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BESZÁMOLÓ 
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 

2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú 
mellékletét képezi. Az Alapítvány közhasznú tevékenységeket végez céljai elérése érdekében 
(Nyilvántartási szám: 7399), a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény  
26. §. c. pontjában meghatározottak szerint.  

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

Az Információs Társadalomért Alapítvány (ITA) tevékenységének jelenlegi szakaszában az 
INFOTA Kutatóintézet keretei között kutatási, fejlesztési, innovációs és alkalmazásfejlesztési, 
oktatási és ismeretterjesztési tevékenységét végez, komoly hagyományt teremtve ezzel az 
elméleti kutatók, a gyakorlati fejlesztők és alkalmazók együttműködésének integrált 
megvalósítása terén – különösen a szolgáltatói szektorban. 

Az ITA alkotóközösségének gerincét tudományos fokozatokkal bíró, több évtizedes 
tudományos kutatási és egyetemi oktatási múlttal rendelkező munkatársak, valamint szintén 
jelentős üzleti illetve közigazgatási tapasztalattal, közép- és felsővezetői gyakorlattal 
rendelkező szakemberek alkotják, akik közreműködnek a kutatásokban feltárt területek 
oktatásba való gyors visszaforgatásában is.  

Az INFOTA fő célja tudásközpontok építése, amelyek magától értetődően szerves részét 
képezik a korszerű tudományos ismeretek társadalmi és gazdasági hasznosításának. 
Elsősorban az információ és a tudás kezelésének, s a ma ennek meghatározó technikai hátterét 
képező számítástechnikának és informatikának alkalmazás-centrikus felfogását, humán, 
szervezeti, jogi, menedzsment- és társadalomtudományi aspektusait, illetve interdiszciplináris 
megközelítését kívánja meghonosítani. Így a következő területekkel foglalkozik: módszertan, 
elméleti és implementált modellkészítés, folyamatdefiníció, ajánlások, szabályzatok, 
szoftverfejlesztés, tananyagfejlesztés, oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetűek 
támogatása.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2010-ben a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény 12. § (2) bekezdése alapján 01600 sorszám alatt 
nyilvántartásba vette az Alapítványt, mint önkénteseket fogadó szervezetet. Az ITA 
projektjeihez foglalkoztat önkéntes munkatársakat. Egyrészt szakmai gyakorlatos egyetemista 
illetve főiskolás diákokat, PhD hallgatókat, akik részt vesznek a folyamatban lévő 
kutatásokban, új témákat hoznak, cserébe megismerkedhetnek kutatási módszertanainkkal, az 
adatgyűjtés, -feldolgozás, -nyilvántartás eszközeivel. Emellett kiadványainkban publikációs 
lehetőséget is tudunk nyújtani a számukra. Konzultációval, hazai és nemzetközi 
kapcsolatainkkal támogatjuk a szakdolgozatok, tézisek kidolgozását. 

Másrészt örömmel adunk teret az önként, nem ritkán pusztán a kutatómunka öröméért 
dolgozó, nemzetközi hírű, nyugdíjas professzorainknak is. 
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Közvetlen kapcsolataink vannak felsőoktatási intézményekkel, többek közt a legfontosabbak 
a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával, a Pécsi és Szegedi Tudományegyete-
mekkel, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel. Mint felnőttképzési akkreditációval 
rendelkező intézmény, felnőttoktatás és ismeretterjesztés céljából országszerte széles palettájú 
oktatásokat szervezünk egy-két napos időtartamú tanfolyamtól a több hónapos szakmai 
képzésig. 

Az elmúlt év során régi és új külföldi partnereinkkel dolgoztunk együtt nemzetközi 
pályázatok készítése során, többek között: 

 Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Interkulturalität 
UNESCO Chair in Heritage Studies, Cottbus, Németország 

 Europa Nostra, Hága, Hollandia 

 GAIA-Heritage, Beirut, Libanon  

 Green Lines Institute, Barcelos, Portugália 

 HISBIM, Eskisehir, Törökország 

 Osmangazi Egyetem, Törökország 

 Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium 

 Old Town Renewal Agency, Vilnius, Litvánia  

 Sveučilište u Zagrebu, Zágráb, Horvátország 

 Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Litvánia 

 Baltic Amadeus, Joint Stock Company, Litvánia 

 Vision S.P.zoo, Lengyelország 

 Az UNESCO „Culture, Tourism, Development” UNITWIN hálózata 

 Università di Ferrara, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di 
Scienze per i Beni Culturali e Ambientali, Insegnamento di Progettazione Europea per 
i Beni Culturali, Olaszország 

 Szövetség a Közös Célokért (SZaKC), Szlovákia 

 Dunaszerdahelyi Régiófejlesztési Ügynökség, Szlovákia 

A pályázatok eredményétől függetlenül, külföldi egyetemi és kutatóintézeti partnereinkkel 
közös kutatások indítását tervezzük pénzügyi modellezés, dokumentum menedzsment, 
szimuláció, oktatás valamint kulturális örökségek témakörben, EU illetve bilaterális pályázati 
finanszírozásában. 

Egyik legfontosabb tevékenységi szféránk az informatikai, biztonságtechnikai és 
örökségvédelmi kutatások eredményeinek oktatási területen történő hasznosítása. A Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskolával (BKF) együttműködünk a Bank- és pénzinformatikai 
posztgraduális képzésben, amely egyedülálló Közép-Európában, valamint összeállítottuk a 
SzEK-kel együttműködve az E-business menedzsment szakirányú továbbképzést. A Pécsi 
Tudományegyetem posztgraduális örökségmenedzser képzésében az információmenedzsment 
modult készítettük el 2010 folyamán, melyet 2011-ben továbbfejlesztettünk, és a tárgyakat is 
mi fogjuk oktatni. Kiemelt célunk továbbra is, hogy elősegítsük a bármilyen szempontból 
(fizikai, területi) hátrányos helyzetűek képzését, társadalmi integrációját.  
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1% felhasználás 

2009 végén jutott el hozzánk a 2008. évi adókból felajánlott 73.924 forint, melyből 2010 
folyamán 22.177 forintot működésre, a nagyobb részt, 51.747 forintot Alapító Okiratunknak 
megfelelően közhasznú tevékenységre fordítottuk. Ennek keretében kidolgoztunk egy olyan 
ismeretterjesztő eseményeken, oktatáson, e-learningen és elektronikus közösségi tereken 
alapuló programot, amely alkalmas a digitális írástudatlanság csökkentésére. A koncepciót a 
Magyar Telekom számára bemutattuk, a megvalósítás kereteit kidolgoztuk, jelenleg a Magyar 
Telekomnál vár a projekt indítása. 

