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A jelentős szakmai szervezetek hagyományos támogatását bíró, évtizedes múlttal rendelkező PÉNZINFO Országos Pénzinformatikai Konferenciát 2009. május 14–15-én
ismét az Információs Társadalomért Alapítvány (ITA) szervezte Budapesten a Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány
székházában. A PÉNZINFO konferenciasorozat létrejötte
óta a tudományos eredmények és a gyakorlati alkalmazások találkozását, eszmecseréjét tartja a legfontosabbnak. A pénzügyi-informatikai-kulturális terület szakértői részvételével lezajlott, a Microsoft Magyarország és
a Magyar Telekom kiemelt támogatását, valamint az
OGYS Consulting Vezetési és Informatikai Szolgáltató
Kft. segítségét élvező 2009-es konferencia fókuszában
a pénzügyi intézményrendszer megújulása és újfajta
értékteremtése állt.
A témák jelentőségét az bizonyítja a legjobban,
hogy a tavaly novemberre meghirdetett rendezvényt
akkor a felbolydult pénzvilág nem tudta felvállalni, most
viszont csaknem az összes meghívott intézmény képviseltette magát. A szervezők úgy gondolták, hogy májusra
lehet már számítani a kivezető út javaslataira, és ebben
nem is tévedtek.
A konferencia eredményesen zárult. Egy-egy témakör legkiemelkedőbb szakemberei prezentálták legfrissebb tapasztalataikat, tele tenni akarással és megvalósítási elképzelésekkel az üzleti megújulás, a pénzügyi

rendszerek, a hálózattudomány üzleti alkalmazásai, a
pénzügyi informatika technológiai újításai, a mobilfizetés, a bankbiztonság, az információbiztonság és a kultúra mint befektetés területein. Az előadásokat szakmai
párbeszéd követte, új ismeretségek, üzleti kapcsolatok
születtek.
A konferencia díszvendége az Európai Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának vezetője,
Michael Cwik volt Brüsszelből, aki az egységes fizetőeszköz szelleméről, fontosságáról tartotta nyitó előadását,
valamint a kulturális szekcióban az egységes pénz mellett a közös nyelv(ek) használatával megőrzendő kulturális sokszínűségről beszélt, amelyhez jól kapcsolódtak
a turisztikai, örökségvédelmi előadások. A díszvendég
a konferencia további munkájában is aktívan részt vett,
több alkalommal is összekapcsolta a magyar szakemberek előadásait az aktuális uniós álláspontokkal.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet számos, a téma iránt érdeklődő szakember számára
nem tette lehetővé a részvételt, az elhangzott előadásokat az ITA kiadvány formájában is közzé fogja tenni.
A tanulmánykötet előreláthatólag a nyár folyamán az
ITA Alma Mater sorozatában fog megjelenni, amelyet az
alapítványnál és online terjesztőknél lehet majd megvásárolni. Bővebb információ a www.infota.org weboldalon
található.

A Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoportjának fogadóórája
A Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékmenedzsment Irodájának Kutatási Csoportja folyamatosan gyűjti és rendszerezi a társaság tevékenységében szerepet játszó küldőpiacokról, a versenytársakról, a turisztikai termékekről
és a turizmust érintő egyéb területekről rendelkezésre álló információkat. A nemzetközi szervezetek kutatásai,
publikációi, a legnevesebb nemzetközi turisztikai szaklapok, a tanulmánykötetek, a hírlevelek mellett a Magyar
Turizmus Zrt. által készített kutatások eredményei is megtekinthetők irodánkban.
A Kutatási Csoport minden csütörtökön 14 és 17 óra között várja az érdeklődőket, akik előzetes bejelentkezés után személyesen tájékozódhatnak, illetve tanulmányozhatják a kutatási anyagokat. További információ
és bejelentkezés a (1) 488 8710-es telefonszámon vagy a kutatas@itthon.hu elektronikus címen.
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