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Napirend szerint: 

 

1. Indító – Beck György 

Beck György köszöntötte a jelenlévőket újra a személyes találkozón. 

A járványidőszakban „home office”-ban történt a munkavégzés, a Titkárság dolgozói on-line módon 

tartották a kapcsolatot. 

 

2. Robotika szakosztály tervei – Szögi Zoltán, Dudás Dávid 

Beck György elmondta, hogy a Robotika szakosztály újra alakítását tervezzük Szögi Zoltán és Dudás 

Dávid vezetésével.  

Szögi Zoltán a tervekről elmondta, hogy elsődleges cél egy robotika kataszter létrehozása, ami 

magában foglalná a magyarországi kb. 70-80 versenyt, azért, hogy ezek a versenyek ne ütközzenek 

sem térben, sem időben, valamint a külföldi versenyek feltérképezése, hogy esetleg melyek, azok, 

amelyeket honosítani lehet Magyarországon. A meglévő versenyek megtartása elsődleges szempont 

úgy, hogy a versenyek kimenete a nemzetközi döntővel rendelkező versenyek felé orientáljon. Cél, 

hogy a diákok a robotikán keresztül az MTMI szakok irányába tereljük. A nagyobb támogatók felé 

egységesen lehet fellépni, így jobban felhasználni a támogatásokat. További feladat a használható 

eszközökre vonatkozó technikai és módszertani ajánlások kidolgozása költséghatékony eszközök pl.: 

Rasberry Pi, Ardunio elterjedésének ösztönzése. Szakmai rendezvényeket szeretnénk rendezni a 

versenyekhez kapcsolódóan. 

Dudás Dávid kiegészítésként elmondta, hogy pl.: a RoboCup verseny nem jutott el a diákok széles 

csoportjához, ez kihagyott lehetőség az egyetemi korosztály részére is. A robotika képzés alapjait be 

fel lehet használni az informatika oktatásban is. 

Erdősné Németh Ágnes kérdezte, hogy milyen támogatást igényel ez az NJSZT-től, illetve, hogy a 

meglévő robotika programjainkat figyelembe veszik-e? 

Szögi Zoltán válaszában elmondta, hogy egységesen szeretnénk a kormányzati támogatások iránt 

fellépni, az NJSZT kapcsolatrendszerére, ismertségére, hálózatára szeretnének támaszkodni és a 

meglévő programok között szinergiákat kialakítani. 

Beck György elmondta, hogy az informatikai versenyek tekintetében létezik egy verseny piramis, 

kialakítható egy ilyen a robotika terén? 

Szögi Zoltán elmondta, hogy ez jelenleg három piramis, a nemzetközi kifutásnak köszönhetően. 

Popovics László kérdezte, hogy az e-sport, mint téma felmerült-e? 

Beck György kérte, hogy tervezzék meg a következő feladatokat. 

Szalay Imre elmondta, hogy a szakosztály megalakulásához 15 főre van szükség. 
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Szögi Zoltán válaszában elmondta, hogy az e-sport még nem merült fel. Szeretné Horváth Ádámot is 

bevonni a szakosztály munkájába. A célokkal meg kell keresni a tagokat és így tud újra alakulni a 

szakosztály. 

 

 

3. Operáció a járvány idején – Szalay Imre 

Szalay Imre elmondta, hogy a járvány idején sikeresen álltunk át az on-line üzemmódra. Most a 

járvány elmúltával visszatértünk a hagyományos üzemmódra. A „home office” munkavégzésnél 

kellenek a pontos célok, feladatmaghatározások és határidők. A távolabbi időben át lehet térni egy 

hibrid munkavégzésre, azaz felváltva otthoni és irodai munkavégzésre. Ebben az esetben az egyik 

irodát lehetne hasznosítani, az OTP-s ingatlan felmérés megtörtént. 

Beck György elmondta, hogy tanulságos volt az elmúlt időszak, a tanulságokat le kell vonni, arra az 

esetre is, ha a járványhelyzet visszatér. 

 

4. Folyamatos kommunikáció – Beck György, Szalay Imre 

Beck György elmondta, hogy hetente volt egyeztetés a folyamatos kommunikációról, az elmúlt 

időszakban 415 megjelenés volt. Teljesség igénye nélkül: ECDL-s hírek, segítő tartalmak, letölthető 

tananyagok, on-line versenyek, távoli vizsga lehetősége, érettségi mentesség, digitális összefogás, 

digitális múzeumi anyagok. 

 

 

5. Közgyűlés, alapszabály, konferencia, támogatók – Beck György 

A közgyűlést a vészhelyzet visszavonása után 90 napon belül meg kell tartani. Erre várhatóan 

szeptember közepéig kerülhet sor, itt kell majd módosítani az alapszabályt, hogy lehetőség legyen on-

line közgyűlés és online szavazás tartására. 