2010-ben a 2009. évi adókból 583.395 forint felajánlott összeg érkezett. Az előző évi 
MENET pályázat támogatásából 2010. szeptember 30-ig biztosítottuk az eMagyarország 
pontokon az általunk készített, vállalkozási, internet-használati, valamint az állampolgári 
ügyek internetes intézését oktató tananyagok működését. Annak érdekében, hogy a 
népszerűvé vált és hasznosnak bizonyult programok október 1-jétől is használhatók legyenek, 
a számunkra 2010-ben nyújtott 1%-os adományból 150 ezer forintot fordítottunk változatlan 
működtetésükre országszerte több mint 2000 helyen. 

2011-ben a 2010. évi adókból 143.036 forint felajánlott összeg érkezett. 

Az 1%-os támogatás segített hozzá minket, hogy – szintén az Alapító Okiratnak megfelelően 
– támogassuk a helyi kulturális élet fejlesztését, és az Alapítvány közhasznú tevékenységei 
keretében tudományos kutatást végezve nevelő és oktató munkát folytassunk a 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén, egyúttal a kultúra szolgálatában.  Így állt 
módunkban folytatni az ITA könyvsorozatának az ALMA MATER-nek a kiadását. 2009-ben 
jelent meg a „Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 1. Világörökség és kezelése”, majd 
2010-ben az 1%-os támogatás ki tudott egészíteni egy pályázati támogatást annyira, hogy meg 
tudtuk jelentetni ugyanennek a kötetnek az angol nyelvű kiadását. 2011-ben pedig az NCA 
támogatása hozzásegítette az Alapítványt, hogy megjelentesse a „Tanulmányok az 
örökségmenedzsmentről 2. Kulturális örökségek kezelése” című kötetet. Ebben a témakörben 
ilyen, oktatási célokra is használható, de kulturális intézmények tulajdonosai, kezelői számára 
is új, a megőrzéshez létfontosságú ismereteket nyújtó tanulmánykötet hazánkban még nem 
jelent meg ezt megelőzően. Magyarországon több intézmény foglalkozik a világörökség 
oktatásának bevezetésével az UNESCO oktatási csomagja alapján, mely sok ország- és 
helyspecifikus anyagra, módszertanra támaszkodik. Ezt egészíti ki a szellemi örökségeket 
bemutató kötet, mely szakmai körökben jelentős ismertséget váltott ki. 
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2. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

Az Alapítvány, mint tudományos kutatóintézet tudásközpontokat épít. Fő kutatási célja az 
információ és a tudás kezelésének, a számítástechnikának és informatikának alkalmazás-
centrikus felfogását, illetve humán, szervezeti, jogi, menedzsment- és társadalomtudományi 
aspektusait, interdiszciplináris megközelítését megvalósítani és közzétenni. Az így kialakított 
kutatási témakörök a következők: 

 Adat- és szövegbányászat 

 Adatvédelem, információszabadság 

 Digitális archiválás és dokumentummenedzsment 

 Döntéstámogatás (vezetői, beszerzési, stb.) 

 E-business rendszerek és technológiák 

 E-learning, élethosszig tartó tanulás 

 Gazdasági és technológiai trendelemzés 

 Gazdaságmodellezés, mikroszimuláció 

 HR tevékenység támogatása 

 Információ- és tudásmenedzsment 

 Információ-visszakeresés és tartalomelmélet 

 Informatikai biztonság menedzsment 

 Kereskedelmi és értékesítési folyamatok támogatása 

 Kutatási és oktatási tevékenységek outsourcingja 

 Mobileszközök pénzügyi, ipari, kereskedelmi, turisztikai alkalmazásai 

 Pénzügyi informatika 

 Pénzügyi intézmények, termelő és szolgáltató szervezetek üzleti folyamatai 

 Scoring, ügyfél- és partnerminősítés, lemorzsolódás becslés 

 Szoftverfejlesztés és webes tartalomfejlesztés 

 Tömeg-kiszolgálási folyamatok optimalizálása, diszkrét szimuláció 

 Tudásbázisok fejlesztése 

 Világörökség, kulturális örökség, szellemi örökség, turizmus 

A fenti kutatási területeken partnereinkkel közösen igény szerint dolgozunk azért, hogy. 
Alapítványunk, és az ennek keretében működő INFOTA Kutatóintézet egyik alapvető 
célkitűzését, az informatika fejlesztések támogatását minél szélesebb körben megvalósítsuk 
Magyarországon.  

Ennek egyik szegmense olyan tudományos ismeretterjesztés, mely a mindennapi tudományt, 
az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív tudományos felfedezéseit 
közérthető módon közvetíti a lakosság számára.  
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Áttekintjük, hogy az üzleti információfolyamat modellből milyen lépések vezetnek az üzleti 
informatikai rendszer megvalósításáig. Ennek kapcsán megismerhetők az informatikai 
rendszerek elméletei, a társadalmi-gazdasági rendszerek tulajdonságai és az ezekből eredő 
követelmények az információrendszerek tervezésével és szervezésével szemben. Ebbe a körbe 
tartozik még a számítógépes feladatok kijelölése, ember-gép és ember-ember kapcsolatok, 
informatikai stratégia. informatikai biztonság, 

Kutatóink 2011-ben végzett munkái 

Biztonságmenedzsment Kutatócsoport: Aktuális, naprakész, kutatási eredményeiket 
beépítették az Informatikai Biztonsági Szakértő képzésünk tananyagába. Megjelent a 
kutatócsoport vezetője, dr. Vasvári György által összeállított Tanulmányok az informatikai 
biztonságmenedzsment témaköréből című könyv.  

Kulturális Örökségvédelmi Kutatócsoport: Számos hazai és külföldi konferencián 
publikálta eredményeit a szellemi és épített örökség kapcsolatának, a tárgyi örökségek, 
múzeumok bemutatási lehetőségeinek témakörében. Megjelent az Alma Mater Tanulmányok 
az örökségmenedzsmentről 2. Kulturális örökségek kezelése című kötet az NCA 
támogatásával. Több előadást tartottunk a kulturális örökség megőrzéséről, előkészületeket 
folytattunk a Pécsi Tudományegyetem posztgraduális örökségmenedzser, és a BKF 
világörökség szakirányú képzésekhez.  

