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Rendezvénynaptár  2012 FEBRUÁR 

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt! 

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

 

A HTE szakmai közösségek 
tevékenységének 2012. évi támogatása 

 
A HTE Választmánya az Egyesület Alapszabályában 
meghatározott céljai megvalósítása érdekében 2012-
ben is ösztönözni kívánja az Egyesület szakmai kö-
zösségeit, a jól működő szakosztályokat, klubokat, te-
rületi szervezeteket. 

A pályázati kiírás értelmében a szakmai szerveze-
tek 2012. február 20-ig pályázhatnak a pénzügyi tá-
mogatásra minimum 30 ezer Ft, maximum 150 ezer 
Ft értékhatárok között. A megpályázható összeg idén 
is 500 ezer Ft lesz, azonban a feltételekben annyi 
szigorítás történt, hogy reprezentációs célra (kávé, 
üdítő, szendvics stb.) csak kivételes esetben lehet a 
keretet igénybe venni. 

 

Február 1. (szerda) 9.00  TH 
HTE Klub, IV. em. 431. 

  
A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós 
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklubja, illetve 
Digitális Mozgó Világ Klubja és a Digitális Átállás 
Munkabizottság (DÁM) 

KÖZÖS VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE 

várja vezetőségi tagjait. 
 

Napirend: a Digitális Átállás Munkabizottság (DÁM) 
                megalakulása  
 

Meghívott vendég: dr. Magyar Gábor a HTE alelnöke 

 

Február 6. (hétfő) 14.00 TH 
HTE Klub, IV. em. 431. 

  
A HTE Szenior Szakosztálya szervezésében előadás 
hangzik el  
 

„Az okostelefonok és a Tablet PC-k 
szerkezeti elemei” 

címmel. 

Előadó és házigazda: Nemes László  
    (Szenior Szakosztály elnök) 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

  

Február 14. (kedd) 16.00          PTTT 
Bp., IX. Gyáli út 22. 

 
A HTE Digitális Mozgó Világ klub látogatást szervez a  

Puskás Tivadar 
Távközlési Technikumba. 

 

Program: 
- a technikum videószakkör működésének  
  bemutatása, 
- egy saját 3D vevőkészülék bemutatója,  
- megemlékezés Nagy Lajosra iskolatársunkra,  
  kollégánkra és barátunkra. 
 

Előadók: Grátz Márk, Prusinszki István,  
Vámos Sándor 

 

Házigazda: dr. Horváth László 

 

Február 16. (csütörtök) 16.00 BME HIT 
I. ép. B szárny, I. em. 110. 

Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. 
  

A HTE Projektmenedzsment Szakosztálya együttmű-
ködve a BME Híradástechnika Tanszékével és a Cor-
vinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszé-
kével szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat a  
 

10. Projektmenedzsment 
Műhelybe 

 

A Műhely résztvevői a 10. Műhely témájának a pro-
jekt szponzor szerepe és felelőssége (a szponzor 
meghatározó feladatai, a szponzori kompetencia ösz-
szetevői, hatalom és tekintély a szponzor irányítási 
munkájában, szponzor és projektmenedzser kapcso-
lata, szponzor és projekt eredményeit felhasználók 
viszonya) témát választották. 

 

Bevezető gondolatok és a megvitatásra javasolt kér-
dések a http://blog.mfor.hu/projekt oldalon olvashatók.  
 

Az év további tervezett Műhely-időpontjai:  
május 17., szeptember 22., november 22.  

 

A Projektmenedzsment Műhely munkájába minden 
érdeklődő előzetes regisztrációt követően (e-mailben 
történő regisztráció a gpronay@procompass.hu cí-
men), ingyenesen részt vehet.  

