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Az ezredfordulón a korábban számítástechnikának nevezett, később informatikának, információtechnológiának 
hívott szakma –elméleti számítógép- és szoftver-fejlesztési megoldások, programozás, fejlesztési módszerta-
nok, technológiai megoldások és támogató eszközök kifejlesztését követően–a gazdasági feladatokat támogató 
rendszerek intenzív fejlesztését és alkalmazását jelentette. Bár a ’60-as évek elején az IBM 360/40 számító-
gépcsaládhoz az ipari nagyvállalatok számára kínált PICS (Production Information System) termelésirányítási 
rendszer is azt a célt szolgálta, hogy a vállalati munka adatainak feldolgozását és az akkori gépi lehetőségekhez 
mérten a gyártás, a termelés, a működés optimalizálását segítse, azért ez a rendszer valójában csak utólagos 
adatfeldolgozásra volt alkalmas.  

Bár az ezredfordulón az új IT-technológiák már képesek voltak a munkavégzés valós idejű támogatására, 
még nem igazán volt olyan informatikus szakember, aki az informatikai ismeretek birtokában képes lett volna az 
üzleti folyamatok megértésére, a felhasználókkal való értelmes kommunikációra, és így az igényeik kielégíté-
sére, a munka hatékony támogatására. A legnagyobb problémát azonban az jelentette, hogy az informatika-
szakma legtöbb képviselője nem vette tudomásul a gazdaság felől támasztott igényeket, valójában a programo-
zási, program- és hardverfejlesztési feladatokat fogadta el szakfeladatnak és teljesítésnek.  

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) égisze alatt 2001-ben alapított fórum alapvető 
célja éppen az volt, hogy létjogosultságot adjon az informatika azon területének, amely az üzleti alkalmazásokra, 
a gazdasági munka informatikai támogatására fókuszál, hogy széleskörűen ismertté tegye az gazdaság és az 
üzleti szféra IT-vel szemben támasztott elvárásait, és elfogadtassa az IT-szakmával azt, hogy igenis szükség 
van olyan képzett szakemberekre, akik a közgazdaságtani és informatikai ismereteik, tudásuk birtokában képe-
sek az üzleti folyamatok hatékony informatikai támogatására.   

A GIKOF az elmúlt húsz évben azon munkálkodott, hogy megismertesse és elismertesse a gazdaságinfor-
matika, mint szakma létjogosultságát, és megtegyen mindent annak érdekében, hogy egyre több, informatikai 
és közgazdasági ismeretekkel egyaránt felvértezett fiatal szakember valóban képesek legyen hatékonyabbá 
tenni a gazdasági feladatokat, az üzleti folyamatokat. 

A GIKOF alapításának 20 éve évfordulója jó alkalom arra, hogy áttekintsük céljaink és törekvéseink megva-
lósítását és az eredményeinket, nem hallgatva el azokat a nehézségeket, problémákat sem, amivel a működé-
sünk során szembe kellett néznünk. Az Olvasóra bízzuk, hogy a két évtized munkájának bemutatása után meg-
ítélje a Fórum létjogosultságát, működésének hatékonyságát és eredményességét. Örömmel vesszük, ha a 
jövőre nézve hasznos javaslatokkal segítik munkánkat! 
 
2021. október 15.  

 
 

Raffai Mária 
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Az új évezred küszöbén: 
Igény egy új szakmai közösségre 

 

Az infokommunikációs technológiák progresszív, dinamikus fejlődése, széleskörű gazdasági alkalmazása, az 
intelligens üzleti megoldások rohamos térhódítása az ezredfordulón új ismeretekkel felvértezett szakembereket 
igényelt, az infokommunikációs lehetőségek új elvárásokat támasztottak az informatikai szakemberekkel szem-
ben. A gazdálkodási szakmai képzettség (gazdasági, tervező-mérnöki, egészségügyi, államigazgatási stb.) mel-
lett nélkülözhetetlenné váltak azok az informatikai ismeretek is, amelyek alkalmassá teszik az értelmiséget a 
számítógépes támogatások igénybevételére, képességeinek minél jobb kihasználására. Az informatika tudo-
mányterületén belül egy új szakterület kezdett erősödni, a gazdaságinformatika, ami az üzleti megoldásokkal, a 
szervezetek gazdálkodását leíró információrendszerek fejlesztési és üzemeltetési elveivel, módszereivel és 
technikáival foglalkozik, olyan alkalmazásokkal, amelyek segítik és hatékonyabbá teszik a vállalatok és egyéb 
gazdálkodó szervezetek gazdasági, termelési, üzletviteli és irányítási feladatainak az elvégzését. Olyan inter-
diszciplináris tudományterületről van szó, amely a közgazdaságtudomány és az informatika közös ismeretanya-
gán és kutatási eredményein alapul, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező, az új iránt fogékony fiatal mun-
katársakra van szükség, akik eleget tudnak tenni az újfajta kihívásoknak. A megváltozott tudáspiaci igényeknek 
azonban a felsőoktatás csak akkor tud megfelelni, ha alkalmazkodik a megváltozott követelményekhez, és a 
hallgatókat a tudományterület alapvető ismeretein túl rendszeresen megújított, korszerű, versenyképes tudás-
anyaggal látja el. 

Felmerült tehát a kérdés: Mit kell tenni annak érdekében, hogy megfeleljünk az új kihívásoknak? Mi szüksé-
ges ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal, hogy a hallgatókat, szakembereket a hazai és a nemzet-
közi elvárások szerint képezzük, továbbképezzük? A szükségszerű paradigmaváltás, a változásokhoz való iga-
zodás kényszere rengeteg megoldandó problémát és feladatot jelentett, a témát számos különböző nézőpontból 
kellett közelíteni és elemezni (lásd 1. ábra).  

folyamatosan növekvő 
elvárások az informa- 
tikusokkal szemben

a technológiához, 
a munkaerőpiaci igényekhez 
rugalmasan alkalmazkodó 

képzési stratégia

az új értékrendet 
kielégítő 

szakemberek

új paradigmák és módszerek, 
korszerű intelligens technológiák

hatékony oktatási módszertan, 
korszerű, frissített oktatási  

anyagok, szakkönyvek 
kifejlesztése és használata

 
1. ábra  A tudáspiaci kihívásokhoz illeszkedő képzési stratégia 
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A megváltozott igényekhez igazodás, a feladatok teljesítése azonban nem volt problémamentes, az oktatás 
során a célkitűzés, a tantervek és tantárgyi tematikák összeállítása, de még inkább a megvalósítás sok nehéz-
ségbe ütközött. Ha el is tekintettünk az informatikus-képzés egyik legégetőbb gondjától, vagyis a felsőoktatás 
nehéz anyagi helyzetétől és szűkös eszközlehetőségeitől, még akkor is maradt sok olyan kérdés, amelynek 
megoldása az informatikus képzésben résztvevők közös feladata és felelőssége volt. A változó igények folya-
matos követése, a képzési célok korrekciója megkövetelte, hogy feltárjuk és felismerjük a várható tendenciákat, 
hogy meghatározzuk a kapcsolódó tudományterületeket, és definiáljuk az új igényeknek megfelelő ismeretanya-
got. Az új és megújuló tantárgyak, specializációk, szakirányok tervezése, elfogadtatása, az új vagy a módosított 
szakok ismertté tétele, beindítása, a bevezetéssel és megvalósítással járó gondok, problémák azonban nagy 
megterhelést jelentettek az amúgy is túlterhelt oktatói közösség számára. 

Fentieket mérlegelve az informatika üzleti alkalmazásai iránt elkötelezett szakemberek felismerték, hogy 
szükség van egy olyan szakmai közösségre, ahol az üzleti területen dolgozók ismertté tehetik igényeiket, elvá-
rásaikat és megvitathatják problémáikat az informatikusokkal, ahol be lehet mutatni a fejlesztéseket és eredmé-
nyeket, a vállalati, üzleti, adminisztrációs tevékenységekben alkalmazott, hatékonyságot növelő IT technológiá-
kat, és 2001 őszén megalapították az NJSZT keretein belül működő Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási 
Fórum szakmai közösséget. 
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Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum: GIKOF 
A közösség megalapítása 

 

2001-ben a MAB akkreditálta a gazdaságinformatika szakot, és javasolta a szak beso-
rolását az informatika tudományágba. Az eddigi kezdeményezések és változások nyo-
mán azonban szükségessé vált egy egységes szemlélet kialakítása, a koncepcionális 
kérdések áttekintése, a képzési követelmények meghatározása. Bár ekkor már több 
intézményben is folytak előkészületek az informatika-gazdaságtan szakpárok tanter-
veinek a kidolgozására, a MAB által akkreditált GI-képzés valójában csak 2002. szept-
emberében indult, elsőként a BKÁE-n és az SZE-n.  

