
TUDÓSÍTÁSOK 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALMI TANÁCSADÓ KÉPZÉSRŐL 
 
Az eMagyarország hírlevelében olvastam arról, hogy ebben az évben utolsó alkalom-

mal lehet jelentkezni diplomás szakembereknek a PL-1447 lajstromszámú akkreditált Infor-
mációs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) képzésre ingyen. Ezt követően 2010-ben is csak 
térítés ellenében lesz lehetőség erre. A jelentkezési határidő: 2010. április 7-e volt. A jelent-
kezési feltételei: kézhez kapott főiskolai vagy egyetemi végzettséget igazoló oklevél és az, 
hogy a jelentkező eMagyarország Ponton dolgozzon (nem akadály, ha adott eMagyarország 
Ponton már van végzett eTanácsadó) vagy eMagyarország Ponton szeretne a jövőben dol-
gozni.  

A képzés 60 órás volt, melyből 30 óra tantermi és 30 óra távoktatás volt. 5 modulból 
állt a képzés, mely 4 elméleti és 1 gyakorlati modult tartalmazott. A tanfolyamot Szombathe-
lyen végeztem el, 2010. április 27.- 2010. június 7-e között.  

Az 1. modul az információs társadalmi alapismereteket tartalmazta, melyben szerepelt 
az információs társadalom fogalma, kialakulásának története, megközelítési szempontjai, 
valamint a digitális megosztottság kialakulása, okai, fogalma, értelmezési keretei. Ezen kívül 
szó esett az EU stratégiákról, programokról a digitális esélyegyenlőség megteremtése érde-
kében. A modulban tanultunk még a digitális esélyegyenlőség helyzetéről Magyarországon: 
a MITS-ről és a hozzá kapcsolódó projektekről, a 1126/2003. sz. kormányhatározatról, va-
lamint az esélyegyenlőségről Magyarországon és a megvalósult programokról (Sulinet, köz-
háló, eMagyarország, IT mentor, eTanácsadó, ITT) 

A 2. modul az informatikai alapismereteket, az információs írástudás és motivációit, 
az internet, mint kommunikációs eszközt, valamint a megszerzett információk iránti felelős-
séget, az adatbiztonságot és adatvédelem alapvető kérdéseit tartalmazta. 

A 3. modul az internet megjelenéséről az állami szférában; az internetről, mint az ál-
lampolgári kötelezettségek, hivatali ügyintézések új színteréről; az eMagyarország program-
ról és az eInfoszabadságról szólt, amelyben a közadattárak, közadat szolgáltatások szerepel-
tek. Ebben a modulban szó esett az e-Közigazgatás magyarországi történetéről; az e-
közszolgáltatásoknak az 1044/2005. (V.11.) Korm. határozatban foglalt rendszeréről; az e-
ügyintézésről és az ügyfélkapuról és az elektronikus adóbevallásról. Ezt a modult két részre 
bontva tanultuk a téma nagy terjedelme miatt. Második alkalommal a következő témákkal 
foglalkoztunk: az internet megjelenése és szerepe a szociális szolgáltatásokba; az egészség-
ügyi és szociális szolgáltatások és a nyugdíjbiztosítási ügyintézés, a foglalkoztatás (Mun-
ka/nélküliség, álláskeresés, munkaügyi szolgáltatások); a szociális ellátás minőségének javí-
tása az információ és az információs technológia jobb felhasználásával és az IKT-eszközök a 
segítő folyamatban. 

A 4. modul az elektronikus banki szolgáltatásokról, a banki információs rendszerekről; 
az eKártyák, használatáról, népszerűsítés lehetőségeiről, az elektronikus banki ügyintézésről, 
e-bankolásról, e-kereskedelemről és az adatvédelem és az adatbiztonság speciális kérdéseiről 
(adathalászat, információbiztonság) szólt. 

Az 5. gyakorlati modul volt, amikor is az információs társadalmi tanácsadói 
(eTanácsadói) tevékenység szempontjából szükséges, a képzés során elsajátított elméleti 
háttértudás gyakorlati alkalmazásának, átadásának eszközrendszerét sajátítottuk el. Ekkor 
mindenkinek egy előre választott témából kellett felkészülnie. Nekem az online kereskede-
lem előnyeit kellett bemutatnom. 

Az írásbeli vizsga egy online teszt kitöltése volt, melyben az eddig megszerzett tudá-
sunkról adtunk számot.  

Nagyon hasznos volt a tanfolyam, mert sok újdonsággal találkoztunk, pl.: a nemrégi-
ben megváltozott www.magyarorszag.hu oldalt is alaposan megismerhettük.  
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