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Min den ok ta tá si in téz mény szá má ra lét -
fon tos sá gú, hogy hall ga tó i nak ada tai, az
ok ta tá si se géd anyag ok és a ta nul má nyi
osz tály szá mí tó gé pe in tá rolt nyil ván tar tá -
sok biz ton ság ban le gye nek. Ami ó ta a BKF
in for ma ti kai rend sze rét a NOD32 vé del me -
zi, a mun ka ál lo má so kon fu tó al kal ma zá sok
sok kal gyor sab bá vál tak, amel lett, hogy az
antivírus-meg ol dás te le pí té se óta egyet len
ví rus sem fer tőz te meg a fő is ko la gé pe it.

„Az, hogy szá mí tó gé pe in ket a NOD32 vé del me zi,
nagy meg  könnyebbülés szá mom ra. Az antivírus-
rend szer biz ton sá go san és ész re vét le nül mű kö dik,
en nél több re pe dig nincs is szük ség.”

Jó nás Atilla rend szer gaz da, 
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üzleti Fő is ko la

NOD32 a Bu da pes ti 
Kom mu ni ká ci ós 
és Üzleti Fő is ko lán



A Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üzleti Fő is ko la ál la mi lag
akk re di tált ma gán-fel ső ok ta tá si in téz mény, mely nek ok ta -
tói és dol go zói erős szak mai el kö te le zett ség gel dol goz nak
azon, hogy a ta nul má nyok so rán meg sze rez he tő dip lo ma 
a leg ér té ke sebb ok le ve lek kö zé tar toz zon. Ez a tö rek vés ki -
ter jed a fő is ko la mű kö dé sét tá mo ga tó in for ma ti kai meg ol -
dá sok ra, így ezek kel szem ben is alap ve tő el vá rás a ma gas
szín vo nal és a meg bíz ha tó ság.

Min den ok ta tá si in téz mény szá má ra lét fon tos sá gú, hogy hall -
ga tó i nak ada tai, az ok ta tá si se géd anyag ok és a ta nul má nyi
osz tály szá mí tó gé pe in tá rolt nyil ván tar tás ok biz ton ság ban le -
gye nek. Jó nás Atilla rend szer gaz da tart ja kar ban a Bu da pes ti
Kom mu ni ká ci ós és Üzleti Fő is ko la (BKF) 170 mun ka ál lo más ból
ál ló gép park ját, üze mel te ti a há ló za tot, el vég zi az adat men té -
se ket és te le pí ti a szük sé ges prog ra mo kat.

„Na gyon fon tos szá munk ra, hogy in for ma ti kai kör nye ze tünk be sem -
mi lyen for rás ból ne ke rül je nek be kór oko zók, így a kez de tek től nagy
fi gyel met for dí tot tunk a ví rus vé de lem ki épí tés re. Kez det ben kön  nyebb
dol gunk volt, mert az egyik ve ze tő antivírusgyár tó és az Ok ta tá si 
Mi nisz té ri um együtt mű kö dé sé nek kö szön he tő en két éven ke resz tül
in gye ne sen ju tot tunk hoz zá egy ví rus vé del mi meg ol dás hoz. Azon ban
vol tak prob lé má ink a prog ram mal, majd ez a le he tő ség vá rat la nul
meg is szűnt. Ek kor úgy dön töt tünk, hogy aján la to kat ké rünk a kü -
lön bö ző ví rus ir tó kat for gal ma zó cé gek től. A meg ol dás ára és a ko ráb -
ban, egy teszt ver zi ó val tör té nő is mer ke dés so rán szer zett po zi tív 
ta pasz ta la tok a Sicontact Kft. ál tal for gal ma zott NOD32 fe lé bil len -
tet ték a mér leg nyel vét” – mond ja Jó nás Atilla. 

Ke ve sebb erő for rás sal is meg bíz ha tóbb 
A rend szer gaz da több – nem zet kö zi és ma gyar or szá gi szin ten
is az él me zőny be tar to zó – antivírusrend szer rel dol go zott már

mun ká ja so rán, a hos  szú évek ta pasz ta la tai után így egy ér tel -
mű volt a dön tés a NOD32 mel lett.

„Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy ko ráb ban bár mi lyen ví rus ir tót 
is hasz nál tunk, min dig fel me rül tek ki sebb-na gyobb prob lé mák. 
Az egyik gyár tó egy sze rű en nem fris sí tet te az adat bá zist – mond ván,
hogy a ré gi ver zi ót már nem tá mo gat ja –, a má sik gyár tó ter mé ke 
pe dig nem ren del ke zett sem mi lyen me nedzs mentszoft ver rel vagy köz -
pon ti ad mi niszt rá ci ós fe lü let tel. A ve ze tő ter mé kek kö zött ta lál tunk
olyat is, ami ha tal mas erő for rás-igé nye mi att nagy mér ték ben le las sí -
tot ta szá mí tó gé pe in ket. Ez zel szem ben a NOD32 ese té ben min dig 
a leg fris sebb prog ra mot kap juk meg, mi vel nem egy szoft verver zi ót,
ha nem egy „ví rus vé del mi meg ol dást” licencelünk. A NOD32-nek
ezenkí vül rend kí vül ala csony az erő for rásigé nye, jól mű kö dik a köz -
pon ti ad mi niszt rá ci ós fe lü le te, és mind emel lett a prog ram po fon -
egysze rű en te le pít he tő és fris sít he tő.”

Gyor sabb al kal ma zá sok
A leg több fő is ko la hall ga tói azon fel hasz ná lók kö zé tar toz nak,
akik in ten zí ven hasz nál ják a ren del ke zé sük re ál ló szá mí tó gé -
pe ket. Nincs ez más ként a Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üzleti
Fő is ko lán sem, ahol a hall ga tói mun ka ál lo má so kon a meg -
szokott Mic ro soft Office al kal ma zá so kon kí vül fut nak még az
Adobe gra fi kai prog  ram jai és egyéb ki ad vány szer kesz tő szoft -
ve rek. A di á kok e te le pí tett al kal ma zá sok mel lett so kat hasz -
nál ják az internetet bön gé szés re és le ve le zés re, kü lön bö ző
prog ra mok demovál to za ta it töl tik le sa ját adat hor do zó ik ra, 
és a ta ná rok hoz ha son ló an do ku men tu mo kat tá rol nak 
a há ló za ton, szkennelnek és nyom tat nak. 

„Ami ó ta a NOD32 vé del me zi szá mí tó gé pe in ket, fel hasz ná ló ink 
szá má ra rend sze rünk és a mun ka ál lo má so kon fu tó min den egyes 
al kal ma zás is sok kal gyor sab bá vált, amel lett, hogy az antivírus-
meg ol dás te le pí té se óta egyet len ví rus sem fer tőz te meg gé pe in ket. 
A mi in for ma ti kai mun kán kat is meg kön  nyí ti, hogy egy meg bíz ha tó
és egy sze rű szoft vert hasz ná lunk. A na pok ban te le pí tet tük új ra rend -
sze rün ket, és a köz pon ti tü kör szer ver fel ál lí tá sa mind ös  sze fél órá ba
telt. Iga zá ból an  nyi ra jól át lát ha tó a szoft ver fel épí té se, hogy nem 
tu dom el kép zel ni, hogy egy szak em ber nek bár mi lyen ne héz sé get
okoz zon a te le pí té se vagy a mű köd te té se. Az, hogy szá mí tó gé pe in ket
a NOD32 vé del me zi, nagy meg kön  nyeb bü lés szá mom ra. Az antivírus -
rend szer biz ton sá go san és ész re vét le nül mű kö dik, en nél több re pe dig
nincs is szük ség” – összeg zi Jó nás Atilla. 

A NOD32 ese té ben min dig a leg fris sebb prog ra mot
kap ják meg a fel hasz ná lók, mi vel nem egy szoft ver -
verzi ót, ha nem egy „ví rus vé del mi meg ol dást” licencel-
nek. A NOD32-nek ezenkí vül rend kí vül ala csony az
erőfor rásigé nye, és jól mű kö dik a köz pon ti 
ad mi niszt rá ci ós fe lü le te is.
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