A Neumann konferencia tekintetében három lehetőség van: 

• nem tartunk idén konferenciát, 

• off-line konferenciát tartunk október-novemberi időszakban 

• jó minőségű on-line konferenciát tartunk az október-novemberi időszakban. 

Popovics László felvetette, hogy lehetne hibrid konferenciát tartani. 

 

Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy félnapos konferenciát szervez október vége november eleje 

14-18 óra közötti időszakban, vagy őszi szünetben délelőtti időszakban. 

 

Előadások a tavaszra tervezett előadások lennének. 

Erdősné Németh Ágnes javasolta, hogy az előadásokat rögzítsük és csak az NJSZT tagok részére 

legyen visszanézhető. 

Támogatások tekintetében sikerült kisebb támogatókat bevonni, velük szerződést aláírni, a honlapon 

láthatók is a támogatók. Sajnos a Telekom elutasította a megkeresést. 

 

 

6. ECDL helyzet – Szalay Imre 

Szalay Imre elmondta, hogy drasztikusan visszaesett az ECDL tevékenység. Lehetővé tettük a távoli 

vizsgáztatást, de nem volt rá igény. A vizsgáztatás kezd újra beindulni, de új belépők nincsenek és a 

nyáron sem számíthatunk tömeges jelentkezésre. Csak az érettségi mentesség iránt van érdeklődés. 

Elindultunk az automata vizsgatatás bevezetésével. Célunk, hogy őszre bevezethető legyen a gépi 

vizsgáztatás, majd a hozzákapcsolódó e-learning tananyagok is kidolgozásra kerüljenek. 

Erdősné Németh Ágnes javasolta, hogy az alkalmazói versenyben is lehetne használni ezt a szoftvert. 

Beck György javasolta, hogy Szalay Imre vezetésével kerüljön kidolgozásra az automata vizsgáztatás 

bevezethetősége. Erdősné Németh Ágnes vizsgálja meg, hogy a versenyekben hogyan lehet használni. 

 

 

7. Tehetséggondozás – Erdősné Németh Ágnes 

A CEOI kapcsán az alapító országokkal egyeztetve az a terv, hogy augusztus 23-29 között lehetne 

megszervezni. Addigra minden országban meg tudják tartani a válogató versenyeket. IOI idén csak on-
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line formában lesz szeptemberben. Erre is fontos lenne pályázni, mert a diákoknak és a 

csapatvezetőknek a verseny idejére egy helyen kell tartózkodniuk. A tervek szerint 2021-ben lesz 

Szingapúrban a következő IOI, a magyar 2023-as IOI változatlan maradt. Szükséges a CEOI pénzügyi 

finanszírozásának elindítása, valamint a 2023-as IOI-ra a pénzügyi felelősségvállalás. elkészült az IOI 

2023 projekt alapító dokumentuma, az ITM-ben véleményezik. A LOGO és a NTOITV versenyekre a 

pályázatokat beadtuk. Az alkalmazói versenyre lehetne jövőre külön is pályázni. A 2019/20-as verseny 

kapcsán megkezdődött a résztvevő pedagógusok kifizetés, fontos lenne jövőre szorosabb 

kommunikáció. További pályázatokat tervezünk beadni az eJOI-ra, lányok felkarolására, lányok 

olimpiájára, e-Hód-ra. 

 

 

8. FB csoport – Csorba Kristóf, Erdősné Németh Ágnes 

A FB felületén ömlesztve jelennek meg az információk, felmerült annak lehetősége, hogy 

szakcsoportonként lehetne létrehozni zárt csoportokat. Az FB jól működik az idősebbek világában, az 

informatika világában Slack kedveltebb alkalmazás, jobban strukturáltabb, mint az FB. Érdemes lenne 

egy kommunikációs kérdőívet kiküldeni a tagoknak, hogy milyen tartalmakat látnának szívesen és 

kérdezzük meg a tagokat a FB-ről, a Hírlevélről, a honlapról, hogy milyen funkciókat látnának 

szívesen. 

Beck György kérte, hogy induljunk el most olyan platformon, ami az 50-60+-os korosztály részére 

használja, amelyre kizárólagos tartalmakat tudunk feltölteni, interjúk, videók stb. A korábbi kérdőívre 

sem érkezett értékelhető visszajelzés, így azt kéri, hogy Ági, Kristóf állítsanak össze egy három 

hónapos tartalom tervet. 

 

 

9. Pénzügyi helyzet – Szalay Imre 

Április végéig -35 MFt a bevétel kiesés. Minden bevételi forrás csúszik, támogatások, pályázatok. Az 

államkötvény felszabadult. Most nincs cash-flow probléma, de a közeljövőben lesz, így folyószámla 

hitel szükségessé vállhat. 

Beck György elmondta, hogy a működési költségeket az évvégéig meg kell felezni. 

 

 

Budapest, 2020. június 12. 

 

 

 

Készítette: Miltényi Gábor 

 

 

 

Jóváhagyta: Beck György 


