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Csorba Kristóf  

Erdősné Németh Ágnes 

Miltényi Gábor 
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Szalay Imre  

Váncza József 

 

Kimentette magát:  Charaf Hassan  

Csányi Péter  

Friedler Ferenc   

Alföldi István  

 

Napirend szerint: 

 

1. Indító – Beck György 

Beck György köszöntötte a jelenlévőket mind azokat, aki személyes és mind azokat, aki Zoom-on 

vesznek részt az ülésen. A vírushelyzet alakulása továbbra is meghatározza a további 

tevékenységeinket, így az őszre tervezett aktivitásokat. 

 

2. ECDL automatikus teszt bevezetés – Szalay Imre 

Szalay Imre elmondta, hogy az Elnökség korábbi döntése értelmében elindultunk abba az irányba, 

hogy bevezessük az automata vizsgáztatási rendszert. Több rendszer közül egy osztrák cég termékére 

esett a választás. Folyamatban van a tárgyalás az üzleti konstrukcióról, most úgy tervezzük, hogy erre 

az évre fix díjat fizetnénk, ami nem lenne több, mint a mostani adminisztrációs rendszer üzemeltetési 

díja, 2021-től vizsgaalapú elszámolás lenne 2,5 EUR/vizsga áron és 25 000 vizsgát garantálva, 2019-

ben kb. 40 000 vizsgánk volt. Ezzel a mennyiséggel a svájciak után mi lennék a második legnagyobb 

felhasználók, így meghatározók is. Tervezetten szeptember 1-vel indulnánk a magyarul meglévő 7 

modullal, és további 3 modult tennék hozzá, mint computing, on-line collaboration, image editing, 

ebből az első kettő új modul lenne a hazai kínálatban. Az új modulok bevetése üzleti alapon történik, 

ezt még ki kell alakítani. Törekszünk arra, hogy azok a modulok, amelyek nem kerülnek be az 

automata rendszerbe, megmaradjanak a hagyományos vizsgalehetőséggel. A rendszert folyamatosan 

teszteljük és készülünk az adaptálására. 

Váncza József kérdezte, hogy mi van akkor, ha nem teljesítjük a vállalt vizsgaszámot. 

Szalay Imre válaszában elmondta, hogy akkor is ki kell fizetni ezt a teljes összeget, ebben az évben a 

járványhelyzetet is figyelembe véve már több mint 17 000 vizsgánál tartunk, így a 25 000 vizsga egy 

vállaltan alul becsült érték. 

Popovics László javasolta, hogy a számlavezető bankkal rögzítsük az árfolyamkockázatot. 

 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy szeptember elején be kell vezetni az automata 

vizsgáztatási rendszert. 

 

3. ECDL helyzet – Szalay Imre 

Szalay Imre elmondta, hogy a megküldött statisztikában is látható, hogy mennyire esett vissza az 

ECDL-be regisztráltak száma, a képet az is árnyalja, hogy a mostani értékből jelentősmennyiséget még 

január hónapban mértünk, a járvány óta csak az érettségi mentességi kérelmek jelentenek új belépést. 

 

4. Őszi konferencia – Beck György 

Beck György elmondta, hogy a korábbi döntés értelmében on-line konferenciát szervezünk.  
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Szalay Imre Megvizsgáltuk az on-line konferencia szoftvereket és a legmegbízhatóbbtól kértünk 

ajánlatot, ami bruttó 1,2 MFt, de ez esetleg csökkenthető a helyszíni kitelepülés költségével. 

Beck György javasolta, hogy opcionálisan maradjon meg ez a lehetőség. 

Csorba Kristóf javasolta, hogy az előadók előre vegyék fel az előadásukat és a konferencia alatt ezeket 

csak levetíteni kell, így kizárhatóak az esetleges technikai problémák. 

Váncza József javasolta, hogy ez csak „B” terv legyen. 

A konferencia időpontját 2020 november 4-re 14-18 óra közötti időtartamra határozta meg az 

Elnökség. A korábban tervezett előadókat kérjük fel erre az időpontra, a konferencia előadások videói 

csak a zárt FB csoportban lesznek visszanézhetőek. 

Popovics László javasolta, hogy az élőbb hatás érdekében a moderátor figyelje a chat-ben érkező 

kérdéseket és az előadók reagáljanak ezekre élőben. 

 

5. Futó tevékenyégek – Szalay Imre 

− újra alakult a Robotika Szakosztály, elnöke Szögi Zoltán lett, alelnököknek Dudás Dávidot és 

Abán Csabát választották a tagok, 

− nők az informatikába gyűjtés elkezdődött egy három fős csapat tevékenységeként, 

− a gyűjtemény, az iTF, az Adattár és a múzeum összefogására felkértük Megyery Károlyt, hogy 

egységes múltmegőrzési tevékenység legyen, 

− elindult a zárt FB csoport, működik a tagok felvétele, kritikusan fontos, hogy folyamatosan új 

exkluzív tartalmakat tudjunk kommunikálni, 

Erdősné Németh Ágnes jelezte, hogy ez nem a fiatalok bevonására alkalmas felület, 