A Műhely munkájába való részvétellel 2 PDU (Pro-
fessional Development Unit) pont szerezhető (PMP 
minősítettek és minősítésre készülők számára). 
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Február 20. (hétfő) 17.30  PT 
 

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

Témakörök: 
 

1. Pecsétes „papírgyűjtés”, avagy a hazai piacon el-
érhető IT ellenőrzési és biztonsági tanúsítványok 
(ISACA, ISC2, CEH, BCI stb.)! 
   a) Elterjedt tanúsítványok és hazai tapasztalatok 
   b) Új, illetve itthon kevésbé ismert tanúsítványok,  

  és az ezekből fakadó lehetőségek 
 

2. ISACA válasza az információbiztonság irányítás kér-
déseire: Business Model for Information Security 
   c) Biztonság rendszer szemléletben 
   d) BMIS modellje 
   e) Holisztikus biztonság 
 

Előadó: Horváth Gergely Krisztián, IT bizt. menedzser  
    (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) 

 

Február 23. (csütörtök) 18.00 BME HIT 
I. ép. B szárny, I. em. 017. 

Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. 
  

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

„Magyar műhold fenn az égen: 
MaSat-1” 

 

Házigazda: Dr. Gschwindt András projektvezető 
 

Vitaindító előadók: 
Kovács Zoltán  
  (MaSat-1 rendszermérnök) 
Czifra Dávid  
  (MaSat-1 energiaellátó rendszer – vezető mérnök) 
Dudás Levente  
  (MaSat-1 kommunikációs rendszer – vezető mérnök) 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Villamosmérnöki és Informatikai Karán 2007 óta 
folyik az első magyar műhold tervezése és kivitelezé-
se a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan, vala-
mint az Elektronikus Eszközök Tanszéke együttmű-
ködésében.  

A MaSat-1 alkotói mesélnek a többéves kitartó mun-
káról, amely elvezetett az első magyar műhold megszü-
letéséhez és – az Európai Űrügynökség Vega hor-
dozójával való – felbocsátáshoz. Mindenki izgatottan 
várja a február 9-i startot, amiről az első tapasztalato-
kat a klub közönségével fogják megosztani a műhold 
megalkotói. 
 

Az előadás tervezett tartalma: 
– a kezdeti gondolatok, ötletek; 
– a küldetés célja; 
– a műhold felépítése, működése; 
– kihívások a fejlesztés és a tesztelés során; 

– a MaSat-1 útja képekben a felbocsátásig; 
– a hordozórakéta és a felbocsátás; 
– a MaSat-1 élete a pályára állítás után. 
 

A vitaindító előadást kötetlen vita, klubszerű beszél-
getés követi. A rendezvény díjtalan, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

A HTE Díjbizottsága elnökének felhívása 
javaslatok megtételére 

 

Kérem az Egyesület tagjait, hogy a kiemelkedő mun-
kát végző, 2012. évi egyesületi kitüntetésekre (Pus-
kás Tivadar díj, Pollák-Virág díj, arany és ezüst jel-
vény) javasolt egyesületi tagok névsorát indoklással 

2012. február 15-ig 

a HTE Titkárságra (1055 Bp., Kossuth L. tér 6-8., 
info@hte.hu, fax: 353-0451) szíveskedjenek beküldeni. 
 

• Az Alapszabály értelmében javaslattételre jogosult 
minden egyéni rendes tag, valamint a kollektív (jogi 
vagy közösségi) tagok. 

• Egyesületi díjat, jelvényt, elismerést kaphat minden 
egyéni (rendes vagy tiszteletbeli), kollektív (jogi vagy 
közösségi), valamint pártoló tag, továbbá az Alap-
szabály 1. Függelékben a kitüntetésben részesíthe-
tők közt említett személyek.  

• A javaslattételben kérem figyelembe venni az Alap-
szabály 1. Függelékében a javasolt erkölcsi elisme-
résre vonatkozóan rögzített elvárásokat, és indokolni 
azok teljesítését.    

• A Díjbizottság csak az írásban érkezett és indok-
lással ellátott javaslatokat tudja figyelembe venni. 