McLeod Institute of Simulation Sciences, Hungarian Satellite Center: Az EU 
EUROSTARS kiírására 2010-ben kidolgozta a PEN projekt koncepciót külföldi partnerekkel 
együttműködve, melynek megvalósítása 2011-ben megkezdődött. A PEN (Productivity 
Effectiveness Navigator) döntéstámogató szoftver feladata olyan forgatókönyvek előállítása, 
amely egyes, a termelést érintő események (nagyjavítást igénylő berendezés meghibásodása, 
beszállító kiesése, természeti katasztrófa okozta logisztikai problémák, stb.) bekövetkezésekor 
a helyzet hatékony kezelésére, a veszteség minimalizálására alkalmasak. A projekt magyar 
résztvevői forráshiány miatt nem kaptak támogatást ellentétben a többi külföldi partnerrel, 
ahol a nemzeti forrásokat rendelkezésre bocsájtották. Az ITA döntése alapján továbbra is részt 
vesz a projektben, a szükséges forrásokat saját erőből valamint egyéb pályázati források 
bevonásával és a külföldi partnerek segítségével igyekszik előteremteni. A projekt májusi 
elindulásától kezdődően kutatóink több fontos kutatási eredményt, modellt és módszert tettek 
le az együttműködő partnerek asztalára az előzetesen tervezett ütemezésnek megfelelően. 
Ezek közül a legfontosabb hozzájárulásunk a Referencia Modell kidolgozásához, a 
követelmény specifikációhoz, valamint a funkcionális architektúra modelljének vázlatához. 

Az ITA többi kutatócsoportja is igyekezett terveinek megfelelően végezni munkáját, de a 
jelentős forráshiány sajnos igen lelassította a folyamatban lévő kutatásokat. 

Tanulmányok, kutatási-fejlesztési eredmények 
Az INFOTA Kutatóintézet kutatási, fejlesztési, innovációs és alkalmazásfejlesztési 
tevékenységét a banki és a tágabban értelmezett pénzügyi területek szakmai képviselőinek 
igényei szerint végzi, komoly hagyományt teremtve ezzel a pénzügyi informatika elméleti 
fejlesztése és gyakorlati alkalmazása területén. A Kutatóintézet szakmai képviselői az 
Alapítványban meghatározó szerepet vállalnak, egyúttal biztosítják a minőségi és magas 
színvonalú kutatási munka folyamatosságát is: a kutatási területek feltárását, az egyes konkrét 
kutatási témákat, elemzéseket és projekteket így végzik jelenleg az alapítványi keretben 
működő INFOTA Kutatóintézetben. 
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Saját kezdeményezésű illetve megbízásokra végzett kutatásaink eredményei témakörökként a 
következők: 

 Tanulmány a biztonságos kommunikáció követelményeiről, az államigazgatási 
dokumentációkezelési eljárásokban. 

 Tanulmány az elektronikus archiválás követelményeiről, az államigazgatási 
dokumentációkezelési eljárásokban.  

 A mobilitás támogatása az EU-ban elektronikus munkakönyvvel (QSP) – 
„Towards the implementation of the European Qualification and Skills’ Passport in the 
Hospitality Sector” – témakörben pályázati munka készült el, javasolva a 
szakképesítések listájának összehasonlítását; a QSP technikai megvalósítási 
lehetőségeit a vendéglátóipari szektorban; továbbá a QSP és az EQF, illetve az 
EURES taxonómiák szabványainak összevetését. 

 Nyerjen időt! – Office Fitness Klub: E képzési módszertan és oktatási szolgáltatás 
keretében az irodai munka hatékonyságának növelésére kreativitást és hatékonyságot 
növelő képzést és konzultációs lehetőséget ajánlunk azok számára, akiknek 
mindennapi munkájából sok időt vesz el például Excel táblázatok létrehozása és 
kezelhetővé tétele, szövegszerkesztés és -formázás, levelezés, prezentációk készítése, 
tematikus keresés az interneten. Közös munkával megkönnyítjük a mindennapi 
munkafeladatok gyorsabb, hatékonyabb, egyszerűbb elvégzését. Együtt gondolkozva 
módszereket dolgozunk ki a napi rutin meggyorsítására. Kifejezetten napi munkák 
megoldásához szükséges ismereteket adunk át. Új gondolkodásmódot alakítunk ki, 
ezzel biztosítva a hatékonyság növelését, és megmutatjuk a rejtett lehetőségeket a 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) használatában. 

 A Programnavigátor tartalomkezelő szoftverrendszer telepítési feltételeinek 
részletes és konkrét helyszínre történő kidolgozása történt meg önerőből és önkéntesek 
támogatásával. Emellett finomítottuk az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
információ-karbantartási modell működtetési rendszerét.  
Előkészítettük a turisztikai Programnavigátor rendszer pilot bevezetését egy soproni 
szállodában a környék turisztikai információáramlásának megkönnyítésére. 

 Mobilkód alapú audioguide rendszer technológia: A turisztikai fejlesztési projektek 
eredményeiből fakadó vonzerő változások hatással vannak a látogatók körére, ezért 
újszerűen kell megszervezni számukra a tájékoztatási rendszert. Az általunk 
kifejlesztett technológiai keretrendszer egyik kulcseleme a mobilkód (QR code – 
Quick Response code), amely szinte bármilyen szöveges információ kódolására 
alkalmas, nyomtatott felületekre felvihető kétdimenziós vonalkód. A mobilkód 
ügyféloldali használatának feltétele egy kamerával és adatkommunikációval 
rendelkező mobiltelefon valamint egy olyan szoftver a telefonon, ami értelmezni tudja 
a mobilkódot. Ma már a gyengébb készülékek is rendelkeznek ezekkel a feltételekkel, 
és az adatforgalomi díjak egyre olcsóbbak lesznek, továbbá a kódolvasó szoftver is 
ingyenesen telepíthető szinte az összes telefonra.  
A mobilkódos alkalmazás demonstrációs célú telepítését előkészítettük a budapesti 
Sas-hegyi tanösvény és a soproni Liszt Ferenc városi körséta helyszíneken,  és 
várhatóan 2012 tavaszán elindul a szolgáltatás.  
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 Online videó-alapú tudásbázis menedzsment motor: Különféle e-learning 
alkalmazások alapelemeként felhasználható technológia, amely lehetővé teszi 
szemantikusan indexelt, nem lineáris videóanyag készletek interaktív kezelését. 

 Internet biztonsági sérülékenységek és azok gazdasági kihatásait 
összefüggéseiben vizsgáló tudásbázis: Sokéves kutatási munkánk egyfajta 
összegzéseként egy olyan belső kutatást végeztünk, amely egységes és rugalmasan 
alkalmazható tudásbázisba gyúrja össze az iparági tapasztalatokat, a legújabb kutatási 
eredményeket, valamint ezeket belső összefüggésrendszerek felismerésével tovább 
gazdagítottuk. Így előállt egy olyan új tudásbázis, amely minőségében lényegesen 
magasabb szintű alapul szolgálhat az információbiztonsági kockázatok egyes fajtáinak 
gazdasági hatásvizsgálataihoz.  

