
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

az elnökség 2019. november 28-i üléséről 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Erdősné Németh Ágnes 

Kristóf Csorba 

Miltényi Gábor 

Popovics László 

Szalay Imre  

 

 

Kimentette magát:  Charaf Hassan  

Csányi Péter  

Friedler Ferenc   

 Pálfalvi Csanád 

Váncza József 

 

Napirend szerint: 

 

1. Bevezetés – Beck György 

Köszöntötte Kristóf Csorbát, aki Charaf Hassant helyettesíti az elnökségi üléseken és Popovics 

Lászlót, aki Csányi Pétert helyettesíti az elnökségi üléseken, így operatívabbá téve a kapcsolattartást. 

Kérte, hogy az elnökség tagjai az elnökségi ülésen 3 percben számoljanak be a feladatok 

végrehajtásáról, amennyiben valaki nem tud részt venni az ülésen, akkor írásban küldje el a 

beszámolóját. Az előző napi NJSZT szakmai konferenciáról elmondta, hogy jól sikerült, csak a 

fiatalítás még nem érződött. Charaf Hassan vállalta, hogy segít a fiatalokat bevonni, de eddig még nem 

járt eredménnyel. Meg kell próbálni néhány rangos előadót bevonni, akik a fiatalokat is érdeklik. 

Kristóf Csaba elmondta, hogy gondolkoztak már a BME-n, pl.: meet-up-ok szervezésére, de ebből is 

sok van már és hiányzik a motiváció a hallgatókból, doktoranduszokból. A nappalis hallgatók már 

dolgoznak az egyetem mellett, a doktoranduszok, pedig csak a publikációs lehetőségeket keresik. 

Lehetne olyan programokat is szervezni, amely a soft skilleket és az előadói képességeket fejleszti. 

 

 

2. ECDL helyzet, döntések a változásokról - Miltényi Gábor 

Miltényi Gábor elmondta, hogy a csökkenő ECDL aktivitást ellensúlyozandó pénzügyi 

racionalizálásra két javaslatot terjeszt az Elnökség elé. Az ECDL szolgáltatási díjai az indulás óta, 

azaz 21 éve gyakorlatilag változatlanok, miközben a Nemzetközi Alapítvány felé fizetendő licence 

díjak emelkednek és a forint - Euró árfolyam is negatívan változik. Az egyes kártyatípusokhoz tartozó 

regisztrációs díjak átlagosan 1500-2000 forinttal változnak. Az Elnökség elfogadta, a javasolt 

díjemelés mértékét, azzal, hogy a jövő évben a regisztrációs számok függvényében felülvizsgálja. 

A másik javaslat a költségek csökkentését úgy oldja meg, hogy a papír alapú dokumentációt felváltja 

az elektronikusan hitelesített dokumentáció. Ennek a bevezetéséhez központi adminisztrációs 

rendszert fejleszteni kell, de a nyomdai és postázási költségeket 2020-tól megtakaríthatjuk. A papír 

alapú bizonyítvány megmarad, de csak annak, aki ezt külön kéri és megfizeti az önköltségi árát. Az 

ehhez szükséges szabálymódosításokat az ECDL vizsgaközpontoknak és az Akkreditációs 

Bizottságnak az elnökségi elfogadást követően megküldjük. 

Beck György kérte, hogy az elkészült informatikai rendszert a BME tesztelje IT-biztonsági 

szempontból. 

 

10/2019 (11. 28) sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja az ECDL szabálymódosításait és árváltozását. 
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3. Pályázatok – Miltényi Gábor 

A pályázatokkal kapcsolatban elhangzott, hogy négy EFOP-os pályázat végrehajtása időarányosan 

halad, ebből az egyik pályázat már véget ért, a végső kifizetésre várunk. A többi pályázat esetében, 

tehetséggondozó és robotikai szakköröket, valamint robotika táborokat szerveztünk az elmúlt időben. 

A tevékenységek során több száz fős adatbázist sikerült létrehozni. Mindegyik pályázat esetében az 

eddigi pályázati előleget használtuk, most nyújtunk be fizetési kérelmeket mintegy 15 millió forint 

értékben. Az EDLRIS projektben véglegesítésre került a robotika és mesterséges intelligencia 

tananyag. A pilot képzéseket már megtartottuk a tanároknak, a tananyagok fordítását követően a 

diákok számára is tartunk pilot képzéseket. Itt is adtunk be fizetési kérelmet 9,5 millió forint értékben. 

A tehetséggondozási pályázatokból a junior diákolimpiára 1,8 millió forint értékben pályázatunk és 1 

millió forintot nyertünk, a szerződéskötés folyamatban van, tulajdonképpen az összeget már 

felhasználtuk. A két nagy versenyünkre 1,5 és 2 millió forint értékben pályáztunk, itt még nincs 

döntés, így valószínűleg már idén nem kapjuk meg ezeket az összegeket. 

