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 EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2020. november 13-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

 Pálfalvi Csanád 

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Szalay Imre  

Váncza József 

 

Kimentette magát:   Friedler Ferenc   

 

Meghívott:   Tihanyi Zoltán szakmai igazgató 
 

 

 

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

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

2 Szervezet  szóbeli  - online közgyűlés: 2020 tervek elfogadása, vélemények, 

alapszabály, módosítás, elnökségi módosítás

 - elnökségi stratégia meeting, brainstorming a jövőről

 -új kollégák bemutatása

döntés: időpontok, témák
Szalay Imre

Beck György

3
November 4-i konferencia értékelés szóbeli

 -  utótevékenységek

 - Tanulságok, vélemények, hogyan tovább
Vélemény megosztás Pálfalvi Csanád

4 ECDL helyzet
szóbeli

 - számok

 - ATS helyzet
tájékoztatás Szalay Imre

5
tehetséggondozás szóbeli

  - eHód kampány

 - pályázatok, szakkörök az online világban
tájékoztatás, teendők Erdős Ági

6 Pénzügyi helyzet szóbeli  - pályázati hiánypótlások (EFOP, EDLRIS), elszámolások (CEOI)

 - múzeum támogatás kritikus

 - könyvelő szolgáltató váltás, Hold utcai ingatlan

 - lépésekről gondolkozás a brainstorming során

elhatározások Szalay Imre

7 Szakosztályok szóbeli  - MI szakosztály megújítás, új kezdeményezés, IT Bizt végre 

hivatalos 

  - konferenciák, események: Robot szakosztály, robocup, 

Baranya megye

Ötletek, javaslatok Szalay Imre

8 Informatikai örökség szóbeli  - Képes Gábor utódlása - Megyery Károly aktív

 - ITMA alapító levél újragondolása 
tájékoztatás Szalay Imre

9 Futó tevékenyégek  szóbeli  - támogatók, szponzorok - új kör kell

 - Tilesh könyv

 - DigComp munka és túlmutató kezdeményezések

 - IVSZ együttműködés felfuttatása, ötletek

 - Vecsei: hátronyos helyzetúeknek ECDL szerűség

Ötletek, javaslatok Szalay Imre

10 Kommunikáció   - fórumok, erőforrások tájékoztatás, elhatározások Szalay Imre

11 Egyebek  AOB

- nov. 27: CEPIS közgyűlés
Ötletek, javaslatok, tájékoztatók bárki

12 Következő elnökségi  következő elnökségi időpont: döntés Beck György  
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Napirend szerint: 

 

2. Szervezet 

• A közgyűlés és a jövőt megalapozó elnökségi stratégiai workshop napirendjéről illetve 

tartalmáról való egyeztetés történt.  

• Bemutatkozott az új szakmai vezető: Tihanyi Zoltán. 

Döntés: az online közgyűlést – az ülést követő email-es egyeztetés után – december 4-én 15 órára 

hívjuk össze. Felelős: Szalay Imre 

Döntés: Az elnökségi stratégiai csapatmunkának időpontja: december 7. 15 óra.  

 

3. November 4-i konferencia értékelése 

• Sikeres, jó visszhangokat kapott a konferencia. Köszönet Csanádnak, Képes Gábornak a 

hatalmas munkáért. Az ITrent konferencia platform bevált – a kezdeti technikai bakiktól 

eltekintve.  

• A jövő évi konferencia koncepciójáról az elnökségi csapatmunkán lesz egyeztetés. 

Feladat: Utómunkák, videók, klip, köszönő levelek, díjak kiszállíttatása. Felelős: Pálfalvi 

Csanád, Szalay Imre 

Feladat: Médiahírek, kommunikáció Felelős: Beck György 

 

4. ECDL – helyzet 

• Október végén a kártya eladás 5400 (vs. 7600, 2019-ben), bizonyítvány 5000 (8000), vizsgák 

száma 22000.  

• Őszi érettségiseknek ECDL bizonyítványra figyelem felhívás: hírlevél, honlap karusszel, FB. 

• Sikeres elektronikus aláírás webinár felnőttképzési szabály változásra reagálás: 50 fő, 200 e Ft 

profit. 

• Sophia szerződés aláírásra került, november 23-i héten: átállás, Adminet kikapcsolva, 

vizsgaközpontok számára bemutató, Sophia indulás december 1.  

Ötlet: Céges IT tudás minősítési lehetőség a Sophiaával  

 

5. Tehetséggondozás 

• Sikeres eHód kampány, eHód szponzori szerződés, a jelentkezések új rekordot vetítenek elő. 

• CEOI elszámolás folyik, felgyorsítandó, DJP-től nagy szervezései számlára várunk  

• IOI 2023 olimpia kapcsán Szegeden elindult az infrastrukturális fejlesztések előkészítése  

Ötlet: Felmerült a többféle informatikai verseny (Debrecen, Veszprém) és a NJSZT körében levő 

versenyek összehangolásának 

Ötlet: EMMI tehetséggondozási főosztályával egyeztetés.  

 

6. Pénzügyi helyzet  

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

az idei cashflow kezelhető. De a múzeum támogatás nélkül a P/L hiány 140 m Ft körüli.  

Feladat: Az elnökségi stratégiai workshop kiemelt témája a pénzügyi helyzet eredményes 

javítására teendő lépések megbeszélése és akciók indítása.  

 

7. Szakosztályok 

• MI szakosztály, újra szerveződése, IT Biztonság Szakosztály hivatalosan is megújult, új 

alakulóban levő szakosztály HPC (High Perf. Computing) 

• események: Robocup, Baranya megye   

 

8. Informatikai örökség 

• Képes Gábor utódlása: a szakmai vezető feladatkörébe tartozik majd, a kommunikációval 

foglakozó új kolléga a pályázatkezeléssel foglalkozik a várható munkamegosztás szerint. 
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• Megyery Károly igen aktívan kapcsolódott be a munkába, rendszeresen követi, irányítja a 

szegedi kollegákat, ez nagy segítség 

• Az ITMA alapító levél a sok változás miatt megújításra szorul, jogásznál a feladat  

 

 

9. Futó tevékenységek 

• Folyik egyeztetés a Máltai Szolgálattal hátrányos helyzetűeknek digitális írástudás oktaási 

csomagról (EU RFF finanszírozás) 

• IVSZ kapcsolat felvétel 

Feladat: Javaslatok a valódi tartalmai és kommunikációs együttműködésre 

• Támogatók, szponzorok gyűjtése 

Feladat: Zoltán belépésével újabb körben megkeresések  

 

10. Kommunikáció 

Képes Gábor utódlására Dandoy Gabriella csatlakozik, a vírus betegsége után szükséges gyógyulása 

miatt november 23-i héten tudja érdemben megkezdeni a munkát.   

 

11. Egyebek 

• November 26-án DiversIT meeting, 27-én CEPIS közgyűlés 

 

12. Következő elnökségi: a csapat meetig-en lesz egyeztetés az időpontról  

 