 Speciális tudásleképezési eljárás mesterségek gyakorlati fogásainak digitális 
megőrzéséhez és disszeminációjához: Munkatársaink több mint 15 éve foglalkoznak 
kulturális örökségünk digitalizálásával. Az elmúlt időszakban felismertük azt, hogy 
lényegében megoldatlan probléma a mesterségek idős képviselőinek tudását átmenteni 
a jövő generációi részére. Kutatási és fejlesztési munkáink eredményeképpen egy 
olyan módszertan és eljárásrendszer alapjait fektettük le, amely első kísérleteink 
alapján bizonyítottan képesek a korábbiaknál lényegesen hatékonyabban támogatni 
digitális eszközökkel a mesterek tacit tudásának átörökítését.  

 Tudásbázis-kezelő technológia kialakítása call center környezetek számára: A 
piacon kapható call center rendszerek klasszikus tudásmenedzsment támogatása 
szakmai szemmel nézve általában kimerül a listák kezelésében és különböző adatbázis 
keresési szolgáltatások integrálásában. Az általunk kidolgozott technológia alkalmas 
akár szemantikusan indexelt tudáselemek kezelésére is, valamint képes nem 
szokványos kommunikációs perifériák és csatornák integrálására is, mind az 
adatgyűjtés, mind a navigáció, mind pedig a prezentáció oldalán. A technológiát 
kísérleti rendszerben implementáltuk egy nagy kereskedelmi vállalatnál. 

 PEN koncepció modell Termelési folyamatokat megzavaró események hatásának 
kezelésére irányuló folyamat-szimulátor koncepció.  

 Informatikai beszállító kiválasztását támogató tenderértékelő modell: A hazai 
informatikai beruházási, beszerzési gyakorlatban a döntéshozók jellemzően gazdasági 
szakemberekből állnak és az informatikai jellemzők a döntés meghozatalakor 
megfelelő kompetenciák hiányában másodlagossá válnak, illetve a másik esetben csak 
informatikai jellemzők alapján hozzák a döntéseket a gazdasági paraméterek 
megfelelő kezelése nélkül. Ezért szükségesnek láttuk egy olyan kiegyensúlyozott 
módszertan létrehozását, amely mindkét szakterület szempontrendszerének együttes 
figyelembe vétele mellett képes a döntéshozatali folyamatot támogatni. 
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Publikációk 

Kutatóink rendszeresen publikálnak, előadnak hazai és nemzetközi konferenciákon. A 
legjelentősebbek 2011-ben a következők voltak: 

 Dr. Horváth Attila: IT és hálózati sérülékenységek tovagyűrűző hatásai a gazdaságban, 
NETWORKSHOP 2011. konferencia, Kaposvári Egyetem, 2011. április 27-29. 

 Kiss Ferenc-Bassa Lia: Preservation of Traditional Craftsmanship Practices. Sharing 
Cultures 2011 - 2nd International Conference on Intangible Heritage. Tomar, 
Portugália, 2011. július 3-6. 

 Kiss Ferenc: Smart city kutatások. Magyar Közgazdasági Társaság 49. 
Vándorgyűlése, Pécs, 2011. szeptember 29.- október 1. 

 Dr. Horváth Attila: Informatikai sérülékenységek és kockázatok – a társadalmi-
gazdasági hatások tükrében (A második év eredményei), 8. Országos Gazdaság-
informatikai Konferencia OGIK’2011, Szent István Egyetem, Győr, 2011. november 
11-12. 

Saját kiadványaink 

 Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 2. Kulturális örökségek kezelése  

 Pénzinformatika Hírlevél – kéthetente megjelenő, ingyenes tájékoztató hírlevél 

 Vasvári György: Tanulmányok az informatikai biztonságmenedzsment témaköréből  

 Alma Mater sorozatban: Az információ- és tudásfolyamatokról 14 (szerkesztés alatt) 

Könyveink értékesítése közvetlenül tőlünk, honlapunkon történő megrendelővel, továbbá a 
Shopline-on (Bookline) és Könyvtárellátón keresztül történik. 
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3. KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

Bevezetés 

Az örökség a múltból ránk hagyományozott, vagy általunk az utókor számára megőrzendő 
érték. Az Információs Társadalomért Alapítvány sok éve, elkötelezetten munkálkodik a 
természeti és kulturális örökségek megóvása és bemutatása érdekében. Kutatásainkról eddig 
is számot adtunk számos tanulmányban, és egyedülálló, az oktatásban világszerte 
alkalmazható, a tájházakról is cikket tartalmazó sikeres szöveggyűjteményt adtunk ki a 
témakörben magyarul és angolul is. Az ismeretekkel segíteni szeretnénk az örökség 
értékeinek védelmét, környezetünk állapotának megőrzését, illetve javítását, mely 
összhangban van a helyi érdekekkel, és hozzájárul a kulturális identitás erősödéséhez.  

Az ITA kiemelt területként kezeli az örökségvédelmet és a turizmust is. Munkatársaink a 
Kulturális Örökségvédelmi Kutatócsoportunk keretében sok éve, elkötelezetten 
munkálkodnak a természeti és kulturális örökségek megóvása és bemutatása érdekében. Az 
utóbbi időben a szellemi örökségek (hagyományok, temetők, mesterségek) területén is 
végeznek kutatásokat. A modern technika lehetőségeit felhasználva elő kívánjuk segíteni a 
magyar örökségi értékek megőrzését, mely összhangban van a helyi érdekekkel, és hozzájárul 
a kulturális identitás erősítéséhez.  

Országos tájház adatbázis frissítése 

Magyarország teljes területét behálózó tájház jellegű, népi műemlékeiről szóló adatbázisunk 
összegyűjtött adatainak karbantartása folyamatos feladat. Ebből szeretnénk kiszűrni azt, hogy 
egy adott terület, pl. Közép-Magyarország területén a gazdasági értéklánc más, gyakorlati 
területeit (pincészetek, helyi hagyományőrző egyesületek, múzeumok) is be tudják vonni a 
hasznosításba. Az egyes örökségi elemek vizsgálati módszere fontos abból a szempontból, 
hogy miként vesznek részt jelenleg is, vagy miképp csatolhatók be a későbbiekben a fenti 
értékláncba, amely képes hozzájárulni az örökség megőrzéséhez, fenntartásához is.  

