
Emlékeztető az MHGT Webes Munkacsoportjának alakuló üléséről.

Helyszín: Nemzeti Portrétár – MACSE, BB21 találkozóhely (1114. Budapest, Bartók Béla út. 21.).
Időpont: 2020. február 21. Péntek, 17:00.

Jelen voltak:
• Ogoljuk-Berzsenyi Anett,,
• Gyenes Att,ila Dávid,
• Huberth Kristóf,
• Kovács Rudolf Zoltán,
• Benke Tamás.

Az ülés kezdetén Benke Tamás MHGT pénztárnok köszöntött,e a megjelenteket. Emlékeztetett,,
hogy dr. Pandula Att,ila MHGT elnök úr írásbeli meghatalmazása alapján szerveződik a Munka-
csoport, az MHGT új weboldalának létrehozására és tartalomfejlesztésére.

A Munkacsoport kerekasztal-jelleggel működik, a feladatokat megosztjuk egymás között,, és min-
denki autonóm módon, felelősséggel jár el a vállalt feladatokban. A Munkacsoport munkájának
koordinálását Ogoljuk-Berzsenyi Anett, és Benke Tamás látja el. A munkaszervezés megkönnyíté-
sére, havi rendszerességgel, találkoznánk a jelenlegi helyszínen (BB21). A helyszín használatát,
megfelelő időpont-egyeztetés mellett,, a Nemzeti Portrétár vezetője (egyútt,al a MACSE elnöke),
Reicher Péter úr engedélyezte a Munkacsoportnak. A Munkacsoport tagjai Internetes felületen is
tarthatják egymással a kapcsolatot.

Benke Tamás javasolja, hogy az általa korábban megküldött, rövid tervezetben felvetett, témakörö-
ket a Munkacsoport részletesen vitassa meg, hogy a munka megkezdődhessen.

Ezt elfogadva, a Munkacsoport megjelent tagjai, a következő témaköröket beszélték meg:

1. Adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi megfontolások a tartalomfeltöltés kapcsán:

Az MHGT adatvédelmi szabályzata a weboldal szerkesztésében is fontos útmutatóul szolgálna.
E szabályzat tervezetét Ogoljuk-Berzsenyi Anett, készíti el ;  tagtár█████████████████ -
sunk felülvizsgálja.  is segítséget nyújt (a MACSE megfelelő dokumentu██████████████ -
mát vehetjük alapul).

Ezután adatvédelmi szempontú vita bontakozott, ki arról, hogy milyen adatokat és dokumentumo-
kat szabad, illetve nem szabad a weboldalra feltenni.

Az Alapszabály szerint a tagok számára nyilvánossá kéne tenni az adatokat, dokumentumokat, de
kérdés, ebből mi látszódjon a nagyközönség számára.

Lehetne két honlap is, az egyik regisztrációval elérhető, belső tartalommal, a másik pedig csak a
nagy nyilvánosságnak. E felvetés azonban technikai okokból egyelőre nem megvalósítható; emel-
lett, a regisztrációval kapcsolatos adatkezelés további technikai és jogi problémákat vetne fel.

Jobb lesz, ha a honlapon nem lesz regisztráció; ezáltal személyes adatokat ott, nem kezelünk.

Hosszabban fontolgatt,a a Munkacsoport a Társaság testületi jegyzőkönyveinek közzétételét; ti.
hogy ki hogyan tekinthet ezekbe bele; illetve közzé kell-e tenni őket. Meg kell találni az egyen-
súlyt a nyilvánosság és adatbiztonság között,.
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Felvetődött, az is,  hogy a Társaság rendezvényeiről  audiovizuális  felvételeket kellene készíteni.
Kérdés, hogy ezek készítéséhez és közzétételéhez kinek a hozzájárulása szükséges?

A Munkacsoport tagjai, fenti kérdések rendezéséhez, az alábbi elveket fogalmazták meg:
1. Az audiovizuális felvételek készítéséhez és közzétételhez hozzá kell járulnia a szereplő(k)-

nek (előadóknak).
2. Nyilvános eseménynél nem kell minden jelenlévővel aláíratni a felvételek készítéséhez és

közzétételéhez szükséges jognyilatkozatot. Szükséges ellenben minden jelenlevőt a felvétel
készítéséről  előzetesen  tájékoztatni.  Az  adatvédelmi  szabályzatba,  valamint  a  Társaság
meghívóiba is fel kéne venni azt a kitételt, hogy a rendezvényekről közzétételre szánt au-
diovizuális felvétel készül(het).

