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Szakképzési hozzájárulás helyett most akár 100%-os pályázati forrás a munkavállalók 
képzésére 
2012. május 1-jétől benyújthatók a TÁMOP 2.1.3 pályázatok 

• a pályázati keretösszeg 21 milliárd forint, ebből 20 milliárd forintot vidéki cégek költhetnek el 
•  mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások egyaránt pályázhatnak 
• A képzés 100 %-ára lehet támogatást igényelni, és a képzésben részt vevők bérére is 

igényelhető támogatás  
• munkavállalónként 450 ezer Ft igényelhető 
• a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos, amíg a „készlet tart„ 

 

Akkreditált ECDL vagy Netszeregy képzésekre is lehet pályázni! Képzési ajánlatért keresse az ECDL 

vizsgaközpontokat: http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok 

A teljes pályázati kiírás megtekinthető itt: 
http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_mikro_kis_kozep_illetve_nagyvallalkozasok_munkahelyi_ke
pzeseinek_tamogatasara 
 
 

Nők a tudományban - Az Euro News forgatócsoportja az Óbudai Egyetemen járt 
 
Az Óbudai Egyetem biztosított helyszínt és női szerepmintát a Nők a Tudományban Egyesület 2012. 
évi első, úgynevezett Shadowing (Árnyék) akciójának, amelyet az Európai Bizottság vezetett be. Ezen 
akció lényege, hogy fiatal (14-16 éves) lányok érdeklődését felkeltsék a tudományos/technológiai 
pálya iránt oly módon, hogy eltöltenek egy teljes napot egy kiválasztott intézményben, ahol 
megismerkednek az ott folyó munkával, a mindennapokkal. A középiskolás lányok betekinthettek a 
Neumann János Informatikai Kar biotech csoportjának kutatásaiba is, kipróbálhatták a 
távmonitorozáshoz használt eszközöket, a 3D szkennert és nyomtatót. Majd a mobil 
alkalmazásfejlesztő csoport eredményeit és fejlesztéseit ismerhették meg Dr. Kutor László 
előadásában. Végül a csoport női minta nélkül sem maradt, a Kemény János-díjas Cserfalvi 
Annamária mesélte el történetét, és mutatta be munkáját. Az eseményen a női mintát Társaságunk 
Kemény János-díjat nyert kollégája, Cserfalvi Annamária nyújtotta, aki elmesélte történetét, és 
bemutatta munkáját. 

http://news.uni-obuda.hu/articles/2012/03/06/a-euro-news-forgatocsoportja-az-obudai-
egyetemen-jart 

Film: http://www.euronews.com/2012/03/07/breaking-science-s-gender-barrier/ 
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NJSZT különdíj gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekeknek 
 
Az Oktatási és Kulturális Főpolgármester-helyettesi Iroda szervezésében megvalósult, több 
eseményből álló Márciusban Nefelejcs c. programsorozat szombati záró rendezvénye, a Varázscsepp 
Országos Tehetségkutató Verseny a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő, 8-18 éves 
gyermekeknek adott lehetőséget arra, hogy megmutathassák tehetségüket különböző 
előadóművészi kategóriákban. A gyermekek az ország egész területéről nevezhettek, a nevelésükről 
gondoskodó gyermekvédelmi szakellátó intézményen keresztül. A döntőre 2012. március 31-én 
került sor. A versenyzők számára az NJSZT különdíjként ECDL vizsgakártyákat ajánlott fel.  

 
„Számítógépen innen és túl” - ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT  
Beküldési határidő  2012. április 30.  
Pályázhatnak  10-15 éves diákok  

  
Mit tanítanál meg a szüleidnek a számítástechnika világából?  

Szerinted ők mire használják a számítógépet, az internetet a munkahelyükön?  
Küldd el nekünk rajzban vagy képregényben! 
 
További információ: http://njszt.hu/de/hir/20120321/szamitogepen-innen-es-tul-orszagos-
rajzpalyazat 
 

Könyvajánló 
 
Obádovics J. Gyula: Matematika 
 
A könyv az általános iskolai tananyagtól indulva teljes egészében tartalmazza a 
középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt az egyetemi és főiskolai felsőbb 
matematikába is. A definíciók és tételek megértését jól kiválasztott, részletesen 
kidolgozott példaanyag és gondosan rajzolt ábrák segítik. Az időközben teljes 
körűen átdolgozott összefoglaló kézikönyv használhatóságát az eddig eladott közel 
500 000 példány, valamint külföldi kiadásai bizonyítják. Az Obádovics-matematika 
az évek során naponta használatos közkedvelt kézikönyvvé vált. A 19. kiadás a 
szerző 85. születésnapja alkalmából jelenik meg. Ára 4950Ft 
 
Paul Hoffman: A Prímember 
 
A lebilincselő stílusú és könnyed hangvételű életrajzi műben Paul Hoffmann Erdős Pálnak, a XX. 
század egyik legnevesebb matematikusának kalandos életútját követi nyomon, 
ugyanakkor közérthetően ír olyan matematikai problémákról is, mint például Fermat 
utolsó tétele vagy a „Monty Hall-dilemma”. A szerző tíz éven keresztül követte 
figyelemmel Erdős életének eseményeit, munkatársakat és barátokat szólaltatott 
meg. A könyvben nemcsak egy rokonszenves tudóssal ismerkedhetünk meg, hanem 
egy rendkívül érdekes, különc figura elevenedik meg előttünk, akit barátai, 
munkatársai szeretetteljes visszaemlékezései avatnak legendává. A prímember 
szórakoztató olvasmányt ígér azok számára is, akik kevésbé vagy egyáltalán nem 
járatosak a matematika világában. Ára 3750 Ft 
 
Mindkét könyv a Scolar Kiadóban 20% kedvezménnyel vásárolható . 
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Rendezvények a (közel)jövőben 

 
 
HOLNAP!! 
 

