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 EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2020. október 9-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

 Pálfalvi Csanád 

Szalay Imre  

Váncza József 

 

Kimentette magát:    

Friedler Ferenc   

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

 

 

 

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

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

2 Közgyűlés  szóbeli Beszámoló, jegyzőkönyv

online folytatás: 2020 tervek elfogadása, vélemények, alapszabály, 

módosítás, elnökségi módosítás

döntés (időpont, témák)
Beck György

Szalay Imre

3
November 4-i konferencia szóbeli

előadók, lebonyolítás

Díjak - odaítélés, programba illesztés
Teendők, akciók

Pálfalvi Csanád

Szalay Imre

4 ECDL helyzet
szóbeli

 - számok

 - ATS helyzet
tájékoztatás

Szalay Imre

Rákosi Szilvi

5
tehetséggondozás szóbeli

 - versenyekkel kapcsolatos teendők, finanszírozás (logo, NT)

- eHód kampány
tájékoztatás Erdős Ági

6 Pénzügyi helyzet szóbeli Hold utca meghirdetve

könyvelő szolgáltató váltás ajánlat

IT szolgáltató váltás ajánlat, leltár

elhatározások Szalay Imre

7 Szakosztályok szóbeli  - konferenciák: Szafari, HB: online meetup, orvosbio, BAZ:Digitális 

kultúra oktatási aspektusai, MMO2020 kiadvány

- NOKIT: női tablók

- KEM vége 

- Kiberhónap - Frici, Fülöp és a hackerek - okt. 8.

Ötletek, javaslatok Szalay Imre

8 Informatikai örökség szóbeli  - új munkaszerződés az Agorában

- Megyery projekt

- hagyaték a OMIK-ba

tájékoztatás, döntések Szalay Imre

9 Futó tevékenyégek  szóbeli  - "főtitkári" pozíció

- könyvelő pozíció

- DJP feladatok

- kapcsolatok (MENTA, INFOTÉR, MATEHETSZ, IVSZ)

- támogatók, szponzorok

- pályázatok

Ötletek, javaslatok Szalay Imre

10 Egyebek  AOB

- járvány miatti munkarend

- szept. 23: ICDL Foundation közgyűlés beszámoló

Ötletek, javaslatok, tájékoztatók bárki

11 Következő elnökségi  következő elnökségi időpont: 2020. november 13. 15 óra döntés Beck György  
 

 

 

Napirend szerint: 

 

2. Közgyűlés 

Szeptember 30-án megvolt a közgyűlés a kötelező napirendekkel: közhasznúsági beszámolónak és az 

alapszabály módosításának elfogadásával. Így lehetőség lesz online véleménynyilvánításra, 

közgyűlésre. Számos közgyűlés elé tartozó téma van. 
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Döntés: november első felére online közgyűlés kitűzését határozta el az Elnökség. 

Feladat: az online közgyűlés megszervezése Felelős: Szalay Imre 

 

 

3. November 4-i konferencia szervezése 

Áttekintésre került a program, a szervezés helyzete. Elindul a kommunikáció. Moderátornak Képes 

Gábort kérjük fel. 

A konferencián adjuk át a Neumann Társaság díjait. Az átadási pontokat a programba kell illeszteni. 

Feladat: konferencia szakmai és logisztikai szervezése. Felelős: Pálfalvi Csanád, Popovics László  

Feladat: Díjbizottság összehívása a díjazottak kiválasztására. Felelős: Szalay Imre 

 

4. ECDL – helyzet 

Szeptember végén a kártya eladás 66%-on áll az előző év (és a 2018) azonos időszakához képest, míg 

a bizonyítványok esetén 61% ez az adat. Folyik az iskolakezdési kampány, a Sophia szerződés 

aláírásra kész, a projekt szállító oldali támogatása hagy kívánni valót maga után.  

Ötlet: A HR osztályok elérése az ECDL bizonyítvány, mint munkaerő felvételnél elvárás 

tudatosítására.  

