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 EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2021. április 23-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

Pálfalvi Csanád  

Szalay Imre  

 

Kimentette magát:    

Friedler Ferenc   

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Váncza József 

 

 

 

Ssz. Napirendi pont Input Tervezett tartalom Cél, várt eredmény Előadó

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

2 Közgyűlés értékelése  Dropbox: visszajelzések  - őszi választás: jelölő bizottság

         - zoom + youtube +slido

         - nemovote

 - jegyzőkönyv áttekintés, létszámok!

tanulságok együtt

3 2021-es tervek dropbox: ötletlista a közgyűlésről  további ötletek, kezdeményezések, források prioritások, felelősök együtt

4 2021 konferencia koncepció, javaslatok  szóbeli  témák, előadók, lebonylítás ötletek, javaslatok, 

kezdeményezések
Pálfalvi Csanád

5 pályázatok  szóbeli  - új beadáosk: Vodafone, bértámogatás, Városi Civil

 - régi elszámolások, hiánypótlások
tájékoztatás Szalay Imre

6 Futó tevékenyégek  szóbeli Neumann Prof díj

NJSZT tábor ötlet

IOI 2023 PIB

támogatói akciók - új támogatók: WSH, Montana --- MOL, Startis

tag toborzás - tagi kedvezmények

eHód 2. forduló, díjátadó

Tilesch könyv bemutató, saját készlet

pályázatok

tájékoztatás, akciók együtt

7 Egyebek  szóbeli következő elnökségi: 2021. május  21. 15 óra döntés Beck György  
 

 

 

 

Napirend szerint: 

 

2. Közgyűlés értékelése– A közgyűlés és az FB póttag választás rendben lezajlott, a jegyzőkönyv 

jogi és hitelesítési egyeztetés alatt. 
 

3. 2021-es tervek 

Feladat: A közgyűlési anyagból az erre vonatkozó rész megküldése után a feldolgozás levélben 

történik az elnökség tagjai megosztják az ezzel kapcsolatos véleményeket, további ötleteket, 

javaslatokat, s mindenképpen a prioritásokat a fontosság és a finanszírozhatóság 

figyelembevételével.   

 

4. 2021 Neumann konferencia előkészítése – A konferencia szervezésének valamennyi aspektusát 

végig tekintő és szóban is végig tárgyalt összeállítás a dropbox-ra került, ott elérhető. 
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Irányok: online, 4 órás, a tavalyihoz hasonló oldottabb tematika 

Feladat: A szervezés részleteivel való haladásra Pálfalvi Csanád vezetésével szervező 

bizottságot hozunk létre aktivisták és a titkárságból bevont résztvevőkkel  

 

5. Pályázatok – A napirendben felsorolt pályázatok mellett, melyek beadásra kerültek, pályáztunk a 

Dlearn szervezet által összefogott EU-s (EIT, European Institute of Innovation and Technology) 

GIRLS GO CIRCULAR PROJECT tenderhez, ahol nem nyertünk el támogatást. A Dlearnnel a 

további együttműködés lehetőségét megvizsgáljuk. 

 

6. Futó tevékenységek  

• A levélbeli szavazás után jegyzőkönyvezzük  

Döntés: A Neumann Társaság idén az Abel díjas Szemerédi Endre matematikust 

jelöljük. 

Időközben a BME Doktori Tanácsa támogatta a javaslatunkat. 

• Az IOI2023 Projekt Irányító Bizottság alakuló ülésére előreláthatólag az április 26-i héten 

kerül sor, ahol remélhetőleg a faladatok, funkciók és a szervezésben operatívan 

munkálkodó további bizottságokról, s ezekben az NJSZT szerepéről is megegyezés 

születhet. 

• Az NJSZT által támogatott MI könyv hivatalos könyvbemutatója április 26-án lesz, ekkor 

meg is érkezik a 200 példány az irodába. 

Május 20-ra egy tagi meetup-ot szervezünk. 

Feladat: Felmerült további események szervezésének ötlete a könyv és az MI 

kapcsán: egyetemi hallgatók, gimnazisták körében, a fiatalítás jegyében 

• Négy új támogatót sikerült elérni, további támogatók keresése folyik 

 

 

7. Következő elnökségi időpontja előzetesen: 2021. május 21. 15 óra 

 

 

 


