A Közhasznúsági jelentéshez az Egyesület rövid, 2015. évi szakmai
beszámolója

Szakmai munka
§

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 2015. évben támogatást biztosított a Magyary Zoltán
E-közigazgatástudományi Egyesület részére a "Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról"
elnevezésű egyesületi sorozat második kötetének, „A hazai e-közigazgatás története 1998-2010
között" című kiadvány összeállítására, megjelentetésére és szakmai bemutatására.
A kiadvány számos műhelymunka megbeszélés, illetőleg szerkesztőbizottsági ülést követően végül
2015. október 30-án jelent meg „Fejezetek a magyar e-közigazgatás történetéből (1998-2010)”
címmel. A kötet, mely az 1998 utáni főbb történeti korszakok jelentősebb történéseit, kevésbé
ismert eseményeit dolgozza fel, az adott korszakban kulcsszerepet játszó szakértők részvételével.
A könyv közel 25 szakember összehangolt munkája révén láthatott napvilágot. Természetesen az
egyes fejezetek megírásával, összeállításával kapcsolatban ennél sokkal több szakértőt,
interjúalanyt szólítottunk meg.

§

Szeptemberben az egyesület örömmel vállalta az Informatika a Társadalomért Egyesület
felkérését, és szervezett néhány szakmai szekciót az INFOTÉR balatonfüredi konferenciáján. Az
ajánlott három szekcióból kettő került elfogadásra, így külön Magyary-színpadként az Adatpolitika
Magyarországon és az Interoperabilitás kerekasztal beszélgetéseket szerveztük és bonyolítottuk
le.

§

Határozatlan idejű együttműködési megállapodásunk keretében a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel (NKE) 2015-ben is volt szakmai kapcsolatunk:

§

o

Egyesületünk tagjai részt vettek az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet (EFI) által szervezett
konferenciákon (CEEGOV Days).

o

Egyesületünk számos esetben segítette az NKE EFI-t hazai szakmai konferenciákon való
megjelenésben, előadás-felkérésekben.

o

Egyesületünk tagjai az NKE EFI által vállalt alapképzési kurzusokon előadásokat tartottak a
hallgatóknak.

o

Egyesültünk részt vett az Intézet, illetve az NKE Államreform Bizottságban vállalt
szerepvállalásához kapcsolódóan egyes szakértői anyagok véleményezésében.

o

Egyesületünk tagjai részt vettek a Magyary Zoltánnal kapcsolatos tudományos
rendezvényeken.

Egyesületünk részt vett e-közigazgatással kapcsolatos kormányzati dokumentumok, stratégiák,
törvény- és rendelet-módosítások véleményezésében.
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§

Egyesületünk – dr. Futó Iván tagtársunk révén – 2015-ben is részt vett az EKOP-ÁROP Monitoring
Bizottság utolsó évi munkájában.

§

Egyesületünk részt vett az InternetKon társadalmi konzultáció előkészítésével, véleményezésével
kapcsolatos szakmai munkákban.

§

Az elmúlt évben az Egyesület fontos kompetenciájává vált a nyílt adatokkal, adatpolitikával, nyílt
kormányzással való foglalkozás. Ennek kapcsán 2015-ben
o

elkezdtük egy adatrobbanással foglalkozó nemzetközi konferencia szervezését,
lebonyolítását. (Az „Adatrobbanás” (DataBoom) elnevezésű konferencia 2016. január 21én került megrendezésre Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának dísztermében.)

o

2015-ben is együttműködtünk nevesebb hazai kutatócsoportokkal (Ereky István Közjogi
Kutatóközpont, MTA SZTAKI), nyílt adatokkal foglalkozó civil szakmai szervezetekkel (KMonitor, eDemokrácia Műhely Egyesület) az adatpolitika, nemzeti adatvagyon
újrahasznosítása, nyílt adatokhoz való hozzáférés témakörökben.

Szakmai rendezvényeken való részvétel, egyéb együttműködések
Előadóként, szekció résztvevőként, illetve szakmai érdeklődőként az alábbi fontosabb konferenciákon,
rendezvényeken vettek részt az egyesület tagjai 2015-ben:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

A Jó Állam Mérhetősége konferencia
Információs Társadalom Parlamentje
Tatai Magyary Emlékkonferencia
INFOTÉR által szervezett konferenciák
NKE Online kommunikáció és web-ergonómia a közigazgatásban műhelykonferencia, NKE
Közigazgatás-tudományi Kar Doktori iskolájának ünnepélyes tanévnyitója
E-közigazgatás 2015, IIR konferencia
Dokumentumkezelés 2015, IIR konferencia
Integritás és etika pilot tréning
CEEGOV Days

Egyesületi szakmai napok, egyéb egyesületi tevékenységek
A szakmai tevékenység, együttműködések mellett sajnos alig sikerült időt szakítani Magyary-estekre,
így 2015-ben csak egy zártkörű egyesületi rendezvényünk volt, de az legalább a 2015. év fő szakmai
tevékenységéhez kapcsolódott:
§

szeptemberben a formálódó „Nemzeti adatpolitikáról” szóló ún. fehér könyvről.
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Adminisztráció
§ Tagnyilvántartás
2015-ben is folyamatosan kezeltük tagnyilvántartásunkat, így az az év folyamán naprakészen állt
rendelkezésre, a tagdíjakkal kapcsolatos elmaradásokról több felszólító levél is kiment az Egyesülettől
a tagság felé.
§
§

Új tagok
2015-ben sikerült új tagokkal bővíteni az Egyesület tagságát: Szittner Károly, Klimkó Gábor,
Király Gyula, Csekei Tóth Károly

• Foglalkoztatás
2015-ben nem volt foglalkoztatott alkalmazottja az Egyesületnek.
• Könyvelőiroda
2015-ben a Profit & Cash Management Kft. kezelte az Egyesület pénzügyi, számviteli ügyeit.

3

Az Egyesület rövid, 2016. évi szakmai terve
Röviden, pontokba szedve a 2016-ös év fontosabb szakmai célkitűzései még:
§

Egyetemekkel, tanszékekkel (ELTE, Corvinus, Pécsi, Debreceni Egyetem) szorosabb szakmai
kapcsolat kialakítása annak érdekében, hogy az e-közigazgatás tudományos művelése iránt
nyitott hallgatókat be tudjunk vonni az egyesület szakmai tevékenységébe.

§

Az együttműködési megállapodásunk keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (NKE)
további szakmai együttműködés az oktatás, tananyag-fejlesztés, esetleg a kutatások terén.

§

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékén őrzött Magyary Zoltán
hagyaték tudományos feldolgozásába, gondozásába való bekapcsolódás.

§

Annak gyakorlatának, finanszírozási feltételeinek megteremtése, hogy a digitális kormányzati
fejlesztésekben élenjáró országok egy-egy szakemberének meghívása váljon lehetővé
tapasztalatcsere céljából. Természetesen ez egy több éven keresztüli program lehet.

§

A nyílt adatok, nagy adattömegek terén további szakmai együttműködések kialakítása, további
hackathon rendezvények (pl. Debrecen) lebonyolítása. Nemzeti adatpolitikával kapcsolatos
szakmai feladatokban való részvétel.

§

Fontosabb szakmai konferenciákon való tevékeny részvétel.

§

Magyary-estek szervezettebb, rendszeresebb megtartása. Felelős(ök) kijelölése.

§

Újabb tagfelvételek.
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