Horváth Pál, a Díjbizottság elnöke 

 

Felhívás a műegyetem 
villamosmérnöki karán 

végzetteknek! 
 

50 éve annak,  
hogy a Schönherz elnyerte a kollégiumi címet,  

ennek kapcsán nagyszabású rendezvénysorozat 
várható, amelynek első eseménye a  

 

2012. február 25-én megrendezésre kerülő 
Schönherz Bál. 

 

A bál helyszíne a régi vári kollégium épülete lesz, 
ahol egy pohár finom bor mellett találkozhatsz rég 
nem látott barátokkal, nosztalgiázhatsz a Benkó Dixie-
land koncertjén, megkeresheted magad az 50 négy-
zetméteren kiállított fotókon, vagy akár a válogatott 
videókon. Ezen kívül színes programok várnak, mely-
hez korlátlan étel és italfogyasztás is jár. 

 

Mit kell tenned, hogy ez az élmény a Tied legyen? 
Regisztrálj a bal.sch.bme.hu oldalon, támogasd a 
Schönherz Kollégiumért Alapítványt a jegy árának 
befizetésével, és mi már küldjük is a meghívót. Ennyi 
kell ahhoz, hogy 2012. február 25-én garantáltan jól 



HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

III 

érezd magad a báli forgatagban. Részletek valamint 
részletes program a bal.sch.bme.hu oldalon érhető el. 

Amennyiben szívesen értesülnél egyéb Schönher-
zes, öregdiákokat is érintő programokról, látogass el 
az alumni.sch.bme.hu oldalra, ahol felveheted a kap-
csolatot évfolyamtársaiddal és bekapcsolódhatsz is-
mét a vérkeringésbe. 

Üdvözlettel, 
az SCH 50 Bál rendezői 

 

HTE Diplomaterv és Szakdolgozat 
Pályázat 2012 

 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
(HTE) az innováció ösztönzése és fontosságának tu-
datosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat 
pályázatot hirdet az alábbi egyetemek és főiskolák 
hallgatói részére: 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  
(ELTE) 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Gábor Dénes Főiskola 

Óbudai Egyetem 
Széchenyi István Egyetem 

Debreceni Egyetem 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Pécsi Tudományegyetem 
Pannon Egyetem 

Dunaújvárosi Főiskola 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Szegedi Tudományegyetem 
Miskolci Egyetem 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Eszterháy Károly Főiskola 

 

A pályázat az alábbi két kategóriában kerül kiírásra: 
A kategória: 

intézmények MSc programjában vagy  
5 éves egyetemi képzésében résztvevő hallgatók 

B kategória: 
intézmények BSc programjában vagy  

főiskolai képzésben résztvevő hallgatók 
 

Az A kategóriában az I. díj 120.000 Ft, a B kategó-
riában az I. díj 75.000 Ft.  
A II. és a III. helyezettek mindkét kategóriában tárgy-
jutalomban részesülnek.  

A díjak odaítéléséről a HTE ipari és felsőoktatási 
tagjaiból álló Bíráló Bizottság dönt, amelynek elnökét 
és tagjait a HTE Tudományos Bizottságának elnöke 
kéri fel. A díjazottak névsorát a HTE honlapján hoz-
zuk nyilvánosságra.  

A pályázaton minden hallgató részt vehet aki dip-
lomatervét, illetve szakdolgozatát nappali tagozaton a 
HTE által képviselt szakmai területen készíti és záró-
vizsgáját 2012-ben, legkésőbb 2012. június 30-ig le-
teszi és jeles (5.00) minősítésű diplomatervét, illetve 
szakdolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra 
javasolja.  

A pályázaton kategóriánként egy tanszékről maxi-
mum 3 dolgozat vehet részt. Nagyobb számú beérke-
ző dolgozat esetén a pályaműveket a mellékelt bírá-
lat alapján a HTE Tudományos Bizottság rangsorolja 
és csak hármat ad át a Bíráló Bizottságnak. Kérjük 
mindezek figyelembevétét a javaslatok kiadásánál! 