3. Ami kötetlen (saját magunk által írt) szöveget a weboldalon közzé teszünk, ott, öncenzúrá-
val biztosítjuk a személyiségi és adatvédelmi jogok épségét. A weboldalt lektorálni kell,
hogy a nem megfelelő tartalmakat eltávolítsuk, vagy javítsuk.

4. Az audiovizuális felvételek, melyeket elkészítünk, az MHGT szellemi tulajdonát képezik
(szerzői jogi nyilatkozat). Sajátjaként ne tegye közzé, ne ossza meg újra ezeket senki.

5. A Társaság hivatalos dokumentumainak közzététele adatvédelmi előkészítő lépéseket igé-
nyel. Vagyis az iratokat szükség esetén cenzúrázni/anonimizálni kell, a közzététel pedig
kétlépcsős ellenőrzéssel mehet végbe (a dokumentum szövegét a közzététel előtt, át kell
dolgozni, majd a közzétételt követően is ellenőrizni kell, mi látható a honlapon).

6. A weboldal látogatóinak figgyelmét (pl. az impresszumban vagy adatvédelmi tájékoztató-
ban) fel kell hívni arra, hogy ha jogsértést tapasztalnak, akkor azt közöljék, és mi leszedjük
a jogsértő tartalmat. (Deklaráljuk, hogy mi jogszerűen kívánunk működni, és készek va-
gyunk bármilyen, akaratlanul elkövetett, jogsértést azonnal megszüntetni.)

Az előbbi elvek értelmében, a Munkacsoport, a Társaság dokumentumainak közzétételére,
az alábbi útmutatót alkottaa:
Nem kerülhet fel a honlapra:

• Az egyesület tagjainak névsora.
• Az Elnökség és Felügyelőbizott,ság jegyzőkönyvei.

[NOTA BENE: Ebbéli állásfoglalását a Webes Munkacsoport, a Társaság Alapszabályával 
összhangban, a későbbiekben felülvizsgálta; amennyiben, megfelelő anonimizálás mellett,, az 
elnökségi és felü*előbizott,sági ülések je*zőkönyvének a honlapon való közzétételét is szüksé-
gesnek tartja; a köz*űlési je*zőkönyvekhez hasonlóan.]

Bizonyos megszorításokkal felkerülhet a honlapra:
• A Közgyűlési jegyzőkönyveket cezúrázva tesszük közzé; kihagyva belőlük minden szemé-

lyes, vagy csak egyetlen tagot érintő (érzékeny) adatot.
• Az  együtt,működő  partnerek  listája  közzé  teendő.  Az  együtt,működési  megállapodások

(megállapodási szerződések) nyilvánosságot érdeklő részletei, az érzékeny adatok kivételé-
vel, közzé tehetők.

• A (közgyűlési, elnökségi, felügyelőbizott,sági) Határozatok Tárát, az érzékeny adatok kivé-
telével (cenzúrázásával) közzé tesszük.

• Minden  (előadási,  kirándulási,  konferencia,  közgyűlési,  elnökségi,  felügyelőbizott,sági)
meghívót, lehetőleg cenzúrázatlanul, közzé kell tenni. Cenzúrázni csak azokat a részleteket
kell, melyek egyes tagokat (negatívan) érintenek.

Minden további nélkül felkerülhet:
• Az egyesület elérhetőségei, alapadatai.
• Az Alapszabály.
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• A pénzügyi beszámolók.
• A tisztségviselők, tiszteletbeli és pártló tagok névsora.

2. A honlap szerkezete:

A honlap megjelenése klasszikus, hátt,érképpel és elsődleges fejléc-képpel rendelkező, egy menü-
soros, lenyíló almenüvel rendelkező lesz.

Benke Tamás (projektorral kivetítve) bemutatt,a az ilyen jellegű WordPress sablonokat.
A  Munkacsoport  tagjai  a  „Twenty  Eleven” template  alkalmazása  mellett, döntött,ek
(htt,ps://wordpress.org/themes/twentyeleven/).

A honlap esetleges egyedi  grafigkai  elemei vonatkozásában Benke Tamás, az egyesület jelképei
mellett,,  címereket  és  családfákat  ábrázoló  képek  alkalmazását  javasolja.  Elképzelése  szerin

 tagtársunk reprodukciókat készíthetne régi okiratok díszítményeiből, ezeket is███████████
felhasználhatnánk a honlap és a Társaság reprezentatív iratainak díszítésére.

Kezdetben a honlap hátt,eréül címeres ősfa vagy díszesebb családfa alkalmazását javasolja, a fejléc-
ben az MHGT címeres pecsétábrájával.

