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eMagyarország pontok metamorfó-
zisa – Startol a GINOP 3.3.1. 

Szilassi Andrea 

A 127/2017. (VI. 8.) kormányrendelet értelmé-

ben Digitális Jólét Pontok jöttek létre az eMa-

gyarország pontok hálózatából. Ez egyelőre csu-

pán névváltozást jelent, de bíztató pályázatok 

láttak napvilágot tartalmi és infrastrukturális 

megújulásra is. További, szóhasználatbeli válto-

zás, hogy a DJP Pontokon immár nem eTanács-

adók, hanem DJP mentorok segítik a digitális 

világ ügyeiben járatlan érdeklődőket. Megszűnt a 

KIFÜ-be integrált eMagyarország Centrum háló-

zatot koordináló szerepe, helyette a Neumann 

János Nonprofit Közhasznú Kft látja el ezt a fel-

adatot. Ezen a néven egyébként (évekkel ezelőtt) 

már működött egy hasonló küldetésű szervezet. 

A jelenlegi társaság szakmai vezetője dr. Fro-

mann Richárd, ügyvezetője pedig dr. Szabados 

Zsuzsa. 

A DJP hálózat alapvető feladata továbbra is an-

nak biztosítása, hogy a digitális eszközökkel és 

kompetenciákkal nem rendelkező polgárok, vál-

lalkozók megfelelő technikai feltételeket és 

szakértő segítséget vehessenek igénybe ügyeik 

intézéséhez a DJP Pontokon. Ugyancsak lénye-

ges feladat, hogy a DJP mentornak sikerüljön 

meggyőznie az információs írástudás fontosságá-

ról a környezetében élőket. Törekedni kell arra, 

hogy az emberek ismerjék fel, hogyan profitál-

hatnának személyesen a digitális világhoz való 

csatlakozásukkal.  

2017. október 9-én részt vettem a DJP Hálózat I. 

Országos Találkozója című, nagyszabású pro-

jektrendezvényen. Jelenleg országszerte, 1.173 

településen 1.415 DJP pont található. Az itt te-

vékenykedő mentorok közül 383 vett részt ezen 

az eseményen az Akvárium Klubban.  

A jelenlévőket dr. Deutch Tamás, a Digitális 

Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos és 

dr. Solymár Károly Balázs, az NFM helyettes 

államtitkára köszöntötte. 

 

Előadások az Akvárium Klub színpadán.  

Fotó: KIFÜ 

Szíjártó Zoltán, a KIFÜ elnöke röviden bemutat-

ta a hazai infokommunikációs projekteket, ame-

lyek az ügynökség irányításával valósulnak meg. 

Jelenleg 35 fejlesztési program van folyamatban 

188,02 milliárd Ft forrás felhasználásával. Elő-

készületek zajlanak 22 pályázatnál, amelyekre 

128,15 milliárd forintot különítettek el. dr. Sza-

bados Zsuzsa, a Neumann Nkft ügyvezetője a 

szervezet céljai, projektjei kapcsán néhány sze-

mélyes élményt is megosztott a hallgatósággal. 

Őt dr. Fromann Richárd követte, aki a hálózat 

fejlesztési terveiről beszélt.  

 

Az Európai Unió digitális kompetencia-modellje.  

Részlet Fromann Richárd prezentációjából 
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A Digitális Jólét Koordinációs Központ feladata 

lesz a digitális kompetencia-modellek, jó gyakor-

latok, tapasztalatok összegyűjtése, valamint mé-

rések, szakmai anyagok kidolgozása, továbbá a 

fejlesztések koordinálása. Szenes Gábor, a Pres-

sonline munkatársa azt emelte ki, hogyan keltsük 

fel az emberek érdeklődését a digitális világ 

iránt. Figyelembe kell venni, hogy sokfélék va-

gyunk. Ismernünk kell a különféle célcsoportok 

sajátosságait, elvárásait, tévhiteit, negatív tapasz-

talatait. Csakis ennek ismeretében lehetnek meg-

győző érveink, javaslataink. Györök Balázs, a 

KIFÜ projektigazgatója ismertette a GINOP 

3.3.1. pályázat főbb irányait, amely a DJP Pon-

tok infrastrukturális fejlesztését és a digitális 

szakadék csökkentését hivatott előmozdítani. 5 

milliárd forintot kívánnak e célra fordítani egy-

részt egységes eszközcsomagok biztosításával, 

másrészt sávszélesség-növelés és ingyenes WIFI 

sugárzása is része lesz a fejlesztésnek. Új arculati 

elemek is érkeznek a DJP Pontokra.  Kiemelt cél 

a mentorok képzése is. Számukra egy ingyenes, 

70 órás tanfolyamot szerveznek annak érdeké-

ben, hogy megfelelő felkészültségű szakemberek 

dolgozzanak a hálózatban. Pályázatot a nyilvá-

nos internetezést biztosító közösségi helyek 

nyújthatnak be. A tervek szerint 1.500 DJP Pont 

újulhat meg e projekt keretében az országban  a 

közép-magyarországi régió kivételével.  

