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 EMLÉKEZTETŐ 

 

az Elnökség 2021. január 29-i üléséről 

 

 

Az ülésen részt vettek:  Beck György  

Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviseletében) 

Erdősné Németh Ágnes 

Szalay Imre  

Váncza József 

Kimentette magát:    

Friedler Ferenc   

Pálfalvi Csanád  

Popovics László (Csányi Péter képviseletében) 

Meghívott az adott napirendhez:    

Megyery Károly 

 

 

 

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

1 Indító  szóbeli Köszöntő, bevezetés Beck György

2 Informatikai örökség Megyery Károly írásbeli 

összefoglalója a dopboxban

2020 eredmények, 2021 tervek, kihívások
tájékoztatás, támogatás Megyery Károly

3

ECDL helyzet szóbeli

 - ECDL év számokban

 - Sophia lehetőségek

 - új folyamatok, racionalizálás

tájékoztatás, akciók Szalay Imre

4 Pénzügyi helyzet szóbeli Előzetes zárási eredmények tájékoztatás, irányok 2021-re Szalay Imre

5
Szervezet szóbeli

 -  tagdíj emelés, visszajelzések

 - tagnyilvántartó rendszer - zárt FB csoport
tájékoztatás, akciók Szalay Imre

6
tehetséggondozás

szóbeli  - pályázati hiánypótlások, elszámolások

 - tehetség díj jelölések: Havass M, Horváth Gy.
tájékoztatás, támogatás Erdős Ági

7 Szakosztályok szakosztályi lista a dropbox-on  - MI megújítás

 - beszámolók, helyzet

- szakosztályi gyűlés

tájékoztatás, akciók Szalay Imre

8 Futó tevékenyégek rövid NJSZT bemutató anyag a 

dropbox-on

 - Báthori értékbecslés

 - kapcsolatok: IVSZ, MI, DJP, Rácz Zsófia

- szponzor keresés

- szolgáltató váltások

tájékoztatás, akciók Beck György

9 2021 tevékenységek, naptár Tavalyi fő tevékenység lista a 

dropboxban

 - beszámoló közgyűlés

- választás közgyűlés - jelöltek, jelölések

 - konferencia - időpont, mód, tartalom

- továbbiak (pl, febr. 8 - Neumann évforduló, versenyek, 

konferenciák)

Ötletek, javaslatok, 

elhatározások
együtt

10 Egyebek  következő elnökségi: 2021. február 26. 15 óra döntés Beck György  
 

 

 

Napirend szerint: 

2. Informatikai örökség – A múlt megőrzése címmel Megyery Károly írásbeli előterjesztéséhez 

szóbeli összefoglaló 

a. Az online és offline örökség kezelés egykézben Károly összefogásában- 

szinergiák, hosszabb távú megközelítés 

b. 2020 eredmények offline múzeum 

• költözés, rendrakás, selejtezés elindult, folyamatok: munkaszerződés: mi 

mondhatunk meg munkákat; leltározás, mozgás nyilvántartás, online anyagok 

és együttműködés az ITA-val 

c. 2020 eredmények online múzeum – kb. 3 millió Ft 
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• rendszer megújítás, finanszírozással, Bárány Sándor bevonása, videók, 

konferenciák, önkéntes csapat + magángyűjtők köre, Báthoriban: dokumentáló 

házi szakmai Irattár, kiadványtár és bemutatható relikviák tekintetében. 

d. 2021 feladatok 

• ITK szerződés megújítás, TMA alapító okirat megújítás (új kurátorok), 

selejtezés, leltározás, letétek helyzetének tisztázása, időszaki kiállítás 

e. kihívások 

• ITMA finanszírozás – szponzorok bevonása NJSZT-től elkülönülve, 

informatikai múzeumi szakemberek hiánya (éves felülvizsgálat, Bohus 

kiváltása), Raktárbázis elhelyezési nehézségei (szűkös hely, nem végleges). 

végleges múzeum kialakításának bizonytalansága 
Döntés: Az elnökség megköszöni és nagyra értékeli Megyery Károly munkáját  

Döntés: Az idei támogatás sokban segítette a Társaság finanszírozását, idei megszerzésétől függ 

az ITK további kezelése  

 

3. ECDL helyzet 

Regisztrációk száma 6000 (tavaly 9000), vizsgák száma 22 e (46 ezer), vizsgaközpontok száma 182 

(31 közülük 0 vizsgával). Az áremelés miatt csak 10 m Ft-tal kevesebb bevétel, az e-bizonyítványok és 

más csökkenő kiadások miatt viszont 10+ m Ft-tal kisebb költség is. 

Sophia használatba került, február 1-től már fizetősek a vizsgák. Még vannak fennakadások 

(bizonyítvány formátum, érettségisek kezelése, statisztikák). Vannak lehetőségek is a rendszerben: 

gépírás vizsga, DigComp és más profilok szintfelmérése, készülnek IQ tesztek munkába lépés 

teszthez. 

Feladat: Arany János Tehetségképző Program és ECDL kapcsolat megvizsgálása. Felelős: 

Szalay Imre 

 

4. Pénzügyi helyzet 

A főkönyvelő a zárási munkák miatt csak nem hivatalos és szóbeli adatot adott a 2020-as eredményre, 

ami 42-45 m Ft mínusz. Ebben az eredményben meghatározó szerepe van a ITM múzeum támogatás 

megékezésének, a jelentős általános költség csökkenésnek (rezsi és más irodai költések) valamint az 

ECDL pénzügyi terv szint hozásának. 

Feladat: Következő elnökségi ülésre zárás és 2021-es terv előterjesztés. Felelős: Szalay Imre  

 

5. Szervezet 

Bejelentettük a tagdíj emelést. Inkább megértő reakciók. Új tagdíj nyilvántartó rendszert indítunk 

március 1-én. Ott lesz a tagi speciális tartalom, beleértve az új digitális tartalmak elérését is, amire 

előfizetünk. Kb. 100-an az év elején befizették még a régi tagdíjat felszólítás nélkül. 

 

6. Tehetséggondozás 

Tehetség.hu díjakra jelölések: Horváth Gyula, Havass Miklós 

Tehetség könyv online változatába új fejezet készül valóban a tehetséggondozásról. 

Folynak a terv szerint online módon a versenyek, most a Nemes Tihamér fordulók zajlanak. 

A Neumann Versenyt júniusra került márciusról, a DXC támogatóként jelentkezett. 

A tavalyi pályázatok elszámolása zajlik. (NTP és CEOI) 

Feladat: Az idei NTP-s pályázatokról egyeztetés. Felelős: Szalay Imre 

Feladat: Az IOI2023 döntés kapcsán a február végi Board ülésre DJP-t bevonni, előtte lobbi 

csatornákon a döntést sürgetni. Felelős: Erdősné Németh Ágnes és Beck György 

 

7. Szakosztályok 

Mesterséges Intelligencia elnök lemondott, keresünk kollégákat az új vezetőségbe a megújításhoz. 

Megjöttek a beszámolók, folyik az éves összejövetel előkészítése.  

 

8.  Futó tevékenységek 

Találkozók, kapcsolatépítés, forrás keresés: IVSZ, MI Koalíció, DJP, Rácz Zsófia államtitkárh, VOSZ 
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Támogatókeresés: anyag, lista – az ismeretségnél szélesebb kör megszólítása 

Báthori utcai ingatlan értékbecslése és meghirdetése – fejlemények csak elnökségi döntéssel 

 

9.  Idei évi naptár tervezés – következő elnökségire halasztva 

 

10.  Következő elnökségi időpontja előzetesen: 2021. február 26. 15 óra 

 

 

 


