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GNU/Linux Szakmai Konferencia
Egyesületünk már ötödik alkalommal rendezi meg
szokásos éves szakmai rendezvényét. A helyszín ismét
Budapest, választásunk most a Hotel Novotel Budapest
Centrumra esett (Budapest, VIII., Rákóczi út 43–45.).
Idõpont: 2003. november 08. 10–18 óráig
Regisztráció: reggel 9 órától
Terveink szerint 400 támogatott és 100 üzleti belépõs
látogatóval számolhatunk. Az üzleti látogatók létszáma
szükség esetén kis mértékben emelhetõ. A rendezvény
fõ támogatója a KonzumBank Rt., képviselõi részletesen
beszámolnak majd a Linux bankjukban történõ sikeres
bevezetésének folyamatáról.
Aranyszintû támogatóink: az IBM, az ORACLE és a SUN.
E cégek mindegyike 1–1 hangsúlyozottan szakmai tartalmú elõadással fog a konferencián megjelenni. Ezüstszintû támogatóink: a Kiskapu Kft., az LSC Kft., a Matáv és
az ULX Kft. Bronzfokozatú támogatóink: a Balabit Kft.,
a Direkt Kft., és a Mission Critical Linux Kft. Fõ médiatámogatónk a ComputerWorld Számítástechnika,
médiatámogatónk a PRIM.
A nap folyamán ezüst- és bronzfokozatú támogatóink
kiállítói standjukon Linux vonatkozású termékek és
kiadványok széles skálájával jelentkeznek. Várhatóan
négy helyszínen öt idõpontban összesen 16 elõadás
kerül megrendezésre az alábbi témákban:
Bálint Sándor: Linux és a Common Criteria
Baráth Gábor: Megjelenésfüggetlen dokumentáció
készítése szabad szoftverekkel
Bodnár Csaba: openMosix: Live free() or die()
Bodnár Csaba: Mitõl megy a villamos, avagy a
HA-telepekben használt technológiák
Deim Ágoston: Különleges levelezõkiszolgálók
Deim Ágoston: Hálózatfelügyeleti megoldások
Linux-alapon
Dr. Mlinarics József: Hazai pályázatok és a magyar
részvételi lehetõségek az EU programjaiban
Fejõs Tamás: Csoportmunka, Együttmûködés,
Projekttámogatás linuxos eszközökkel
Kabai József: Az SQL-ledger
Kadlecsik József: Linux alapú tûzfalak Gbit-es
környezetben
Keszei Csaba: Biztonságos hálózati elérés vezeték
nélküli kapcsolat felett
László Gábor: Nyílt forráskódú szoftverek és a kormányzatok – Egy kutatás tapasztalatai
Nagy Bence: Scribus – DTP Linux alatt
Nemes Dániel: A tûzfalon túl – A kéretlen levelek
szûrésétõl a teljes tartalomszûrésig
Németh László: A Szószablya projekt
Noll János: Az OpenOffice.org múltja és jövõje
Tomka Gergely: Információs forradalom
Tóth Sándor: Tartalomkezelõ Rendszer(ek) TYPO3
Verók István: FSRv2 <> : Fordítást Segítõ Rendszer (v2)
Vomberg István: Felhasználói programok fejlesztése
Gnome/GTK környezetben a Glade fejlesztõrendszer
segítségével
A végleges elõadások és az idõbeosztás a magazin
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megjelenésének idõpontjában a konferencia honlapján
( http://konf2003.linux.hu/) már megtekinthetõ lesz.
Mivel mostanra elfogytak az ingyenes, azaz a támogatott
belépõk, felhívjuk kedves leendõ vendégeink figyelmét
az üzleti belépõkre. Az ilyen belépõvel érkezõ vendégeink
a következõ szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
• a konferenciakiadvány egy példánya,
• az összes elõadás bemutatóinak kinyomtatott,
egybefûzött példánya,
• a konferencia logójával ellátott, galléros póló,
• névre szóló kitûzõ,
• a büfé ingyenes használata (kávé, üdítõ, sütemény),
• üzleti ebéd a hotel éttermében,
• reklámanyagok, jegyzettömb, toll,
• és a konferencia zárásakor értékes ajándékot
sorsolunk ki az üzleti belépõt igénybe vevõk között.
Üzleti résztvevõinknek érvényes, visszaigazolt regisztráció után átutalásos számlát küld az LME, nyolcnapos
fizetési határidõvel. Ajánlott az elõzetes regisztráció
a  http://konf2003.linux.hu/registration.php oldalon,
ugyanis a helyszínen kizárólag üzleti belépõ vásárolható.

Nemzeti Szabad Szoftver Stratégia
– MITS Központi Kiemelt Program
Szervác Attila, az LME egyik legaktívabb tagja jelenti:
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottsága
megkezdte a Magyar Információs Társadalom Stratégia
végrehajtásával kapcsolatos koordinációs munkáját.
Ennek keretében megindult a Központi Kiemelt Programok programfüzeteinek a kidolgozása, amely a MITS
fõ irányait fedi le.
A MITS beavatkozási területeinek két fontos iránya a
közcélú, közhasznú adatok, szabványok és a programeszközök biztosítása; valamint a hozzáférés, illetve elérés
fejlesztése. Ez az a két terület, ahol alapvetõ szerepet
szán a Szabad Szoftvereknek, így a programfüzetek
egyik Kiemelt Központú Programja a Nemzeti Szabad
Szoftver Stratégia.
Rendkívül megfeszített munka után a Stratégia legfontosabb pontjait 2003. október 15-én vitatta meg a programfüzeteket összeállító Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ (ITTK). Ezzel kezdetét vette a Nemzeti Szabad Szoftver Stratégia élete, ez fogja eldönteni,
hogy a következõ három évben milyen ütemben lehet
kidolgozni és megvalósítani egy szabad, demokratikus,
az állampolgárok alapvetõ jogait, és a személyiségi
jogokat teljes mértékben tiszteletben tartó, gazdaságilag
erõs információs társadalmat, amely az Európai
Modellnek megfelelõen szabad programokra épül.
Gibizer Tibor (gibzo@linuxportal.hu)
Újságíró, immár nyolc éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós csavargást.

