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 EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2020. szeptember 2-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

 Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Szalay Imre  

Váncza József 

 

Kimentette magát:    

Friedler Ferenc   

Pálfalvi Csanád 

 

 

 

Ssz. Napirendi pont Input Tervezett tartalom Cél, várt eredmény Előadó

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés

Történések: nyár, olimpia, költözés, Miltényi
Beck György

2 CEOI  szóbeli Eredmények, hangulat

Csapat

Jövő

Erdős Ági

3 ECDL automatikus teszt bevezetés Sophia - 7 + 3 modul  (vs. Skillsbox)

Újratervezés: munkanyagok nyelve, manuális vizsga problémái, 

stb.

Új projekt terv és módosított szerződés

Jóváhagyás, határozat

Szalay Imre

4 ECDL helyzet dropbox: ECDL_Statisztika_2020_júl  tájékoztatás Szalay Imre

5 Közgyűlés dropbox: alapszabály tervezet Dátum kijelölés

Alapszabály módosítások

döntés: időpont

döntés: alapszabály szöveg

Szalay Imre

6 Pénzügyi helyzet dropbox: NJSZT20_májusi_zárás_x Hold utca meghírdetve elhatározások Szalay Imre

7 Megjelenések dropbox: NJSZT-

megjelenesek_2020_aug_elnoksegi

Új fórumok: tagi FB csoport, Kvantumugrás blog Ötletek, javaslatok
Szalay Imre

8 tehetséggondozás szóbeli  - versenyekkel kapcsolatos teendők (logo, NT, OKTV, IOI)

- eHód kampány

tájékoztatás, döntések
Erdős Ági

9 Díjak szóbeli  - Neumann Professzori díj

- további díjazások formájáról, idejéről döntés

döntés
Beck György

10 Futó tevékenyégek  szóbeli  - szakosztályi tevékenységek 

- gyűjtemény projekt (Megyery Karcsi)

- kapcsolatok

- támogatók, szponzorok

- pályázatok

- november 4: konferencia

Ötletek, javaslatok

Szalay Imre

11 Egyebek  AOB

- AI könyv 

- szept. 23: ICDL Foundation közgyűlés, jelentkezők

Ötletek, javaslatok, tájékoztatók

bárki

12 Következő elnökségi  következő elnökségi időpont: 2020. október 2. 15 óra döntés Beck György  
 

 

 

Napirend szerint: 

 

1.  

Aug. 24-19-e között CEOI 2020 sikeres lebonyolítása az év eseménye volt Társaságunk számára., az 

Elnök megköszönte a szervezők, és kiemelten Erdős Ágnes munkáját. 

 

Miltényi Gábor, igazgatóhelyettes elhagyja a Társaságot. Az Elnökség köszöni a közel 10 év az 

NJSZT érdekében végzett munkáját. Az átadás-átvétel folyik. 

Az Elnökség úgy döntött, hogy egy főtitkári pozíciót meghirdet a munkaerőpiacon. Kéri az Elnökség 

tagjainak segítségét a keresésben (fejvadász cégek, HR kapcsolatok, jelöltek) 

Feladat: a munkaköri kiírás elkészítése Felelős: Szalay Imre 
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2. CEOI 2020  

Jól kiválasztott időpont, az egyetlen hét, amikor a mostani körülmények között megrendezhettük úgy, 

hogy 8 helyszíni csapatot is fogadhattunk. A távoli verseny feltételeinek megteremtése extra feladatot 

jelentett, de ez megteremti az alapot a jövőbeli versenyek hibrid megvalósítására is.  

A visszajelzések igen pozitívan fogadták az ötletes szabadidő rendezvényeket, az oldottabb nyitó és 

záró rendezvényeket. Ezek mögött is nagy munka volt. 

Jelentős kommunikációs tevékenység alapján széleskörű megjelenítése volt az Olimpiának, s ehhez 

kapcsolódóan Társaságunknak. 

A Gimnázium infrastruktúrája, tanárai, diákjai hatalmas segítséget jelentettek a nagyszerű 

megvalósításban. 