Ilyen lehet továbbá kapcsolódó szellemi örökségeket tartalmazó, szakmai, mesterségbeli 
ismertetők létrehozása a nyilvántartás és a multimédia eszközeivel. Az UNESCO szellemi 
örökségeket tartalmazó reprezentatív listájára most került fel a mesterségek megőrzését 
szolgáló francia civil mozgalom, mellyel már felvettük a kapcsolatot tapasztalatcsere céljából. 
A civil szervezetek egyik legfontosabb feladata a fentiekhez hasonló tevékenységek 
elvégzése, hiszen többrétegű és szerteágazó szakértelmet igényel, mellyel csak ilyen összetett 
szervezetek tudnak foglalkozni. Ezek közé tartozik a tájházak és gyűjteményeik állapotában, 
adataiban bekövetkezett változások (pl. árvízkárok, vörös iszap, esők) összegyűjtése, 
nyilvántartása is, hiszen a vizsgált tájházak lakott területen találhatók, vagyis fontos feltétel a 
lakosság érdekeinek képviselete is. Ebbe beletartozik az, hogy a helyi és regionális 
kormányzati testületek költségvetésében nem, vagy csak nagyon csekély mértékben tud 
sajnos külön szerepet kapni az örökséggel kapcsolatos tevékenység. Ebben a munkában tud 
segíteni az ITA közhasznú kulturális tevékenysége révén. 

Kihaló népi mesterségek digitális megőrzése 

A korábban említett módszertanunk speciális tulajdonságait kihasználva kísérleteket tettünk 
egy-egy idős kézműves (kékfestő, csipkekészítő) mester alkotási folyamatának rögzítésére oly 
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módon, hogy lehetővé váljon az adott, kihaló félben levő tudás minél pontosabb megőrzése 
illetve rekonstruálhatósága. E munka kapcsán szakmai kapcsolatot tartunk fenn a 2010 
decemberében az UNESCO Szellemi Örökségek reprezentatív listájára felvett, francia 
„Compagnonnage” mozgalommal és a magyar Szellemi Kulturális Örökségek 
igazgatóságával. A munka kiegészítéseként megpályáztuk és támogatást nyertünk az NCA-nál 
a Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 2. – Kulturális örökségek kezelése című kötet 
megjelenésére is. 
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4. OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS 

Az Alapítványt az alábbi felnőttképzési tevékenységekkel és szolgáltatásokkal a Fővárosi 
Munkaügyi Központ 01-0824-06 nyilvántartási számon vette nyilvántartásba, az intézményi 
akkreditációs szám: AL-1757. Tanfolyamainkat igény szerint rendszeresen, nyilvánosan 
meghirdetjük, és megszervezzük Budapesten illetve vidéki oktató helyszíneken. 

Az Információs Társadalomért Alapítvány és a keretei között működő INFOTA Kutatóintézet 
munkacsoportjai rangos kutatóikkal, oktatóikkal az elmúlt években mind a kutatás-fejlesztés, 
mind a képzés területén hazai és nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki maguknak.  

INFOTA Kutatóintézet egyik alapvető célkitűzése az informatika magyarországi 
fejlesztésének támogatása. Ennek egyik szegmense olyan tudományos ismeretterjesztés, 
mely a mindennapi tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív 
tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetíti a lakosság számára. Ebbe beletartozik 
az információs társadalom eszméjének, kultúrájának bevezetése és meghonosítása a 
magyarországi és határon túli lakosság körében; az infokommunikációs technológiák és az új 
média lehetőségeinek megismertetése, a digitális írástudás terjesztése, a minőségi online 
tartalmak népszerűsítése. 

Munkánk során kiemelten fontos területként kezeljük az oktatást, ezen belül is a 
gyakorlatközpontú, alkotó jellegű tudást. Célunk, hogy a megfelelő eszközök segítségével 
hatékony megoldásokat biztosítsunk partnereinknek. Tanfolyamaink tartalmi minőségét a 
gyakorló szakemberekből és tapasztalt egyetemi oktatókból álló tanári gárdánk biztosítja. 

Munkatársaink felsőoktatási jelenléte és áldozatos órán kívüli munkájának kapcsán 
kutatásainkba jelentős számú graduális, posztgraduális és PhD hallgató kapcsolódik be, főként 
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola közül, akiknek rendszeres lehetőséget biztosítunk a szakembereinkkel történő 
konzultációkra. Segítségünkkel tanulmányok, szakdolgozatok, TDK munkák, publikációk 
készültek. Ugyanezek a diákok önkéntesként, kutatóként és a későbbiek során kapcsolati tőkét 
jelentve partnerként továbbra is szívesen dolgoznak velünk, ezzel is szélesítve kínálati 
listánkat.  

Alapítványunk 2006 óta regisztrált és 2008 óta akkreditált felnőttképző intézmény. 
Oktatásaink szerepelnek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, illetve 
megfelelnek a szakképzési hozzájárulás, illetve a hazai és EU-s pályázati források 
igénybevételéhez szükséges feltételeknek. 

Széles képzési kínálatunkban többek között megtalálhatók a következő témakörök: a 
vállalati menedzsment számára szükséges információ-, projekt- és tudásmenedzsment 
ismeretek, a vezetői munka informatikai támogatása, valamint a különböző típusú szervezetek 
informatikai stratégiájának meghatározása révén folyamataik nem-informatikusi felügyelete. 
Segítünk kialakítani, illetve fejleszteni a szervezetekben az üzleti/gyártási/működési/döntési 
folyamatokat, a szervezeti belső tudásmegosztási és kommunikációs kultúrát, az informatikai 
biztonsági folyamatokat és az adatvédelmi kultúrát. Emellett e-business üzleti ismereteket 
adó, valamint a munkavállalók egészségmegőrzését célzó képzéseket is tartunk. Magasabb 
szintű elméleti háttérrel alátámasztott képzéseket is kínálunk az adatbányászat, 
rendszerelmélet, folyamatszervezés -szimuláció, -optimalizálás témakörökben. 
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Alapítványunk saját oktatótermén kívül rendszeresen szervez kihelyezett, a megrendelő 
igényeihez rugalmasan alkalmazkodó vállalati képzéseket a fővárosban és vidéken is. 

Sokrétű, hosszútávú együttműködési kapcsolatot építettünk ki magyar és külföldi 
egyetemekkel, főiskolákkal, oktató szervezetekkel, melyekkel közösen dolgozunk ki 
tananyagokat, és tervezünk közös oktatásokat nemzetközi részvétellel. 

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával együttműködve elindult ismét a Közép-
Európában egyedül álló Bank- és pénzinformatikai posztgraduális képzés, melyen néhány 
hallgató azóta már diplomát is szerzett. 

Szintén ebben a felsőoktatási intézményben indul el az ITA és Szövetség az Elektronikus 
Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK) részvételével az E-business 
menedzsmentképzés, mely képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan 
szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek alapos üzleti, menedzsment és áttekintő 
informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a gyakorlati elvárásoknak 
megfelelő követelményeket teljesíteni, és a szakterület igényeinek megfelelni.  

