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Már benyújthatók 2012. június 14-étől a TÁMOP 2.1.3-12/A 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„

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelentek a Munkahelyi képzések támogatása
mikro- és kisvállalkozások számára elnevezésű TÁMOP 2.1.3-12/A pályázatokhoz a módosított
kitöltőprogramok.
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.-europaiunios-forras-nyilt-meg-munkavallalok-szamitogepes-kepzesere
A teljes pályázati kiírás megtekinthető itt: http://www.nfu.hu/doc/2639

Elektronikus kórlap, gázkereskedelmi rendszer és tömegközlekedést irányító szoftver a
díjazottak között
Az IVSZ idén is díjazta az infokommunikációs szektorban kimagasló teljesítményt nyújtó
felsővezetőket, innovációkat és projekteket. A Gyurós Tibor - díj „Az év menedzsere az
infokommunikációban” díjazottja Ilosvai Péter, az IT-Services Hungary leköszönő ügyvezetője, „Az év
IKT innovációja” az iKórlap, a Hospitaly Kft. fejlesztése lett. „Az év IKT projektje” díjat a „Gázt a napi
piacról – rugalmas gázkereskedelem tőzsdei alapokon” az IP Systems és a Földgázszállító Zrt. közös
megoldása nyerte, projekt Különdíjban részesült a Tigra Kft. és a Vasi Volán pályázata Vas megye és
Szombathely tömegközlekedésének fejlesztéséért.
További
release

részletek

http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/ivsz-hirek/2012/06/Gyuros2012-

„E-kereskedelem és webshop-menedzsment”- képzés




Tudta Ön, hogy a válság ellenére az e-kereskedelmi piac az elmúlt 11 évben százszorosára nőtt?
Szeretne Ön is a profi e-kereskedők közé tartozni?
Szeretné megérteni, milyen egy jól jövedelmező e-kereskedelmi üzletág és Ön hogyan növelheti
vele többszörösére bevételeit, miközben költséget takarít meg?

A 4 napos (34 órás) jelenleg FAT-akkreditáció alatt álló tanfolyam azonnal alkalmazható gyakorlati
ismereteket ad ahhoz, hogy a vállalkozók megfogalmazhassák igényeiket, tudatosan
megtervezhessék és hatékonyan működtethessék e-kereskedelmi vállalkozásukat.
A képzés az SzEK.org és az NJSZT együttműködésével valósul meg 2012 nyarától folyamatosan, a
jelentkezések függvényében. Az előadók az e-kereskedelem legismertebb hazai szakértői.
Ha az elsők között szeretne lenni, jegyezze elő most a tanfolyamot. Beiratkozás a jelentkezések
sorrendjében történik.
Információ és jelentkezés induló képzésekre
SzEK.org Titkárság: 1 248 3239, info@szek.org
NJSZT Titkárság: 1 472-2712, ecdl.iroda@njszt.hu
http://njszt.hu/de/e-kereskedelem-es-webshop-menedzsment

Informatika-történeti pilot-kiállítás Öthalmon
Az NJSZT irányításával és a téma legavatottabb szakértőinek bevonásával már jó ideje zajlik a valóban
világ színvonalúnak tervezett informatika-történeti kiállítás előkészítése. Mindehhez az
„alapanyagot” az a felbecsülhetetlen értékű és mennyiségű muzeális tárgy szolgáltatja, amelyek az
öthalmi (Szeged) volt szovjet katonai laktanyában voltak felhalmozva. A szakértői csapat ezekből
válogatta ki gondos munkával az épülő szegedi Szent-Györgyi Albert AGÓRÁ-ban kiállítandókat. A régi
idők tanúságát hordozó tárgyakat és egyedülálló „ereklyéket” történelmileg és funkcionálisan
csoportosították, közérthető magyarázatokkal látták el. Az elrendezéssel a készítők azt modellezik,
ahogyan a kiállítás majd a kulturális központ két emeletén mutatja be impozáns interaktív kiállítás
formájában a számítástechnika, az informatika történetét, a fejlődés irányait.
A modell kiállításhoz, amely előzetes bejelentkezés alapján látogatható (telefon: +36 20 347 1478),
információs füzet tartozik. Ebben az öthalmi elrendezés összevethető az Agórában tervezett
elrendezéssel. A modell kiállítással célunk, hogy hű képet adjunk az NJSZT AGÓRA-beli céljairól,
elképzeléseiről.
A pilot kiállításra készült kiadvány letölthető innen:
http://agora.njszt.hu/sites/default/files/agora_pilot.pdf