A pályázatra a HTE honlapjáról (www.hte.hu) le-
tölthető, illetve a záróvizsga bizottságtól kapott jelent-
kezési lappal lehet jelentkezni az ott megadott eljárás 
szerint. Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati lapot, a 
diplomatervet/szakdolgozatot és a dolgozat bírálatát 
tartalmazó jelentkezést tekintjük érvényesnek.  
 

Beadási határidő: 2012. július 1. 
 

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (udvary@mht.bme.hu ) 
a HTE Tudományos Bizottságának elnöke 

 
 

ELİZETES PROGRAMAJÁNLAT   

15. Projektmenedzsment Fórum 

PROJEKTMENEDZSMENT  
A GAZDASÁGBAN 

 

2012. április 5. (csütörtök) 
Thermal Hotel Margitsziget, Budapest 

 

A FÓRUM CÉLJA: 
A Fórum éves találkozója a projektek és programok 

megrendelő tulajdonosainak, a projektmenedzsereknek, 
a projektek által érintett felhasználóknak és funkcionális 
menedzsereknek. A Fórumon bemutatásra kerülnek a 
komplex projektek tervezésének, irányításának hazai- 
és nemzetközi környezetben kipróbált legjobb gyakor-
latai, külön figyelemmel a kockázatok kezelésére, a 
projekt siker valószínűségének növelésére. 

 

A válság időszakában az egész világon, a kis- és 
nagyvállalatok esetében egyaránt erőteljes hangsúlyt 
kap a stratégiai célokat megtestesítő projektek haté-
kony megvalósítása, az idő- és költség takarékosság. 
A fejlett országok statisztikái azt mutatják, hogy  a 
GDP-k közel 25%-a a sikeres projektekben keletke-
zik. A gazdasági fejlődést meghatározó innovációk (új 
technológiák-, új termékek- és új szolgáltatások be-
vezetése) elképzelhetetlenek projektmenedzsment al-
kalmazása nélkül. A projektmenedzsment kultúra fej-
lettsége nemcsak a nagy vállalatok, de a közszol-
gáltatók és a munkahelyek nagy részét biztosító kis- 
és közepes vállalatok számára is meghatározó.   

A projektmenedzsment – a Fórum előadásaiból is 
megismerhető – legújabb eredményei lehetővé teszik 
az üzleti elvárások teljesülését, az idő- és erőforrások 
biztosítását, a projekt eredmény elvárt minőségének 
megvalósulását, a közreműködők elkötelezettségének 
kialakulását, a hatékony munkavégzést és nem utol-
só sorban a projektet megrendelő ügyfél elégedett-
ségét.  

A sikeres projektek visszahatnak a vállalatok mun-
kakultúrájára, csökkentve a célok megvalósulásának 
kockázatát, javítva a felső vezetők pontos és időbeli 
tájékozottságát, fejlesztve a munka-kommunikációt és 
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együttműködést, az ügyfelekkel való törődést és ezen 
keresztül a vevői elégedettséget is, amely pedig min-
den vállalkozás versenyképességének meghatározó 
eleme. 

 

A 15. Fórum kiemelt társadalmi-gazdasági témái: 
Az államigazgatás és a közigazgatás projektme-
nedzsment kultúrájának elemzése, igények (kriti-
kus kérdések és jó példák bemutatása, különös tekin-
tettel az európai- vagy állami finanszírozású projek-
tekre). A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag 
vállalta. A szekció szervezésében közreműködést aján-
lott Cserna Jószef, Kovács Endre SZB tagok, valamint 
Kópiás Bence (KIFÜ). 
A térségi fejlesztések projektmenedzsment korlá-
tai, lehetőségei (közigazgatás/államigazgatás, önkor-
mányzatok, iparvállalatok és akadémiai szektor együtt-
működése, a megvalósuló innováció kritikus kérdései, 
a különböző projekt érettség illesztésének megoldá-
sai, a térségfejlesztési  projektek gyakorlati szervezési- 
és vezetési kérdései). A szekció szervezését Veréb 
Elemér SZB tag végzi.  
 

Kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdései: 
A projektmenedzsment szerepe a különböző ipar-
ágak vállalataiban (PM szerepe a vállalati stratégia 
végrehajtásában, projekt irodák szervezeti-, szakmai 
szerepe a portfoliómenedzsmentben, projekt szpon-
zorok kompetenciájának helyzete és szerepük a pro-
jektek sikerében). A szekció szervezését Koós Attila 
és Pap Gyula SZB tagok végzik. 
Komplex projektek megvalósulását segítő mód-
szertani megoldások (agile, lean, scrum, six sigma 
stb) lehetőségei, korlátai, illesztésük a hagyományos 
projektmenedzsment gyakorlathoz. A szekció szerve-
zését Jenei Zoltán SZB tag végzi 
 

Az egyetemi kutatási eredményeket bemutató előa-
dások számára is külön szekció kerül megszervezés-
re. A szekciót Hajdú Miklós SZB tag szervezi.  
 

A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók 
jelentkezését 2011. január 10-ig várják a szervezés-
sel és koordinációval megbízott szervezőbizottsági ta-
gok (a HTE Titkársága címén)! 
 

A kiemelt témák mellett a Fórum  
az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni: 
– a projektmenedzser kiválasztás módszerei és 
   eredményei; 
– a projektmenedzserek motiválása és az ehhez  
   kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrierterv  
   kialakítása és alkalmazásának legjobb gyakorlata; 
– a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok  
   projekt-működési lehetőségei, feltételei,  
   gyakorlati eredményei, különös tekintettel  
   a multinacionális projektekre; 
– a projekt szponzorok és a projektmenedzserek  
   együttműködése;      
– projektek előkészítése, tervezése, követése  
   (controlling); 
– vállalati hálózatépítés (közösség építés) és a  
   szociometria szerepe, alkalmazása  
   a projektmenedzsmentben; 

– kulturális gátak (műszaki-technikai, pénzügyi- 
   üzleti, menedzseri) eltüntetésének módszerei,  
   eszközei és felelősségei; 
– projektek értékelése, auditálása;   
   minőségbiztosítása – módszerek, felelősség; 
– képzés és gyakorlat szerepe a PM kompetencia  
   fejlesztésében. Iskolák, módszerek, minősítések,  
   munkahelyek szerepe a projektmenedzserek  
   professzionalizálásában; 
– tudásmenedzsment a projekt sikerben  
   (oktatás-képzés és minősítés szerepe); 
– projektek belső és külső kommunikációja; 
– projekt kockázatok vizsgálata, -kezelése; 
– projekt irányítást támogató informatikai eszközök  
   (szoftverek); 
– változásmenedzsment jellegzetességei,  
   megoldási lehetőségei; 
– program- és portfoliómenedzsment  
   jellegzetességei, megoldási lehetőségei,  
   gyakorlati tapasztalatai; 
– a korszerű infokom technológiák hatása  
   a projektmenedzsmentre (social media, virtuális  
   teamek, távmunka, korszerű szoftverek);  
– az innovációs projektek meghatározó kérdései  
   (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar  
   kapcsolata, EU és más nemzetközi kapcsolatok,  
   finanszírozás és szerzői jogvédelem kritikus  
   kérdései, a hatékony működés kompetenciái,  
   az eredmények mérése és elismertetése);  
– a folyamatmenedzsment kritikus kérdései és  
   ezek megoldásában a projektmenedzsment  
   szerepe (a folyamatmenedzsment különböző  
   iparágakban, folyamatmenedzsment kompetencia-,  
   kommunikációs- és szervezési problémáinak  
   megoldásában milyen támogatást jelent  
   a projektmenedzsment);  
– projektmenedzsment esettanulmányok bemutatása. 
 

