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1. Rudas Imre elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést.
2. Rudas Imre elnök ismertette vezetői elképzeléseit és a legfontosabb aktuális információkat:
● Az IEEE HS szakmai tevékenysége elsősorban a chaptereken keresztül jelenik meg a
külvilág számára. Ezért fontos a chapterek honlapjainak megújítása, aktualizálása. Minden
chapternek saját honlapot kell működtetnie, amely alapvetően angol nyelvű legyen, de
szükség szerint magyar nyelvű információk is megjelenhetnek rajta.
● Az IEEE egyik legfontosabb funkciója tudományos konferenciák rendezése és publikációk
közlése. Az IEEE HS “sponsorship” logó használatának szükséges feltételei a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően a következők: a) az összes dokumentum, amit az IEEE kér, illetve
b) fizetendő díjként a tiszta bevétel 5%a. A “technical cosponsorship” ingyenes, de a
cikkek ebben az esetben nem kerülnek be az IEEE Explore adatbázisba.
A megfelelő szakmai bírálatokat feltétlenül biztosítani kell, mert gyenge színvonal és csekély
érdeklődés (kevés internetes letöltés) esetén megvonhatják az IEEE logót.
● Az Acta Polytechnica Hungarica c. tudományos folyóirat ettől az évtől kezdve a BMF, az
IEEE HS és a Mérnökakadémia közös felügyelete alá tartozik. A lap SCI indexszel
rendelkezik, és remélhetőleg rövidesen a Scopus adatbázisba is bekerül. A legfontosabb
közlési kritérium a tudományos minőség, de azonos színvonal esetén az IEEE tagok a
publikációban elsőbbséget élveznek. Jó lenne, ha a chapterek (konferenciák esetén is)
élnének ezzel a publikációs lehetőséggel. Jelenleg minden cikket 2 bíráló véleményez, de
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szeretnénk, ha a közeljövőben 3 bírálat lenne. Ehhez szükség lesz a tagság segítségére.
● Megfelelő anyagi források állnak rendelkezésre a “Distinguished Lecturer” program
támogatására. A program keretében az utazást az IEEE fedezi. Sokszor plenáris előadók
utaztatására használják a pályázatot, de magát a támogatást nem kifejezetten erre adják. Ezen
kívül érdemes pályázni az IEEE által adott különböző díjakra, kitüntetésekre, mert a
chapterek színvonalas tevékenységét tekintve erre sokszor jó esély lenne.
● A chapterek segítségével éves eseménynaptárt szeretnénk összeállítani főleg a
konferenciákról, de a tagok érdeklődésére számot tartó egyéb szakmai eseményekről is.
Kérjük, hogy az adminisztrációs kötelezettségeknek a chapterek időben tegyenek eleget, mert
csak így juthatnak hozzá az éves visszatérítésekhez.
Kádár Péter alelnök a következőkkel fordult a jelenlévőkhöz:
● Az IEEE elnöke, John Víg április 6án látogatást tesz az IEEE HSnél. Minden chaptertől 23
powerpoint slideot kérnénk a szakmai tevékenységet bemutató előadás összeállításához.
● Email alapú hírlevél megjelentetését tervezzük évente 23 alkalommal. Ehhez a chapterek
munkájáról szóló információkat várunk.
Németh Bálint röviden bemutatta a Student Branch (SB) tevékenységét. A tevékenység jelenleg
a BME Energetikai Szakkollégiumának munkájára támaszkodik. Rendszeres előadásokat,
üzemlátogatásokat, fórumokat szerveznek. Évente tudományos konferenciát is tartanak jelentős
(több száz fős) részvétellel. Céljuk, hogy minél értékesebb tartalommal töltsék meg az SB
munkáját.
Ruzsányi Tamás a következő javaslatokat, észrevételeket tette:
● Jó lenne, ha az Acta Polytechnica Hungarica friss számainak megjelenéséről a tagság
értesítést kapna.
● A legközelebbi chaptervezetői találkozóra érdemes lenne meghívni a chapterelnökökön és 
titkárokon kívül valamennyi officert is.
● A R8 “Technical activity” a chapterek tevékenységére koncentrál, a korábbiaknál jobban
támogatja a konferenciákat, így a SB által szervezetteket is. A R8en belül 5
szakmacsoportban lesznek chapterelnöki találkozók, ezeken feltétlenül érdemes részt venni,
az utazási költséget az IEEE fedezi. Ezen kívül az Industry Applications szervezet is
támogatja a chapterek tevékenységét.
● A chaptereknek valóban komoly lehetőség a meghirdetett díjakra pályázni. A fő kritériumok
itt a szakmai aktivitás (rendezvények tartása) és a tagbővülés. A diákok taglétszáma
Magyarországon elég alacsony, a bővítéssel érdemes lenne foglalkozni.
Rudas Imre elnök a jelenlévőknek megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
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