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EuroSkills 2012: Európa legnagyobb szakmai versenye újra Magyarországon 
A HTTP Alapítvány - együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal - idén is megrendezi az EuroSkills nemzetközi szakmai verseny 
magyarországi informatikai válogatóversenyét 18-25 éves diákok és fiatal hálózati szakemberek 
számára. A versenyre február 28-ig lehet jelentkezni a http://es.netskills.hu oldalon. 

• A „szakmák Európa bajnokságának” is nevezett verseny hazai győztes csapata képviselheti 
Magyarországot a belgiumi Spa-Francorchamps-ban, az informatikai hálózati rendszergazda 
szakmában. 

• Idén a verseny fő támogatói a Profession.hu, a Cisco Magyarország, a Microsoft 
Magyarország Kft. és az IT Services Hungary Kft. 

 

 

Az Euroskillsről 
Az EuroSkills (www.euroskills.org) Európa legnagyobb szakmai 
versenye. A kétévenként megrendezett megmérettetésen 
kontinensünk legjobb fiatal szakemberei vetélkednek negyvennél is 
több szakmai területen. A soron következő EuroSkills 2012 a 
Belgiumban lesz, október 4-6. között, több mint 30 ország közel 
500 versenyzőjével (www.euroskills2012.info).  

 

A magyarok hagyományosan jól szerepelnek 

A 2010-es portugáliai verseny hálózati informatika szakmának 
rendezett magyarországi selejtezőjén több mint 400 fiatal indult. A 
győztesként kikerülő csapat Lisszabonban bebizonyította, hogy 
helye van a legjobbak között: mindössze néhány ponttal lemaradva 
a dobogóról a 4. helyen végeztek. Egyéniben még ezt a teljesítményt 
is felülmúlva egy arany, egy ezüst és egy bronz medállal 
térhettek haza versenyzőink.  

 

A hazai selejtezőkre már lehet jelentkezni 

A hazai válogató szervezését 2012-ben ismét felvállaló HTTP Alapítvány ezúttal is több száz képzett 
magyar hallgatót és szakmabeli fiatalt vár az eseményre. 

http://es.netskills.hu/�
http://www.euroskills.org/�
http://www.euroskills2012.info/�


A verseny két részből fog állni. Az első forduló 2012 márciusában lesz, ahol a háromfős csapatoknak online 
feladatokat – teszteket, és szimulált hálózati feladatokat – kell megoldaniuk. Innen a hat legeredményesebb 
csapat jut tovább. 

A 2012. áprilisi kétnapos döntőre a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Szakma Sztár Fesztiváljának részeként kerül sor a 
Hungexpo „D” pavilonjában. Az esemény évről évre több mint 
tízezer látogatót fogad. A fináléban a csapatoknak egy cég 
mindennapi működésében felmerülő valós informatikai 
problémákat kell majd megoldaniuk. 

Amellett, hogy a versenyzők értékes nyereményekkel térhetnek 
haza, a legjobbak megtiszteltetése, hogy a döntőt követő öthónapos 
felkészülés után Magyarországot képviselve megmérkőzhetnek 

Európa legjobbjaival Belgiumban. 

Online jelentkezés és folyamatos információ a versenyről: http://es.netskills.hu. 

 
 
A HTTP Alapítványról 

A HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány) non-profit közhasznú alapítvány. Fő célja az 
informatikai iparág szakember - utánpótlásának biztosítása, valamint informatikai hálózati képzések megvalósítása. Együttműködik 
a Cisco Hálózati Akadémia Programban és a Microsoft IT Akadémia Programban résztvevő oktatási intézményekkel, és 
kapcsolatban áll a programot támogató más, hasonló profilú hazai és nemzetközi cégekkel ill. civil szervezetekkel. Az Alapítvány 
nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedésének elősegítésére.  

www.http-alapitvany.hu  
 
 
 A Profession.hu-ról  

A Profession.hu Magyarország piacvezető állásportálja, amely a teljes álláskeresői piac 73%-át* eléri. 2005 óta meghatározó 
szereplője a magyar álláskeresői piacnak. Éves szinten több mint 7000 vállalkozás választja, a mikrovállalkozásoktól a legnagyobb 
hazai cégekig. Oldalára évi közel 100 ezer állásajánlat kerül ki, 2009-ben több mint 2,5 millió jelentkezés futott át a Profession 
rendszerén.  

A partneroldalainak köszönhetően országos és szakma-specifikus – kiemelten IT – elérést tud biztosítani. A Profession.hu tagja a 
„The Network”-nek, a világ piacvezető állásportáljait tömörítő nemzetközi szervezetnek.  

*Ipsos-Gémius, 2010 július  
 

A Cisco Systemsről 

A Cisco (NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információk a weben a 
http://www.cisco.com illetve a http://newsroom.cisco.com oldalon olvashatók. 

 

A Microsoftról 

A Microsoft a személyi számítógépekre írt szoftverek legnagyobb gyártója a világon. Széles termékválasztéka az operációs 
rendszerektől és alkalmazásoktól kezdve az összetett hálózati szoftverekig, üzleti szoftverekig és internetes technológiákig terjed. A 
céget William H. Gates és Paul G. Allen alapította 1975-ben. Mára a világ több mint 90 országában van jelen, dolgozóinak száma 
pedig meghaladja a 80 000 főt.  

A Microsoft Magyarország 1993-ban alakult, mindössze 2 fővel. Dolgozóinak létszáma jelenleg megközelíti a 150 főt. A Microsoft 
Magyarország 2003-ban és 2006-ban elnyerte a „Legjobb Munkahely” címet.  

A hazai leányvállalat több éve támogatja az EuroSkills versenyt, hiszen informatikai nagyvállalatként elkötelezett a fiatal generáció 
oktatása iránt. A Microsoft egyik legsikeresebb. Partners in Learning (PiL), azaz „Társ a Tanulásban” programjának is fő feladata a 
közoktatásban tevékenykedő tanárok és diákok fejlődéséhez szükséges eszközök és tananyagok biztosítása; a digitális írástudás és az 
informatika által támogatott oktatás elterjesztése.  

http://es.netskills.hu/�
http://www.cisco.com/�
http://newsroom.cisco.com/�


http://www.microsoft.hu/oktatas/pil.mspx 
 
Az IT Services Hungary Kft.-ről 
Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems nemzetközi termelési 
láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató 
központja, mely 2008-ban elnyerte az „Év befektetője” díjat. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások 
széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és 
rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint várja tapasztalt 
informatikusok jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 
 
További információk: 
Sisák Zoltán 
HTTP Alapítvány 
zoltan.sisak@http-alapitvany.hu 
30 2934494 
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