Ogoljuk-Berzsenyi Anett, felveti, hogy a honlapon eseménynaptárat kéne létrehozni.

3. Tartalom írása, audiovizuális felvételek készítése:

Minden egyes MHGT-eseményt, főleg az előadásokat, dokumentálni kellene.
A honlapon beszámolót kellene közzé tenni: ki, miről adott, elő, summázva a legfontosabb gondo-
latokat.
Az előadásokról  videó-,  hang- és fénykép-felvételeket kéne készíteni, melyek a honlapon való
megjelenítésre ill. archiválásra alkalmasak.
A honlapon megjelenő híreknél, és a videóknál, le kellene írni, hogy a dokumentált esemény mi-
kor és hol volt, és a tartalom mikor lett, közzétéve.
Pár napon belül közzé kell tenni a felvételeket és az eseményekről szóló beszámolókat.
A bejegyzés írójának neve, részben szerzői jogi okból, részben pedig a felelősségvállalás érdeké-
ben, feltüntetendő.
Vízjeleket lehetne tenni a videókra, képekre, jelezve az MHGT szerzőségét.

Az előadások dokumentálása vonatkozásában fel kéne osztani a feladatköröket. Meg kell határoz-
ni, ki fogja a felvételeket elkészíteni.

Gyenes Att,ila és Huberth Kristóf jelzi, hogy a videózáshoz állványra van szükség. Mobiltelefonnal
lehetne videót felvenni (jó minőségben). Később esetleg kihangosítást is lehetne az előadásokon
alkalmazni, hogy az előadókat jobban halljuk.

A hangfelvétel és videófelvétel egyszerre indítandó. A felvételhez szükséges eszközöket magunk-
kal kell vinnünk, és az ülés kezdete előtt, üzembe kell helyezni!

A meglévő videókból, archiválási célra, kisebb fájlméretű (alacsonyabb felbontású) változatot kell
készíteni; mivel a hosszú távú archiválás költséges, tehát érdemes a lehetőségig tömöríteni az ar-
chiválandó anyagot.

Az előadások PPT-it is el kéne kérni; helyben le kéne másolni, hogy a honlapon közzé tehessük.
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A videózáshoz szükséges állványt ki kell választani: olyat, mely fényképezőgéppel és mobiltele-
fonnal egyaránt kompatibilis, és meg kell venni. Huberth Kristóf és Gyenes Att,ila vállalta, hogy a
típust kiválasztják, Benke Tamás pedig, Elnök úr jóváhagyását kéri a beszerzéshez, illetve, az elnö-
ki költségkeret terhére, végrehajtja a beszerzést, a következő MHGT-felolvasóülésig.

Felvetődött, egy diktafon vagy térmikrofon beszerzésének szükségessége is.

4. Az egyesület lehetséges vállalkozási tevékenységéről:

Felvetődött,, hogy az egyesület, anyagi lehetőségeinek, a működés technikai feltételeinek javítása
érdekében, vállalkozási tevékenységet végezhetne.

Egyes rendezvényeken lehetne szedni belépti díjat, 500 forintos nagyságrendben.

Reklámoznunk kéne az előadásokat, a résztvevők számának növelése érdekében. (Pl. a CSILI pest-
erzsébeti művelődési ház rendhagyó történelemóráit valamiképpen reklámozhatja, mivel oda so-
kan eljárnak. Hasonló reklámra volna nekünk is szükségünk.)

Belépti díjat kellene szedni a konferenciákon; de az előadásokon nem célszerű. Tehát a konferen-
ciáinkon legyen belépődíj.

A következő szervezetek, honlapjukon vagy Facebook oldalukon, reklámozhatnák eseményeinket:
• Magyar Nemzeti Múzeum,
• ELTE (Történelem Segédtudományai Tanszék; Fiatal Történészek Műhelye),
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
• Károli Gáspár Református Egyetem,
• Pannon Egyetem.

Szaktanácsadást is lehetne pénzért végezni; családtörténeti „tréning”, személyes képzés vagy on-
line tananyagok révén.

Több honlappal összefogva, reklámozhatnánk egymást: pl. az Ujkor.hu, és egyéb történelmi olda-
lakkal, bannercsere útján.

A Társaságról szóló Wikipédia oldalt is frissíteni kellene!
(htt,ps://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Heraldikai_%C3%A9s_Geneal%C3%B3giai_T%C3%A1rsas
%C3%A1g)

5. YouTube-csatorna létrehozása:

Fontos  lenne az  egyesület  számára külön YouTube-csatornát  létrehozni.  Ennek működtetésére
Benke Tamás mellett, Gyenes Att,ila és Huberth Kristóf ajánlkozott,.