Feladat: köszönő levelek a kormányzati és támogató képviselőknek Felelős: Beck György, Erdős 

Ágnes 

Feladat: elszámolások, szerződések, szponzori visszajelzések Felelős: Szalay Imre, Erdős Ágnes 

 

A következő olimpiákra (különösen 2023-ra) fontos a technikai és tudományos bizottság tagjainak 

megtartása, összetartása. 

 

3. ECDL – Sophia  

Az átállásnál túl optimista volt a szeptember 1-i célkitűzés. Most már folyik a lokalizáció, haladnak a 

fordítások, lektorálások. Az új dátum az átállásra október 15-november 1 között az őszi 

szünetekhez, ünnepnapokhoz kapcsolódóan. 

 

4. ECDL – helyzet 

Döntés: Őszi back-to-school kampány, kedvezmény a vizsgakártyák értékesítésének erősítésére  

 

5. Közgyűlés 

Döntés: A közgyűlést szeptember 30-ra hívjuk össze a Társaság székhelyére. 

Minimális program az alapszabály olyan módosítása, ami lehetővé teszi az online szavazást, 

választást. 

 

6. Pénzügyi helyzet  

Az előrejelzés a visszaesett vizsgakártya megrendelések és a DJP projektek elmaradása miatt 100 m 

Ft hiányt mutat. De rizikót jelent a függőség a gyűjtemény kormányzati támogatásától, az EDLRIS 

beérkezésétől, a tehetséggondozási versenyek kiadásaitól. 

A Hold utca kiürítése a hiányhoz képest kis megtakarítást ad. Az ingatlan meghirdettük eladásra 

(bérlésre igen kicsi az esély az ingatlanpiaci tanácsadók véleménye alapján.) Eladásra a feltételek 

áttekintésével csak Elnökségi döntéssel kerülhet sor. 

További pályázati és lobbi tevékenyég szükséges projektek, támogatások szerzéséhez. 

 

7. Megjelenések 

Folyamatosan követjük a megjelenéseket.  

Feladat: A Marketing támogatókkal áttekinteni, értékelni az elérési eredményeket. Felelős: Beck 

György és Szalay Imre 

Feladat: A tagi FB csoport tartalmi erősítésére terv és tartalom javaslat Felelős: Csorba Kristóf 

és Popovics László 

 

8. Tehetséggondozás  

A következő napokban zajlanak az EOJI és IOI versenyek, ami a csapattól további munkát és 

erőfeszítést igényel. 

Az EOJI, IOI és eHód pályázatokról még nem született döntés.  

Feladat: Miltényi Gábortól átvenni és kialakítani a pályázat követései és kezelési rendszert az 

NJSZT-n belül Felelős: Szalay Imre 

 

Feladat: Az ez évi versenyek (Logo, Nemes T, eHód) meghirdetése a költségkeretek 

figyelembevételével Felelős: Erdős Ágnes  
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A tehetséggondozási tevékenységek (versenyek, szakkörök) kiemelten lehet a támogatások tárgya 

különösen a sikeres CEOI támogatások tükrében. Felvetődött, hogy itt az egyetemek érdekeltsége is 

jelentős, onnan is jöhet támogatás. 

 

9. Díjak  

A Neumann Professori Díj átadása, bejelentése elnapolva, s a vírus helyzet függvényében a BMGE-

vel egyeztetve kerül sor a további lépésekre. 

A NJSZT díjait meghirdetjük a szokásos csatornákon, várjuk a jelöléseket, kérjük az Elnökséget is az 

aktív jelölésre.  

A díjátadás módjától (online, hibrid, szűkkörű fogadás) később születik döntés. 

 

10. 11. Futó tevékenységek  

A november 4-i online konferenciánk szervezése mellett elindítandó a kommunikációja is. 

 

Döntés: Az Elnökség Szalay Imrét felhatalmazza az ICDL Foundation szeptember 23-i (online) 

közgyűlésen a Társaság képviseletére. 

  

 

12. Következő elnökségi: 2020. október 2. péntek 15.00   

 

 


