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Jelenlévők:

Rudas Imre, elnök
Kádár Péter, alelnök
Szakál Anikó, irodavezető
Szederkényi Gábor, titkár, treasurer
Güntner Attila, MEE managing director (az ülés első felében)

1. Rudas Imre elnök üdvözölte a megjelenteket, az IEEE HS 2008. decemberi közgyűlésén
megválasztott vezetőit.
2. Rudas Imre felvetette, hogy a gördülékenyebb működés érdekében szükség lehet az alapszabály
módosítására. A jelenlévők a felvetéssel egyetértettek.
3. Güntner Attila javasolta, hogy szorosabbá kellene tenni az együttműködést az IEEE HS és az
MEE között, mert a jelenlegi kapcsolatok eléggé formálisak. Rudas Imre elnök örömmel
fogadta a javaslatot, és felvetette, hogy a közeljövőben a két szervezet rendezzen közös
elnökségi találkozót, ahol az MEE részéről jelen lenne az elnök, a managing director és a
főtitkár.
4. Rudas Imre továbbá hasonló elnökségi találkozók megszervezését szorgalmazta a HTEvel ill.
az NJSZTvel (együtt vagy akár különkülön).
5. Az IEEE jelenlegi elnöke, John Vig április 6án Budapesten megnyitja az IEEE WCNC 2009
konferenciát. Rudas Imre és Kádár Péter javasolták, hogy (amennyiben megoldható,) Vig
elnököt a megnyitó után hívják meg egy kb. másfél órás rendezvényre a BMFre, ahol Rudas
Imre rövid előadást tartana az IEEE HS tevékenységéről, amit kötetlen beszélgetés követne. A
javaslat szerint magyar oldalról az IEEE HS elnöksége, chapter chairjei, illetve az MEE, HTE,
és az NJSZT vezető képviselői vennének részt a rendezvényen. Az eseményhez a következő
évfordulókat lehetne kapcsolni: az IEEE 125 éves, a BMF 130 éves, ill. az MEE 109 éves
évfordulója. A rendezvénynek mindenképpen megfelelő sajtónyilvánosságot kell kapnia.
6. Ezt követően Rudas Imre ismertette az IEEE HSsel kapcsolatos vezetői elképzeléseit és az
általa szükségesnek tartott jövőbeni teendőket:
● A tagság emailen keresztüli elérését sürgősen meg kell oldani. A címlistát Szederkényi
Gábor kezeli és aktualizálja.
● A http://www.ieeehs.hu honlap tartalma/formátuma kissé elavult, ezért Szakál Anikó
fogja aktuális információkkal frissíteni.
● Az aktív chaptereknek mindenképpen működő weblappal kell rendelkezniük, mert a
szakmai tevékenység jelenleg sajnos nem látszik eléggé kívülről.
● A közeljövőben szervezni kell egy megbeszélést a chapter chairekkel és titkárokkal. Erre
az elnökség a febr. 25. 15:00 órai időpontot javasolta.
● 23 havonta IEEE HS hírlevél kiküldését tervezzük a tagság email listájára a következő

tartalommal: tájékoztatók, konferenciák, események.
● Az elnök javasolja, hogy készüljön egy dokumentum, amely a dokumentumok, fényképek
és korábbi tisztségviselők visszaemlékezései alapján feldolgozza az IEEE HS történetét az
1988as alapítástól kezdve.
● A Doktoranduszok Országos Szövetségével fel kell venni a kapcsolatot, és a műszaki
területen széles körben ismertetni kellene az IEEE tagság előnyeit/fontosságát.
● Hasonló céllal meg kell keresni a műszaki képzést folytató felsőoktatási intézmények
rektorait.
7. A következő elnökségi ülések várható időpontjai: február 25. 14:00, március 25. 13:00, május 5.
8:00, június 16. 8:00.
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