6. MHGT Blog létrehozása:

Ogoljuk-Berzsenyi Anett, tervezi az MHGT számára blog létrehozását, az egyesület tevékenységé-
nek, ill. a tagok kutatómunkájának bemutatására. Ezt a Blog.hu portálon akarja létrehozni, mert az
növelné a blog reklámértékét (esetleg országos hírportálra is kikerülhetnének így a blogbejegyzé-
seink). A blog URL-je:  mhgt.blog.hu volna. Érdekes, figgyelemfelkeltő bejegyzéseket vár a blog
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megindításához. A blogot külön Blogger profigl alól kívánja működtetni; elkülönítve azt a többi
webes munkafolyamatt,ól/feladatkörtől.

Könnyed, közérthető témákat kellene a blog számára megírni. Előre meg kellene írni ezeket a be-
jegyzéseket, és azután publikálni. (Ti. több, minimum 5db. bejegyzésnek kell előkészítve lennie ah-
hoz, hogy a blogot egyáltalán el lehessen indítani, és biztosítani lehessen annak folyamatos műkö-
dését.) Személyes (kutatással kapcsolatos) élménybeszámolókat is lehetne közölni.

Minimum kéthetente közölni kéne valamit a blogon.

Benke Tamás megjegyezte, hogy a Társaság (és a blog) népszerűsítése szempontjából hasznosnak
tartaná, affééle „kis színes” címertani érdekességek bemutatását, „Címerblog” néven; ti. amely rész-
ben bemutathatná, hogy a mindennapi élet milyen sok területén találkozhatunk címerekkel; más-
felől pedig, érdekes heraldikai kérdésfelvetéseket, jellegzetességeket mutathatna be, jellemző pél-
dákon.

7. A Munkacsoporton belüli kommunikációhoz: Google csoport létrehozása.

A Munkacsoport tagjai megállapodtak, hogy egy Google csoportot/levelezőlistát hoznak létre, a
további együtt,működést ezen keresztül kommunikálva szervezik meg. Benke Tamás vállalta ennek
a létrehozását.

8. Az MHGT Facebook-oldalának szerkesztése:

Az MHGT Facebook-oldalának szerkesztése (jobban mondva, ennek elmaradása), régóta súlyos
mulasztásként nehezedik az egyesületre. Az MHGT Facebook-oldalát a két Tagtárs, aki erre koráb-
ban (az elnökség egyik ülésén) vállalkozott, (  és Ogoljuk-Berzsenyi█████████████████
Anett,),  nem  tudja  szerkeszteni,  ehhez  ugyanis  a  jogosultságokat  még  nem  kapták  meg

tól. Ezt el kell intézni, hogy a Facebook-oldal fejlesztése mielőbb meg███████████████ -
kezdődhessen.

Ezután, a honlapra felkerülő összes hírt, közleményt, meg kell majd osztani („tükrözni” kell) a Fa-
cebookon is.
A Társaság eseményeit Facebook-eseményként is meg kellene hirdetni, és osztani; ez mindenek-
előtt, a nyilvános eseményekre vonatkozik!

A közleményeket, szép, figgyelemfelkeltő képekkel, képes meghívó-plakátokkal kell kiegészíteni;
rövid, kedvcsináló szöveggel.

Felmerült, hogy esetleg pénzt is lehetne szánni a Társaság rendezvényeinek kiemelt hirdetésére.
Napi pénzkeretet lehet a Facebook-on az effééle hirdetésekre beállítani.
[NOTA BENE: A Társaság vezetése (a későbbiekben) végül is nem járult hozzá effééle kiemelt hirdeté-
sek finnanszírozásához; részint költségkímélésből, részint pedig, mert igen sok felhasználót tud máris
megszólítani az MHGT Facebook-oldala (eleve sok követővel rendelkezik).]

A Munkacsoport tagjai megfontolták azt is, hogy esetleg kommunikációjuk megkönnyítésére Fa-
cebook-csoportot hozzanak-e létre. (Illetve a Benke Tamás által 2016-ban létrehozott, ilyen csoport
működését felelevenítsék-e.) A Munkacsoport tagjai abban állapodtak meg, hogy nem kell létre-
hozni ill. használni ilyen csoportot. Ennek oka, hogy a Munkacsoport nem minden tagja rendelke-
zik Facebook-hozzáféréssel; ellenben a Google-t mindenki használja. Másrészt a kommunikáció
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hosszú távú követését, archiválását is könnyebb egy Google Csoportban megoldani, mint a Face-
bookon.