A felnőttképzési tevékenységünket a 2011-es évben a forráshiány, a 2012-es évben a 
Szakképzési Hozzájárulás felhasználásnak változása nehezítette/nehezíti. Az új 
szabályozásokból, új intézményrendszerekből, kialakulatlan gyakorlatokból adódó 
ismerethiányok miatt a kínálatunkban is megtalálható, speciális tartalmú képzéseink iránt nő 
az érdeklődés pl. informatikai biztonsági szakértő, belső adatvédelmi felelős.  

Meghirdetett oktatások 

 BAF – Belső adatvédelmi felelős 

 IBSZ – Az Információs Társadalomért Alapítvány Informatikai Biztonsági Szakértő 
tanfolyamot indított 2011 szeptemberében egyetemi és főiskolai előadók 
közreműködésével. 

 A számítógépes bűnözők eszköztára című képzés 

 HR Generalista képzés 

 Kisvállalkozások válságkezelési képességeinek fejlesztése 

 Projektmenedzsment 

 Elektronikus aláírás a gyakorlatban képzés 

 A Rend világa képzéssorozat 

 Patika- és orvoslátogatók számára tartandó e-business bevezető képzés 

 E-business menedzsment képzés 
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5. PÁLYÁZATOK 

A 2011-es évben a civil szervezetek számára a pályázati lehetőségek szűkültek, a civil szektor 
szereplői az előző éves keretösszeg felét kapták meg, továbbá várakozással tekintettek az új 
civil törvényre, az új pályázati rendszerre, a Nemzeti Civil Alapprogram szerepét átvevő, 
2012. március 30-án létrejött Nemzeti Együttműködési Alap működésére. Míg az előző év 
pályázati szempontból bizonytalan volt, a NEA létrejöttével most megalakultak a 
kollégiumok, és megjelentek az első pályázati kiírások is. 

Az év folyamán az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett a civil szektornak szóló első 
pályázati kiírások csak 2011 őszén jelentek meg.  A támogatott szervezetekkel a támogatási 
szerződések aláírása most van folyamatban. Pozitív hatással lehet számunkra viszont, hogy 
felgyorsítják a pályázati források szétosztását, mivel a most megjelenő pályázati kiírások  
elbírálására az új kormányrendelet szerint az Irányító Hatóságoknak 30-45 nap áll a 
rendelkezésére, így várhatóan az áprilisban beadott pályázati projektek legkésőbb júniusban el 
tudnak indulni. 

 
A határon átnyúló, területi együttműködési pályázatok e ciklusának (2007-2013) utolsó köreit 
2011. év második felében hirdették meg. Ennek keretében több, szoros, ígéretes 
együttműködést alakítottunk ki, és három, különböző pályázatot adtunk be szlovák 
partnereinkkel (egyenként kb. 35 millió forintos nagyságrendben). A pályázatok az előzetes 
formai értékeléseken megfeleltek, a tartalmi értékelésen magas pontszámot kaptak, a végső 
eredmények e hónap közepén várhatók. 

Beadott pályázatok 

Brókerképző: Unokám született!!! A pályázati projektünk célja egy olyan e-learning 
tananyag kidolgozása és elérhetővé tétele mindenki számára, amely közérthető módon mutatja 
be a hosszútávú befektetési lehetőségeket a lakosság, legfőképpen az újdonsült nagyszülők 
számára, akik valamilyen megtakarítás jellegű ajándékkal szeretnének akár életre szóló 
örömet szerezni unokáiknak. A szolgáltatás és a tananyag népszerűsítésében az 
eMagyarország Centrum munkatársai is részt vettek volna, azonban a pályázat forrás 
hiányában nem nyert támogatást.  

Támop 2.4.4-11. A projekt célja, hogy a Magyarországon távoktatással, Szlovákiában pedig 
irodai hálózattal, személyes konzultációval támogatott felnőttképzési tevékenységet 
integráljuk, és a határ menti vállalkozások számára olyan oktatási módszertant, tudásbázist és 
oktatási anyagokat dolgozzunk ki közösen.. 

HU-SK Közösen közös nyelven. Pályázati projektünk célja egy olyan központi kétnyelvű 
információrendszer, e-learning oktatási felület létrehozása, amellyel a határ mentén élő kis- és 
középvállalkozások kifejezetten aktuális, máshol csak nehezen és drágán elérhető ismereteket 
kapnak helytől és időtől függetlenül. A kétnyelvűség lehetővé teszi közös kutatási, fejlesztési, 
oktatási, stb. projektek tervezése és megvalósítása során szükséges, a saját és a partner 
szervezet országos sajátságaira jellemző törvényi, és gazdasági háttérismeretek megszerzését. 
A projekt szerves részét képezi még egy partnerkereső adatbázis kibővítve azzal a 
lehetőséggel, hogy a szervezetek megoszthassák projektötleteiket másokkal, és a projekt 
megvalósításához ideális partnert találjanak a régióban.  
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HU-SK: Válságmegelőzés közös oktatással. Programunk prioritásai közé tartozik a 
célterületen működő KKV-k versenyképességének elérése, támogatása, erősítése az 
információáramlás biztosításával. A projekt során továbbképzésekkel is segítjük a munka 
nélkül maradt vállalkozókat. A projekt stratégiai célja, hogy a határtérségben erősebbé váljon 
a gazdasági integráció, amely erősen befolyásolja az érintett szociális területet is.  

KKC-2008-A-04-102 (KKC-KKV). A 2009/2010-es tanév óta folyamatosan a KKV-k 
számára is kedvezményes keretek között hirdetünk tanfolyamokat Kisvállalkozások túlélési 
stratégiái címen, „Túlélés-fennmaradás-felkészülés-megerősödés” alcímmel. A kurzus célja, 
hogy a KKV-k tulajdonosai és/vagy vezetői számára – a kialakult világ- és hazai válság 
kapcsán – adjon olyan praktikus és nagyon hasznos tudnivalókat, tanácsokat, amelyekkel 
elkerülhetők vagy mérsékelhetők a bajba jutás problematikus helyzetei, a cég válságba 
sodródásának esélyei. A pályázat lezárása megtörtént. 

NCA-CIV-11-C-1005 Tanulmányok az örökségmenedzsmentről. Az ALMA MATER 
kiadványok közül az örökségmenedzsment sorozat Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 
2. – Kulturális örökségek kezelése című kiadványunk kiadására nyertünk finanszírozást. A 
kötet 2011. novemberében megjelent, és azóta komoly sikert aratott. 

