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Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csányi Péter  

Erdősné Németh Ágnes 

Miltényi Gábor 

Pálfalvi Csanád 

Szalay Imre  

Váncza József 

 

 

Kimentette magát:  Charaf Hassan  

Friedler Ferenc   

  

Napirend szerint: 

 

1. Indító – Beck György 

A Társaság hármas jelmondatához kapcsolódóan az alábbiakról számolt be: 

• Múlt értékeinek megőrzése - Megbeszélést folytatott a szegedi ELI projekt vezetésével, 

célunk, hogy a tervezett Látogatóközpontba kerüljön az Informatika Történeti Kiállítás, ennek 

még van realitása, 

• Jelenhez való alkalmazkodás – A digitális világ GPS-e tevékenység jelenleg az ECDL 

programot fedi le, de ebbe a tevékenységbe jobban be kellene integrálni a szakmai és területi 

közösségeink munkáját is. A VDSZ-szel és VOSZ-szal kötött megállapodások hasznosak 

lehetnek az elfogadottság növelése érdekében, azonban az államigazgatás részéről továbbra is 

érződik a területről való kiszorítás.  

• Jövő befolyásolása – a tehetséggondozási tevékenységünk, amelyet az olimpiák és 

versenyeink fednek le. 

 

 

2. ECDL helyzet- Miltényi Gábor, Szalay Imre 

 

• Tevékenységek: 

o Sikeres volt az iskolakezdési akció, melynek eredményeként az új regisztráltak száma 

duplája volt szeptember hónapban az előző évi adathoz képest és összességében is 

időarányosan több újbelépő volt, mint 2018-ban ebben az időszakban. 

o Megtörtént IT Biztonság tananyag megújítása – eddig 5743 letöltés történt, a letöltőket 

célzottan keressük majd a későbbi időben. 

o Aláírásra került VOSZ, VDSZ együttműködési megállapodás, melynek keretében 

kedvezményesen vehetnek részt az ECDL programban, a VOSZ esetében fokozott 

érdeklődés tapasztalható. 

o Megkezdődött Közösségi média modul bevezetése, folyamatos a képzők képzése, és 

rövidesen elkészül az on-line letölthető ingyenes tananyag is. 

o Részt vettünk Az Arany János Nemzeti Tehetséggondozó program konferenciáján és 

az ősz folyamán további oktatási rendezvényeken veszünk részt. 

o DPMK együttműködést próbálunk meg kialakítani a DigKomp és ECDL kölcsönös 

megfeleltetése érdekében. 

o Nem tudjuk még, hogy az iskolakezdési akció csak az őszi időszakban szokásos 

megrendeléseket hozta-e előbbre, vagy valóban nagyobb érdeklődést generált, de a 

további érdeklődés fenntartása érdekében további akciókkal készülünk. 

• Hatékonyság: 

o A költségek csökkentése érdekében megkezdtük az elektronikus dokumentációra való 

áttérést. 
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o Elkerülhetetlenné válik, hogy a 20 éve változatlan árakon emelést hajtsunk végre, 

erről a következő elnökségi ülésre készítünk javaslatot. 

o Fontos az elfogadottság növelése. 

o Az ECDL program csúcs szervét – az Akkreditációs Bizottságot át kell alakítani 

valódi lobby szervezetté.  

Váncza József javasolta, hogy az Ipar 4.0-val is érdemes lenne hasonló együttműködést is kialakítani, 

mint a Vosz-szal 

Csányi Péter javasolta, hogy a az elfogadottság növelése érdekében HR konferenciákon lenne fontos 

megjelenni, illetve a HR-eseket tömörítő szervezetekkel felvenni a kapcsolatot. 

 

 

3. Pénzügyi helyzet – Szalay Imre 

 

• A jelenlegi számok alapján helyzetben jelentős elmaradásban vagyunk a tervektől, és bár a 

bevételek egy jelentős része a II. félévben realizálódhat, akkor is nagyobb hiány 

prognosztizálható, mint a tervezett volt. 

• A CreativIT-val történt egyeztetés a hozzájárulás mértékének változtatásáról. Ezt a CreativIT 

tagjai elutasították, illetve jelezték, hogy kilépnek az NJSZT-ből, ha ezen változtatni akarunk. 

A CreativIT tevékenysége csak presztízs jelentőségű az NJSZT-nek, agyagi hasznot nem 

jelent, sőt veszélyeztetheti a cégek egyéb NJSZT-t támogató tevékenységét. 

• Továbbra is lehetséges bevételi forrás még a támogatók körének szélesítése, ehhez szervezeti 

tagi és támogatói csomagok készültek, amelyekkel a vállalatok megkereshetők. Ezt segítheti, 

ötletet adhat a hazai nagy IT cégekről és top 50 vállalatról készült lista. Továbbra is várjuk az 

Elnökség tagjaink vállalását, hogy mely cégeket ki keresi meg. Beck György az ősz folyamán 

több céget felkeres, ezeket jelezzük a táblázatban, hogy ne legyen párhuzamos megkeresés. 

Szalay Imre vállalta, hogy a jogi tagokat végi látogatja. 

 

 

4. Események - Szalay Imre 

 

• október 21: Agora IT Biztonsági konferencia 

• november 8: WRO konferencia és kiállítás 

• november 27: szakosztályi szakmai konferencia, NJSZT díjak odaítélése és átadása 

 

Következő elnökségi ülés november, internetes szavazás lesz. 

 

 

 

Budapest, 2019. október 11. 

 

 

 

Készítette: Miltényi Gábor 

 

 

 

Jóváhagyta: Beck György 