 

4. Pénzügyi helyzet – Szalay Imre 

Szalay Imre ismertette a Társaság pénzügyi helyzetét. Jelenleg 120 millió forintos hiány látszik az 

évvégére. Ezért kell az ECDL díjakat emelni és gondolkodunk azon, hogy a tagdíjat is emeljük. 

Beck György hozzátette, hogy 2019-re 50 millió forint hiánnyal terveztünk, a nagy eltérések a tervhez 

képest abból fakadnak, hogy terveztünk egy nagyobb GINOP-os pályázattal, amit formai okok miatt 

nem nyertünk meg, a CEOI 2020-ra idénre is vártunk volna támogatást, amit nem kapunk meg, a 

WRO kapcsán volt egy megállapodásunk, amiből lefaragtak és még azt sem kaptuk meg, az ITK 

támogatására sem kaptuk még meg a megígért II. féléves támogatást és az ECDL sem hozza a 

tervezett bevételt, valamint az EDLRIS projekt az eredeti tervekkel ellentétben átnyúlik a 2020-as 

évre, így a teljes összeget nem kapjuk meg idén. Jövőre vonatkozóan most látjuk, hogy milyen 

költségekkel működik a Társaság, amelyekből faragni szükséges. A megtakarításokból az idei hiány 

fedezhető, jövőre az ingatlanokhoz valószínűleg hozzá kell nyúlni, további szponzorokat szeretnénk 

bevonni. A szakmai szervezetek kapcsán pedig további jogi és támogató tagokat bevonni. Az ECDL 

állami elismerésében nem szabad bízni, így más bevételi forrásokat kell keresni. A jövő évet 

remélhetőleg reálisabban tudjuk tervezni. 

A tagdíj emeléssel kapcsolatban Erdősné Németh Ágnes felvetette, hogy a tagoknak minimális 

szolgáltatásokat kellene nyújtani, pl.: a tagnyilvántartás rávonatkozó részének publikussá tételével. 

Popovics László vállalta, hogy átnézi a fejlesztési lehetőségeket, továbbá javasolta, hogy 

marketingesekkel érdemes lenne kidolgozni egy marketing tervet, hogyan érjük el a fiatalokat és erre 

kidolgozni egy rendszertervet. Vállalta, hogy összehoz egy találkozót szakmai gyakorlaton résztvevő 

marketingesekkel. 

 

5. Események értékelése- Szalay Imre 

A szakmai konferencia kapcsán Beck György elmondta, hogy jelenleg a szakmai közösségek önálló 

brandeket építenek. A konferenciának pont az volt a célja, hogy a szakmai és területi közösségek 

egymást is lássák és egy rendszert alkossanak. Ezért minden közösségnek a nevében is egységesen 

kell használnia az NJSZT megnevezést. 

Popovics László a szakmai konferencia kapcsán elmondta, hogy érdemes használni a wifi QR kódos 

csatlakozási lehetőséget, valamint a papír alapú vélemény begyűjtés helyett a webes form használata 

előnyösebb. Kristóf Csorba felvetette, hogy van a BME-n egy VIK applikáció, ami nagyon sok 

funkciót tartalmaz a kapcsolattartásra. Vállalta, hogy Charaf Hassan korábbi ígéretének megfelelően 

megnézi, hogyan lehetne egy ilyen NJSZT-s applikációt készíteni. Popovics László továbbá elmondta, 

hogy a fiatalok eléréséhez az egyszerű rövid videók jelentenek utat. Lehetne ilyen videókat készíteni 

az informatikai szakmákról, amelyekkel könnyebb megszólítani a fiatalokat, továbbá önkéntesek 

járják az iskolákat az AmCham szervezésében, amikhez szintén készítettek videókat. Erdősné Németh 

Ágnes felvetette, hogy ezeket a látogatásokat kiajánlhatnánk a tehetséggondozásban dolgozó 

tanárainknak is. 

Beck György elmondta, hogy az ötletek további kidolgozásra alkalmasak, most ő járt az Oracle-nél, a 

SAP-nél. DXC-nél, 4iG-nél, még hátra van a Microsoft és a Telekom. A nagy informatiaki 

konferenciákra tudatosan kellene NJSZT-s előadókat szervezni. Jövő tavasszal (április-május) 

terveznénk olyan konferenciát, ami a fiatalokat is jobban megszólítja a digitális világ hatásairól egy 
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két neves előadóval és egy két nagyvállalati támogatóval. Kérte Kristóf Csorbát, hogy végezzen 

közvélemény kutatást a hallgatók között, hogy milyen témák érdekelné őket. Kérte az elnökség tagjait, 

hogy ötleteiket legkésőbb december végéig témákat előadókkal együtt küldjék meg. A konferencia 

időpontja hét közben akár délután is lehetséges. A fiatalokat, illetve a még nem NJSZT tagokat 

helyben beléptetni kellene. 

 

Következő elnökségi ülés várhatóan január közepén lesz. 

 

 

 

Budapest, 2019. november 28. 

 

 

 

Készítette: Miltényi Gábor 

 

 

 

Jóváhagyta: Beck György 


