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Krómer István üdvözölte a megjelenteket, majd az ülésen a következő pontok kerültek
megbeszélésre:
1. Napirend:
−
chapter beszámolók áttekintése
−
munkaterv elfogadás
−
a munkatervben foglaltak indítása
2. Áttekintésre kerültek a HS és a Chapterek által leadott beszámolók. Összességében
elmondható, hogy az utolsó pillanatra minden chapter eleget tett beszámolási
kötelezettségének – kivétel ez alól Keresztes Péter chaptere.
3. Eddig két chapter küldött anyagot a web laphoz. Amely chaptertől még nem érkezett
anyag, azokról Kádár Péter a chapter reportból szerkeszt induló összeállítást és
továbbítja Krómer Istvánnak.
4. A tagnyilvántartás a www.ieee.org/samieee site-on tekinthető át.
5. Nagy Péter tájékoztatta a jelenlévőkelt, hogy a Pázmány egyetemen a student branch
megalakult, az IEEE regisztrálta.
6. A jelenlévők által az alábbi munkaterv lett elfogadva a 2005-ös évre:
Az IEEE HS 2005. évi munkaterve
1.) Prioritások:
- a HS láthatóságának javítása (honlap, kommunikáció)
- együttműködés a hazai rokon szakmai szervezetekkel a kölcsönös előnyök alapján
- IEEE HS "majális"
2.) A chapterek tevékenységének támogatása:
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- beszámoló az elnökség ülésén a chapterek működéséről, terveiről (ápr., okt.)
- hozzájárulás, támogatás nyújtása a chapterek sikeres működéséhez (folyamatos)
3.) Az IEEE személyes karrier támogatása:
- fellowship and senior program
- GOLD akciók
- local awards
4.) 2005. évi finanszírozási terv
5.) 2005. évi ülés terv
minimálisan 5 ülést tervezünk, az első félévi ülések tervezett időpontja:
- jan. 17. - márc. 7. - ápr. 25. - jún. 27.

7. A 2005-ös munkatervben foglaltakat az alábbiak alapján indítjuk:
1.) Prioritások:
- a HS láthatóságának javítása (honlap, kommunikáció) - Kádár Péter induló anyagot ad
- együttműködés a hazai rokon szakmai szervezetekkel a kölcsönös előnyök alapján
MEE? Computer Society (Neumann?)? MTA? MET? Nyitottság, programok
megajánlása, programok meghirdetése - Krómer – Kádár
- IEEE HS "majális": meghívott IEEE vendég? Informal social event, tervek
bemutatása, belső népszerűsítés chapterek?
- IEEE reprezentáns meghívása – Krómer István
- Lebonyolítás – Szakál Anikó
- Tartalom – Román Gyula – kötetlen beszélgetés?
- Belső határidő március 20.
2.) A chapterek tevékenységének támogatása:
- beszámoló az elnökség ülésén a chapterek működéséről, terveiről – chapter vezetők
meghívása áprilisra
3.) Az IEEE személyes karrier támogatása:
- Fellowship and senior program - Szakál Anikó utánanéz
- Karády György az USA-ból is támogatja
Kevesebb a fellow, nehezebb ilyet „csinálni”
− GOLD program akciók – nyilvántartás? Tagdíj emelkedés? Megmutatható-e,
hogy ér ennyit a dolog? Milyen kedvezményt ad ez? Nagy Péter utánanéz
− Local awards - Román Gyula megnézi
4.) 2005. évi finanszírozási terv – Szakál Anikó, Krómer István kidolgozza (Awards,
social event, etc.)
8. Következő ülés tervezett időpontja: 2005. ápr. 25., amelyre a chaptervezetőket is meghívjuk.

Budapest, 2005. március 07.
Összeállította:
Kádár Péter
titkár
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