EUROSTARS-HU-07-1-2010-0076 PEN projekt. Termelési hatékonyságfejlesztő rendszer 
prototípusának kidolgozásával a projekt azon vállalati problémák szimulációs megoldásához 
fejleszt támogató eszközt, amely rugalmas gyártórendszereknél egyes, előre definiált 
gazdasági, műszaki, technológiai, humán erőforrást érintő események bekövetkezésekor a 
termelési program átütemezése során merül fel, annak érdekében, hogy az új helyzetben a 
gyártórendszer és a gyártási folyamatok üzleti hatékonysága a csatlakozó logisztikai és egyéb 
kiszolgáló folyamatokkal együtt a lehető legkisebb mértékű csökkenéssel fenntartható legyen. 
A konzorcium vezetője a török HISBIM, partnerek még Next Systems Kft, IT Vision S.P. zoo 
(Lengyelország), Baltic-Amadeus, (Litvánia) és a Vilnius-i Egyetem Matematikai 
Kutatóintézete. A 2011-es évben megkezdtük az EUROSTARS pályázat keretében megnyert 
PEN projekt megvalósítását. A magyar kormányzati forráshiány miatt önerőből fogtunk a 
munkához, és folyamatosan keresünk egyéb forrásokat. A projekt egyik legjelentősebb 
hozadéka a programban résztvevő partnerekkel kötött szoros együttműködés kialakulása. 
Mind a török mind a lengyel partnereink jelezték nekünk, hogy az általunk fejlesztett speciális 
szoftvereket szívesen értékesítik országaikban, és ezirányban már az első helyszíni 
egyeztetések megtörténtek, szerződéstervezetek állnak előkészítés alatt.  

EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI EDU BUS projekt. A projekt célja a mély 
szegénységben élő afrikai lakosság életvitelének javítása, a környezeti fenntarthatóság 
növelése az önfenntartást és önfoglalkoztatást segítő ismeretek átadásával újszerű, helyszínen 
alkalmazható élménypedagógiai módszerekkel a global learning fókuszában. Ehhez egy 
képzési és egy egészségügyi szűrési rendszert indítunk be, melynek alapvető eszköze egy 
mobil ismeretátadó busz (EDU BUS). A projekt során helyi és európai önkéntesek 
bevonásával és a busz által biztosított speciális videó alapú oktatási rendszer segítségével 
egészségügyi tanácsadást és oktatást végzünk abból a célból, hogy a szegénység leküzdéséhez 
hozzájáruló legfontosabb, környezetükhöz igazodó ismeretekkel (egészség, élelmiszer 
feldolgozás (tartósítás) hagyományos mesterségek, hulladékkezelés) gazdagodjanak a 
célcsoport tagjai. A projekt Bissau Guinea elmaradott településeken élő, hátrányos helyzetű 
lakosság (elsősorban női tagjainak) oktatását tűzi ki célul egy show case technológia 
segítségével támaszkodva az afrikai népesség kompetenciáira, az adott körülmények adta 
lehetőségekre. A projekt a lakosság széles rétegeinek szól, a kisiskolásoktól a felnőtt 
lakosságig.  
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South East Europe IV felhívás CHANCE projekt. A 8 uniós ország 12 szervezete által 
beadott projektterv munkalehetőséget kíván teremteni hátrányos helyzetű embereknek a helyi 
kulturális örökségmenedzsment keretében megfelelő oktatás és képzés elvégzése után. 
Másrészt útmutatást kíván adni a helyi vezetők részére a műemlékek használatát, a turizmus 
fejlesztését illetően annak révén, hogy új munkalehetőségeket teremtenek a műemlékvédelem 
és a foglalkoztatottság növelése érdekében.  

MENET 1255. A két évvel ezelőtti MENET pályázat fejlesztése alapján azóta is (önerőből) 
biztosítottuk az eMagyarország pontokon az általunk készített, vállalkozási, internet-
használati, valamint az állampolgári ügyek internetes intézését oktató tananyagok működését. 
Annak érdekében, hogy a népszerűvé vált és hasznosnak bizonyult programok ezután is 
használhatók legyenek, a számunkra nyújtott adományokból fordítottunk forrást változatlan 
működtetésükre országszerte több mint 2000 helyen. 
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6. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  

 A HU-SK projekt keretében rendezett Kreatív Konferencián (Győr) és 
Kiállításon (Komárom) részvétel és partnerkapcsolat-építés.  

 A szellemi örökségek megőrzése, a tematikus turisztikai utak (bor- és egyéb 
gasztronómia köré szervezve) és a tájházak örökségeinek digitális archiválása során 
találkoztunk az ezeket a hagyományokat aktívan védő, igen kiterjedt tevékenységgel 
rendelkező Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága keretében 
működő Hagyományos Ízek Régiók és az ehhez kapcsolódó SLOW Food munka-
csoportokkal, melyek munkájában – eddig csak megfigyelőként – részt veszünk. 

 Az IOSZIA (Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft.) 
immár harmadik alkalommal rendezte meg a világháló és az internetes média 
kiválóságai számára, hogy számot adjanak arról, mennyit fejlődtek az elmúlt években, 
milyen új fejlesztésekkel és alkalmazásokkal segítik a hírre, információra vágyó 
olvasókat, látogatókat. Az ITA a kezdetektől részt vett a pályamunkák bírálatában, 
továbbá a nemzetközi sikert is elért Magyar Internet Média és Web Díj átadó 
ünnepségére könyvjutalmakat ajánlott fel, és egyúttal bemutatta az Alapítvány 
tevékenységét is.  

 A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesülettel (SzEK) 
közös szervezésben e-business akadémia létrehozásán dolgoztunk. Témaköre a 
közgazdaságtani alkalmazásokra, többek közt az információs és infokommunikációs 
szektorra, a közgazdasági törvények érvényesülésének vizsgálatára, a trendek 
bemutatására és elemzésére, az e mögött meghúzódó törvényszerűségek kifejtésére, a 
vállalati stratégiák összefoglalására terjed ki. Tájékoztatást adunk az e-business 
infrastrukturális hátterének alapfogalmairól, eszközeiről, technológiáiról, amelyek 
áttekintő ismerete nélkül az e-business üzleti folyamatok tervezése, létrehozása, 
működtetése elképzelhetetlen.  

 Szoros és több téren folytatott aktív kapcsolataink vannak az Outsourcing 
Szövetséggel (HOA), egyes tagjaival rendszeres tapasztalatcseréken veszünk részt, 
illetve az oktatási munkacsoport tevékenységében működünk közre. 

