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2012. április 25. 

Hírmagazin 
 
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és 
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a Google bővítettvalóság 
szemüvegéről, a nyomtatható robotról, az agyat szimuláló számítógépről, az okos karóráról, valamint 
a mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-aprilis 
 
 

Megjelent az Observatory hírlevél első száma 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központja új, negyedévente megjelenő 
hírlevelet indított, mely a hazai és uniós felnőtt- és szakképzéssel kapcsolatos hírekről, információkról 
nyújt tájékoztatást. A hírlevélre a www.observatory.org.hu honlap főoldalán keresztül lehet 
feliratkozni. 
 
Az első szám az alábbi linken olvasható online illetve megtalálható nyomtatható verzióban: 
http://www.observatory.org.hu/hirlevelek/hirlevel-20121-szam/ 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
MA! 
Az Informatika-történeti Fórum rendezvénye 
az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (EMG) számítástechnikához kapcsolódó történetének első 
időszaka,  és az egyetlen teljesen hazai fejlesztésű és gyártott tranzisztoros számítógép, az EMG 830 
története – Tisztelgés Klatsmányi Árpád emlékének 
Budapest, 2012. április 25. (Óbudai Egyetem, Budapest III., Bécsi út 96/B, F06. terem) 

 A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
szeretettel vár minden érdeklődőt soron következő rendezvényére. Program és további információ:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120417/njszt-itf-elektronikus-merokeszulekek-gyara-emg 
 
 

„Híd az internet közeli szakmák iránti piaci kereslet és képzési kínálat között” 
Budapest, 2012. április 27., Cisco Systems Magyarország Kft. (1123 Csörsz utca 45.  

MOM Park, SAS Torony, Tokaj terem)  

 
Az európai e-Skills Week 2012 angliai rendezvényhez csatlakozva a Magyar Tartalomipari Szövetség, 
Információ-tecnológia Kommunikáció Párbeszéd Bizottság, a Cisco Hálózati Akadémiával 
együttműködve kerekasztal beszélgetést szervez, a jobb minőségű, gyakorlat orientált képzések 
indítása érdekében, a hazai képző intézmények, valamint a globális piacra, internet szolgáltatásokat 
fejlesztő szervezetek, a szakigazgatás képviselői számára. 
Regisztrálni 2012. április 25-ig lehetséges. További információ és link a regisztrációhoz:  

http://njszt.hu/de/esemeny/20120416/hid-az-internet-kozeli-szakmak-iranti-piaci-kereslet-es-

kepzesi-kinalat-kozott 

http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-aprilis
http://www.observatory.org.hu/
http://www.observatory.org.hu/hirlevelek/hirlevel-20121-szam/
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120417/njszt-itf-elektronikus-merokeszulekek-gyara-emg
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/news/-/journal_content/56_INSTANCE_m7wX/10520/50983/NEWS_MAIN_DISPLAY
http://njszt.hu/de/esemeny/20120416/hid-az-internet-kozeli-szakmak-iranti-piaci-kereslet-es-kepzesi-kinalat-kozott
http://njszt.hu/de/esemeny/20120416/hid-az-internet-kozeli-szakmak-iranti-piaci-kereslet-es-kepzesi-kinalat-kozott


 

IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia – Túl a kamaszkoron (?) 
Gárdony, Vital Hotel Nautis, 2012. május 3-4. 
 
Az e-kereskedelem változatlanul a gazdaság legdinamikusabban fejlődő területe, amely töretlenül 

növekszik, dacolva válságokkal, árfolyamokkal és egyéb csapásokkal - ám a növekedés kétségtelenül 

lassul. Ennek oka vajon a gazdasági környezetben keresendő, vagy egyszerűen lecsökkent az a 

hatalmas vákuum, ami az elmúlt évtizedben mozgásban tartotta a piacot? Hiszen ma már minden 

komoly keresletre akad megfelelő kínálat, s bár vannak még sajátosan magyar gyermekbetegségek 

(pl. a bankkártyás fizetés alacsony, és a személyes átvétel magas aránya), a hazai e-kereskedelem úgy 

tűnik, túl van a kamaszkoron. Vagy mégsem? Többek között erre a kérdésre keresi a választ a 

Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) hagyományos tavaszi 

seregszemléje, a IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia, május 3-án és 4-én Gárdonyban, a Vital 

Hotel Nautisban.  

