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1. Krómer István beszámolt IEEE R8 committee meeting-ről
• Krómer István gratulált Rudas Imrének az európai oktatási intézményeknek járó
„Education Society Action Champion Award” –jához.
• 2004-ben a HS nyerte a Membership Growths Award-ot
• Az akkreditált intézmények listája 2006-tól már easy rendszeren keresztül lesz
elérhető
• Az IEEE egészére jellemző túlköltekezés miatt minden területen
takarékoskodásra van szükség.
• Továbbra is az 1 ország 1 section elv szerint szerveződik az IEEE.
• A Gold Definity Group szervezésére Nagy Péter lett kijelölve.
• Megfontolandó egy Membership Development Office létrehozása
• 2006. aug. 31. - szept.4. között Student Branch Congress lesz Párizsban
• Saját Section Bylaw csak a magyarországi hivatalos működés miatt szükséges.
• Student Member-ek IEEE konferenciára elfogadott előadással akár 500 USD
támogatást is kaphatnak a Volunteer Contribution Fund-tól
2. A HS „vagyona” vagy „forgótőkéje” 0,5 – 1,0 Mft körül mozog. Egy önmagában
szerencsés tény (egyik chapterünk díjat vehetett át Távol-Keleten) sajnos eszközeit
jelentősen csökkentette (Ruzsányi Tamás utazása). Annak érdekében, hogy a HS
rendkívüli eseményeket vagy egyéb rendezvényeket tudjon finanszírozni, bevételhez
kell, hogy jusson. Ilyen lehet pl. a 2006. jan. 1-től bevezetendő szponzorációs díj, ami a
sikeres hazai szervezésű IEEE rendezvényektől befolyó összeg (pl. a büdzsé 1-2%-a,
vagy min/max 50 eFt). A szponzoráció részleteire Rudas Imre tesz majd javaslatot.
3. A következő vezetőségi ülésen rövid pénzügyi beszámolót kérünk a Treasurer-től a
2005-ös év gazdálkodásával kapcsolatban.
4. Az IEEE HS szervezeti együttműködést kezdeményez a MEE, MATE és HTE-vel. A
megbeszélést a fenti szervezetek egy közös vacsora keretein belül tartanák. A vacsorát
Nagy Péter és Kádár Péter szervezi 2005. nov. 23-ra.
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5. Nagy Péter az HTE és az IEEE közötti együttműködésről egy nyilatkozatot fogalmazott
meg az NFT-ben rögzített elvekkel kapcsolatban.
6. Az IEEE hivatalos honlapján (www.ieee.org) sajnálatos módon még nem a megújított
HS honlapra mutat a link. Kádár Péter felveszi a kapcsolatot a webmesterrel a link
aktualizálása érdekében.
7. A következő tervezett IEEE HS vezetőségi megbeszélés. A vezetőségi ülésre a chapter
chair-ek is meghívást kapnak
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