A 15. Fórumon az előadás folyamát, a hagyományok-
nak megfelelően a projektmenedzsment hazai jellem-
zőinek elemzését, valamint a projektmenedzser moti-
váció és érdekeltségi rendszer kritikus kérdéseit meg-
vitató kerekasztal beszélgetés zárja. A kerekasztal 
témájához kapcsolódóan a Szervező Bizottság a ta-
valyihoz hasonló kérdőíves kutatást szervez a szak-
mai közösségben. A kérdőíves kutatást Török Gábor 
szociológus irányítja. A Szervező Bizottság jóváha-
gyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek meg-
keresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A 
kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek is-
mertetésre és megvitatásra. A kérdőív a www.hte.hu, 
a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon is meg-
tekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektro-
nikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének 
határideje: 2012. február 13.  

 

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces ma-
gyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás 
megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita kö-
vethet. Az előadási idő meghatározását a Szervező 
Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.  

Amennyiben előadást kíván tartani, kérjük a jelent-
kezési lapot kitöltve, az előadás címének és max. 2 
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gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célja, fő 
tézisek), és elfogadás esetén a kiadvány számára tör-
ténő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkár-
ságára (1055 Bp., Kossuth L. tér 6-8., fax: 353-0451, 
e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 
2012. január 31-ig.  

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok 
elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és 
írásos értesítést küld 2012. február 14-ig. A program-
ba kerüléshez szükséges, hogy az előadók 2012. feb-
ruár 28-ig a részvételi díjat befizessék. (Az elfoga-
dott előadásokkal kapcsolatos formai követelmények-
ről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.) 

 

A Fórumon való részvétellel, illetve előadás tartásá-
val a PMI PMP minősítéséhez szükséges PDU pon-
tok szerezhetők. A Fórumon való részvételről, illetve 
az előadás tartásáról a HTE Titkárságon kérhető iga-
zolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további 
információk a www.pmi.hu oldalon találhatók. 

A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül 
megjelenítésre. Az előadásokat PDF formátumban 
(max. 15 old.) az info@hte.hu címre  kérjük beküldeni 
2012. március 12-ig.   

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztve-
vői megválasztják a legjobb előadót.  

 

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bi-
zottság 2012. február 7-ig. A megkötendő szpon-
zori/támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötele-
zettsége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott 
szolgáltatásokat (a Fórum felhívásain, kiadványain való  

 

megjelenések, a Fórum helyszínén megadott méretű 
reklámfelület elhelyezése). 

 

Akik hallgatóként kívánnak résztvenni a Fórumon, 
azok számára a jelentkezési lap visszaküldési és a 
részvételi díj befizetési határideje: 2012. április 2. 
 

Részvételi díj:       54.500.- Ft + ÁFA 
Részvételi díj előadóknak és HTE-,  
PMI Budapest-, PMSZ-tagoknak: 49.500.- Ft + ÁFA 
Részvételi díj szponzorok szakembereinek  
és vállalatok szakembereinek 
a 4. befizetett résztvevőtől:   42.500.- Ft + ÁFA 
Doktoranduszoknak:     25.000.- Ft + ÁFA 
HTE Akadémia által elfogadott  
dolgozattal pályázó hallgatóknak:   3.500.- Ft + ÁFA   

A részvételi díj 7.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott el-
látást tartalmaz, amelyet a kiállított számlán feltünte-
tünk.  
A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum 
részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás 
megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérke-
zése után számlát küld. 
 

Lemondás: 
Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-
15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-
át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás ese-
tén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 
 

Várjuk előadók, résztvevők és szponzorok 
jelentkezését! 

www.hte.hu/projekt2012 

 

8th IFAC Symposium 
on Biological and Medical Systems 

 

2012. augusztus 29-31, Budapest 
 

Előadás benyújtási határidő: 2012. február 3. 
További infó: 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 
 

 


