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EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2021. szeptember 3-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Pálfalvi Csanád  

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Szalay Imre  

Váncza József 

Kimentette magát:    

Erdősné Németh Ágnes 

Friedler Ferenc   

Meghívott:    

Czibulka Ákos 

 

 

 

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

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

2 Pénzügyi helyzet  Dropbox:  - júliusi zárás utáni helyzet

 - az új pénzügyes észrevételei egyeztetés, iránymutatás
Czibulka Ákos - fökönyvelő

Szalay Imre

3 2021 konferencia  szóbeli   - előadók, időpont véglegesítés

 - szervezési feladatok kiosztása

 - Díjra jelölések elindítása, díj bizo

döntések
Pálfalvi Csanád

4 2021 tiszújítás  szóbeli  - helyzet jelentés további ötletek, javaslatok, 

kezdeményezések
Beck György

5 2023 Neumann év koncepció

(ötletek az IOI mellé)

 Dropbox:  - Neumann évről döntés

- kezdeményzések, ötletek áttekintése: azok valósítandók meg, 

ahol a támogatás, támogató, finanszírozás megteremthető
tájékoztatás, akciók, vállalások

Szalay Imre

Beck György

6 Versenyek  szóbeli   - olimpiai sikerek, eredmények

- IOI 2023 PIB beszámoló

- EMMI kapcsolat építés

- szakkör rendszer

 - eHód visszajelzés

tájékoztatás, akciók Erdős Ágnes

7 szeptemberi meetup  szóbeli  - rendszeressé tesszük a meetup-okat

- szeptember 30-a, 16 óra - Dénes Ferenc sportközgazdász - 

sport/olimpia és informatika

 - következők: október, december - témák: 

tájékoztatás, támogatás Szalay Imre

8 Változások  szóbeli  - Képes Gábor és a feladatkiosztás

- Kisfaludi István - új jogi háttér

- MANDA kapcsolat és helyzet

 - új kolléga az Agorában

 - 3 kollégától elbúcsúztunk

ötletek, inspirációk Szalay Imre

9 Futó ügyek szóbeli  - szeptember 16: ECDL éves konferencia 

 - szeptember 24: Kutatók éjszakája - először Bp-en is

-  NJSZT Díjakra jelölések elindítása, díj bizottság

 - Új ECDL modulok: Kódolási alapismeretek Python-nal, online 

együttműködés

 - ECAI

 - V. kerületi támogatás

tájékoztatás, támogatás Szalay Imre

10 2021-es akciólista dropbox: ötletlisták  - hátralevő időszakra  kijelölés

 -  jövendő elnökségi tagoknak is ezek alapján javasoltunk 

területet 

 - további ötletek, kezdeményezések, források

prioritások együtt

11 Egyebek  szóbeli következő elnökségi: 2021. október  1. 15 óra döntés Beck György  
 

 

 

Napirend szerint: 

2. Pénzügyi helyzet – Az új főkönyvelő, Czibulka Ákos összefoglalója a pénzügyek átvételéről és a 

júliusi zárás eredményeiről  

• Az átvételhez a korábbi főkönyvelő igen sok segítséget és korrekt információkat adott  

• Az új folyamatok beindításánál azt is figyelembe kellett venni, hogy a NJSZT oldalon is 

szülési szabadság miatt váltás és betanulási időszak volt 

• Az NJSZT négy területét lefedi munkaszám struktúra került kialakításra, hogy az egyes 

területek, projektek, pályázatok költségvetése áttekinthetőbbé váljon 
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• A teljes munkaügyi, adóügyi riportolást is végzik 

• A júliusi zárás alapján – mivel a múzeumi támogatás teljesül – a tervezett hiány szint (- 40 

m Ft) előrejelzés szerint tartható – még további pályázati támogatási pénzek időben való 

megérkezése jelenthet rizikót (EDLRIS, EFOP-ok) 

Feladat: A pályázati elszámolások és pénz begyűjtések erősítése. Felelős: Szalay Imre 

  

3. 2021-es Neumann Konferencia  

• A várható időpont november 10-e délután, online konferencia 

• Az előadókkal és a konferencia rendszert biztosító céggel az előzetes egyeztetések 

megtörténtek. 