IME VII. Képalkotó Diagnosztikai Konferencia 
2012. április 5., Best Western Hotel Hungária Hotelben (1074 Budapest, Rákóczi út 90) 
 
Az IME, Az egészségügyi vezető szaklapja 2012-ben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebben 
az évben VII. alkalommal rendezi meg Képalkotó Diagnosztikai Konferenciáját Képalkotó Rovatához 
kapcsolódóan „Kihívások a képalkotó diagnosztikában - változások” címmel a Best Western Hotel 
Hungária Hotelben. 
 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20120321/ime-vii-kepalkoto-diagnosztikai-
konferencia 
 
 

NETWORKSHOP 2012 
2012. április 10-13., Veszprém, Pannon Egyetem 
 
A szakmai rendezvények közül kevés dicsekedhet azzal, hogy az életre hívása után 21 évvel is töretlen 
érdeklődés övezi. A NETWORKSHOP 2012, a 25 éves jubileumát tavaly ünneplő, a számítógép-
hálózati kultúra hazai elterjesztésében vezető szerepet játszó NIIF Program népszerű fóruma ebbe a 

körbe tartozik.  
 
További információ, program és jelentkezés: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120220/networkshop-2012 
 
 
Orvos-biológiai tudományos ülés 
2012. április 13., Budapest, Honvéd Kórház 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai szakosztálya következő, április 13, 
pénteki, tudományos ülésének témájául a krónikus kardio-metabolikus betegségek gondozásának 
informatikai támogatási lehetőségeit választotta.  
A rendezvény programja online az alábbi linken érhető el: 
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/ehealth-

tamogatasi-lehetosegek  

V. Szoftvertesztelési Szakkonferencia 
Innováció a technológiában, költséghatékonyság az üzletben 
Budapest, 2012. április 24-25. 
 
Itt az V. Szoftvertesztelés szakkonferencia, idén két napban, rengeteg újdonsággal, üzleti 
lehetőséggel és nyereménnyel, valamint külön a döntéshozóknak és a szakmai közönségnek szánt 
témákkal! Öt esettanulmány, hat gyakorlati hasznot hozó előadás és két, a szakma jelenét és 
problémáit megvitató kerekasztal-beszélgetés.  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120220/v-szoftverteszteles-
szakkonferencia 
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„Empowerment Café Denmark” nemzetközi üzletember találkozó 
Koppenhága (Dánia), 2012. május 8., Bella Center Exhibition level 1,  
 
Jelentkezési határidő: 2012. május 1. 
További információ és regisztráció: http://www.empowermentcafe.dk/ 

 
 
iTAP 2012 
2012. augusztus 18-20. Wuhan, China 

 
CALL FOR PAPERS 
The 3rd International Conference on Internet Technology and Applications (iTAP 2012) will be held 
from August 18~20, 2012 in Wuhan, China. We cordially invite you to participate this conference. 
For more information, please visit www.itapconf.org/2012/ or contact: Email: submit@itapconf.org 

 
 

Ambient Assisted Living - AAL Fórum - Pillantás a jövőbe: a tervezéstől az átadásig 
Eindhoven, Hollandia, 2012. szeptember 24-27. 
 
Idén a következő témák állnak az AAL Közös Program éves rendezvényének fókuszában: 
európai uniós és nemzeti politikák; AAL-projektek: eredmények és jövő; a kutatástól az üzletig: 
újítások megvalósítása; élvonalbeli ötletek. 
A rendezvényre körülbelül 1200 résztvevőt várnak egész Európából, beleértve a felhasználókat és az 
ellátási szervezeteket. Az érdeklődők látogatói körsétákon ismerkedhetnek meg az eindhoveni 
régióval („A világ legokosabb régiója, 2011"), illetve azzal, hogy a régióban hogyan közelítik meg a 
demográfiai változást. 

További információ: www.aalforum.eu 

 

Összefogás 2012 
 
Világszínvonalú informatika-történeti múzeum Szegeden…Közép-Európai Informatikai Diákolimpia 
2012 nyarán Tatán… számos szakmai rendezvény az év minden hónapjában… új képzési programok a 
laikusoktól az informatikusokig… országos tehetséggondozási szakkör… diákversenyek támogatása…. 
szakmai és területi közösségek… hátrányos helyzetű csoportok rendszeres támogatása… hírlevél, 
hírmagazin, hírlevél: mindezekhez soha nem volt még ekkora szükség az Ön segítségére is!  
 
Kérjük, támogassa egyesületünk munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával! 
Adószámunk: 19815888-2-41 
 
Köszönjük támogatását! 
Alföldi István 
ügyvezető igazgató 
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Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 

http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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