 
2001 őszén GÁBOR Andrással és DOBAY Péterrel kezdeményeztünk egy szak-
mai összejövetelt, amelyre az ország különböző részeiből érkeztek kollégák: a 
hazai felsőoktatás valamennyi érintett szereplői, MAB szakértők, valamint a 
gazdaságinformatikai szakembereket alkalmazni kívánó cégek és szervezetek 
képviselői, hogy megvitassák a gazdaságinformatikával kapcsolatos aktuális 
kérdéseket.  

 
A BKÁE-n megrendezett Fórum célja éppen az volt, hogy lehetőséget biz-
tosítson valamennyi, elsősorban gazdaságinformatikai szakemberigénnyel 
és oktatással kapcsolatos szakmai kérdés megtárgyalására. Az egész dél-
utánt betöltő vitafórumon a résztvevők megvitatták a célokkal, működéssel 
kapcsolatban felmerült ötleteket, javaslatokat, majd egyhangúan döntöttek 
egy, a gazdaságinformatikában érdekelt szakembereket összefogó közös-
ségi fórum megalakításáról.  
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A program végén az összegyűltek  

- megfogalmazták a küldetésnyilatkozatot1, 
- elfogadták a fórum nevét: Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) és  
- megválasztották a GIKOF első elnökségét: Dobay Péter (Pécsi Tudományegyetem), Gábor András (Buda-

pesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, BKÁE; 2004-től Corvinus Egyetem), Raffai Má-
ria (Széchenyi István Egyetem), akik az elnöki feladatokat forgórendszerben, felváltva látták el. 

  
 

GIKOF  
Küldetésnyilatkozat 

 
Az NJSZT GazdaságInformatikai Kutatási és Oktatási Fórum Szakmai Szervezet alapvető célja az in-
formatikai tudományokban elmélyülő, új szakmai eredményeket produkáló szakemberek összefogása 
az alábbi lehetőségek biztosításával: 
– vitafórumok a közös gondolkodásra  
– nyilvános rendezvények, konferenciák a kutatási eredmények bemutatására 
– rendszeresen megjelenő saját szakmai folyóiratban publikációs lehetőség tapasztalt kutatóknak és 
fiatal informatikai szakembereknek 
– tudáspiaci igények feltárása, a változások folyamatos követése, szakemberképzés 
– a hazai számítástechnikai/informatikai eredmények ismertté tétele 
– magyar nyelvű szakirodalmak ismertetése, véleményezése, javaslattétel a használatra.  

Az alapítótagok elkötelezik magukat arra, hogy a küldetésnyilatkozatot elfogadó és támogató partne-
rekkel együtt a misszió szellemében tevékenykedve működtetik az országos Szervezetet.  

Budapest, 2001. november 28 

 
 

 
A GIKOF alapítói: Dobay Péter, Gábor András, Raffai Mária 
 
Alapítótagok:  
Angster Erzsébet, Balai Ildikó, Bánkúti Gyöngyi, Császár-Cs. Péter, Cserny László, Csukás Béla, Farkas  
Károly, Gáspár Bencéné, Gróf Imre, Herman Gyula, Homonnay Gábor, Huk János, Jávor András, Jereb 
László, Jungbauer József, Kelemenné Ternai Katalin, Kiss Judit, Kiss Ferenc, Kormos János, Kovács Kata-
lin, Kovács János, Megyeri Károly, Noszkay Erzsébet, Pitlik László, Rabóczky Vilmosné, Szabó Zoltán, Tar-
nóczi Tibor, Vörös Miklós   

 
  

 
1 Az alakuló ülésről további részleteket olvashatnak a GIKOF Journal 2002-ben megjelent No. 1. számában. Letölthető: 
http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal1-2002.pdf 
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A GIKOF első tevékeny éve  
 

A megalakulást és a GIKOF küldetésének megfogalmazását követően a stratégiai célok meghatározására került 
sor, amelyek között számos, az informatikai kutatási eredmények megjelentetését és megvitatását célzó prog-
ram megszervezése és lebonyolítása szerepelt. A legfontosabbak: 

- kutatási szimpózium rendezése évente, fókuszálva a fiatal kutatókra (Ph.D. kutatások, TDK tevékenység), 
- tehetséggondozás, fiatal informatikusok tudományos tevékenységének a támogatása, kutató műhelyek 

létrehozása, pályázatok kiírása, elbírálása, a legjobbak publikálása és díjazása, 
- az üzleti szféra bevonása a kutatási tevékenységbe, együttműködés, a tudáspiaci igények és elvárások 

folyamatos követése, 
- szakfolyóirat készítése és rendszeres megjelentetése, kezdetben félévente, 
- külföldi kapcsolatok kutatókkal, kutató-intézményekkel, egyetemekkel. 
 

A GIKOF első éve alapvetően a Szervezet létrejötté-
nek és céljainak ismertté tételével telt. Létrehoztuk a 
honlapunkat és három levelezési listát, megtervez-
tük a szervezet logóját, a GIKOF hivatalos fejlécével 
saját levélpapírt használtunk és bélyegzőt rendel-
tünk. Elkészítettünk egy, a szervezet céljáról, szán-
dékairól, a működési formáról szóló ismertető anya-
got, definiáltuk a szakfolyóiratunk (GIKOF Journal) 
célját, általános tartalmát, rovatait, nem korlátozva a 
benyújtott cikkeket kizárólag ezekre a kategóriákra. 

 
Tervezett témák: 

- technológia: az ICT legújabb termékei, korszerű alkalmazásfejlesztési módszerek, modellező nyelvek, in-
formatikai biztonság, on-line megoldások; ismertetés, értékelés, 

- gazdaság: az üzlet és a kutatás viszonya, az üzleti szféra és a felsőoktatás együttműködése a kutatásban, 
képzésben, a hallgatók gyakorlati lehetőségeinek a biztosításában,  

- oktatás: gazdaságinformatikai szakemberek képzése, továbbképzés, igazodás a piaci elvárásokhoz. 

Az első év említésre méltó teljesítménye a GIKOF Journal gazdaságinformatikai szakfolyóirat céljának, tartal-
mának meghatározása, formavilágának megtervezése, és az immár 20 éve megjelenő ISSN 1588-9130 soro-
zatszámú szakfolyóirat megjelentetése. 2002-ben két kiadást is meg tudtunk tölteni tartalommal, amely a gaz-
daságinformatikának az informatikai tudományágon belüli elhelyezkedésével, a többi tudományágakhoz való 
viszonyának az elemzésével foglalkozott, kitérve 

- az oktatásra: képzési célok, stratégiák, programok, elméleti és módszertani megoldásokra, 
- az üzleti szférának a kutatáshoz, képzéshez való viszonyára, 
- az informatikai cégek technológiai újdonságaira, az újonnan megjelent szakkönyvekre és 
- tájékoztatták az Olvasót minden, a gazdaságinformatikával kapcsolatos újdonságról. 
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A non-profit jellegű, szponzori támogatással megjelenő szaklapot minden hazai felsőoktatási intézménynek, 
kutatóközpontnak és könyvtárnak megküldtük, így kiadványunk egyrészt kitűnő lehetőség volt az oktatók, 
kutatók és fiatal szakemberek (Ph.D, TDK hallgatók) valamint az üzleti szféra számára eredményeik megismer-
tetésére, másrészt pedig nyilvánosságot adott az országban sokszor elszigetelten folyó kutatási munkák is-
mertté tételére. A hagyományos szakfolyóirati forma mellett az általánosabb elérhetőség és tájékoztatás céljából 
elkészítettük a GIKOF Journal on-line változatát is, amely a honlapunkról letölthető.  

A szakfolyóirat azonban nemcsak publikációs lehetőség volt, hanem egyben vitafórum is, amelynek célja a 
különböző intézményekben folyó munkák, alkalmazott megoldások megvitatása, együttműködésre, együttgondol-
kodásra való késztetés. Nem határoztunk meg szigorú szerkezetet, változtathatatlan rovatokat, a célunk ugyanis 
egy rugalmasan formálható, az aktualitásokkal, és az érdeklődés középpontjában álló kérdésekkel foglalkozó, az 
informatika és a gazdaság közös problémáit feltáró és arra választ kereső fórum biztosítása volt. Mivel egy gazda-
ságinformatikai képzés akkor tud hatékony lenni, ha a környezeti sajátosságokhoz igazodva a tudáspiaci igénye-
ken alapul, az üzleti szféra pedig akkor tudja kihasználni a gazdaságinformatikusok megszerzett ismereteit és 
készségeit, ha ismeri a velük szemben támasztható elvárásokat, ezért különösen fontosnak tartottuk a párbeszéd 
lehetőségét. Röviden ismertetjük a 2002-ben megjelent GIKOF Journal szakfolyóiratok tartalmát. 

