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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok. 

 

Az NJSZT az Alapszabályban foglaltak értelmében és a vonatkozó jogszabályok figyelembe véve, a 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatos biztonsági előírások betartásával megtartotta idén esedékes 

közgyűlését.  

 

Dr. Beck György elnök a közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 31 

szavazó tag megjelent, a közgyűlés – figyelemmel arra, hogy az megismételt közgyűlés – a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes.  

 

Javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyvvezetője és a jelenlévő tagok közül két tag 

jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztására.  

 

A közgyűlés ezt követően az alábbi határozatokat hozta: 

 

1/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés levezető elnökének dr. Beck Györgyöt 

választotta. 

A szavazásban mindenki részt vett. 

 

 

2/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyvvezetőnek Tihanyi Zoltánt választotta. 

A szavazásban nem mindenki vett részt. 

 

3/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítőjének Havass Miklóst 

választotta. Második jegyzőkönyv hitelesítőnek Bárány Sándort választotta, 23 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett. 

A szavazásban nem mindenki vett részt. 

 

A közgyűlés napirendje az előzetesen megküldött: 

1. 2020 évi szakmai terv és pénzügyi tervének elfogadása 

2. A 2020 évben történtek a terv megvalósulása és módosulásai a változások tükrében 

3. Tagi észrevételek, javaslatok, vita, kezdeményezések, visszajelzések a Neumann Társaság 

működése kapcsán  

 

 

4/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés napirendjét elfogadta. 

A szavazásban mindenki részt vett.  
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1. Elnöki beszámoló 

 

Beck György megtartja elnöki beszámolóját, ismerteti a 4 fókuszterületet: informatikai örökség 

gondozása, szakmai fórumrendszer működtetése (20+ szakmai közösség), digitális kompetencia 

növelése (ECDL), tehetséggondozás. 

- fő vízió: a digitális világ GPS-e 

- ECDL.: Korábban nagyobb szerepe volt 

- tehetséggondozás: nagyon sikeres, pl. idén nyáron CEOI informatikai diákolimpia 

Nagykanizsán (hibrid üzemmódban a külföldiek számára). Köszönet Erdősné dr. Németh Ágnesnek a 

szervezésért. 

- másik siker: e-Hód: több mint 29 ezer résztvevő (!) – Mo. legnagyobb informatikai versenye 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

 

2. Szakmai és pénzügyi terv 2020 

 

Szalay Imre ügyvezető igazgató ismertette a pénzügyi beszámolót és jelezte, hogy időbeli csúszás miatt 

már sok minden lezajlott, megtörtént. A korábbi közgyűlésen csak a 2019-es beszámoló elfogadása 

történt meg. 

 

Szakmai fórumrendszer ismertetése: 23 szakosztály és 14 területi szervezet, együttesen 

szakosztályok. Komoly szakmai munka folyik. Szakmai díjak adományozása megtörtént a 

konferencián. 

 

Próbálunk 2 konferenciát tartani egy évben. Első: szakmai fórumok bemutatkozása, 

networking esemény, 2019-ben volt ilyen. Másik: digitális jövő, nagy konferencia, sok 

előadóval, akár tagtoborzásra is alkalmas. November 4-én sikeresen lezajlott, 200+ résztvevő. 

 

Társszervezetekkel való kapcsolatok megújítása, pl.: IVSZ, MI Koalíció, Edutus Egyetem, 

IEEE, VISZ.  

 

Szakosztályok: éves beszélgetés megtörtént. Van, ahol „sárga lapot” osztottunk: ahol 

szüksége van a megújulásra. Pénzügyi támogatás: egyedi programok finanszírozása, utólagos 

elszámolás. Megújult: Robotika, MI is megújulás alatt áll. Idei beszélgetés online lesz 

megtartva. 

