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1. Rudas Imre elnök észrevételei, javaslatai, amelyekkel az elnökség egyetértett:
● Az IEEE HS saját adataiból és az IEEE központi adatbázisából összefésült email címlistára
egy üdvözlő levelet kell kiküldeni, és a hibákat, változtatási kérelmeket minél előbb fel kell
dolgozni.
● Az IEEE HS honlapja alapvetően angol nyelvű legyen, ahol szükség esetén elhelyezhetők
magyar nyelvű dokumentumok is.
● Az IEEE HS évente kb. 3 alkalommal email formátumban küldjön hírlevelet az aktív
tagoknak, ahol a közelmúlt ill. közeljövő aktuális eseményeiről, konferenciáiról
tájékoztatnánk az olvasókat. Ehhez folyamatosan adatokat kell kérnünk a chapterektől. Egy
éves eseménynaptár összeállítása sokat segítene a hírlevelek megszerkesztésében.
● Tisztázni kell az IEEE HS “sponsorship” logó használatának feltételeit a tudományos
konferenciák esetén. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ehhez a következők
szükségesek: a) az összes dokumentum, amit az IEEE kér, illetve b) fizetendő díjként a tiszta
bevétel 5%a. A “technical cosponsorship” többnyire ingyenes, de a cikkek ebben az esetben
nem kerülnek be az IEEE Explore adatbázisba.
● 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, ahol a legfontosabb kritérium a tudományos minőség, de azonos színvonal
esetén az IEEE tagok a publikációban elsőbbséget élveznek.
2. Kádár Péter alelnök észrevételei és javaslatai:
● Örvendetes, hogy a BMEn Németh Bálint vezetésével ismét értékes munkát végez a student
branch. Az ő tevékenységük támogatására, koordinálására a jövőben oda kell figyelni.
● John Víg április 6i látogatására sürgősen össze kell állítani a meghívottak listáját, és
kiküldeni a megfelelő meghívókat (emailen, esetleg levélben). Az IEEE HS
tevékenységének bemutatásához chapterenként néhány (34) powerpoint slideot kérünk,
amelyeket felhasználunk az előadáshoz.
● A MATE ill. NJSZT együttműködési megállapodásokat minél előbb alá kell írni.
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