GIKOF Journal No. 1, 2002 

Első szakfolyóiratunk a kutatók által benyújtott cikkek mellett nagy hangsúlyt helyezett az 
informatika új tudományágának, a gazdaságinformatikának az értelmezésére, jelentőségé-
nek meghatározására és a speciális képzés fontosságára. Ebben a kiadványban ismertettük 
a GIKOF közösség megalakulását és céljait, terveit, működési kereteit is. A kötet tartalma: 

 Raffai Mária: A Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum missziója 

 Gábor András: Az egyetemi szintű gazdaságinformatikus képzés elé ... 
 Dobay Péter: Egyetem, régió, üzleti közösség – az informatikai képzés környezete 
 Kő Andrea: Hatékony megoldás a tudásreprezentációban: Ontológia 

 Sramó András: Vezetők döntéstámogatási igényei 
 Nacsa Sándor: Microsoft .NET fejlesztési platform és hazai bevezetése – Felsőoktatási támogatás 
 Egy megbeszélés margójára – Gondolatok és késztetések a közgazdasági-informatikai, illetve az informa-

tika-közgazdasági szakokkal kapcsolatban 

GIKOF Journal No. 2, 2002 

A második kiadásban a Bologna Decretum által előírt, kétciklusú képzésre 
vonatkozó, a MAB által akkreditált informatika-szakokkal kapcsolatos cikkek, 
gondolatok, szakalapítási kérdések kapták a fő szerepet, de nem maradtak 
el a kutatási, fejlesztési eredményekről szóló beszámolók sem. 

Tartalom: 

 Dobay Péter – Raffai Mária: A kétciklusú informatikus-közgazdász szak képzési koncepciója – EU-konform 
képzési stratégia, a koncepcióváltás előkészületei; az informatikus-közgazdász szak tantervének tervezete 

 Csukás Béla – Bánkúti Gyöngyi: Gondolatok az alkalmazásorientált multidiszciplináris informatikus képzésről 
 Jankovich Kornélia: Gazdaságvédelmi körkép 

 Előszó a kutatási témához: A számítógépes szimuláció a gazdaságban (Jávor András) 
 Mészáros-Komáromy Gergely: Gazdaság – Szimuláció? 
 Csík Balázs: Vállalatok piaci környezetének tanulmányozása szimulációval 
 Fiatal kutatók eredményei – cikkek a 26. OTDK Konferencia díjazott pályázataiból. 
 Varga András: A számítógépes szimuláció gazdasági célú alkalmazása a távközlésben 



 

2003: Konferenciasorozat indítása  
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A Széchenyi István Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából minden 
évben megrendezte tudományos konferenciáját, amelyen a különböző szak-
mai területek legkiválóbb országos képviselői adtak számot  kutatási eredmé-
nyeikről. Mivel az egyetemen a 2002/2003 tanévben indult meg az ötéves 
gazdaságinformatikus képzés, ezért az Egyetem vezetése fontosnak tartotta, 
hogy az Akadémiai Nap keretében is támogassa, népszerűsítse az új tudo-
mányterületet. A képzésért felelős oktatók, akik nemcsak a szakma nemzet-
közileg elismert művelői voltak, de aktív részt vállaltak az országos fórumok 
tevékenységében, így a GIKOF munkájában is, fontosnak tartották, hogy egy, 
a szakot gondozó intézmény összefogja a témában érdekelteket, az oktatási, 
kutatási és üzleti szférában dolgozó szakembereket, és megszólalási lehető-
séget, nyilvánosságot, vitafórumot biztosítva együttműködésre késztessen. 
2003-ban először nyílt lehetőség egy önálló GI-szekció megrendezésére, 
amely gyakorlatilag az OGIK-konferenciák elődje, hírnöke volt. 

 
Az OGIK együttműködésével szervezett egynapos GI-szekció megren-
dezésére az Egyetem Konferenciaközpontjában került sor. A nagy 
érdeklődéssel kísért előadások fókuszát az akkor legégetőbb kérdések 
képezték, mint az információs társadalom megteremtése, a vezeték 
nélküli hálózati technológiák (WLAN) vgay az elektronikus adatcsere-
megoldások (EDI). A szekció zárásaként a résztvevők egy kerekasztal-

beszélgetésen vitatták meg az informat-
ika-szakok kétciklusú-képzésre való át-
térésének kérdéseit, majd átnyújtottuk a legjobb fiatal kutatónak odaítélt díjat. Ez 
az első program nyilvánvalóvá tette a GIKOF Közösség és a szakma iránt 
érdeklődők számára, hogy szükség van azokra a találkozókra, ahol a kollégák 
bemutathatják és megvitathatják eredményeiket. A résztvevők eltökéltek voltak 
abban, hogy minden évben megrendezik a gazdaságinformatikai konferenciát. 
 

2003: Konferenciasorozat indítása 

2003: Konferenciasorozat indítása 

2003: Országos Gazdaságinformatikai Konferenciasorozat indítása 
 
A 2002 őszén megrendezett gazdaságinformatikai szekció kiváló kezdet volt, amely bi-
zonyította, szükség van egy, a gazdaságinformatikai témákkal foglalkozó konferenciára. 
2003-ban a GIKOF már önálló konferenciát szervezett. Az 1. Or-
szágos Gazdaságinformatikai Konferenciának, amelynek rövidíté-

seként a konferenciasorozat alapítói az OGIK nevet adták, a Hotel Konferencia (Győr) 
adott otthont. A GIKOF-Elnökség kialakította a konferenciasorozat arculatát, és megter-
veztette a konferencia-logót valamint a GIKOF-dossziét. 
 

A Győr legszebb helyén, a Székesegyház mellett lévő elegáns szálloda méltó 
helyszín volt az 1. OGIK megrendezésére. Az ünnepélyes megnyitót Czinege 
Imre, a Széchenyi István Egyetem rektora és Gábor András, a GIKOF elnöke 
tartották. Ezt követően plenáris előadások hangzottak el: Kornai Gábor (AAM) 
Az Informatika jelene és jóvője, valamint Cser László (BKÁE): Gazdaságinfor-
matika: elvárások és karrierlehetőségek címmel.     



 

 2003: Konferenciasorozat indítása 
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A kétnapos rendezvényen három szekcióban hangzottak el elő-
adások megvitatva az üzleti alkalmazások megoldásait, az új 
szemléletű fejlesztési technológiákat, trendeket valamint az infor-
matikus-képzés aktuális kérdéseit. A kerekasztal-beszélgetés té-
mája a kétciklusú képzésre való áttérés volt. Először vitaindító tá-
jékoztatók, gondolatébresztők hangzottak el a GI BsC-szakok ala-
pításával, indításával és a kompetenciákkal kapcsolatban, majd a 
résztvevők elmondták azokat a problémáikat, nehézségeiket, ami-
vel az átállás során szembe kellett nézniük. Az első napot egy éj-
szakába nyúló, jó hangulatú fogadás zárta, ahol lehetőség nyílt az 

ismerkedésre és a vidám beszélgetésre. A konferencián sor került szakkönyvek bemutatására is, a résztvevők 
megismerhették a Pearson Kiadó legújabb angol nyelvű és a Novadat Kiadó magyar nyelvű kiadványait.  

 

     
 

 
 
GIKOF Journal No. 3. 
 
A GIKOF Közösség nemcsak az OGIK konferenciák éves megszervezésére 
kötelezte el magát, de fontosnak tartotta a tehetséggondozást, a fiatal kuta-
tók támogatását is. Aktívan együttműködött a Tudományos Diákköri Konfe-
renciák Gazdaságinformatikai tagozatainak a megszervezésében, a legkivá-
lóbb pályamunkák díjazásában. Törekvéseinek bizonyítéka a GIKOF Journal 
No. 3. száma, amelyet teljes egészében a fiatalok publikációinak megjelen-
tetésére ajánlott fel. A szakfolyóirat 2003-ban új rovatot kapott, a korábbi szá-
mok tartalma mellett a Könyvszemle-ben ismertetésre kerültek a legújabb 
szakkönyvek is.  

Információk, hírek rovat: 
- Szemelvények az OTDK-munkákból Együttműködés a Gazdaságmodellezési Társasággal 
- 2. Gazdaságinformatikai Fórum 
- A Gazdasági Informatikus szak tanterve, tervezet 
- Könyvszemle: Információmenedzsment, Vállalati IR, Fejlesztési technológiák 

  



 

2004: Egy működő aktív szervezet  
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– Hasznics Milán–Tófalusi Balázs: Komplex döntéstámogató rendszer tervezése 
– Puskás Péter: Tőzsdei elemző mobilértesítővel 
– Báthori Gábor: Az elektronikus kereskedelem jelenlegi helyzete  
– Bender Z.–Kleizer P.–Rácz Cs.: Internetes és telefonos ügyfélkapcsolatok  
– Tóth Ildikó Éva: Dinamikus WAP-oldalak tervezése  
– Venesz Béla: Üzletmenet-folytonosság biztosítása 
– Kiss Péter: Az elektronikus aláírás 

2004: Egy működő aktív szervezet 

2004: Egy működő, aktív szervezet 

2004 Egy működő, aktív szervezet 
 
A GIKOF-Elnökség folytatni kívánta azt a munkát, amit a megalakuláskor felvállalt, és teljesíteni a küldetésnyi-
latkozatban definiált célokat. A három évre vonatkozó stratégiai célkitűzéseit az alábbiakban határozta meg: 

- Szakmai együttműködés a BSc- és MSc-szintű Gazdasági Informatikus Szak képesítési követelményeinek 
a kidolgozásában és a szakok megalapításában. 

