A Közhasznúsági jelentéshez az Egyesület rövid, 2016. évi szakmai
beszámolója

Szakmai munka
§

Határozatlan idejű együttműködési megállapodásunk keretében a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel (NKE) 2016-ban is volt szakmai kapcsolatunk:
o

Részt vettünk a Digitális Állam Kiemelt Kutatóműhely pályázatának
összeállításában az Egyesület által javasolt kutatási témakörökkel, azok
kidolgozásával.

o

Az egyetem által negyedévente megrendezésre kerülő előadássorozathoz az eazonosítás és e-hitelesítés témakörében előadók biztosítása az Egyesület tagjai
közül.

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.

§

Egyesületünk – dr. Futó Iván tagtársunk révén – 2016-ben is részt vett az EKOP-ÁROP
Monitoring Bizottság utolsó évi munkájában.

§

Egyesületünk tevékenyen részt vett a Digitális Jólét Program (DJP) különböző stratégiai
dokumentumainak társadalmi konzultációin, észrevételeivel segítette elő a DJP
megszületését. A DJP-hez kapcsolódóan egyesületünk 2016 év végén indult a Digitális
Gyermekvédelmi Stratégiához kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni
jogainak megvásárlása közbeszerzési eljáráson.
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§

2015-ben vált az Egyesület számára fontos témakörré a nyílt adatok, adatpolitika, nyílt
kormányzás. Ennek eredményeként 2016 év elején került megrendezésre az
„Adatrobbanás” (DataBoom) elnevezésű nemzetközi konferencia Budapesten, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében. A rendezvényen
körülbelül 200 szakember vett részt.

§

Illetve a konferenciához kötve az Önkormányzati nyílt adatok felhasználására
támaszkodó hackathon verseny megszervezése, lebonyolítása Databoom Hackathon.
Használd jól a közadatot! címmel. A 24 órás hackathon a Kitchen Budapestben került
megrendezésre 2016. április 15-16-án a K-Monitor, a Kitchen Budapest és az Egyesületünk
szervezésében. A rendezvény szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács volt.

A DataBoom Hackathon az első közadat újrahasznosítási programozói verseny volt
Magyarországon, így megrendezése egyrészt nagy sikernek mondható, másrészt sok
buktatóval járó feladat volt. A versenyre programozók, adatelemzők, designerek, illetve
helyi önkormányzatban, a közigazgatásban, civil szervezetben jártas szakemberek és
kutatók jelentkezését vártuk. A szakmai érdeklődés jelentősnek mondható, ugyanakkor
a feladat, a témakör újdonsága miatt végül 6 csapat indulása vált lehetővé. A rendezvény
fődíját a Holland Nagykövetség biztosította: 2 fő részére részvételi lehetőség nyílt a
holland soros EU elnökség programsorozat részeként 2016 júniusában Amszterdamban
megrendezendő „TransparencyCamp Europe 2016” eseményen.
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§

Az Infotér 2016. évi konferenciáján az Egyesületünk a HUNAGI-val közösen két szekciót
szervezett és tartott meg „A működő adatinfrastruktúrák hatása a GDP-re” címmel.

§

Az NMHH-val együttműködési megállapodás keretében az Egyesületünk vállalta a
„Törvénymagyarázat és gyakorlati útmutató az elektronikus ügyintézésről szóló
törvényhez” kézikönyv elkészítését. 2017 május végére az Egyesület két dokumentum
elkésztését vállalta:
o

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény magyarázata.

o

Gyakorlati útmutató a közigazgatási szervek, illetve a szolgáltatást nyújtók
számára.

Szakmai rendezvényeken való részvétel, egyéb együttműködések
Előadóként, szekció résztvevőként, illetve szakmai érdeklődőként az alábbi fontosabb
konferenciákon, rendezvényeken vettek részt az egyesület tagjai 2016-ban:
§
§
§
§
§
§
§

A Jó Állam Mérhetősége konferencia
Információs Társadalom Parlamentje
Tatai Magyary Emlékkonferencia
INFOTÉR által szervezett konferenciák
NKE Közigazgatás-tudományi Kar Doktori iskolájának ünnepélyes tanévnyitója
E-közigazgatás 2016, IIR konferencia
CEEGOV Days

Egyesületi szakmai napok, egyéb egyesületi tevékenységek
A megnövekedett szakmai tevékenységek, együttműködések miatt sajnos 2016-ban nem volt
Magyary-estünk. Ezen az igen rossz gyakorlaton mindenképp változtatni szükséges 2017-ben.

Adminisztráció
Tagnyilvántartás
2016-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:
Melecsky Levente
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§ Foglalkoztatás
2016-ban nem volt foglalkoztatott alkalmazottja az Egyesületnek.
§ Könyvelőiroda
2016-ban is a Profit & Cash Management Kft. kezelte az Egyesület pénzügyi, számviteli
ügyeit.

§ Bank
2016-ban az AXA Bank állományát OTP Bank vette át, így Egyesületünket is. Az átállás
akadálymentesen megtörtént. Az új bankszámlaszámunk: 11705998-21271467
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Az Egyesület rövid, 2017. évi szakmai terve
Röviden, pontokba szedve a 2017-es év fontosabb szakmai célkitűzései:
§

Egyetemekkel, tanszékekkel (NKE, Pázmány, 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, a kutatások terén.

§

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

§

A nyílt adatok, nagy adattömegek terén további szakmai együttműködések
kialakítása, további hackathon rendezvények lebonyolítása. Nemzeti adatpolitikával
kapcsolatos szakmai, kutatási feladatokban való részvétel. Bekapcsolódás a Digitális
Jólét Program 2.0 témába vágó munkafolyamataiba.

§

Fontosabb hazai
szerepvállalás.

§

Magyary-estek rendszeresebb megtartása. További felelős(ök) kijelölése.

§

Tagfelvételek.
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