Rendezvénynaptár 2012

MÁRCIUS

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt!
TH: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8.
PT: Budapest, VI., Andrássy út 3., I. emelet

Március 20. (kedd) 16.00

ELTE TTK
Lágymányosi Campus,
Bp. XI., Pázmány P. sétány 1/A., 7. em. 729.

Március 5. (hétfő) 14.00
Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar,
Budapest III. Bécsi út 96.

az ELTE Videostúdióban.

A HTE Szenior Szakosztálya látogatást szervez

Program:
Az ELTE Videostúdió bejárása megismerése illetve a
nagy érdeklődésre való tekintettel – minőségi technikai körülmények között – újra levetítjük a JazzEmber
című dokumentumfilmet a stúdió műtermében. A
vetítésen vendégünk lesz Péterffy András, a film rendezője. A film szomorú aktualitása, hogy márciusban
van Pleszkán Frigyes halálának első évfordulója.

az Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
megtekintésére.
Találkozás az egyetem aulájában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Március 7. (szerda) 9.00

TH
HTE Klub, IV. em. 431.

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

KÖZÖS VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE
várja vezetőségi tagjait.

Március 19. (hétfő) 17.30

PT

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

Biometria a gyakorlatban,
alkalmazásának szempontjai
Témakörök:
– Biometriai technológiák.
– A biometria biztonsági kérdései. Hackelhetőség.
– A biztonság globális megközelítése.
– Emberi és gazdasági tényezők.
– Feladatorientált megközelítés,
koncepció fontossága, módszerek.
– Alkalmazási területek, gyakorlati kérdések.
– A biztonság, mint gazdasági kérdés. ROI.

A HTE Digitális Mozgó Világ Klubja az AES-sel közösen látogatást és filmvetítést szervez

Rövid tartalom:
A film Pleszkán Frigyes zongoraművészről, a magyar
jazz egyik legtehetségesebb alakjáról nem emlékfilmnek készült. Két éven át dolgoztunk együtt, jelen voltunk koncertjein, a próbákon; beszélgettünk, viccelődtünk, kísértük életét, tragikusan korai halálának híre
mindannyiunkat szíven ütött.
Ördöngös zongorista volt, de fantasztikus játéktudása
fölött ott lebegett a tiszta muzikalitás, mely az igazi
művész személyiségéből fakad. Több ez, mint virtuozitás. Minden hang, amit leütött, minden dallamvariáció, minden nagy ívű átdolgozás vagy épp a pillanat
műveként kirobbanó improvizáció is a keze nyomát,
ujja lenyomatát viselte.
Élete volt a zongora, szenvedélye a zene, szerelme a
jazz. Ő volt a JazzEmber.
Operatőrök: Nagy Ernő, Maros Gábor
Vágó: Ákos Péter
Rendező-producer: Péterffy András

Március 20. (kedd) 14.00

TELENOR Székház
Törökbálint, Pannon út 1.

Tisztelettel meghívunk minden szakembert és érdeklődőt a HTE Rádiótávközlési Szakosztályának kihelyezett rendezvényére:

A TELENOR
infrastruktúra üzemeltetési megoldásai
– Látogatás a 21. század munkahelyén

Előadó: Otti Csaba
(Login Autonom Rendszerintegrátor Kft.)

Házigazda és előadó: Sepsi Zsolt igazgató

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A látogatói létszám 25 főben korlátozott, ezért a részvételhez előzetes regisztrációt kérünk „Telenor láto-
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gatás” tárgy megadásával az info@novofer.hu címre.
(Azok számára, akik nem tudják a közlekedést egyénileg megoldani, ez irányú konkrét kérésük esetén
segítséget nyújtunk.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Március 21. (szerda) 17.00
KPMG Székház
Budapest XIII., Váci út 99., Tanácsterem

Március 29. (csütörtök) 18.00

A HTE Projektmenedzsment Szakosztály tagjait, a
Projektmenedzsment Klub korábbi látogatóit, valamint minden érdeklődőt szeretettel hívunk a Magyar
Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a PMI
Budapest közreműködésével szervezett

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a HTE Távközlési Szakosztály TÁVKÖZLÉSI KLUB következő
összejövetelére.

18. Projektmenedzsment
Teadélutánra

BME
I. ép. B szárny, IB017
Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2.

A program szervezés alatt!
A rendezvény díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Előadó: Kozák Péter (HP Magyarország)
Téma: Transition projektek tapasztalatai
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-jelentkezesi-lap

Március 22. (csütörtök) 16.00

PT

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE
Az ülés nyilvános, a szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok névre szóló meghívót kapnak.

