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Az ülésen az elnökség a következő kérdésekkel foglalkozott:
1. A gyűlést Prof. Rudas Imre elnök nyitotta meg, aki köszöntötte az IEEE HS újonnan kinevezett
tisztségviselőit. Ezt követően az elnökségi tagok és a tisztségviselők rövid bemutatkozása
következett. Ezután az elnök egyenként kitért a tisztségviselőkhöz tartozó területekre, és az
ezeken felmerülő legsürgősebb feladatokra:
2. Industrial relations (ipari kapcsolatok): Az R8 országaiban az IEEE tagsága főleg az
akadémiai területen tevékenykedik, így az ipari kapcsolatok erősítése különösen fontos. (Ez az
USAban pl. nem így van, ahol az IEEE tagság és szervezeten belli elismertség az ipari
szférában is nagyon fontos és hasznos.) Világosan definiálnunk kellene, hogy mi az a “benefit”,
amit a magyarországi cégek dolgozóinak fel tudunk ajánlani a tagdíj fejében. Ehhez önállóan
vagy esetleg más szervezethez kapcsolódva meg kellene jelennünk nagyobb ipari kiállításokon
és rendezvényeken, mint pl. a Magyar Regula vagy az Industria. Globális szervezetként az
IEEEnek bizonyos értelemben versenyelőnye van a lokális egyesületekkel szemben, de a
profilja ill. szolgáltatásai is eltérőek, így nem célja a hazai egyesületek tagságának átcsábítása.
A jelentősebb számú IEEE tagsággal rendelkező cégeknél önkéntes kontakt személyeket kellene
választani, akik az IEEE HSsel kapcsolatos lokális információszolgáltatást vállalják.
3. Student activities: A Student Branchok intézméyenként alakulhatnak meg. A cégekhez
hasonlóan a felsőoktatási intézményeknél is szükségünk lenne önkéntes kapcsolattartó
személyekre. Nagy tagsági potenciált látunk a műszakitermészettudományi szakokon tanuló
egyetemi hallgatókban, akiknél akár egy konferencialátogatással vagy néhány szakmai
publikáció ingyenes letöltésével megtérül az éves tagdíj.
4. Membership development: Az IEEE HS költségvetése szempontjából fontosak a
tagdíjbevételek, hiszen a központból kapott visszatérítés ezzel arányos. A másik fő bevételi
forrás a tudományos konferenciák szervezése. A szakmai munka az egyes chaptereken alapul.
Az IEEE HSben jelenleg 9 chapter működik, amelyek többsége aktív munkát végez. Az IEEE
HS tagsághoz képest a chapterek tagsága kicsi (kb. 180200), ezt mindenképp növelni kellene.

Az IEEE HS által szervezett konferenciákat jobban fel kellene használni a tagtoborzásra. Ezzel
kapcsolatban a következő javaslatok hangzottak el: a) Meg kellene fontolni az IEE HS tagok
számára a jelenleginél nagyobb kedvezmények adását a regisztrációs díjakból. b) Az új
belépőknek a belépés évében olyan jelentős regisztrációs díjengedményt lehetne adni (egy vagy
esetleg több konferencián), hogy gyakorlatilag megtérüljön az első éves tagdíj. c) A konferencia
programfüzetekben (kötelező jelleggel) 1 oldalas standard IEEE HS ismertetőt lehetne
elhelyezni. d) Az IEEE HS által szponzorált konferenciákon magyar nyelvű pultokat kellene
elhelyezni, ahol az érdeklődők információs anyagokat kaphatnának, illetve lehetséges lenne az
azonnali belépés az IEEE HSbe. e) A szponzorált konferenciák honlapján kötelező legyen egy
linket elhelyezni az IEEE HS megfelelő oldalára (pl. membership development).
Ezt követően az ülés résztvevői a következő kérdésekkel foglalkoztak:
5. Május 11i közgyűlés előkészítése. Az új treasurer és alelnök személyét hivatalosan a
jelölőbizottság jelöli, amelynek elnöke Krómer István. Az alapszabályt két fontos ponton
szeretnénk módosítani: a) Világosan bele kell írni, hogy egyéni tagdíjakat cégek is
befizethetnek. b) Az újonnan létrehozandó második alelnöki pozíciót is fel kell tüntetni.
6. Az IEEE HS Weblap további fejlesztése. Az újonnan választott tisztségviselők területe külön
oldalként jelenjen meg. Ezen kívül a tisztségviselők küldjenek magukról fényképet és rövid (kb.
1 bekezdésnyi) CVt. Az anyagokat Szederkényi Gábor gyűjti össze, és ő tartja a kapcsolatot a
weboldal fejlesztőjével.
7. A soron következő ülések és összejövetelek tervezett időpontjai. Június közepére tervezünk egy
tisztségviselőkkel kibővített elnökségi ülést, szeptemberre pedig egy chapterchair ülést.
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