- A különböző felsőoktatási intézmények támogatása a szakok tanterveinek a kidolgozásában, az akkreditá-
lásban és a képzés beindításában.  

- A képzéssel és a kutatásokkal kapcsolatos cikkek megjelentetése szakmai kiadványokban. Terv szerint a 
GIKOF Journalnak évente továbbra is két rendszeres száma jelenjen meg. 

- Együttműködés a Gazdaságmodellezési Társasággal, az Operációkutatási Konferenciák közös rendezése 
- Szakmai fórumok, viták rendezése a témában érdekelt, az oktatás, kutatás és az üzleti terület szakembe-

reinek az együttműködésével. 
- A Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezése rendszeresen minden év őszén. 
- A www.gikof.hu domén-név bejegyzésének véglegesítése. 
 
Konferenciáink, a különböző témákban szervezett fórumaink, a már megjelent szakfolyóiratok cikkei, a folyama-
tosan frissített honlapunk által a GIKOF szervezet kezdett országosan ismertté, sőt mondhatjuk, elismertté válni. 
Már nemcsak a felsőoktatás gazdaságinformatikában érdekelt szakemberei, de az informatikai fejlesztőcégek 
és az informatikai megoldásokat alkalmazó üzleti szféra is kezdett bekapcsolódni a munkánkba. Az év során az 
alábbi eredményeket értük el: 

– Szakmai tanácsadás, együttműködés a Magyar Rektori Konferenciák Bologna Bizottságainak Informatika 
Szakbizottságában a Gazdasági Informatikus Szak képesítési követelményeinek a meghatározásában és 
a szaklétesítési kérelem benyújtásában. Az akkreditációs kérelmet az oktatási miniszter 2004. augusztu-
sában fogadta el, ezzel hivatalosan is megalapítva a Gazdasági Informatikus egyetemi alapszakot. 

– A gazdasági informatikus szak képzésében érdekelt felsőoktatási intézmények felelős vezetőinek részvéte-
lével megalakítottuk a Gazdaságinformatikai Konzorciumot, amelynek alapvető célja az erőforrás-megosz-
táson alapuló, a hallgatói átjárhatóságot biztosító, a közös tantervekre épülő, alapvetően on-line tananyagok 
kidolgozása, valamint az oktatásban való együttműködés volt. 

 
  



 

 2004: Egy működő, aktív szervezet 
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2004-ben második alkalommal került megrendezésre az Országos Gazdaságinformatikai 
Konferencia Győrben, a Hotel Konferenciában. A program értékes plenáris előadásokkal 
kezdődött, informatikai fejlesztők, az üzleti élet prominens képviselői számoltak be aktu-
ális kérdésekről: Tóth Zsolt, a 2004. év informatikai menedzsere, Jungbauer József (VISZ-
elnök, KELER Rt.), Hetényi László (VISZ-alelnök), 
Véry Zoltán (BMS Informatikai Kft.), Nacsa Sándor 
(Microsoft Magyarország Kft.), Nagyszegi Péter 
(SAP Hungary Kft.), Dobay Péter (PTE KTK) tartot-
tak nagy érdeklődésre számot tartó előadásokat. A 
plenáris szekciót követően a résztvevők három 

blokkban számoltak be eredményeikről: (1) Tudásmenedzsment, (2) 
Képzés, oktatásmódszertan valamint (3) Új technológiák az IT üzleti al-
kalmazásaiban. A konferenciát a BSc-szakok indításával, bevezetésével 
kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés követte.  

A fiatal tehetségek gondozását, eredményeik értékelését továbbra is ki-
emelt feladatunknak tartottuk. A legkiválóbb munkák, eredmények elisme-
résére 2004 szeptemberben GIKOF-díjat alapítottunk. A benyújtott öt pá-
lyamunkákat független szakértők minősítették, melynek eredményeként a 
konferencia záróünnepségén két PhD-kutatás díjat adtunk át:  

– Schwartz Kitti (Szent István Egyetem): Az integrációorientált innová-
ciós folyamatok infokommunikációs kihívásai 

– Kosztyán Zsolt Tibor – Póta Szabolcs (Veszprémi Egyetem): 
Determinisztikus és sztochasztikus optimális erőforrás-allokáció  
elosztott rendszerekben 

 
Annak érdekében, hogy konferenciáinkat az érintettek számára sikerrel 
szervezzük meg, egy kétoldalas kérdőív kitöltését kértük a résztvevőktől. 
A kérdések nemcsak a már megrendezett konferenciára vonatkoztak, de 
lehetőséget adtunk arra is, hogy a kollégák jelezzék elvárásaikat, elkép-
zelésüket a GIKOF-fal szemben. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A sikeres konferencia megszervezése mellett két GIKOF Journal kötetet jelentettünk meg. Kiadványaink új ro-
vatokkal bővültek: előző évi konferencia értékelése, a GIKOF előző évi tevékenysége és határozatai, felhívás 
releváns konferenciákra. 



 

2005: Első nemzetközi konferencia  
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GIKOF Journal No. 4, 2004  

 Czinege Imre: Gazdaságinformatika a Széchenyi István Egyetemen  
 Gábor András: Felsőoktatási informatikai stratégia 
 Parag Andrea: Tudásból származó versenyelőny 
 Raffai Mária: Üzletimodellek MDA-alapú transzformációja 
 Herdon Miklós – Magó Zsolt: A KKV-k humánerőforrásának fejlesztése 
 Csajbók Zoltán: Kriptográfia a GI-képzésben 
 Dobay Péter: Egy konferencia margójára – részletes beszámoló az OGIK’2003 konferenciáról 
 A GIKOF 2003 évi tevékenysége, határozatok 
 
GIKOF Journal No. 5, 2004  

 Tárnok Ilona: eBusiness, eMánia, HighTechOptimizmus  
 Erdős Ferenc: Regionális különbségek az e-kereskedelemben Magyarországon 
 Molnár Bálint: Informatikairányítási alapelvek – COBIT 
 Véry Zoltán: Informatikakontrolling – A Kontrollház koncepció 
 Schwartz Kitti: Integrációorientált innovációs folyamatok infokommunikációs kihívásai 
 Noszkay Erzsébet: Tudásmenedzsment Magyarországon 
 Gergely Róbert: A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében 
 Homonnay Gábor: Üdvözlet UserLand-ből 
 Raffai Mária: Beszámoló a 2. OGIK konferenciáról 
 Elnökségi beszámoló a GIKOF 2004 évi tevékenységéről 

 
2005: Első nemzetközi konferencia 

2005: Első nemzetközi konferencia 

2005 Első nemzetközi konferenciánk  
2005-ben a GIKOF közössége két nagyszabású szakmai rendezvényt szervezett, támogatta a fiatalok szakmai 
munkáját, jutalmazta a legjobb fiatal szakembereket, új díjat alapított a GIKOF tevékenységét támogató, a munká-
hoz feltételeket biztosító szakemberek és/vagy intézmények számára → GIKOF Támogatói Díj, és együttműködött 
a Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottságával az újszemléletű, kétciklusú informatikusképzés gazdasági 
informatikus szak létesítésének a munkájában. A fentiek közül külön is kiemelésre méltóak az alábbiak: 

- A 2004-ben megalakított Gazdaságinformatikai Konzorciummal továbbra is együttműködve megkezdtük azt 
a munkát, amely az erőforrás-megosztáson alapuló, a hallgatói átjárhatóságot biztosító, a közös tantervekre 
épülő, alapvetően on-line tananyagok kidolgozására és az oktatásban való együttműködésre irányul. 

- Márciusban egy, a fiatalok szakmai bemutatkozására rendezett konferencia záróprogramjaként a fiatalok 
kezdeményezésére megalakítottuk a GIKOF Ifjúsági Tagozatot, hogy védnökséget biztosítva segítsük őket 
– a projektekben való részvételben, gyakorlati készségek kialakításában, 
– a szakmai konferenciákon, programokon való részvételben, 
– az üzleti szférában dolgozó szakemberekkel való kapcsolattartásban és  
– a sikeres munkakezdésben. 

- Az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen 
megrendeztük a nagy érdeklődéssel kísért első nemzetközi Gazdaságinformatikai Konferenciát (1st ISBIS).  

- A Díjbizottság GIKOF Támogatói Díjjal tűntette ki a GIKOF munkáját 2005-ig anyagilag, illetve egyéb esz-
közökkel, feltételek biztosításával támogató kollégákat: dr. CZINEGE Imre, az SZE rektora és dr. MOLNÁRKA 
Győző (Széchenyi István Egyetem) kapták. 



