budapest 
 

További információk: http://bms.iit.bme.hu/ 

 

  
 
 
  
 
  
 

IEEE International Conference  
on Communications 

 

2013. június 9-13, Budapest 
 

Előadás benyújtási határidő: 2012. szeptember 16. 

Felhívás:  
http://www.ieee-icc.org/2013/cfp.html 

További infó:  
http://www.ieee-icc.org/2013 

 

 