 QSP (Qualification and Skills’ Passport) – A Brüsszelben működő EFFAT és 
HOTREC szervezetek által finanszírozott, hotel- és vendéglátóiparral kapcsolatos 
elektronikus munkakönyv megvalósíthatóságának megtervezésére, a folyamat 
kialakítására egészen a pilot modell létrehozásáig kiírt pályázatot 2009-ben, majd a 
rendszer kifejlesztésére kiírt pályázatot 2011 őszén nyerte el az ITA. Az EU 
munkaerőpiacán használandó elektronikus munkakönyv létrehozásának célja, hogy 
önkéntes használata elősegítse a munkáltatók és munkavállalók közötti bizalom 
kölcsönös kiépülését már az alkalmazási folyamat kezdetén. Létrehoz egy egységes, 
többnyelvű, egyszerűen kezelhető, hiteles, bizalmi információszolgáltatást támogató 
adatbázist, amely kompetencia-, készség és referenciaadatokat szolgáltat. Az önkéntes 
alapon működő rendszer tulajdonságai a munkáltatók részére lehetővé teszik a képzett 
alkalmazottak megkeresését. A háttér adatbázis releváns információi felbecsülhetetlen 
értékű adatokat biztosítanak statisztikai elemzésekhez, ugyanakkor teljes mértékben 
betartják az EU adatvédelmi előírásait.  
A QSP kifejlesztésére kiírt 2011-es tender szerződéskötése folyamatban van. 

 Kiállítási bemutató tájékoztató kiadvány – a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület részére készült. 
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 Konferencia részvételek (előadóként, tudományos bizottsági tagként) 

− AKTB 2011 Poznan, Lengyelország 

− A Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett nemzeti parkok és 
természetvédelmi területek vezetői számára tartott továbbképzés és  
konferencia – előadás és mobilkódos koncepció bemutató, 2011. június 16. 
Pécs 

 A SzEK „Az év e-business szakdolgozata” pályázat bírálati munkájában 
meghatározó részt vállaltak az ITA munkatársai, emellett a verseny különdíját az ITA 
biztosította. 

 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011-es Tudományos Diákköri 
pályázatán a különdíjban részesített munkák szerzői (12 fő)az ITA által felajánlott 
szakkönyveket kapták ajándékba.  

 Az Év Internetes Kereskedője Díj – munkatársaink 2005 óta rendszeresen részt 
vesznek a díjat odaítélő bizottság munkájában.  

Nemzetközi kapcsolatok 

 Közös projektek, publikációk, kutatások, oktató/hallgató-cserék formájában 
folyamatosan bővülnek a következő felsőoktatási intézményekkel és kutatóikkal: 
Boras, Bukarest, Cork, Cottbus, Drezda, Hanoi, Isztambul, Ljubljana, Oslo, Portó, 
Santiniketan, Vilnius, Krakkó, Eskisehir és Zágráb.  

 Ebben az évben is folytattuk a Green Lines Institute-tal együttműködésünket – bár a 
2009-ben beadott bilaterális TéT pályázat eredményeit nem tették közzé –, így csak 
levelezés, megjelent cikkek, előadások kölcsönös megosztásával tudtunk tapasztalat-
cserét folytatni. 

 Litván partnereinkkel célunk az örökségmenedzsment tevékenységekben szerzett 
tapasztalatok megosztása, valamint az ehhez kapcsolódó szakemberképzés, az 
általános örökségi kultúra szintjének emelése érdekében szervezett tanfolyamok 
eredményesség-mérésének közös kidolgozása.  

 Együttműködési megállapodásunk van még a Vilniusi Műszaki Egyetem Kaunasi 
Karával, és a portugál FCO egyetemi, vállalati és civil szervezeti kapcsolattal 
rendelkező partnereinkkel, akikkel pályázati források rendelkezésre állása esetén 
további projekteket tervezünk. 
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7. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK TÁRSADALMI ESÉLY-
EGYENLŐSÉGÉNEK, FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 
ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK 

A világörökségek, szellemi és tárgyi örökségek védelme 

Az Alma Mater tanulmánykötet sorozatban két nyelven megjelent örökségmenedzsment 
kötetek a magyarországi világ- és kulturális örökségmenedzsment elmélet és gyakorlati 
összefoglalójaként egyaránt használhatók minden örökségi helyszínen és a legkülönfélébb 
oktatási formákban. 

Évek óta dolgozunk és figyelemmel kísérjük az országban működő tájházakat, melyek épített, 
természeti, tárgyi, szellemi örökségi elemeket hordoznak, ugyanakkor fenntartásuk, 
megőrzésük olykor sok erőfeszítést, szakértelmet igényel a tulajdonosoktól, kezelőktől. A 
projekt lehetőséget ad arra, hogy a közel 400 épületet gondozó, gyakran kistelepüléseken élő 
idős, önkéntes kezelőknek feltárja az Alapítvány a nyilvántartás, bemutatás, ismertség révén 
rendelkezésükre álló lehetőségeket. A létrehozott adatbázist önkéntesek, egyetemisták 
segítségével frissítjük és karbantartjuk, tapasztalatainkat más EU országgal (Portugália, 
Litvánia, Románia) is megosztjuk, illetve igyekszünk hasznosítani a náluk kifejlesztett 
nyilvántartási rendszer előnyeit.  

A kulturális értékmegőrzés és informatikai támogatás területein folyamatos kapcsolatot 
tartunk egy hátrányos helyzetű településsel, Komlóskával, székhelyünket is odahelyeztük. 
2010-ben a települést a távmunkás feladatok ellátáshoz szükséges ismeretek oktatásával 
támogattuk, 2011-ben pedig technikai feladatokban működtünk közre. 

A digitális írástudatlanság csökkentése 

Szintén nagyon fontos célkitűzésünk, melynek tervezése 2009-ben, megvalósítása 2010-ben 
történt – összhangban az alapító okiratunkkal – a digitális írástudatlanság, a digitális szakadék 
csökkentése. Bár sokat fejlődött Magyarországon az IT-kultúra, ez a fejlődés semmiképp nem 
egyenletes a társadalom különböző rétegeiben. Az így kialakult digitális szakadék áthidalása a 
fenntartható fejlődés szempontjából kiemelten fontos. Ehhez több éves munkára van szükség 
részben telekommunikációs, részben további cégek, szervezetek támogatásával. A program 
célja, hogy minél több inaffin nyugdíjast vonjon be a számítástechnika világába.  

A fenti célok érdekében kutatásokat végzünk a tudásmenedzsment, HR-tevékenység 
támogatására; értékelő, fejlesztő központok létrehozására; felvételi szűrőrendszer kidol-
gozására, belső kommunikációs rendszerek értékelésére; a tudásmenedzsment lehetőségeinek, 
a tudásvagyonnak a feltárására, tudástérképek és oktatási stratégiák készítésére; a belső 
képzés felgyorsítására e-learning rendszer kidolgozásával járulunk hozzá, és az elkészült 
tananyagokat eljuttatjuk több mint 2500 magyarországi e-ponthoz, amely hálózattal igen jó 
kapcsolatot sikerült kiépíteni az elmúlt évek során. 

Budapest, 2012. április 10. 
 






