Részletes program: http://www.szek.org/programjaink/konferenciak/9ekk/451-9ekk-program) 

Új utakon a netgeneráció oktatásában 
2012. május 10., Tempus Közalapítvány (1093. Bp. Lónyay u. 31.) 
 
Milyen hatással van az internet és a közösségi média terjedése a diákokra? Veszélyforrás vagy 
aranybánya? Hogyan építhetünk be a netgeneráció változó szokásaihoz illeszkedő, új módszereket a 
tanításba? Hogyan segítheti a pedagógusok szakmai fejlődését egy nemzetközi együttműködésben 
való részvétel? 
 
Részletek és regisztráció: http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=640 
 
 

Digitális pedagógus konferencia 2012 
2012. május 26., ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
 
A konferencia az alábbi kérdésekre keresi a választ: 
 

Miben áll a pedagógus szerepe az információs társadalomban, melyek a hagyományosan 
megőrzendő, illetve a változások által megkívánt új elemei? 
 
Hogyan alakul át az infokommunikációs társadalomban a tanítás és tanulás fogalma, milyen 
helyet foglal-e ebben a folyamatban az iskola? 
 
Milyen ismeretekkel, képességekkel és attitűdökkel (kompetenciákkal) rendelkezzenek a 
pedagógusoknak ahhoz, hogy az információs társadalom hiteles, tudatos információ-
feldolgozói, -közvetítői, tanítói és nevelői legyenek, képesek legyenek érdemben hatni a 
digitális kor megváltozott, de semmiképpen sem homogénnek tekinthető nemzedékére? 
 

Részletek és regisztráció: http://digitalispedagogus.hu/ 
 
 

http://www.szek.org/programjaink/konferenciak/9ekk/451-9ekk-program
http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=640
http://digitalispedagogus.hu/


 

BJMT Alkalmazott Matematikai Konferencia 2012 
2012. június 21-23., Győr, Széchenyi István Egyetem 
Második felhívás 
 
A Bolyai János Matematikai Társulat – a győri Széchenyi István Egyetem társszervezésében – 2012. 
június 21-23. között megrendezi a BJMT Alkalmazott Matematikai Konferenciát. A konferencián 
terítékre kerülő alkalmazási területek: 
Pénzügyi- és Biztosítási Matematika, jármű- és gépipar, energia, biológia, orvosi alkalmazások, 
gyógyszeripar, telekommunikáció és web-technológiák, 
További részletek (plenáris és kiemelt előadók, a program szerkezete, regisztráció, előadás ill. poszter 
benyújtása) a konferencia honlapján tekinthetők meg: 
http://amk2012.math.sze.hu 
 

 
Közgyűlés 
 

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs! 

Alapszabályunk előírásai szerint 2012. május 17-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést 

tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. 

Határozatképtelenség esetén a 

megismételt közgyűlés  időpontja 2012. május 17-én 10:30. 

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától 

függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés helye: 

Danubius Hotel Gellért Gobelin terem 

(1111 Bp. Gellért tér 1.) 

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. A Társaság 2011. évi közhasznú beszámolója 

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlésnek 

4. A 2012. évi pénzügyi terv elfogadása 

5. Egyebek 

6. Szakmai program 

A szakmai program keretében Péceli Gábor elnök A felsőoktatás vélt és valós problémái címmel tart 

előadást. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Kérjük, jelezze részvételi szándékát Konfár Lizánál nevének és 
munkahelyének megadásával:  titkarsag@njszt.hu ; tel.:  1 472-2730; fax: 1 472-2739  
 
 

mailto:titkarsag@njszt.hu


 

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 
 
 

 
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/ecdl/vizsgakozpontok
http://njszt.hu/ecdl/hir/20120403/tamop-2.1.3.-europai-unios-forras-nyilt-meg-munkavallalok-szamitogepes-kepzesere
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