 

Lendvay Miklós, az OSZK osztályvezetője a nemzeti 

könyvtár e-könyvtári szolgáltatásairól és digitalizációs 

tevékenységéről beszélt. Részlet prezentációjából 

Jakab Áron, a BellResearch partnerkapcsolati 

igazgatója egy friss helyzetképet adott a digitali-

záció hazai állapotáról és trendjeiről. Kutatásaik 

alapján elmondható, hogy a 15 év feletti lakos-

ság kétharmada internetezik, amely 5,66 mil-

lió polgárt jelent. Ez 34 %-os növekedés ta-

valyhoz képest. Az internetezés egyre intenzí-

vebb és mobilabb lett: a használók 86 %-a min-

den nap internetezik. Az internetezők köre lassan 

bár, de bővül, és ez leginkább az okoseszközök-

nek köszönhető. 

Metszet a digitálisan írástudatlanokról.  

Részlet Jakab Áron prezentációjából. 

Sajnos az iskolából kikerülő fiatalok digitális 

szövegértése és információs írástudása sem meg-

felelő, amint azt más vizsgálatokból jól tudjuk. 

Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszer-

tani Központ divízióvezetője a munkaerőpiaci 

elvárások alapján közelítette meg a digitális fel-

készültség fejlesztését. Előadásából kiemelnénk, 

hogy a kormány az alapkészségekkel rendelke-

zők továbbképzését is szükségesnek tartja, és 

erre nemcsak szándék létezik, pályázati források 

is rendelkezésre állnak. 

 

Részlet Horváth Ádám prezentációjából. Piros címke 

jelzi, hogy milyen szintű digitális eszköztudással rendel-

kező szakemberre mekkora hiány mutatkozik a munka-

erőpiacon. Zöld címke mutatja, hogy milyen pályázatok-

kal célozzák javítani az adott réteg felkészültségét. 



Zöld utat a jövőnek! Szakmai nap az 
ELTE Egyetemi Könyvtárban 

Nász János 

Rendkívüli érdeklődés mellett tartották meg au-

gusztus utolsó napján az ELTE központi könyv-

tárában a Hagyományok és kihívások szakmai 

rendezvénysorozat hatodik találkozó-

ját. Megtisztelő volt a könyvtárunkat érintő 

meghívás, hiszen felkérést kaptunk arra, hogy 

bemutassuk évek óta folyó környezettudatosító 

munkánkat. 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár.  

A kép forrása: https://konyvtar.elte.hu/ 

Az eseményt dr. Darázs Lénárd, az ELTE rek-

torhelyettese nyitotta meg. Beszédében kiemelte, 

hogy a fenntarthatóság korunk egyik legnagyobb 

kihívása, és hogy az  ELTE elkötelezett ebben az 

irányban. Ezt alátámasztotta azzal is, hogy a 

könyvtár épülete nemrég esett át energetikai fel-

újításon. Kálóczi Katalin, az ELTE Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár főigazgatója bemutatta az 

intézmény zöldszemléletű minőségirányítási 

tevékenységét. Megtudtuk, hogy önálló munka-

csoport dolgozik a könyvtár ökológiai szempon-

tokat is figyelembe vevő működtetése érdekében. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtáro-

sok Egyesülete elnökének előadásában felhívta a 

figyelmet arra, hogy az MKE is aláírta a Lyoni 

Nyilatkozatot, mivel fontosnak tartja az ENSZ 

céljait, amelyeket a fenntartható fejlődés érdeké-

ben fogalmazott meg. Szóba került az IFLA idei, 

augusztus 19-25-én  Wroclawban megrendezett 

kongresszusa is. Az IFLA 2016 óta évente pá-

lyázatot hirdet zöld könyvtárak számára. Az 

IFLA Green Library Award díjat elsőként, tavaly 

Mexikó Chiapas államának El Pequeño Sol öko-

lógiai könyvtára kapta, idén pedig a németorszá-

gi Stadtbibliothek Bad Oldesloe részesült a ki-

tüntető címben. 

Az általános előadásokat követően kora délután, 

az első szekcióban és utolsó előadóként kaptunk 

bemutatkozásra lehetőséget A könyvtár, mint 

fenntartható épület szekcióban. Könyvtárzöldí-

tés címmel tartottunk egy rövid prezentációt az 

intézményünkben már 2010-től megkezdett, ha-

gyományos és nem hagyományos könyvtári esz-

közökkel folyó környezettudatosító munkainkról. 

Ebben képekkel illusztrálva, lépésről-lépésre 

mutattuk be az eddig elért eredményeinket, me-

lyeknek már nem csak országos visszhangja van, 

hanem határon túli érdeklődések is voltak  

meghívásokkal. Beszéltünk öko-részlegünk ki-

alakításáról, honlapunk öko-rovatáról, az öko-

esték rendezvénysorozatunkról, öko-táborunkról, 

öko-hírlevelünkről és cikk-bibliográfiánkról, 

valamint az országos és azon túli kapcsolataink-

ról. Szó esett még a megye kistelepülésein beve-

zetett, ún. zöldpolc-rendszerünkről, valamint idei 

új elemként a KönyvtárMozi projekt keretében 

bemutatott öko-filmekről, s az itt szervezett be-

szélgetésekről, kiselőadásokról. Bár sok idő nem 

állt rendelkezésünkre, a bemutatót követő kérdé-

sek és válaszok során csaknem egy fél óra alatt 

részletesebben is tudtuk érinteni témánkat.   

Örömünkre szolgál, hogy a közművelődési 

könyvtárak között már öko-könyvtárként szerep-

lünk a köztudatban, ami azt is jelenti, hogy a 

korábban elvetett magok kezdenek beérni.  
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