
 
 

 
Dorogi Ipartestület XXI. sz. hírlevele 

 
 
 
Kedves Vállalkozó Társunk! 
 
 
Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-
koztatást adni: 
 
 

1. Dorogi Ipartestület Menedzser Klubjának GDPR képzési előadása 
2. Digitális szakadék áthidalására kiírt pályázat felhívása 

 
 
 
Dorog, 2018. szeptember 14. 
 

 

Üdvözlettel:  
Szűcs György 
Elnök 
Dorogi Ipartestület 

 
 Kedves Tagtársak, Vállalkozók! 

Tisztelt Polgárok! 

 
Az elmúlt időszakban nagy közérdeklődés mellett zajlott a sajtóban, és a média 
más hírközléseiben az Európai Unió szabályozásának az ismertetése a személyes 
adatok gyűjtése, tárolása, kezelése tárgyában angol rövidítéssel a  
 

GDPR tekintetében 

 
Ipartestületünket is sokan keresték, és igényelték azt, hogy nyújtsunk segítséget 
ahhoz, hogy meg tudjanak felelni kötelezettségüknek ebben a témában. 

  
Ipartestületünk elnöksége úgy döntött, hogy a Menedzser Vállalkozói Klub fog-
lalkozás keretében megszervezi neves előadó segítségével ezt a tájékoztatást a 
következő helyen, és időpontban. 
 
 
 
 



 

 
A Menedzser Klub  

Időpontja: 2018. október 01.   1600 

Helyszíne: Dorogi Ipartestület Oktatóterme  
  2510 Dorog, Orgona u. 2. 

Előadó: Felkérés alatt  
 
Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat 
 

2018. szeptember 24.  1400 óráig 
 
az ipartestület elérhetőségeinek valamelyikén jelezze felénk. 
 
Erre azért van szükség, hogy ha az érdeklődés olyan nagy lesz, hogy az oktatóte-
rembe nem férünk el, időben tudjunk nagyobb helyszínt választani az eredeti 
időpontra, de máshová Dorogon.  
 
Várjuk jelentkezésüket a sikeres rendezvény megszervezésének segítésére.  
 
Dorog, 2018. szeptember 14. 
 

Üdvözlettel:  
                                                                 Szűcs György 

Elnök – Dorogi Ipartestület 
 

Kedves Tagtársak! 
Kedves Vállalkozó társak! 
Kedves Érdeklődő Polgárok! 
 
 
A Dorogi Ipartestület elmúlt években végzett képzési tevékenységének köszön-
hetően az alábbi ajánlatot kapta a TAMIÁSZ Intézet Oktatás szervező Kft-től 
Egerből. 
 
A GINOP 612 "Digitális Szakadék áthidalása" program keretein belül azon 
a településen, ahol cégük/intézményük székhelye található 16 - 64 év 
közötti személyeket vonhatunk be egy alapfokú számítástechnikai 
tanfolyamra (az, hogy a településre legyen valaki bejelentkezve, 
nem feltétel). A képzés 100 % állami támogatás mellett valósul meg,35 
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tanórában. A 35 órát 9 napon belül kell leoktatni a pontos időpontot – egyéni 
egyeztetésen alakítjuk ki. 
 
A tervezett oktatás a Dorogi Ipartestület oktatótermében (2510. Dorog, Orgona u. 
2.) tervezzük. 2018. október vége, november elejei időszak között 15 fővel indul-
nak a tanfolyamok. 
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy itt a támogatást nem a cég, vagy szervezet, 
hanem dolgozók, a jelentkezők, a tanfolyamon részt vevő emberek, mint magán-
személyek kapják meg, így a vállalkozásnak, szervezetnek, önkormányzatnak, 
intézménynek nem kell megfelelnie semmilyen olyan kritériumnak, amelynek 
egyébként egy általános pályázat beadási eljárás esetén kellene. 
 
A leírtakból látható, hogy egy rendkívül kedvező, helyben megvalósításra kerülő 
oktatásról van szó, aminek kritériumai rendkívül kedvezőek, ezért kérjük, hogy 
akinek hiányzik a mindennapjához, munkájához a digitális ismeretek alapfokú 
használatának ismerete, azok kérem, jelentkezzenek az alábbi lapon a Dorogi 
Ipartestületnél, hogy el tudjuk kezdeni megszervezni a tanfolyamot (tanfolyamo-
kat) Használják ki ezt a lehetőséget, amire nem tudjuk, hogy mikor nyílik újból le-
hetőség 
 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 
 
 

Dorog, 2018.09.14. 
 

Üdvözlettel:  
                                                                 Szűcs György 

Elnök – Dorogi Ipartestület 
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