
Emlékeztető 

az ISZE elnökségi üléséről 

 

Helyszín: ISZE iroda  

Dátum: 2013. augusztus 23. 15 órától 

 

Jelen vannak: 

Fülöp Márta Marianna (elnök) 

Bánhidi Sándorné (főtitkár) 

Mucsina Csabáné (alelnök),  

NeubauerJózsef (alelnök);  

Lakosné Makár Erika (alelnök) 

 

Napirendi pontok és döntések: 

 

 

1. Beszámoló az IVSZ-szel történt megbeszélésről (dr. Bánhidi Sándorné) 

Beszámoló: 

Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) elnöke Laufer Tamás megbeszélést 

kezdeményezett az ISZE-vel. A megbeszélésre június végén került sor. A 

megbeszélésen az IVSZ részéről 5-6 fő vett részt. Az ISZE-t dr. Bánhidi Sándorné, 

Fülöp Márta Marianna és Molnár Péter képviselte. 

A megbeszélés keretében kielemeztük Molnár Péter diasorát az informatika tantárgy 

óraszámának alakulásáról. Az IVSZ egyetértett az ISZE informatika óraszámok 

növelésére vonatkozó törekvésével és társadalmi szövetségesként (ernyőszervezetként) 

képviseli az ISZE ezirányú szakmai törekvéseit. 

Az IVSZ kifejezte, hogy anyagilag is támogatná egy ISZE szervezésben és szakmai 

irányítás alatt beinduló 2. iskola létre jöttét. A 2. iskola a kieső informatika órák, és 

ilyen módon a kieső informatikai ismeretek – megszerzése irányulna, tematikája 4-5 

ISZE tehetséggondozó jó gyakorlatra épülne. 

Elnökségi döntés: Az ISZE összeállítja a 2. iskola programjának portfólióját, amely 4-

5 programot fog tartalmazni. Határidő: 2013.09.15. 

 

2. Beszámoló az LSI-vel az Infokommunikációs akadálymentesítés képzések 

területen megkezdett együttműködésről (dr. Bánhidi Sándorné) 

Beszámoló: 

Az LSI az Infokommunikációs akadálymentesítés nyertes TÁMOP 5.4.6-os 

pályázatából 11 csoportot, 12 fő/csoport, 60 óra/tanfolyam résztvevőt kíván 

infokommunikációs akadálymentesítés témakörben képezni. Az LSI együttműködést 

kezdeményezett az ISZE-vel 7 tanfolyam szervezésére multiplikációs rendszerben. A 

képzések jelenleg FAT akkreditációval rendelkeznek, de folyamatban a PAT 

akkreditáció is. 

Elnökségi döntés: ISZE tagok tájékoztatása a képzésen való részvétel lehetőségéről. 

 

3. Beszámoló az LSI-vel az informatikai szaknyelvi angol vizsga területen 

megkezdett együttműködésről (dr. Bánhidi Sándorné) 

Beszámoló: 

Az LSI az informatika szaknyelv elsajátítására vonatkozó on-line tananyagot és 

rendszert dolgozott ki. Együttműködést kezdeményeztek az informatika szaknyelvi 

nyelvoktató felületük, valamint vizsgarendszerük népszerűsítésére a tagság és iskolák 



irányába. A kezdeményezést elfogadtuk és a nyár folyamán több alkalommal is 

egyeztettünk az LSI képviselőivel. Tehetséggondozó programjaink tematikájába 

beterveztük a nyelvi területen is tehetséges informatika érdeklődésű tanulók egy 

csoportjának pilot jellegű, 1 hetes képzését az LSI rendszerével. 

Elnökségi döntés: az LSI nyelvoktató rendszerének népszerűsítése az ISZE 

Műhelyfoglalkozásain, Tehetségnapjain és egyéb rendezvényein. 

 

4. A Magyar Posta Oktatási Kft-vel való együttműködés ismertetése (dr. Bánhidi 

Sándorné) 

Beszámoló: A Magyar Posta Oktatási Kft kezdeményezte, hogy az ISZE 

Oktatótermében ECDL vizsgára megszerzése készítsen fel résztvevőket, 

pedagógusokat (277/1997. korm. rendelet). 