 

ECDL: Mo. jól van pozícionálva, elől van a rangsorban. 2020 célkitűzések ismertetése. Nyitás 

a dolgozók és munkáltatók felé (VOSZ, VDSZ, Kamara). Akció: szeptemberi és karácsonyi 

akció lett meghirdetve. E-bizonyítvány beindult (hitelesített elektronikus bizonyítvány, papír 

alapú csak külön megrendelésre). Új modul: IT Biztonság. Pandémia alatt sok tartalmat 

tettünk ingyenessé. DigComp/DigKomp, AI kihívás: nincs fogadókészség a részvételünkre. 

Automatikus vizsgáztatás elindul. Karácsonyi akció: digitális tudás ajándékba! 

 

Tehetséggondozás: folyamatos munka, tanítás, támogatás, a versenyek jelentik a piramis 

csúcsát. Célkitűzések: CEOI Informatikai Diákolimpia, Nagykanizsa, támogatókat is sikerült 

megnyerni. E-Hód, nagy siker (29 ezer diák, 249 iskola, támogatók). 

Nem volt sikeres: pályázatok megnyerése, nem sikerült nagyobb összeghez jutni. 

 

Informatikai örökség: Informatikai Múzeum, Szeged: a világ egyik legfontosabb ICT-történeti 

múzeuma. ITF szakosztály: itf.njszt.hu – online adattár. Nehézség: nem sikerült pályázati 

forráshoz jutni. 
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Támogatói kör bővítése: sikerült új támogatókat megnyerni. 

 
5/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

Szavazás: 
A Közgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2020-as szakmai tervet.  

A szavazásban mindenki részt vett. 

 
Pénzügyi terv: eleve veszteségesre volt tervezve. Probléma, hogy civil forrásból kell állami feladatokat 

elvégezni, finanszírozni. Másik probléma, hogy a digitális írástudással kapcsolatos pályázatok nem 

mennek át, pl.: DigKomp, MI kihívás. Az ECDL is visszaszorult. Tervszámok ismertetése: a pandémia 

miatt rosszabb lesz, mint a januárban tervezett. Várható eredmény: -71 millió Ft. Kockázatok: az ITM 

nem utalja a múzeumi támogatást, ill. az ELDRIS pénz nem érkezik meg decemberben. Akciók: 

költségcsökkentés, pl. automata vizsgáztatás. 

 

6/2020. (XII.03.) sz. Közgyűlési határozat:  

 

Szavazás: 
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2020-as szakmai tervet.  

A szavazásban nem mindenki vett részt. 

 

 

3. Tagi észrevételek, javaslatok, vita, kezdeményezések és visszajelzések a Neumann 

Társaság működése kapcsán 

 

 

Nemes József: A megyei szervezetektől is kell beszámoló. Lehet jövőre is finanszírozást kérni? 

Szalay Imre: igen, de programokat támogatunk, nem általánosan felhasználható összeget 

utalunk. Nem baj, ha idén nem költöttek a szervezetek, jövőre attól még kaphatnak pénzt. 

 

Beck György: kevés a tag, ezért alacsony a tagdíjbevétel. Rákényszerülünk a tagdíjemelésre, a 

jelenlegi összeg nagyon alacsony. A másik fontos szempont: fiatalítás, fiatal tagok bevonzása 

szükséges.  

 

Zentai István: alacsony aktivitás: 811-ből 42-en vagyunk itt? 

Beck György: korábban sem volt több, pedig most még nem is kell felutazni Budapestre. 

 

Szalay Imre: beszéljük meg hogyan toborzunk tagokat, miért érdemes tagnak lenni. 

 

Nemes József: megpróbáltam Szombathelyen az egyetemen toborozni, egyetemisták között ne 

legyen tagdíjemelés. 

Beck György: pár ezer forint nem sok, sőt nevetségesen kevés. 

Nemes József: csak minimális emelés legyen a diákoknak. 

 

Pluhár Zsuzsa: Javaslat volt régebben, olyan tartalomhoz hozzájutni "ingyen", amihez egyébként 

pl. pénzért lehetne.  

Beck György: már vannak olyan tartalmak, pl. a konferencia előadásai, amelyekhez csak a tagok 

juthatnak hozzá. 

