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EMLÉKEZTETŐ
TT ülés
2010. október 1.
10.00
Budapest, 1085 Baross u. 52.
IV. emelet 701. tárgyaló
Résztvevők: 19 fő, a jelenléti ív szerint
Chytilné
Velenczei
Zsuzsa

Boross Dániel
Chytilné
Velenczei
Zsuzsa

Chytilné
Velenczei
Zsuzsa
Juhászné Víg
Éva
Chytilné
Velenczei
Zsuzsa
Horváthné
Révész Ágnes
Kálózi Erika

Köszöntötte a TT ülés résztvevőit, ismertette az ülés napirendi
pontjait:
1. Boross Dániel előadása a 4 és 5 alprojekt fejlesztéséhez
kapcsolódó Tananyag- és Feladatbank működéséről
2. Juhászné
Víg
Éva
programiroda-vezető
asszony
összefoglaló beszéde a TÁMOP 2.2.1 eredményeiről a 9
alprojektre vonatkozóan
3. Az
elhangzottak
kapcsán
felmerülő
kérdések
megválaszolása
4. Adminisztráció
Felkérte Boross Dánielt, a Microsoft fejlesztő informatikusát,
hogy tartsa meg előadását.
Üdvözölte a jelenlévőket, s megtartotta előadását. Lásd 1. számú
előadás (ppt).
Felkérte a TT tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A TT ülés tagjai egyöntetűen gratuláltak a bemutatott rendszer
fejlesztési eredményeihez és elismerésüket fejezték ki a
megvalósításában közreműködőknek.
Felkérte Juhászné Víg Éva programiroda-vezető asszonyt, hogy
tartsa meg előadását a TÁMOP 2.2.1 eredményeiről a 9
alprojektre vonatkozóan
Megtartotta összefoglaló beszédét a TÁMOP 2.2.1 eredményeiről
a 9 alprojektre vonatkozóan. Lásd 2. számú előadás (ppt).
Felkérte a TT tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A 3 AP feladataihoz kötődően megkérdezte, hogy a 34 fő
vizsgaellenőr
kiválasztásánál
melyek
voltak
a
legfőbb
szempontok.
Minden szakmacsoportból legalább 1 fő szakértő, nagyobb
szakmacsoportoknál több fő is vegyen részt az ellenőrzésben.
Ennek oka, hogy ők fogják írni a szakmaspecifikus fejezeteket is,
és ezt a tevékenységet csak szakértők végezhetik.
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Juhászné Víg
Éva
Chytilné
Velenczei
Zsuzsa

Az alprojekt törekedett arra, hogy olyan szakértőket kapcsoljanak
be az ellenőrzési folyamatba, akik az alprojekt munkájához
kötődően már bizonyították szakmai felkészültségüket és
rátermettségüket.
Az
ellenőrzések
sikeresen
lezajlottak,
a
Szakmai
vizsgaellenőrzési kézikönyv 80%-ban kész munkaanyag.
A legújabb jogszabály-módosításokhoz aktualizálták a kéziköny v
Általános és Protokolláris részét.
A TT tagok a választ elfogadták.
Megköszönte e TT tagok támogatását.
Megköszönte a megjelentek részvételét, hozzászólásaikat, majd
bezárta az ülést.
K.m.f.
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