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Kis- és középvállalkozási menedzserképzés a Corvinus Egyetemen 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete 2012 februárjában 
gyakorlatorientált kis- és középvállalkozási menedzserképzést indít. 
 
A legfontosabb témakörök: 

Vállalkozások vezetési kihívásai és gazdasági környezete, változás-menedzsment 

Induló és m ű köd ő  vállalkozások üzleti tervezése 

Marketing és értékesítés kis- és középvállalkozásokban 

Online marketing, gerilla módszerek: esélyek és korlátok 

Célpiacokhoz illesztett, több csatornás értékesítés 

KKV-k finanszírozása és pénzügyei, biztosítási kérdések 

Vállalkozások számvitele, adózási és költségvetési kapcsolatai 

A jog alkalmazása kis- és középvállalkozásokban 

Emberi er ő források menedzsmentje a KKV-ban 

Tárgyalástechnika és üzleti kommunikáció 

A KKV-k az európai és a globális piacokon, a legfontosabb EU-s ismeretek 

Az oktatás pénteken és szombaton történik, így a munkarenddel összeegyeztethető. A 
megszerezhető végzettség a magyarországi közgazdász-képzésben egyedülálló, posztgraduális 
diploma. A helyek száma korlátozott, betöltésük a jelentkezések sorrendjében történik. 

Jelentkezési határidő: 2011. október 31. 

További információ:  

http://njszt.hu/de/hir/20110930/gyakorlatorientalt-kis-es-kozepvallalkozasi-menedzserkepzes-a-

corvinus-egyetemen 

Jelentkezés: http://kti.linett.hu/jelentkezesi_lap.html 
 
 

Könyvújdonság: Játékos teknőcgeometria  
 

Farkas Károly Logónyelv-szakértő október 15-én megjelenő könyvében ismerteti a 
logo-pedagógia jellemzőit, módszertani ötleteket, megoldásokat sorol. Bemutatja 
a teknőcgeometria területéről a szakemberek számára jól ismert alappéldákat, 
például a házrajzolást, vagy a fraktálok közül a Hilbert-görbét. Az alapeljárások 
után sok originális algoritmust ismertet. Ritkábban használják hazánkban az 
informatika oktatásában a poláris koordinátarendszert: a könyv ezzel is bőven 
foglalkozik. 

Amennyiben a könyv felkelti érdeklődését és a megjelenés előtt, október 15-ig megrendeli a 
SZAK Kiadónál (www.szak.hu, info@szak.hu, 06-22-565-310 telefonszámon vagy a 06-22-565-311 
faxon), akkor az eredeti 4 500 Ft helyett bruttó 2 700 Ft-ért (+posta-költség) kapja meg 
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20111005/farkas-karoly-jatekos-teknocgeometria 
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Itbridge 
 
Új havonta megjelenő kiadással jelentkezik az IT Business. A kimondottan 
fiatalos tartalommal és külsővel a jövő generációját kívánja megszólítani. 
Tematikájában az IT Businessben már megszokott elemekkel találkozhatunk, 
azonban mondandója a fiatalokat érintő kérdéseket, kihívásokat dolgozza fel. 
Ajánljuk nem csak fiataloknak. Tagjaink az IT Business mellé megkapják az 
Itbridge-et is. 
 

 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Magyarországi Web Konferencia 2011 
Budapest, 2011. október 8. 
 
Immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a legnagyobb hazai web-fejlesztéssel kapcsolatos 
szakmai rendezvény, a Magyarországi Web Konferencia. 
A konferencia évről évre megkísérli a legújabb webes technológiák és trendek bemutatását a sok száz 
fős hazai szakmai közönségének, zászlajára tűzve a szabványok és az akadálymentesség mind 
szélesebb körű terjesztését. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, kezdőktől a profikig, 
legyen bár fejlesztő, grafikus, vagy aki kettejüket összehozza. A konferencia szervezői a 
hagyományokhoz híven a Weblabor Magazin és a Magyar Webért Egyesület, támogatói pedig a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a legjelentősebb s legdinamikusabban fejlődő 
nemzetközi és hazai vállalkozások. 
 