Elnökségi döntés: Közös levél a KLIK-eknek, amelyben leírjuk a tanfolyam és a 

vizsga megszerzésének lehetőségét, valamint az ECDL vizsga megszerzésének a 

pedagógus portfólióhoz való illesztését. 

 

5. Tájékoztatás az ISZE-nek a TÁMOP 2.1.2 idegen nyelvi- és informatikai képzés 

pályázatban való részvételéről, a megvalósítások előrehaladásáról (dr. Bánhidi 

Sándorné, a tevékenység felelőse: Somodiné Hajdú Éva) 

Beszámoló: 

A TÁMOP 2.1.2 pályázatban az ISZE 72 csoportot indítására nyert lehetőséget. Eddig 

19 csoportot rögzítettünk, ebből 6 csoport indulását engedélyezték.  

Az ISZE oktatók csoportjainak elégedettségi visszajelzései nagyon pozitívak. 

Elnökségi döntés: Elnökség is segítsen csoportok szervezésében a HH kistérségekben.  

 

6. Önkéntesek (dr. Bánhidi Sándorné) 

Beszámoló: 

Az ISZE munkájában több önkéntes is részt vesz. Fontos, hogy az önkénteseket 

regisztráljuk és munkájukról pontos dokumentációt vezessünk. 

Elnökségi döntés: 2013-ban, a 2014. május 31-ig benyújtandó közhasznúsági 

beszámolóban 20 fő önkéntes megjelölése. 

 

7. Beszámoló az aug. 2-án EMMI-ben történt pedagógus-szervezetek találkozójáról 

(Mucsina Gábor Csabáné) 

A beszámolóban elhangzott, hogy az informatika óra növelése érdekében feltett 

kérdésre a válasz az volt, hogy minden tantárgy több órát szeretne. Egyébként a 

jelenlévők tájékoztatást kaptak az EMMI aktuális intézkedéseiről. 

Az elnökség tudomásul vette a beszámolót. 

8. Tájékoztatást a köznevelési tv és kiegészítő rendeleteinek az informatika 

tanárokat érintő változásairól (Lakosné Makár Erika) 

Beszámoló: 

A köznevelési törvény korábbi rendelete, az informatika oktatására vonatkozóan – 

nem változott. Felső tagozaton informatika tanári végzettséggel lehet tanítani, alsóban 

tanítói végzettséggel. 

Új munkakörök jelentek meg a Nkt-ben: Idegennyelv-tanár, testnevelő, ének-zene 

tanár, nemzetiségi nyelvtanár minden iskolatípusban és évfolyamon taníthatnak! 

Tanító: továbbra is mindent taníthat az alsó tagozaton, és 5. osztályban a 

műveltségterületével nem emelt szintű képzésen. (98. §) 3. melléklet 5-6.osztályra írja 

elő.  



„Az alsó tagozaton az emelt szintű oktatásban a művészetek, idegen nyelv, 

nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében tanár! tehát itt is kimaradt az 

informatika, amit tanár nem taníthat az alsó tagozaton. 

Szakközépiskolában szakképzési törvény szerint: 

technika-gyakorlati foglalkozás tantárgy oktatására az alkalmas, aki a tantárgynak 

megfelelő felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakoktatói vagy műszaki oktatói 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. 

Mérnök-tanárok alkalmazása: 

„A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

szakképzésben a hallgató szakirányának megfelelő tantárgyak tanítására (elméleti 

órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetésére) és önálló, alkotó tanári 

munkára való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés 

megszerzésének megalapozása.” 

http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

4&Itemid=11 

Megállapítottuk, hogy a mérnök tanárok státusza nem teljesen tisztázott. A tv és a 

kiegészítő jogszabályok nem definiálják részletes, hogy milyen iskola típusban, az 

informatikának mely területeit taníthatják. Ezért kezdeményezünk egy 

esetmegbeszélést az EMMI és/vagy a KLIK illetékeseivel. 