VIRUS BUSTER-akció ECDL vizsgaközpontok részére
A Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve a VIRUSBUSTER KFT. 2011ben indította útjára ECDL vizsgaközpontok részére meghirdetett akcióját, melyet közoktatási,
felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok egyaránt igénybe vehettek. Az elmúlt évben 38
vizsgaközpontban 8220 számítógép védelmét biztosította a VirusBuster AKTÍV HÁLÓZATI VÉDELEM
csomag, felhívva a tanulók figyelmét is az IT-biztonság fontosságára.
2012-ben, tekintettel az előző évi nagy érdeklődésre, átdolgozott formában, de továbbra is
igényelhető a kedvezményes ajánlat a vizsgaközpontok részére. Az előző évhez képest nem csak a
vizsgához használt, de az intézmény valamennyi számítógépe bevonható a kedvezményes védelmi

csomagba. Az árak az intézmény működési formája alapján kerültek meghatározásra, licencszámtól
függően akár napi 2 forintért a teljes informatikai rendszernek biztonságot nyújt a szoftvercsomag.
Az AKTÍV HÁLÓZATI VÉDELEM mellé igény szerint EXTRA SPAM- ÉS VÍRUSVÉDELMI MODUL is igénybe
vehető a levelezőrendszer kiemelt védelmére.
A 2012. évi akció részletes tájékoztatója itt olvasható:
http://www.virusbuster.hu/termekek/akciok/teljes-koru-virus-es-spamvedelem-ecdlvizsgakozpontok-szamara

„A magyarországi gépjárműgyártás története a kezdetektől napjainkig”
A GAMF honlap-készítő versenye - 2012
A 2011-2012. tanévben immár 5. alkalommal hirdeti meg weblapkészítő versenyét a Kecskeméti
Főiskola GAMF Kara, ezúttal „A magyarországi gépjárműgyártás története a kezdetektől napjainkig”
címmel.
A verseny célja a tehetséges, természettudományos érdeklődésű és az informatika iránt fokozottan
érdeklődő középiskolás diákok számára lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat – nemcsak
számítástechnikából – a beadandó weblap elkészítésével illetve annak nyilvános bemutatásával
összemérjék. Iskolatípustól függetlenül bármely középiskolai évfolyam tanulói nevezhetnek,
minimum 2, maximum 4 fős csapatban.
Egy csapat tagjai különböző iskolák tanulói is lehetnek, de minden tanuló csak egy csapatban
szerepelhet. A versenyre nevezési díj nincs. A verseny díjainak összértéke a korábbi versenyekhez
hasonlóan közel 1 millió forint, a döntőbe jutott valamennyi csapat díjazásban részesül.
A verseny részletes szabályait és a versenyre való regisztráció lehetőségét a
http://webverseny2012.pap-szigeti.hu/ honlapon találják meg. A regisztráció május 21-től június 16ig tart, a versenymunkák postára adásának határideje 2012. szeptember 5.
További információ:
Irházi Zoltán főiskolai adjunktus (irhazi.zoltan@gamf.kefo.hu)
Pap-Szigeti Róbert főiskolai docens (pap-szigeti.robert@gamf.kefo.hu)

Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny - Mindenkinek
A
HÓDítsd
meg
a
biteket
a
BEBRAS-kezdeményezés
magyar
partnere.
BEBRAS - litvánul hódot jelent. A résztvevő országok nyelvein: Bebras, Beaver, Beber, Bever, Bobr,
Bobor, Bobřík, Kobras, Majava, Castoro, Castor, Бобер… A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván
professzor által életre keltett verseny, mely a nemzetközi Kenguruhoz hasonló célokkal rendelkezik,
csak nem a matematika, hanem az informatika területén. A verseny célja, hogy rövid, gyorsan (kb. 3
perc alatt) megérthető és megoldható feladatokkal felkeltse az érdeklődést az informatika iránt;
feloldja az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket; megmutassa az informatika
területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit.
Idén május 29-június 3. között került sor arra a litvániai workshopra, ahol nemzetközi bizottság
dolgozta ki a következő, 2012 novemberében esedékes „hód-hét” versenyfeladatait. A hazai verseny
egyik fő támogatója és szervezője az NJSZT Közoktatási szakmai közössége.
A rendezvényről részletes beszámoló ITT olvasható.

Rendezvények a közeljövőben
HOLNAP!