Szalay Imre elmondta, hogy a Hírmagazin helyett indítunk egy a fiataloknak szóló blogot, 

könnyedebb, népszerűsítő témákkal, a felületen még gondolkodunk, várjuk a javasaltokat,  

Popovics László javasolta, hogy sok videós tartalom legyen, 

− fontolgatjuk a két iroda egybe költöztetését a „home office” munkavégzéssel kombinálva és 

akkor ezt az ingatlan lehetne értékesíteni, vagy bérbe adni, 

− szeptember végéig meg kell tartani a Közgyűlést, ahol a beszámolót kell formálisan elfogadni, 

illetve lehetőség ennek az alapszabály módosítására az on-line Közgyűlés irányába, ennek 

előkészületeit elkezdtük, 

− Váncza József elmondta, hogy a Mérnöki Akadémián előre kiküldték az anyagokat és a 

szavazólapokat, amelyeket határidőre kellett visszaküldeni, 

− Szalay Imre elmondta, hogy két lehetőség van az egyik a fent említett távszavazásos rendszer, 

a másik a hírközlőegységen történő on-line gyűlés megtartása. 

 

6. Pályázatok– Miltényi Gábor 

Miltényi Gábor elmondta, hogy sikeresen lezártuk az EDLRIS projektet, egy hete megvolt a helyszíni 

ellenőrzés is, a pályázatból hátralévő összeget várhatóan az ősz folyamán kapjuk meg. Az EFOP 

pályázatok tekintetében tart a felfüggesztés, a nyárra tervezett táborokat nem tartottuk meg, a VEKOP 

pályázatban szeptemberben zárunk, ez rendben lesz. Az ITM-től papírunk van a CEOI 

finanszírozásáról, de még nem kaptuk meg az összeget, a múzeumi támogatás csak ígéret szintjén 

létezik. A nyáron beadott tehetséggondozási pályázatokról még nem született döntés. 

Szalai Imre elmondta, hogy az EDLRIS tekintetében kb 16 MFt-ot várunk, az EFOP pályázatoknál is 

az utófinanszírozás miatt várunk kb. 6 MFt-ot. 

 

7. Tehetséggondozás – Erdősné Németh Ágnes 

Erdősné Németh Ágnes elmondta, hogy jövő héten kerülnek megrendezésre az olimpiai válogató 

versenyek különböző helyszíneken az IOI tesztelő rendszerét használva. A CEOI augusztus 23-29. 

között kerül megrendezésre, a mostani tudásunk szerint minden csapat személyes részvételével, de 

készülünk a hibrid megrendezésre, azaz amelyik csapat nem tud ide utazni, az on-line tud részt venni a 

versenyen. Elkészült a kommunikációs terv a jövő héten kellene sajtótájékoztatót tartani. Az ajándék 

csomagokba várják a céges ajándékok felajánlását, 114 csomaggal számolnak. A regisztrációs felületre 

kérnek jogi segítséget a GDPR tájékoztatóhoz, valamint minden csapattagtól (diák és kisérő) COVID-

19-es negatív teszt meglétét. 
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Beck György kérte, hogy készüljön egy levél Palkovics miniszter úr részére, egy másik a támogatók 

részére. 

Erdősné Németh Ágnes elmondta, hogy az IOI on-line megrendezésével még sok a probléma, de ezek 

nem állnak fent a CEOI megrendezésénél. 

Elkészültek a 2020/21-es évre a versenykiírások, kéri az Elnökség jóváhagyását a meghirdetésre. 

Beck György elmondta, hogy amíg nem látszik a pályázati finanszírozás, addig a versenyeket nem 

lehet meghirdetni, kérte, hogy készüljön egy levél Maruzsa államtitkár úr részére is. 

 

8. Pénzügyi helyzet – Szalay Imre 

Szalay Imre elmondta, hogy jelenleg 50 MFt hiánynál járunk, ez volt az éves terv, most úgy látja, 

hogy évvégéig ez 90 MFt-ra növekedhet. A szeptember hónap lesz kritikus, hogy beindulnak-e a 

tervezett bevételi források. 

Váncza József lemondta, hogy úgy látja, hogy a Társaság tevékenysége is összehúzódott. 

Beck György elmondta, hogy drasztikusan esett az ECDL tevékenység bevétel, az alternatív bevételi 

források nem tudták ezt ellensúlyozni, és a kiadási csökkentések nem tudták ezt kiegyenlíteni, további 

csökkentésekre lesz szükség. 

 

9. Egyebek  

Beck György elmondta, hogy szeptember 4-én a tanévnyitón kerül átadásra a Neumann professzori díj 

a BME-n készülünk rá kiegészítő eseményekkel. Dolgozunk azon, hogy Tilesch György mesterséges 

intelligencia témában írt könyvét magyar kiadásban is megjelenjen a Társaságunk közreműködésével. 

Következő elnökségi ülés: 2020. szeptember 2. 15 óra 

 

Budapest, 2020. július 17. 

 

 

 

Készítette: Miltényi Gábor 

 

 

 

Jóváhagyta: Beck György 