 

Zentai István: Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy az NJSZT társpályázó legyen bizonyos 

forrásokat megcélzó pályázat esetén? Ha igen ez esetleg tudna forrást hozni.  

Beck György: igen, az éppen most kifutó pályázatunk ilyen, a Győri Egyetemmel közösen. 

Nehézkes a lezárás, fizetés. Reméljük, hogy lesz új finanszírozási ciklus. 
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Bárány Sándor: Arcanum lenne pl. jó. Ez olyan adatbank, amiben régebbi folyóiratok vannak, 

sok IT folyóirathoz lehet online hozzáférni. Mint közhasznú társaság, a tagok jussanak hozzá a 

tartalomhoz kedvezményesen. 

Beck György: jó ötlet, utánajárunk. 

 

Szalay Imre: csináltunk egy házi kézi könyvtárat, Havass Miklós segítségével. Még Szegedről is 

hozhatunk fel könyveket. Sokkal több sajtómegjelenésünk volt, mint korábban, több mint 700 

volt 2019-ben, idén is e körül lesz. Növeli az ismertséget, elfogadottságot. 

 

Fazekas Attila: felsőoktatásban tipikus kérdések, pl.: milyen informatikai szolgáltatást lehet 

kapni? Pl.: a Google nonprofit szervezeteknek kínál ingyenes szolgáltatást (Google Workspace: 

komplett felhőszolgáltatás, tárhely, email, naptár stb.). Ez a szervezet munkáját is könnyíti, 

könnyebb találkozókat szervezni stb.  

Beck György: a ZOOM fiókunkat a tagszervezetek is használhatják. 

Tihanyi Zoltán: A Google Suite többet kínál, legális irodai programokat használhatnak. 

Közösségi teret lehet építeni. 

 

Heigl Tamás: Tagdíjemelést esetleg plusz szolgáltatással együtt meglépni? Pl. kedvezményes 

internet tarifa telekom partner támogatásaként.   

Beck György: ne próbáljuk a filléres tagdíjat túl sok szolgáltatással terhelni. 

Tihanyi Zoltán: ez már most is működik, mert a tagok egyúttal a MAKASZ által kínál előnyöket 

is kihasználhatják. Ilyen pl. flotta tarifa mobilra, bolti és szolgáltatói kedvezmények stb. A tagok 

nem ismerik eléggé a lehetőségeket. 

 

Bárány Sándor: a MAKASZ egyébként a Sportkártya partnere és ha újra lehet pl. uszodába 

menni, vannak jó kedvezmények. 

 

Beck György: a pandémia elején tettünk felajánlásokat, itt tekinthető meg: 

https://njszt.hu/hu/news/2020-12-03/digitalis-osszefogas-20 

 

Talyigás Judit: tudok olyan gyerekekről, akiknél az online tanulás nem megy mert nincs 

eszközük.  

Szalay Imre: a DJP honlapján a Digitális Segítség 2 a hardverről szól, de mi inkább tudást 

tudunk felajánlani. 

 

Jerabek György: az ECDL kiegészítés adatvédelmi (GDPR) modullal? 

Beck György: azIT Biztonsági modulunk sikeres, évente megújul. Ezt is felajánlottuk ingyenes 

letöltésre. 

Szalay Imre: csináltunk fizetős webinár-t elektronikus aláírásról. 

Tihanyi Zoltán. az automatikus vizsgarendszer nem csak ECDL-re alkalmas, lehet új modulokat 

kialakítani. Technikai lehetőség megvan, üzleti modell kell rá. 

 

 

Tihanyi Zoltán: A Sophia kiegészíthető új modulokkal, kell rá üzleti modell 

 

Beck György: elköszönés. 

 

Szalay Imre megköszönte a közgyűlésen való részvételt és jelezte, hogy még az idei évben online 

módon lehetőséget kívánunk teremteni a tagság véleménycseréjére. 

 

Mindezzel a közgyűlés hivatalos programja véget ért. Levezető elnök a közgyűlést berekesztette. 

 

k.m.f. 
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…………………….. 

dr. Beck György  

elnök 

 

 

 

…………………….. 
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jkv. vezető 
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