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EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2021. szeptember 29-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

Friedler Ferenc   

Pálfalvi Csanád  

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Szalay Imre  

Kimentette magát: 

Váncza József  

 

 

 

Napirendi pont Input Tervezett tartalom Cél, várt eredmény Előadó

Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

NJSZT díjak, Díjbizottság Fiedler Ferenc

Szalay Imre

2021 konferencia  szóbeli   - előadók, időpont véglegesítés

 - szervezési feladatok kiosztása
döntések

Pálfalvi Csanád

Versenyek  szóbeli   - olimpiai sikerek, eredmények

- IOI 2023 PIB beszámoló

- EMMI kapcsolat építés

- szakkör rendszer

 - eHód visszajelzés

tájékoztatás, akciók Erdős Ágnes

Pénzügyi helyzet szóbeli  - pályázati pénzek beérkeztek: ITM, NTP

 - Kritikus: EFOP és EDLRIS előre finanszírozott összegek

 - NTP 2020 elszámolás határideje 2022 március

tájékoztatás Szalay Imre

2021 tiszújítás  szóbeli  - helyzet, következő lépések további ötletek, javaslatok, 

kezdeményezések
Beck György

Beszámolók szóbeli  - szeptember 16: ECDL éves konferencia 

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

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

együttműködés

  - ITF konfrerencia

 - Agora szerződés

tájékoztatás, támogatás Szalay Imre

Futó ügyek  - szeptember 30-a, 16 óra meetup - Dénes Ferenc sportközgazdász - 

sport/olimpia és informatika

 - következők: október, december - témák: 

 - szakosztályi konferenciák: 

 - ECAI

 - PM Tábla partnerség  

 - Neumann év: új öteletek, találkozók

 - diák 50 óra a NJSZT fénykép szkennelésre (Neumann Szakiskola)

tájékoztatás, támogatás

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

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

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

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

2021-es akciólista dropbox: ötletlisták  - hátralevő időszakra  kijelölés

 -  jövendő elnökségi tagoknak is ezek alapján javasoltunk területet 

 - további ötletek, kezdeményezések, források prioritások együtt

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

2. NJSZT Díjak, Díjbizottság – Friedler Ferenc a Díjbizottság elnöke összefoglalója alapján  

• A díjbizottság állandó bizottság, az előző elnök vezetésével, tagjai hosszabb ideje töltik be 

feladatukat 

• A tagok áttekintését, újbóli felkérésükre, vagy az esetleges új felkérésekre jövő év elején 

javasolja visszatérni 

• Az idei jelölések elindultak, jelölési határidő: október 15., az október 29-i Elnökségi 

ülésen a Bizottság javaslata alapján lehet dönteni a díjazottakról 

• díjátadás a november 10-i konferencián 

Döntés: Az Elnökség felkéri Friedler Ferencet a Díjbizottság további vezetésére és az 

előterjesztések megtételére  

  

3. 2021-es Neumann Konferencia – november 10. 14 óra online 

• Csanád vezetésével folyik az előadókkal az egyeztetés és a technikát biztosító céggel az 

előkészítés  

• Az elnökség elfogadta, hogy 6. előadóként Prószéky Gábor szerepeljen 

• Képes Gábor és a titkárság segít az előadókkal való kapcsolattartásban a felhívás és a 

jelentkezési lehetőség kidolgozásában, terítésében 

• El kell indítani a média kommunikációt és a programmal a szponzor toborzást is  

 

4. Versenyek 

• Erdősné Németh Ágnes beszámolt a zsúfolt és sikeres verseny programról és a csapatok 

összehívásának nagyszerű megoldásairól (EJOI Miskolc, CEOI Nagykanizsa, EGOI 

Szombathely, IOI ELTE, Szentendre) 

• IOI 2023 – fő állásban a DJP-ben irányítja a verseny szervezését 

o NJSZT konzorciumi tagság vs. közbeszerzés 

o PIB ülés és a POB megalakulása 

• Budapest Talent Summit – stand és bemutató megjelenés 

• Javaslat: okt. 21. Lányok Napja – NJSZT csatlakozzon 

•  

5. Pénzügyi helyzet 

-40 -50 közti veszteség várható (a Hold utcai bevétellel nem számolva) Pályázati pénzek (20 

millió tiszta bevétel) ez évbeli beérkezése kockázat  

Feladat: 2020-as NTP elszámolás egyenleg kimutatás. Felelős: Szalay Imre 

  

 

6. 2021-es tisztújítás 

• Várható időpontja: november 25.  

• Jelölő Bizottság tagja: Megyery Károly  

• A napirend, 3 éves beszámoló, jelöltek életrajza november 4-én meghirdetésre kell kerüljön 

 

7. Beszámoló történésekről  

8. Beszámoló futó ügyekről  

• A fenti lista szerint  

 

 

Következő elnökségi: 2021. október 29. péntek 15.00   

 

 