 

 2005: Első nemzetközi konferencia 
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– A legkiválóbb munkák elismerésére alapított PhD-díjra benyújtott hat pályamunka közül a GIKOF Díjbi-
zottság két pályázatot díjazott: Horváth Attila: The Effect on Financial ICT on Payment Systems, vala-
mint Németh Csongor: Contribution of the Process Modelling to the Efficient Business Adaptation. 

 
ISBIS’2005: Nemzetközi konferenciasorozat indítása 

Két sikeres országos konferencia után nemzetközi szintre léptünk. Meghatároztuk a Közössé-
günk angol elnevezését: Scientific and Educational Forum on Business Information System, 
rövidítésben SEFBIS, és megterveztettük az ehhez tartozó logót. Nemzetközi szinten hirdettük 
meg a konferenciánkat, amivel kettős célt kívántunk elérni: 

1. egyrészt lehetőséget kívántunk biztosítani a külföldi kutatók eredményeinek megismeré-
sére, közvetlen, személyes kapcsolat kialakítására, másrészt a hazai szakmai eredmé-
nyeket nemzetközi szinten is ismertté kívántuk tenni, 

2. mivel az ISBIS konferencia hivatalos nyelve az angol lett, lehetőséget biztosítottunk a ha-
zai szakmai résztvevőinknek, hogy kissé kevésbé stresszes körülmények között, hazai 
terepen szerepelhessenek angol nyelvű előadásaikkal. 

 
       
 
 

 

 
 
 

Az első, International Symposium on Business 
Information Systems, ISBIS elnevezésre 
keresztelt konferenciánk az IFIP TC8 Infor-
mation Systems Committee nemzetközi szer-
vezet, valamint számos külföldi szakember 
támogatásával indult. A Programbizottságba 
meghívtunk külföldi szakembereket:  

- David Avison (TC8 alelnök, Franciaország),  
- Gerhard Chroust (professzor, Universität Linz, Austria),  
- Füstös János (professzor, Denver University, USA), 
- Marcus Lusti (professzor, Universität Basel, Svájc),  
- Dewald Rode (IFIP TC8 elnök, University of Johannesbourg, South Africa),  
- A Min Tjoa (professzor, TU Wien, OCG alelnök, Ausztria) valamint  
- Tetsuya Uchiki professzort (Saitama University, Japan). 

Bakonyi Péter, 
az NJSZT elnöke 

Megnyitóra várva Tetsuya Uchiki 

Czinege Imre átveszi  
a Szponzori Díjat 

Dobai Péter  
a Borsos Miklós 

szobor előtt 



 

2006:Első angol nyelvú szakfolyóiratunk  
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A konferenciát Dewald Rode, a TC8 Bizottság elnöke, valamint Bakonyi Péter, az NJSZT 
elnöke köszöntötték. A plenáris ülést a Hotel Konferencia dísztermében tartottuk, Tetsuya 
Uchiki: A Training Model and the Program for Information Systems Analysis és Eszter 
Elekes: The SAS Academic program c. előadásai hangzottak el. Ezt követően a konferen-
cia négy szekcióban folytatódott: (1) Business Impact of Information Systems, (2) Mode-
ling, Methods, Solutions, Visualization, (3) Business Applications, Business Intelligence, 
(4) Education, Programs, Curricula, Cooperation.  

 

 
   

 

  
      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
2006:Első angol nyelvú szakfolyóiratunk 

2006: Első angol nyelvű szakfolyóiratunk 

2006 Nemzetközi kapcsolatok építése, erősítése 
Az immár 5 éves szakmai múltra visszatekintő szervezetnek a 22 alapítótag mellett 2006 szeptemberében már 
52 tagja volt, ami azt bizonyította, hogy az értékes programok, a GIKOF Journal szakfolyóirat kiadása egyre 
több szakember, többek között számos fiatal számára vált vonzóvá. A tervezett programot, a vállalásokat nagy 
érdeklődéssel kísért rendezvényekkel teljesítettük. A három nagyszabású rendezvény, valamint a Magyar Rek-
tori Konferencia Bologna Bizottságának támogatása mellett Együttműködési megállapodást kötöttünk a 2004-
ben alapított Gazdaságinformatikai Konzorcium tagjaival.  

Az NJSZT tagja az informatika világának egyik legrangosabb nemzetközi társaságának, az IFIP-nek (Interna-
tional Federation on Information Processing), amelynek 2006-ban 49 ország számítástechnikai/informatikai társa-
sága volt a tagja, képviselve mind az 5 kontinens szakmai közösségeit. Hazánkat 2006 óta Raffai Mária képviselte 
az IFIP-ben és annak Information Processing bizottságában is. Az IFIP szakmai tevékenységének legfőbb fórumát 
az informatika különböző szakterületeit képviselő Technikai Bizottságok (TC  Technical Committee), valamint az 
egyes bizottságokban a különböző ICT-szakterületekre specializálódott munkacsoportok (WG  Working Group) 
képezik. A GIKOF szoros kapcsolatot alakított ki a TC8 Information Committee munkabizottságaival, amellyel 
együttműködött az évente megrendezésre kerülő Confenis konferenciák megszervezésében.    

D
ew

ald R
ode 

beszélgetés egy kellemes  
vacsora mellett 

fogadás, köszöntő 

az elhangzott elő-
adás megvitatása 
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Felhasználva a szakmai kapcsolatainkat  

- együttműködtünk a Confenis, IDIMT, SM konferenciák szervezésében,  
- az IFIP GI-releváns szakmai csoportjaival,  
- A Min Tjoa és Li Da Xu kollégákkal kezdeményeztük a WG 8.9 Enterprise Information Systems nemzetközi 

munkacsoport létrehozását. Az IFIP Information Systems Committee bizottságban előterjesztettük és meg-
vitattuk a működési formát, valamint a célokat, az alapítást a TC 8 elnöksége jóváhagyta, 

- külföldi előadókat hívtunk meg a fórumainkra, konferenciáinkra,  
- közös kutatási projektekben vettünk részt, és  
- új kezdeményezésként beindítottunk egy angol nyelvű szakfolyóiratot, a SEFBIS Journal-t.  

Az első, sikeres nemzetközi konferencia megteremtette a lehetőséget arra, hogy a GIKOF Közössége egy nem-
zetközileg is ismert és elismert szakmai fórum legyen, amihez természetesen nem volt elegendő, hogy évente 
konferenciákat szervezzünk, a kialakított nemzetközi kapcsolatokat erősíteni, ápolni is kellett.  
 
A SEFBIS szakfolyóirat alapítása, indítása 

Az angol nyelvű szakfolyóiratunk indításának alapvetően kettős célja volt: (1) egy Magyar-
országon megjelenő gazdaságinformatikai szakfolyóiratban bemutatni a külföldi kollégák 
kutatási és fejlesztési eredményeit, (2) lehetőséget biztosítani a hazai szakembereknek 
angol nyelvű cikkeik publikálására. Annak érdekében azonban, hogy az ISSN 1588-9130 
számon bejegyzett, mára már indexelt szakfolyóiratot könnyen meg tudjuk különböztetni 
a GIKOF Journal-tól, ezért az Elnökség úgy döntött, hogy a továbbiakban azonos borító-
tervvel, de különböző színnel jelennek meg a szakfolyóirataink: az angol nyelvű kék, a 
magyar nyelvű pedig sárga borítást kap. A Szerkesztőbizottságba külföldi szakembereket 
hívtunk meg, a főszerkesztő Raffai Mária lett.  

Az első kötet előszavában a szakfolyóirat céljait fogalmaztuk meg, majd Dewald Rode, az IFIP TC 8 elnökének 
az Information System Committee szerepéről, a lehetséges együttműködésről szóló írását publikáltuk: The Role 
of the IFIP Information Committee. A folyóirat tartalmából: 

- Pető, Dávid: Enhancing the Objectivity of the IT Audit Assessment  
- Heckenast, Tamás: Seeing the Woods for the Trees  
- Molnár, Bálint .– Kő, Andrea – Kiss, József: Identity-Background Checking 
- Kosztyán, Zsolt Tibor – Póta, Szabolcs: Deterministic and Stochastic Optimal Resource Allocation 
- Németh, István – Németh, Csongor: Efficient Processes 
- Zadok, Igal: Decision Making in ICT Industry 
- Petković, Imre. – Tumbas, Pere: Data Warehouse Supported CRM in Electrical Energy Distribution 
- Dobay, Péter: Exploring eBusiness Solutions with Online Cases 

ISBIS/OGIK konferencia, 2006 

Az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen rendeztük 
meg a nagy érdeklődéssel kísért Konferenciánkat Győrben, az Egyetem Konferenciaközpontjában. A konferencián 
lehetőséget adtunk angol és magyar nyelvű előadások megtartására, ezért az előadásokat nemcsak témák szerint, 
hanem az előadás nyelve szerint is csoportosítottuk. Alföldi István, NJSZT ügyvezető igazgató valamint Kóczy László 
SZE dékán ünnepi köszöntője után plenáris előadások hangzottak el, amelyek fókuszát az informatikai költségek, az 
IT-hatékonyság és -megtérülés képezték: Homonnay Gábor: Userland-i gazdaságosság – Gondolatok a nyilvánvaló 
számokon túli dolgokról, Zsebedits Pál: IT-szolgáltatásokat nyújtó cég minőségirányítása, szolgáltatások megfelelő-
ség-biztosítása,Gazsó Bertold – Jankó Csaba – Tóth Ferenc: DMS rendszer bevezetésének költségei és megtérü-
lése, Petkovics Imre: A számviteli információk szerepe az ügyfélkapcsolatok menedzselésében.  



