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Mi lesz veled, szakképzés? 
 
Az Országgyűlés tavaly novemberben új törvényt fogadott el a szakképzési hozzájárulásról, így 2012. 
január 1-jétől már nem fedezhető a saját dolgozók képzése ebből a járulékból. Ehelyett pályázni 
lehet, mégpedig 21 milliárd forintra. Mártonffy Attila és Szeli Katalin cikke e témában az IT Business 
2012/13. (április 3.) számában olvasható. Az említett pályázati lehetőségre az alábbiakban 
emlékeztetünk újra: 
 
 
2012. május 1-jétől nyújthatók be a TÁMOP 2.1.3 pályázatok! 

Szakképzési hozzájárulás helyett most akár 100%-os pályázati forrás a munkavállalók 
képzésére 

• 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 

Összefoglaló a pályázati tudnivalókról: http://njszt.hu/ecdl/hir/20120403/tamop-2.1.3.-europai-

unios-forras-nyilt-meg-munkavallalok-szamitogepes-kepzesere 

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

 
 
19. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2012) 
Tata, 2012. július 7 – 13. 
 
Az NJSZT rendezésében idén nyáron Magyarország látja vendégül Közép-Európa legtehetségesebb 
informatikus-diákjait. A versenynek a festői szépségű Tatán a fennállásának 100.évfordulóját ünneplő 
patinás Eötvös József Gimnázium ad otthont - ahol évekig tanított a világhírű Öveges József 
professzor is.  
Részt vevő országok: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország (2. csapata versenyen 
kívül indul), Németország, Románia, Szlovákia (mint alapító országok); valamint meghívottként: 
Észtország, Hollandia, Izrael, Svájc, Szlovénia. 
Az olimpia főtámogatója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, fővédnöke: Dr. Hoffmann Rózsa 
oktatásért felelős államtitkár. 
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„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 
 

 
Rendezvények a (közel)jövőben 

 

Orvos-biológiai tudományos ülés 
2012. április 13., Budapest, Honvéd Kórház 
 
A Neuman János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai szakosztálya következő, április 13, 
pénteki, tudományos ülésének témájául a krónikus kardio-metabolikus betegségek gondozásának 
informatikai támogatási lehetőségeit választotta. Hálásak lennénk, ha a program a társaság 
hírleveleiben a rendezvény  dátumáig szerepelhetne. 
 
A rendezvény programja online az alábbi linken érhető el: 
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/ehealth-
tamogatasi-lehetosegek  

 
 
Első nemzedékek közötti technológiai konferencia és kiállítás – Veletech 2012 
Az idősebbek nem a spájzban, hanem a neten vannak 
2012. április 14-én, szombaton 10-17 óra, Óbudai Egyetem, Neumann János Kar, új épület,  
III. kerület, Bécsi út 96. 
 
A Veletech 2012 egy mobilkommunikációs, szórakoztatóelektronikai és informatikai szakkiállítás, ahol 
a hazai piac legfontosabb szereplői mutatják be újdonságaikat a nagyközönségnek. A rendezvényre 
látogatók nem csupán a standokat járhatják körbe, hanem számos program, kiállítói előadás várja 
őket. Az idei év ráadásul különleges, 2012 ugyanis a generációk közötti szolidaritás éve. Ezért a 
Veletech 2012-n külön figyelmet szentelnek az idősebb felhasználóknak, akiknek speciális 
programokat szerveznek, illetve a kiállítók között is megjelennek olyan cégek, akik termékeikkel is 
igyekeznek megoldásokat kínálni számukra. 
A Veletech 2012 célja az, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes termékeket, hozzáértőktől 
kérdezhessen, megismerkedhessen a legújabb készülékekkel és megoldásokkal. A belépés összege 
jelképes 500 forint, amelyet a szervezők jótékony célra fordítanak. Azok a látogatók, akik elhozzák 
nagyszüleiket, ebből az összegből további kedvezményt kapnak. Nyugdíjasoknak és 14 éven 
aluliaknak a belépés díjmentes. 
 
További információ: www.veletech.hu 
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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 

 
 
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 
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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 
 
 
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://njszt.hu/neumann/ado-1szazalek
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989

	Mi lesz veled, szakképzés?
	Szakképzési hozzájárulás helyett most akár 100%-os pályázati forrás a munkavállalók képzésére
	19. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2012)
	„Számítógépen innen és túl” - ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT
	Orvos-biológiai tudományos ülés
	Első nemzedékek közötti technológiai konferencia és kiállítás – Veletech 2012
	V. Szoftvertesztelési Szakkonferencia
	iTAP 2012
	Ambient Assisted Living - AAL Fórum - Pillantás a jövőbe: a tervezéstől az átadásig Eindhoven, Hollandia, 2012. szeptember 24-27.
	Összefogás 2012