A konferencia programja és további tudnivalók elérhetők a http://webkonf.org címen. 
 
 
„Egészségközpontú Egészségügy” szakmai konferencia 
Gárdony, Vital Hotel Nautis, 2011. október 21.  
 
A konferencia szervezői bíznak abban, hogy az egyre egészségtudatosabb magyar lakosság érdekében 
ki tudják alakítani a terápiás együttműködések rendszerét, az „új egészségügy” és egységes 
egészséggazdaság hálózatát. A Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület 
(TEREK Egyesület) fő célkitűzése a terápiamenedzsment fejlesztésének elősegítése interdiszciplináris 
módon. Szándékunk és törekvésünk a különböző szakmák, tudományágak, és érintettek közötti 
együttműködés, valamint az ügyfélközpontú szemlélet fejlesztése hazánkban, mely magasabb 
minőségi szintű szolgáltatásokat eredményez az egészségügyben. A szakmai konferencián a részvétel 
ingyenes. Részvételi szándékát e-mailen a kohut.gyongyi@vmkomm.hu címen, vagy telefonon a 270-
2822-es számon várják.   
 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/egeszsegkozpontu-egeszsegugy-szakmai-
konferencia  
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XII. Outsourcing konferencia  
Budapest, Best Western Hungária, 2011. november 9.  

 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja által rendezett konferencia témája az outsourcing 
lehetőségek, átszervezési receptek az átalakuló intézmények számára.   
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111005/ime-xii-outsourcing-konferencia 
 
 
Agrárinformatika 2011 nemzetközi konferencia 
Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban 
Debrecen, 2011. november 11-12. 
 
A konferencia alapvető célja, hogy elősegítse a hazai non-profit, kutatói és vállalkozói szféra 
szakembereinek tapasztalatcseréjét, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A rendezvény 
lehetőséget biztosít az agrárgazdasági szektorban dolgozó szakemberek, oktatók, kutatók és PhD 
hallgatók számára az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén alkalmazható információ-
technológiák legújabb oktatási, kutatási és alkalmazási eredményeinek megvitatására, 
disszeminációjára. A széles területet átfogó témák között megtalálhatók azon új alkalmazások is, 
amelyek az innovatív és újszerű technológiák felhasználására irányulnak, lehetőséget nyújtva a 
különböző országokból érkező résztvevők számára a tapasztalatcserére és konzultációra. 
A konferenciára előadással 2011. október 10-ig lehet jelentkezni. További információ: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110926/agrarinformatika-2011-nemzetkozi-konferencia-
innovativ-informaciotechnologi 
 
 
Gazdaságinformatikai Konferencia 2011. 
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos gazdaságinformatikai Konferencia" célja,  
hogy az oktatók, kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 
eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai 
infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén, hogy a gazdaságinformatikai 
szakképzésért felelős oktatókat összehozzuk a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 
foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassuk az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 
területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 
További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 

 
 
Informatika a Társadalomért konferencia 
Balatonfüred, Anna Grand Hotel, 2011. november 22-23 
 
Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az INFOTÉR (Informatika a 
Társadalomért) Konferenciát. 
 
A konferencia fővédnöke, főelőadója Dr. Fellegi Tamás, nemzeti fejlesztési miniszter. 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111005/ime-xii-outsourcing-konferencia
http://www.gikof.hu/
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 A konferencia érinti az elektronikus közigazgatás és a telekommunikáció nagy témakörei mellett a 
digitális írástudás-bővítés kérdéseit, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, az energetika, a 
szociális szektor és általában a gazdaság informatikai vonatkozásait. 
 
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/informatika-a-tarsadalomert  

 
 

 
 
JÖN! Ha még nem tette meg, regisztráljon MOST! 

5. DE! konferencia   
 
Fő támogatónk: IT Services Hungary Kft 
 
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 
Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 
innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 
társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 
Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A nagyarányú érdeklődés miatt érdemes a 

jelentkezést mielőbb megtenni! 

On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  

 

Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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