Rendszergazdák: 

Intézményenként 1 fő rendszergazda kötelező alkalmazását írja elő a Nktv. 

Lehet az informatika tanár egyben rendszergazda is, ebben az esetben a 

rendszergazdát a KIK részmunkaidőben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben alkalmazhatja. De kinevezés módosítással lehet rendezni a 

munkaköröket, úgy, hogy részmunkaidőben lehet tanár az őt megillető besorolással, és 

részmunkaidőben lehet rendszergazda a fenti bérezéssel. 

Végzettségi követelmények: rendszerinformatikus (OKJ), Gábor Dénes Főiskola, 

informatikus mérnők 

Pótlékok: elveszett az az ECDL-ért, OKJ-ért járó informatika pótlék. 

9. Beszámoló a megvalósított tehetségpályázatokról (Fülöp Márta Marianna). 

Beszámoló: 

2013.06.30-án sikeresen zártuk az OPER 1282; NTP-TTM-12-P-0018; NTP-ITM-12-

P-0050; NTP-KMTK-12-023 pályázatainkat. A projektek megvalósításairól, a lezajlott 

tevékenységről cikk készültek, amelyeket Inspiráció mellékletekben publikáltunk. 

2013.07.15-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolókat. 

10. Részbeszámoló a folyamatban levő tehetségpályázatokról. (Fülöp Márta 

Marianna) 

o OPER 1753: „Web-programozás kooperatív tanulással” középiskolai tanulók 

részére, ISZE Tehetségpont pályázata. 

o OPER 1795: „Alkalmazói informatika, kreativitásfejlesztés, együttműködés” 

általános iskola alsó tagozatos tanulók részére, ISZE Tehetségpont pályázata 

o OPER 1708: „Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás 

támogatásában” általános iskola felső tagozat részére, ISZE Tehetségsegítő 

Tanács pályázata 

http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=11
http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=11


o OPER 1757: „Állatkertek, vadaskertek Magyarországon” általános iskola felső 

tagozatos tanulók részére. Megvalósítása Százhalombattán. 

 

A pályázatok I. szakaszát (8 óra szakköri foglalkozás május-júniusban) lezártuk.  

A szeptemberig tartó II. szakasz vállalt tevékenységeit (30 órás nyári tábor) 

megvalósítottuk. 

11. Tájékoztatás a június 24-én benyújtott új tehetségpályázatokról.  

(2 pályázat az ISZE Tehetségpont és 2 pályázat az Alapítvány részére.)  

(Fülöp Márta Marianna) 

Beszámoló: Eredményhirdetés várható időpontja: aug.23.  

12. Közösségi szolgálat teljesítése az ISZE Tehetséggondozó programok keretében 

 (Fülöp Márta Marianna) 

Beszámoló: A nyári tehetséggondozó programjainkban 2-2 fő 9. évf. tanuló teljesített 

közösségi szolgálatot. Folyamatban van az ISZE regisztrálása az OFI „Közösségi 

Szolgálat Portálján”. 

13. 2013/2014. tanévben Peregrinus klub beindítása (Fülöp Márta Marianna) 

Beszámoló: 2013/2014. tanévben 3 peregrinusz meghívása. Közönség szervezése 

középiskolai diákokból, tehetséggondozó tanárokból. 

14. Új kerettantervi anyagok összefoglalása (Neubauer József) 

Erre a napirendre nem került sor. 

15. A 2014/2020 IKT tervek értékelése, amelyeket az NFM adott közre és a NJSZT 

holnapon található meg:   
http://njszt.hu/neumann/hir/20130801/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-
infokommunikacios-strategia 

(Neubauer József) 

 

16. Határozatok hozása: 1-6. napirendi pontoknál meghatározottan hoztunk határozatokat. 

Felelős a napirend előadója. 

 

Az emlékeztetőt vezette: Fülöp Márta Marianna elnök 

http://njszt.hu/neumann/hir/20130801/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia
http://njszt.hu/neumann/hir/20130801/augusztus-vegeig-velemenyezheto-a-nemzeti-infokommunikacios-strategia