Az Információs Társadalom Parlamentje
2012. június 14-15., Parlament
Az Informatika a Társadalomért Egyesület "Magyarország megújulása" című konferenciájával egy
átfogó, magas szintű egyeztető fórumot hív össze a kormányzat, a piac, a civil- és az oktatási szektor
részvételével az információs társadalom és a közigazgatás-szervezés legfontosabb kérdéseiről. Az
NJSZT, mint az informatika szakma egyik meghatározó hazai képviselője és az információs
társadalomért, a digitális esélyegyenlőség megteremtéséért dolgozó közhasznú egyesület, előzetesen
írásban több kérdést tett fel az induló TÁMOP 2.1.2 és TÁMOP 2.1.3 pályázatokkal kapcsolatban.
Mivel a megbeszélés során lehetőség nyílik arra is, hogy a résztvevők javaslatokat, ötleteket
fogalmazzanak meg a döntéshozók számára, az NJSZT képviselője felszólalásban fogja felhívni a
figyelmet a legégetőbb problémákra és a kapcsolódó feladatokra. Ezek között például arra, hogy
Magyarország jelenleg csupán a 34. az Economist e-readiness rangsorában, amely azt elemzi, hogy az
egyes országok milyen mértékben képesek a versenyképesség és az egyéni jólét növelésére; a
világháló kockázataira, különösen az Y és Z generációk tekintetében; nem utolsósorban pedig az
egyre inkább tátongó digitális szakadék áthidalásának azonnali szükségességére.
Részletek és regisztráció: http://infoparlament2012.antartweb.com/menu/fooldal

„Az egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején”
IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia
2012. június 20-21., Budapest
Az idén 6. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia első napjának plenáris előadásai közül is
kiemelkedik Prof. Dr. Bod Péter Ákos "Makrogazdasági helyzetkép - Az egészségügy helyzete
makrogazdasági nézőpontból" című előadása. Ebben az évben kiemelkedő szerepet kap a diabétesz,
több előadás is foglalkozik a témával. Ismét megrendezésre kerül a nemzetközi blokk, melynek
témája "Nemzetközi árreferencia és egyedi ármegállapodások a gyógyszerek árképzésében". Hazai
előadóink több előadásban is foglalkoznak a gyógyszerár-képzés témájával. Kerekasztalunk témája a
"Generikus árcsökkentés és egészség-gazdaságtani hatásai". További információ és jelentkezés:
www.imeonline.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

7. MoodleMoot konferencia
2012. június 28-30., Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,
Az NJSZT e-Learning szakosztály aktív közreműködésével kerül sor a 7. MoodleMoot konferenciára,
amely az elmúlt években a hazai e-Learning szakma egyik legjelentősebb rendezvényévé vált. A
konferencia honlapja: http://moodlemoot.hu

Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2012. július 12-13. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola (3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.)
2012-ben XVIII. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi
konferencia, a Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar,
Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézete, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy
elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó hazai és külföldi
szakemberek tapasztalatcseréjét.
További részletek: http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

Managing Conferences in a Changing World
IEEE Panel of Conference Organisers (POCO)
2012. július 19-21. Hotel Intercontinental, Budapest
A nemzetközi konferencia, amelynek ezúttal Budapest ad otthont, több szekcióval is szól a
konferenciák háttércsapatához. A rendezvény ingyenes, csak regisztrálni kell:
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120612/ieee-2012-panel-of-conference-organizers

Őszi előzetes
HACKTIVITY 2012
2012. október 12-13.

Pályázati felhívás
A Hacktivity 2012 IT Biztonsági Fesztivál Közép-Kelet Európában kilencedik alkalommal kerül
megrendezésre 2012. őszén. A konferencia hagyományosan az információbiztonsági szakma
hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, egyúttal
ismeretterjesztő és gyakran mélyen technikai formában.
Ebben az évben ismét lehet pályázni: előadásra, vagy hello-workshop vezetésére. A leadási határidő
meghosszabbításra került 2012. június 15-ig. https://hacktivity.com/hu/hirek/kiadtuk-a-2012-es-cfpt-lehet-palyazni/
További információ és a pályázati tudnivalók itt olvashatók: http://www.hacktivity.com

6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2012. november 15. 10 - 17 óráig
Danubius Hotel Gellért
Idén hatodik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség
konferencia. A konferencia az „Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?!” címmel áttekintést ad az
információs társadalom építésében megtett útról és felvázolja a még megválaszolandó kérdéseket.
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti.
Előadók:
Bőgel György (CEU) – Áttörünk – de hova?
Sugár Mihály (BellResearch) – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék?
G.Nagy Balázs (Manpower) –Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age
Z. Karvalics László (SZTE) – Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs
társadalom fősodrától
Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása?
Gulyás István (Apple) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?!
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozólapáttal

Kovács Attila-díj 2012 – Újságírók az információs társadalomért
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) közösen hirdeti
meg az „Az év informatikai újságírója” díjat.
A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet)
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.
A kiírók 2012. október 1-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács Attila-díj honlapján.
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak
jelöléseit is. Jelölni a 2012-ben közzétett művek alapján lehet.
A díj a szakmai és erkölcsi elismerésen túl plakettet és pénzjutalmat is magában foglal. A díjat 2012.
november 15-én, az NJSZT által rendezett, 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián adjuk át.

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