 

2007: Nemzetközi együttműködés  
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A szakmai előadások öt szekcióban folytatódtak, ahol a részvevőknek lehetőségük volt az előadás témájával kap-
csolatos kérdések nyilvános megvitatására is. A szekciók és témaköreik: (1) Kutatási, kutatásfejlesztési eredmé-
nyek, (2) Üzleti megoldások, üzleti intelligencia. (3) Informatikai megoldások a pénzügyi szektorban, (4). Üzleti 
megoldások, technológiák a kis- és középvállalatoknál, (5) GI-szakok: tantervek, tananyagok, együttműködés.    

A tehetséggondozási programunk keretében a Konferencia záróülésén PhD-díjat adtunk át Óvári Nóra ré-
szére a Tudásmenedzsment, a szavakba önthető tudás című kutatási tanulmányáért és az előadásért.  

Pillanatképek  
a konferenciáról 
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2007: Nemzetközi együttműködés 

2007 Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába 
Különös öröm volt számunkra, hogy évről évre növekedett az érdeklődés a gazdaságinformatikai témák iránt, 
és nemcsak a tagságunk bővült immár 100 tag fölé, de egyre több szakember jelentkezett előadásokkal az 
OGIK/ISBIS konferenciákra is. 2007-ben három nagyszabású szakmai rendezvényünk volt és díjaztuk a fiatalok 
szakmai/kutatási tevékenységét tükröző legjobb munkáit.  
 
Együttműködés nemzetközi konferenciákkal 

A 2007 évi programokból külön kiemelésre méltó az a nagyszabású CONFENIS’2007 (Conference on Research 
and Practical Issues of Enterprise Information Systems, Peking, Kína) konferencia, amelyet az IFIP ERP munka-
csoporttal közösen szerveztünk, és amelynek a lebonyolításában is együttműködtünk. De társszervezője voltunk 
az IDIMT’2007 InterDisciplinary Information Management Talks (Zadov, Czech Republic) konferenciáknak is.  



 

 2007: Nemzetközi együttműködés 
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A CONFENIS’2007 konferencia nyitó ceremóniáján a GIKOF elnöke, Raffai Mária köszöntötte a vendégeket, a konfe-
renciazáráson pedig előadást tartott a GIKOF szerepéről és a SEFBIS Journal nemzetközi publikálási lehetőségeiről, 
valamint díjakat adott át a legjobb kutatási eredményekért és előadásokét.. 

 

 
 

 

 
 

SEFBIS Journal No. 2. 

A kollégák angol nyelvű, minősített szakcikkeiből 2007-ben egy értékes SEFBIS Journal kötetet jelentettünk 
meg. A folyóirat köszöntőjeként David Avison professzor (ESSEC Business School, Paris, France) cikkét közöl-
tük, aki a nemzetközi Információrendszerek Bizottság jelentőségéről és néhány személyes meglátásáról írt: 
Some Personal Reflections on the Information Systems Community címmel. Raffai Mária ismertetésében a kötet 
részletes tájékoztatást adott a 2006-ban megalakult Vállalati Információrendszerek Munkacsoportról (IFIP TC8 
ERP SIG): New Working Group on Enterprise Information Systems. A cikk ismertette a munkacsoport célját, 
működési formáját, a tervezett CONFENIS konferenciasorozat (Conference on Enterprise Information Systems) 
indítását, valamint a SEFBIS közösséggel való együttműködés módját és feladatait. A folyóiratban értékes cik-
keket olvashatunk a kutatási eredményekről, az ICT üzleti alkalmazásairól, valamint oktatási kérdésekről: 

- Gábor Homonnay: New Greetings Card from Userland 
- Milan Hasznics: Construction Model for Corporate Knowledge Menegement Systems 
- Andrea Kő – Zoltán Szabó: KM Systems Development Evaluation Learning on IT Audit 
- Mária Raffai: Th Need for Harmony of IT and Business Strategy 
- Csongor Németh: Contribution of the Process Modeling tot he Efficient Business Adaptation. 
- Attila Horváth: The ICT Effect on Payment Systems 
- Miklós Vörös: The Educational System of the Zrínyi Miklós National Defence university 
- Report on ISBIS/OGIK 2006, CfP ISBIS’2007 Conference, GIKOF decisions in 2006 
 
ISBIS–OGIK Konferencia, 2007 

A GIKOF és az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete a Széchenyi Egyetemmel, valamint az IFIP Infor-
mation Systems bizottsággal közösen szervezte meg az 3. ISBIS, 5. OGIK Konferenciát. A kétnapos konferen-
ciára 67 előadást jelentettek be, amelyből a Programbizottság 53 szerző 38 előadását fogadta el.  
 

  

A „Best Paper Award”” 
díj átadása 

Li Da Xu,  
a konferencia IPC elnöke 



 

2007: Nemzetközi együttműködés  
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Koren Csaba, SZE tudományos rektorhelyettes és Péceli Gábor, NJSZT elnök köszöntője 
után a konferencián a négy plenáris előadás hangzott el, angolul:  

- Homonny Gábor: Ten Seconds,  
- Tetsuya Uchiki: Oral Market Experiment as an Educational Tool in Economics and  
     Design of a Support System,  
- Tumbas Pere: Agile Software Development Methods for Designing Information  
     Systems,  
- Noszkay Erzsébet: Knowledge Transfer or Problemsolving.  

 
A kétnapos konferencia öt szakszekciója között kettő angol nyelvű szekció volt. A szekciókat a benyújtott elő-
adások témái alapján határoztuk meg:  

- “D” szekció: Döntéstámogatás, intelligens üzleti megoldások 
- “K” szekció: Kutatás, kutatásfejlesztés 
- “E” szekció: Integrált rendszerek, hatékonyság és minőség az informatikában 
- “I” szekció:  Matematikai és informatikai megoldások az üzleti tevékenység támogatásához 
- “O” szekció: Gazdaságinformatikus képzés elméleti és gyakorlati kérdései 

 
A közel 100 résztvevő között két japán, három román és két szerb vendégünk is volt. Örömteli, hogy növekedett 
a fiatal kutatók előadásainak és a pályázatra benyújtott munkáknak a száma. Minősítve az összesen 14 pálya-
munkát, valamint az előadói és vitakészséget a GIKOF Díjbizottsága 2007-ben az alábbi díjakat adományozta 
(a díjakat Koren Csaba adta át): 

PhD-díjat kapott:  
- Kristóf Péter: Üzleti intelligenciarendszerek vizsgálata IT-audit alapokon 
- Erdős Ferenc: Az innovációk és az informatikai fejlesztések kapcsolata a kis- 

és közepes vállalkozásoknál  
- Torjai László: Döntéstámogató alkalmazás az energiaellátási 

lánc tervezéséhez és irányításához. 

Dicséretben részesült:  
- Tomizawa Hiroki (Saitama University, Japán): A Proposal 
   on Information System Design Method based on User’s Roles  
- Heckenast Tamás (Széchenyi University): Model Based User Interface Development 

 
Pillanatképek a konferenciáról 
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Az esti fogadáson közvetlen  
beszélgetésre nyílt lehetőség. 