A Munkacsoport alapelvként fogalmazta meg, hogy a Társaság Facebook-profigljának üzenetküldő
(Messenger) funkcióját lehetőleg ne használjuk kommunikációra, főleg ne a Tagság felé! Erre a
célra  a  hagyományos  (e-mail/postai)  elérhetőségek  használandók,  amelyeket  a  Facebook-oldal
„Névjegy”-részében fel kell tüntetni!

Igen fontos a reklám szempontjából, hogy együtt,működő partnereink osszák majd meg saját Face-
book-felületeiken az eseményeinket.

Nemcsak a weboldal híreit, hanem a YouTube-videókat is meg kell majd a Facebookon osztani.

A már megtörtént Facebook-eseményekhez utólagosan eseményleírást, eseménylezáró értékelést
ill. képeket lehetne közzé tenni.

9. „MHGT Archívum”:

Benke Tamás röviden ismertett,e az MHGT Archívum oldalra vonatkozó elképzeléseit. Ez egy al-
ternatív weboldal (ill. weboldal-szekció) volna, melyet a (fő) honlap főmenüjéből lehetne elérni.
Ide tennénk a Társaság napi működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó, tudományos-ismerett,er-
jesztő hátt,éranyagokat, linkgyűjteményeket, az MHGT történetével kapcsolatos digitalizált forrá-
sokat,  stb..  Ennek koncepcióját  részletesebben ki  fogja  dolgozni.  A portál  statikus HTML/CSS
technológiával készül majd, melynek szerkesztését egyedi Node.js-scriptekkel kívánja könnyíteni
a javaslatt,evő. Lehetségesnek tartja akár a teljes portál-tartalom, CSV-táblázatok alapján, frissíté-
senként  újra  és  újra  való,  programozott,-automatikus  legenerálását  is.  Egyelőre  a  HTML/CSS
template-et fogja elkészíteni, majd azon kívánja a kezdeti tartalomfeltöltést megindítani; de erre
csak a fő (elsődleges) honlap teljes értékű üzembe állítása (felfejlesztése) után kerülhet sor.

A Munkacsoport tagjai köszönett,el tudomásul vett,ék a tájékoztatást.

10. További Munkacsoport-találkozók:

A Webes  Munkacsoport  tagjai  abban állapodtak meg,  hogy –  továbbra  is  élve  Reicher  Péter
(MACSE-elnök) úr nagylelkű felajánlásával – a továbbiakban havonta személyesen találkozni fog-
nak, a jelen helyiségben (BB21), hogy a mindenkori aktuális teendőkről tanácskozzanak, a Társa-
ság webes felületeinek további javítása érdekében.
[NOTA BENE: Ezen rendszeres találkozókra sajnos, a COVID-világjárvány kitörése miatt,, e*előre
nem került sor.]

11. Feladatkörök megállapítása:

A mostani találkozóval megalakult Webes Munkacsoport jelenlévő tagjai, a fenti teendők
közül, a következőket vállalták magukra:

• Ogoljuk-Berzsenyi Anett,: tartalmi ellenőrzés; Facebook-oldal szerkesztése.
• Benke Tamás: weboldal általános tartalomfeltöltése, iratok anonimizálása, egyéb technikai

hátt,érmunkák.
• Gyenes Att,ila Dávid: weboldal tartalomfeltöltése, Facebook-oldal szerkesztése, audiovizuá-

lis felvételek készítése.
• Huberth Kristóf : weboldal tartalomfeltöltése, audiovizuális felvételek készítése.
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• Kovács Rudolf Zoltán: tartalomírás, audiovizuális felvételek készítése, Facebook-oldal szer-
kesztése, PR koordinátori szerepkör (kapcsolatt,artás más szervezetekkel, az MHGT reklá-
mozására).

További (a megbeszélésen jelen nem volt) MHGT tagok, illetve külső (nem MHGT-tag) segí-
tők felkérése is szóba került:

• :█████████████████  be lehetne vonni a tartalom-írásba (szakcikkeket írhatna).
(Ill. korábban a Facebook-oldal szerkesztését is vállalta volna.)

• :███████████  arculatt,ervezés, grafigkai elemek készítése.
• :██████████████  talán tud tanácsokat adni a honlap-készítésben, egyes technikai

részletkérdésekben.

Fentiek megvitatása után, a jelenlévők a Webes Munkacsoport első összejövetelét befejezett,nek
nyilvánított,ák, és megköszönték a MACSE/BB21 találkozóhely munkatársának, Rajeczky Zsuzsan-
nának, a találkozó létrejött,éhez nyújtott, segítségét.

(Az emlékeztetőt írta: Benke Tamás.)
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