• Húzó témák vannak, ezekre lehet felépíteni a felvezető kampányt. 

• Képes Gábor visszatért, s mind az előkészítésben, mind a moderálásban rendelkezésre áll. 

• A díjakra az első jelölési felhívás kiment, mivel tavalyról a létszám korlátok miatt számos 

jelöltre nem esett választ, jelöltek terén is viszonylag jól állunk, de várunk minden 

javaslatot. 

Döntés: A konferencia előkészítését és lebonyolítását teljes felelősséggel Pálfalvi Csanád átveszi.  

Döntés: A Díjbizottság helyzetét, felhatalmazását tisztázandó a következő elnökségire az elnököt, 

Fiedler Ferencet hívjuk meg. 

 

4. 2021-es tisztújítás 

• Várható időpontja a Neumann konferencia után, november végén 

• Beck György a mostani elnökségi tagokkal végig beszélte és beszéli, hogy ki vállalja az újabb 

3 éves ciklust, s a megüresedő helyekre a javaslatok alapján kér fel jelölteket mind az ipari, 

mind az akadémiai döntéshozó körökből.  

Döntés: A jelölő bizottság elnöke: Váncza József. Titkára (a lebonyolításhoz: jelölések, 

életrajzok stb.): Tihanyi Zoltán. Még egy tag felkérése folyamatban van.  

 

5. 2023 Neumann 120 emlékév 

• Az IOI 2023 mellett már egy MTA konferencia és egy Neumann könyv kiadása is reálisan 

megvalósíthatónak látszik. 

• További ötletek, javaslatok a kiküldött anyagban, s még jöhetnek továbbiak. Megvalósítás a 

támogatások és pénzügyi lehetőségek függvényében.  

Döntés: Az elnökség támogatja, hogy a 2023-as eseményeket a Neumann 120 köré 

szervezzük. 

 

6. Tehetséggondozás 

Erdősné Németh Ágnes távollétében nem került részletes megtárgyalásra. Az futó olimpiai események 

és sikerek követésére és terjesztésére hívta fel figyelmet az elnökség.  

 

7. Szeptemberi meetup 

Kialakult ennek az eseménynek a koncepciója. Az eddigi sikeres rendezvények (MI, játékosítás) 

érdekes, aktuális témákról párbeszédes forma a téma szakértőit, érdekes embereit meghívva.  

• következő meetup: szeptember 30. 16 óra, téma: az olimpiára is tekintettel a sport és az 

informatika. Meghívott. Dávid Ferenc, sportközgazdász 

 

8. Változások a szervezetben 

• Képes Gábor visszatért, visszavette régi feladatait, a kollegákkal a feladatkiosztás tisztázott 

• Kisfaludi István veszi át szeptembertől a jogi támogatási feladatokat  

• MANDA (az ITF szervezésében) támogat 2 fő közmunkást adatok bevitelére 

o nyári diák munka az NJSZT történetének képeit kezdtük szkennelni 

o 50 órás középiskolai munkára újabb szerződést is indítottunk 

• megtörtént az új kolléga kiválasztása az Agorában az távozott helyett (tanár, robotika szakkör 

vezető) október 15-től tud csatlakozni 

• 3 kollégától elbúcsúztunk 
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9. Futó ügyek  

• szeptember 16: ECDL éves konferencia  

o online, neves előadók, új bejelentések 

o 200 résztvevő 

 

•  szeptember 24: Kutatók éjszakája - először Bp-en (ELTE Könyvtár), eddig csak 

Szegeden 

•  Új ECDL modulok: Kódolási alapismeretek Python-nal, online együttműködés 

•  ECAI – európai mesterséges intelligencia konferencia – pályázat 

o nemzetközi konferenciák szervezéséhez, mint új lehetőséghez, pilot lehet 

•  V. kerületi támogatás 

 

 

Következő elnökségi: 2021. szeptember 29. szerda 15.00   

 

 