 

2008: OGIK? Győr 
2008: Pályázat a CONFENIS rendezésére 

2008: Pályázat a CONFENIS rendezésére 

2008 Nemzetközi kapcsolataink szélesítése 
A GIKOF többéves tevékenysége egyértelműen igazolta, hogy hazánkban egyre több szakember látja be az 
informatika egy speciális, a szervezeti, üzleti tevékenység támogatására irányuló szakterületének növekvő je-
lentőségét és fontosságát, valamint azt, hogy szükség van a munkánk és eredményeink nemzetközi viszonylat-
ban történő ismertetésére. A GIKOF Elnöksége ezért a hazai szakmai programok szervezésén túl 2008-ban 
kiemelt figyelmet szentelt a nemzetközi kapcsolatok ápolására. Erősítettük az együttműködést a már korábban 
megállapodott szervezetekkel, mint az IFIP Enterprise Information Systems Working Group, és új kapcsolatokat 
hoztunk létre: 

- IDIMT InterDisciplinary Information Management Talks Community, Forum Linz 
- IT Star Association on Information Technology in Central, Eastern and Southern Europe 
- ICELM International Community on Economics, Law and Management konferencia, Marosvásárhely 
- IF’2008 Informatika a felsőoktatásban konferencia, Debrecen 
- IP3 (International Professional Practice Partnership) IFIP program Task Force 
- Universidade do Minho, Guimarães, Portugal 
- NISE’2008 IT-Star Workshop, Gödöllő 
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Nemzetközi kapcsolatainkban a szakemberek közötti együttműködést helyeztük előtérbe, részt vettünk közös 
kutatási projektekben, konferenciák szervezésében, szakmai anyagok, konferencia- és szakfolyóirati cikkek bí-
rálatában egyaránt. Ennek a célnak a megvalósítását egy fontos döntés segítette elő. Az IFIP Enterprise Infor-
mation Systems munkacsoport elnöksége a CONFENIS konferencia (Conference on Research and Practical 
Issues of Enterprise Information Systems) megrendezését 2009-re Magyarországnak ítélte. A rangos nemzet-
közi konferencia megszervezésére a felkérést szakmai közösségünk kapta, amelyet elfogadva úgy határoztunk, 
hogy egy CONFENIS-ISBIS–OGIK közös konferenciát szervezünk, mégpedig az OGIK-nak eddig otthont adó 
Győr városában. Tekintettel azonban arra, hogy egy ilyen nagyszabású, színvonalas konferencia a korábbi ren-
dezvényeinknél komolyabb előkészületeket és munkát igényelt, úgy határoztunk, hogy az OGIK’2008-ra fordí-
tandó szervezési energiáinkat a nagy nemzetközi konferenciára fordítjuk. Ez azt is jelentette, hogy 2008-ban 
nem rendeztünk ISBIS/OGIK konferenciát. 

Tehetséggondozási programunk szerves része volt a 2008. november 26-án az NJSZT Győr-Moson-Sopron 
m.-i Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen rendezett, nagy érdeklődéssel kísért Fi-
atal Kutatók Gazdaságinformatikai Konferenciája. A komoly szakmai előadásokkal és vitákkal tarkított rendez-
vényt (14 előadás hangzott el), amelyen az előadók (gazdaságinformatikus szakos és PhD-hallgatók) sikeres 
projektjeikről és kutatási eredményeikről számoltak be, a résztvevők hasznosnak minősítették, és fontosnak 
tartották azok évi rendszerességű megszervezését.  

 
GIKOF Journal No. 6, 2008 

A magyar-nyelvű GIKOF Journal a kutatók, szakemberek, valamint a PhD-hallgatók kiváló cikkiet tartalmazza: 

- Bognár Krisztina: A szervezeti tudásmenedzsment ciklus- és információtechnológiai támogató rendszere  
- Óvári Nóra: Tudásmenedzsment – a szavakba önthető tudás 
- Kosztyán Zsolt Tibor – Póta Szabolcs: Determinisztikus és sztochasztikus erőforrás-tervezés egy létesít-

ményprojekt megvalósításában 
- Torjai László – Szendrői Etelka: Döntéstámogató alkalmazás az energiafű-ellátási lánc tervezéséhez és 

megvalósításához  
- Petkovics Imre – Pere Tumbas: A számviteli információk szerepe az ügyfélkapcsolatok menedzselésében 
- Papp Klára: eSsentia – Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása Budapest XVIII. Kerüle-

tében GVOP 4.3.2. projekt hatása a KKV-k fejlesztésére 
- Szabó Gyula – Bereczky Klára – Sebők Ferenc: Gazdaságinformatikus-képzés Magyarországon – tema-

tika-egységesítési törekvések, kitekintés, mintarendszerek  
- Beszámoló az 5. Országos Gazdaságinformatikai Konferenciáról 
- Beszámoló a Pekingben rendezett, CONFENIS’2007 konferenciáról 
 
SEFBIS Journal No. 3 

A magyar nyelvű cikkek mellett a kollégák számos angol nyelvű cikkel is pályáztak a szakfolyóiratainkban való 
publikálásra. A kettős vakbírálat során a bírálók véleményezték a cikkeket és kiválasztották a megjelentetésre 
alkalmasakat. A SEFBIS Journal 3. kiadásában a cikkeket öt különböző kategóriába soroltuk: (1) The IT Profes-
sionalism Program, (2) Scientific Results, Modeling, Methodelogies and Techniques, (3) ICT in Business, (4) 
eGovernment and (5) Education. A megjelentetett cikkek: 

- Mária Raffai: International Program for Standardizing Global IT Professions (IP3 program and Beyond)) 
- Katalin Kovács: Formal and Semi-Formal Models 
- Tamás Heckenast: Model Based User Interface Development 
- Pere Tumbas – Imre Petrovics: Agile Methodologies in IS Development 



 

 2009: CONFENIS–ISBIS/OGIK Joint Conference 
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- Ferenc Brachmann – Csaba Zoltán Béres – Péter Miklós: Supporting Requirement Specification Activities 
in Custom IS Development Process with ProMea Methodology and Software 

- Hiroki Tomizawa – Tetsuya Uchiki: Proposal on IS Design Method Based on User’s Role  
- Tünde Rózsa: Economic Evaluation of ERP Investments for SMEs 
- Csaba Zoltán Béres – Péter Ács: The 5th Level of CLBS as a new Way of Network Communication in 

eGovernment  
- Tetsuya Uchiki: Design of Oral Market Experiment Support System 
- Péter Dobay – Mária Raffai: Report on 5th Conference on Business Information Systems. 
- Li Da Xu – A. Min Tjoa – Sohail Chaudhry: The 2nd Conference on EIS: CONFENIS’2007 
- CfP IFIP WCC 2008; SEFBIS’ Decisions 2007 

A GIKOF által alapított PhD-díjat a Díjbizottság 2008-ban elsősorban a GIKOF illetve SEFBIS Journal-ban meg-
jelent cikkek alapján ítélte meg, és két kutatót részesített elismerésben:  

- Tetsuya Uchiki: Design Market Experiment Support System és  
- Pere Tumbas: Agile Methodologies in IS Development cikkei alapján.   

A GIKOF és SEFBIS Journal szakfolyóiratok 2008 évi kiadásainak példányait elérhetővé tettük a hazai és nem-
zetközi konferenciák résztvevői számára is.  
 

 
2009: CONFENIS–ISBIS/OGIK Joint Conference  

2009: CONFENIS–ISBIS/OGIK Joint Conference 

2009 Konferencia öt kontinens résztvevőivel 
 

Az év legjelentősebb eseménye az IFIP WG 8.9 munkacsoporttal közösen 
szervezett CONFENIS’2009 konferencia, amelyben az ISBIS/OGIK külön kon-
ferenciasávval szerepelt. A rangos nemzetközi rendezvényt Győrben, a Famulus 
Hotelben szerveztük. A konferencia a GIKOF szakmai szervezet egyik 

legnagyobb kihívása volt, de egyben a 2009 év egyik legrangosabb eseménye is. A konferencia 
megszervezéséhez és lebonyolításához a MolComp System CMS-rendszerét használtuk. 

A rendezvényen Európa csaknem minden országából érkeztek előadók, de az öt földrész mindegyike is képvi-
seltette magát az USA-ból, Dél Amerikából, Ausztráliából és Afrikából érkezett kutatóival. A konferenciára 22 
országból több, mint 100 résztvevő regisztrált. A beérkezett 78 előadás-tervezetből a programbizottság 61-et 
fogadott el, amelynek témái között kutatási és kutatásfejlesztési eredmények, konkrét üzleti megoldások, eset-
tanulmányok, projektbeszámolók, valamint oktatással kapcsolatos kérdések szerepeltek.  

A konferenciát Dobay Péter a GIKOF társelnöke, Koren Csaba a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi 
Projekt Központjának igazgatója, valamint A Min Tjoa az IFIP WG 8.9 elnöke köszöntötte. Az IFIP elnöke Basie 
von Solms (Dél Afrika) sajnos személyesen nem tudott részt venni a konferencián, de videófelvételt küldve 
üdvözölte a résztvevőket. A megnyitót követően nagy érdeklődés kísérte az öt plenáris előadást, amelyet Auszt-
ráliából, USA-ból, Egyesült Királyságból és Ausztriából érkezett kutatók-fejlesztők tartottak:  

- Hawking, Paul; Jovanovic, Robert; Sellitto, Carmine; Foster, Susan (Australia): Business Intelligence Matu-
rity: an Evaluation of Australian Companies 

- Chroust Gerhard (Austria): Adapting Software Products to Cultural Differences 
- Radhika Santhanam; Sharath Sasidharan; Priyanka Meharia; Dan Brass; Sambamurthy (USA): Improving 

the Success of Enterprise Information System Implementation – Current Findings and Future Research 
- Richard Hughes (Anglia): Enterprise Social Networking - Don't be Afraid 
- Sandor Seres: Enterprise Mobile Applications 
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A konferencia második napján a program három párhuzamos szekcióban folytatódott. Az előadásokon többek 
között szó volt elemzési és modellezési módszerekről, aktuális fejlesztési eredményekről, az előadók fo-
glalkoztak a tudásmenedzsment, a vállalatirányítási rendszerek jövőjének, valamint az IT-biztonságnak a kér-
déseivel. A Hotel Konferencia Borsos-termében rendezett gálavacsora a Rába Néptánc-együttes nagysikerű 
bemutatójával kezdődött betekintést nyújtva a külföldi vendégeknek a magyar kultúráról, és lehetőséget adott a 
résztvevőknek a kellemes, fehér asztalok melletti baráti együttlétre. 