Az érettségi alapján kiadott bizonyítványok száma 750. (Tavaly szeptemberben: 1035 ez az érték) Az. 

informatikai érettségik jelentős, >70%-a lett őszre halasztva, így ez az arány éves szinten 

növekedés jelenthet 
Feladat: Az őszi érettségihez időzítve ECDL kampány. Felelős: Szalay Imre -> Rákosi Szilvia 

 

5. Tehetséggondozás 

• Sikeres CEOI szervezés, az EJOI-n és az IOI-n sikeres szereplés és Neumann verseny. 

Részletek a Hírlevelekben folyamatosan. 

• Támogatói érdeklődések, tárgyalások a versenyek kapcsán (eHód, Neumann). 

• A versenyek pályázati támogatások kapcsán nagy feladat a korábbiak pontos és helyes 

elszámolása. A következő időszak versenyeire pályázat figyelés a maiakat kiegészítve, mert 

azok nem biztosítják a versenyek szervezéséhez elvárt forrást: EMMI, Tehetség tanács 

kapcsolatépítés e téren.  

Ötlet: Debreceni Egyetem programozóversenyének és a Prograce-nek az egymás 

helyszínén is megrendezése – mindkettő NJSZT verseny, kommunikáció elkezdése a 

két szervezőcsapat közt. Bevonható a BBB, vagyis a Veszprémi Egyetem versenye is 

(ez nem NJSZT verseny) 
Döntés: A tehetséggondozás költségvetését a pályázati (és szponzorációs) támogatások 

összegéhez egyre inkább közelítve kell tervezni.     

• Nem lesz idén InfoÉra konferencia.  

Feladat: Az InfoDidact konferencia megrendezését tervezi a Tehetséggondozó 

szakosztály, szponzorok kereséshez anyagot összeállítása. Felelős: Erdős Ágnes 
Az anyag alapján szponzorok elkutatása Felelős Beck Gyorgy  

• Indul az idei eHód versenyre buzdító kampány. 

 

 

6. Pénzügyi helyzet  

Az Elnökség támogatja az új könyvelő és IT szolgáltató ajánlatok kérését, és kedvező ajánlatok esetén 

a szolgáltató váltást. 

A teljesített pályázati pénzek (EFOP, EDLRIS) és az ígért támogatói pénzek beérkezése esetén az idei 

cashflow kezelhető. P/L hiány 100 m Ft körüli.  Várunk még a múzeumi támogatásra. 

A Hold utcai ingatlanra nincs ajánlat, s az érdeklődés is alacsony szintű. 

 

7. Szakosztályok 

A honlapon, FB-on folyamatosan bemutatjuk a szakosztályi tevékenységeket, s az aktív 

szakosztályoknak köszönhetően, ahogy az előző éves lista a közgyűlési összefoglalóban mutatta elég 



3 

 

sok minden történik, fontos, hogy az elnökségen is áttekintsük, s értékeljük a szakosztályi munkát, 

mint az egyik nem sikertelen alaptevékenységet.  

 

8. Informatikai örökség 

Az agorás kollégáknak új – nem közalkalmazotti – munkaszerződést kellett kötniük. Az egyeztetésbe 

bevonták az NJSZT-t, s sikerült megállapodni, hogy a kollégák heti 1 napot a raktárban dolgozhatnak, 

az ottani állomány rendbe tételén, ennek irányítását végzi Megyery Károly. Cél és elvárás rendszeres 

Agorás megjelenés (hónap műtárgya, időszaki kiállítások).  

A budapesti irodákban az iratrendezés megtörtént, Havass Miklós végezte a selejtezést, s a Neumann 

Társaság történetéről levő dokumentumokra van átvételi hajlandóság az OMIKK-ban.  

 

10. Egyebek 

• A 2023-as olimpiáról a kormányhatározat tervezetből elmaradt összegszerűséget kérjük 

visszaemelni, mert a IOI szervezet e nélkül nem véglegesíti az olimpiai rendezési jogát 

Magyarországnak. 

• Döntés: George A. Tilesch Neumann Társaság Elnökségének MI tanácsadója, a Társaság 

Mesterséges Intelligencia Nagykövete megnevezéssel   

 

11. Következő elnökségi: 2020. november 13. péntek 15.00   