Március 29. (csütörtök) 16.00

PT

A HTE Vételtechnikai Szakosztálya, Kábeltelevíziós
Szakosztálya, valamint a HTE Médiaklub előadást
hirdet a DVB-T vétel gyakorlati kérdéseiről. Az előadást a fenti időpontban az alábbi címen tartjuk meg:

„Digitális televízió a Google Map-en”
– Mikrokörnyezeti mérések a földfelszíni Televízió
szolgáltatók lefedettségi területén.
– Ki a jobb? Magyarok!!?
– Az eredmények bemutatása a Google Map
rendszerében.
Előadó: Dr. Darabos Zoltán (Compu-Consult Kft.)

Március 28. (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:

Webes tartalomkezelés,
dokumentumkezelés a nagyvállalatoknál
Előadók:
Sasi Péter ügyvezető igazgató
(ECM Consulting Kft.)
A vállalati tartalomkezelésről, a vállalati és a magán
tartalmak konvergenciájáról tartja előadását. Bemutatja, hogy a cégek hogyan jelennek meg a közösségi
hálókon (közösségi háló vs. közösségi vállalat), és
azt is, hogy mennyire használhatók már erre a mobileszközök.
Kovács András ügyvezető igazgató
(Nexogen Kft.)
Előadásának témája a webes tartalomkezelés.

E L Ő ZE T ES PR O GR A MA J Á N L A T

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 hazaiés nemzetközi környezetben kipróbált legjobb gyakorlatai, külön figyelemmel a kockázatok kezelésére, a
projekt siker valószínűségének növelésére.
A projektmenedzsment – a Fórum előadásaiból is
megismerhető – legújabb eredményei lehetővé teszik
az üzleti elvárások teljesülését, az idő- és erőforrások
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biztosítását, a projekt eredmény elvárt minőségének
megvalósulását, a közreműködők elkötelezettségének
kialakulását, a hatékony munkavégzést és nem utolsó sorban a projektet megrendelő ügyfél elégedettségét.
A sikeres projektek visszahatnak a vállalatok munkakultúrájára, csökkentve a célok megvalósulásának
kockázatát, javítva a felső vezetők pontos és időbeli
tájékozottságát, fejlesztve a munka-kommunikációt és
együttműködést, az ügyfelekkel való törődést és ezen
keresztül a vevői elégedettséget is, amely pedig minden vállalkozás versenyképességének meghatározó
eleme.

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?

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
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 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
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: Cziffra 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
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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

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

16:45 Kávészünet

18:00 Szünet
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

PLENÁRIS ÜLÉS
Kerekasztal: a projektmenedzsment hazai helyzete
– kérdőíves felmérés alapján
Levezető elnök: Prónay Gábor (Pro-COMpass)

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

18:20 Vitaindítót tart
a felmérés eredményeinek 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

17:45 Kérdések, vita az elhangzottakról

19:00 Zárszó – legjobb előadó kihirdetése

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

18:00 Szünet

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

Tudnivalók:
A Fórumon való részvétellel, illetve előadás tartásával a PMI PMP minősítéséhez szükséges PDU pontok szerezhetők. A Fórumon való részvételről, illetve
az előadás tartásáról a HTE Titkárságon kérhető igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további
információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.
A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.

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

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

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

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

„B” SZEKCIÓ
Komplex projektek megoldást segítő
módszertani megoldások
Szekció elnökök: Jenei Zoltán (Raiffeisen Bank),
Kulcsár Alexandra (Ernst&Young)

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)

A részvételi díj 7.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, amelyet a kiállított számlán feltüntetünk. A Fórum részvételi díjáról a HTE a jelentkezési
lap beérkezése után számlát küld.
Lemondás:
Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 3015 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Várjuk a résztvevők jelentkezését!
www.hte.hu/projekt2012
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Május 23. (szerda)

Május 24. (csütörtök)

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 konferenciát hirdet a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tudományos bizottsága, az MTA Távközlési 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 szakmai 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 várjuk. 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 információ megtalálható a konferencia weboldalán:
www.mesterproba.hu
Gerhátné Dr. Udvary Eszter
a HTE Tudományos Bizottságának elnöke

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

KÖZGYŰLÉSE

8th IFAC Symposium
on Biological and Medical Systems
2012. augusztus 29-31, Budapest
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