A harmadik konferencianapon az ERP-rendszerek egyes területeit átfogó szekciók mellett egy speciális 
sávban kapott helyet a 6. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia (OGIK). A szekcióelőadások után élénk 
érdeklődés kísérte Bíró Miklós a cloud computing és a social networking témakörökkel kapcsolatos előadását 
és gyakorlati bemutatóját. A rendezvényt Raffai Mária a Programbizottság elnöke, a konferencia háziasszonya 
zárta, összegezve a szervezési és lebonyolítási munkát, értékelve a konferenciára benyújtott cikkeket, a bírálati 
folyamatot, és minősítette a publikációk és előadások tudományos és szakmai színvonalát, és nem utolsósorban 
megköszönte mindazok önfeláldozó munkáját, akik  bármilyen módon segítették a program megszervezését és 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

A CONFENIS Díjbizottsága a szerzők tudományos munkásságát, az általuk 
elért eredményeket, valamint az előadói és vitakészséget figyelembevéve dí-
jazta a konferencia három legjobb cikkének és előadásának a szerzőjét. 2009-
ben CONFENIS-díjban részesültek: 

- Petr Douček (Cseh Köztársaság): Humán erőforrás az ICT területén a 
Cseh Köztársaságban – elemzés 

- Møller Charles (Dánia): Az ERP-rendszerek szerepe a vállalati folyamatok menedzselésében  
- Tetsuya Uchiki (Japan): ERP-rendszer kutatások sajátosságai – szociális kontextus Japánban 

A díjakat Gehard Chroust professzor, a Díjbizottság elnöke adta át. A konferencián díjazásra került az OGIK sáv 
legkiválóbb szerzője-előadója Nemeslaki András is, aki a Kritikus kérdések és problémakörök az eBusiness 
témakörében című előadása mellett a CONFENIS konferenciára is nyújtott be cikket. A GIKOF-díjat Dobay Péter 
a Díjbizottság elnöke adta át. 

A konferencia záróakkordjaként Raffai Mária átnyújtotta a GIKOF Közösség aján-
dékát, a CONFENIS konferenciasorozat vándortrófeáját Rogerio Carvalho-nak a 
következő évi, immár negyedik CONFENIS-konferencia szervezőjének, sok sikert 
kívánva a rendezéshez 2010-ben Natal-ban (Brazília)! A konferencia előadásai-
nak bővített absztraktjait tartalmazó konferenciakiadvány a CONFENIS Journal, 
amely elektronikusan és nyomtatott formában is megjelent.  

A konferencia befejezése után az IFIP WG 8.9 Enterprise Information munkacsoport megtartotta éves értékelő 
értekezletét. A konferencia honlapján további részletek találhatók: http://rs1.sze.hu/~raffai/confenis 2009/, kép-
galéria: https://raffa6.wixsite.com/sefbis/confenis-isbis-2009  
 

Segítőink a konferencia lebonyolításában 
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Pillanatképek a Konferenciáról 
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Kötetlen beszélgetés a szünetekben 

       
 

 
IFIP WG 8.9 Business Meeting 

 

     
 

Kristóf Péter Herdon Miklós Radhika Santhanam Petr Douček Seres Sándor 

Kő Andrea 

Li Da Xu, az ERP 
munkacsoport elnöke 
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Fogadás Győr Városháza aulájában 
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Folklór bemutatóval egybekötött záróprogram a Hotel Konferencia dísztermében 

   

 

 

 

 
 
 
 
A CONFENIS konferencia megrendezése mellett a GIKOF-tagok a nemzetközi szervezetek közötti együttmű-
ködést előtérbe helyezve részt vettek közös kutatási projektekben, konferenciák szervezésében, szakmai anya-
gok, konferencia és szakfolyóirati cikkek bírálatában  

- Dobay Péter előadást tartott Rómában a 4th IT-Star Association on Information Technology in Central, 
Eastern and Southern Europe Workshop-on, ahol a GIKOF szerepéről, jelentőségéről beszélt.  

- Raffai Mária Ha Noi-ban (Vietnam) a WITFOR World Information Technology Forum-on képviselte a 
GIKOF közösséget,  

- az ICELM International Community on Economics, Law and Management Kolozsváron rendezett konfe-
rencián pedig a gazdaságinformatikai szakfolyóirat, a GIKOF és SEFBIS Journal-ban való publikálási lehe-
tőségre hívta fel a figyelmet. 

 
SEFBIS Journal No. 4, 2009 

A SEFBIS Journal 3. kiadása a CONFENIS konferencia előadásainak témáiból készített teljes cikkek legjobb vá-
logatását tartalmazza. A kötetben főleg külföldi kutatók munkái szerepelnek, bemutatva azt a sokrétű, különböző 
földrészeken folyó kutatómunkát, amely egyesíti az informatika gazdasági alkalmazásaival foglalkozó szakembe-
reket. A cikkeket öt témacsoportba rendeztük: (1) Business Intelligence, (2) Development Methodologies, (3) Bar-
riers and Success in ERPs, (4) Efficient ERP Solutions, (5) Human and Social Approach. A kötet tartalma: 

- Paul Hawking – Robert Jovanovic – Carmine Sellitto – Susan Foster: Business Intelligence Maturity: an Eva-
luation of Australian Companies 

- Rogerio Atem de Carvalho – Björn Johansson – Rodrigo: Soares: Mapping Agile Methods to ERP: Directions 
and Limitations  

- Airobi Das – V. Balakrishnan: Analysis of Critical Problems in ERP Implementations to SOA for Energy Utilities  
- Radhika Santhanam – Sharath Sasidharan – Priyanka: Meharia – Dan Brass – V. Smabamurthy: Improving 

the Success of Enterprise Information System Implementation:Current Findings an Future Research 
- Per Svejvig – Jan Pries-Heje: Enterprise Information Systems Outsourcing: a Look behind the Curtain  
- Peter Fehér: The Challenge of IT in Downturn 
- Benjamin KS Khoo: Information Security Governance of EIS: a United StatesPerspective 
- Gerhard Chroust: Software like an Understanding Friend 
- Petr Douček – Ota Novotny – Jiri Vorisek: Human Resources in ICT: Czech Republic Analysis 
- SEFBIS’ Decisions 2008; CfP IFIP WCC 2010 
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2010: Európa kulturális fővárosában 

2010: Európa kulturális fővárosában 

2010 Konferencia Pécsett 
A hallgatók kezdeményezésére 2010-ben megalapítottuk a GIKOF Junior Tagozatot, a fiatalok közösségét, amely, 
jóllehet folyamatosan változó összetétellel lelkes és aktív részét képezte a szakmai szervezetünknek. A hallgatók 
saját szakmai programokat szerveztek, folyamatos kapcsolatot tartottak az ország különböző részein tanuló gaz-
daságinformatikus (GI) társaikkal, és megvitatták a képzéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos problémáikat. A 
Széchenyi Egyetem (SZE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) GI-szakos hallgatói részt vettek az Országos 
Gazdaságinformatikai Konferencián, ahol a szervezési és lebonyolítási munka elvégzése mellett külön szakmai 
délutánt és egyéb programokat is szerveztek maguknak. Különösen hasznos volt számukra, hogy személyesen is 
találkozhattak a szakma legkiválóbb képviselőivel, és megismerhették munkáikat, eredményeiket. 
 
OGIK’2010, Pécs 

Pécs 2005-ben azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2010-ben, az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigaz-
gatósága által szervezett pályázaton elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet. A terv szerint a program ke-
retében a helyi, korábban az ipar-bázisú gazdaságot kultúraközpontúvá fejleszti, megváltoztatva a kultúra nagy-
ságrendjét a városban. Az elképzelés nagyszabású infrastrukturális beruházásokra épült, mint például a Kodály 
Központ (hangverseny- és konferenciaterem), a Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Zsolnay Kulturális Ne-
gyed, a Nagy Kiállítótér. Megtörtént az állami múzeumok rekonstrukciója, valamint nyolc közterület, köztük a 
városközpont újjáépítése is. Miután Pécs elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, úgy döntöttünk, hogy a 
sokévi hagyományokkal szakítva a győri OGIK konferenciahelyszínt áthelyezzük Pécsre.  

 
A szervezés oroszlánrészét Dobay Péter, a GIKOF soros elnöke, a Pécsi 
Tudományegyetem professzora vállalta, és egy különleges környezetű 
helyszínt biztosítva tartalmas konferenciát rendezett. A szakmai előadá-
sok mellett a konferencián résztvevő fiatal oktatók és PhD-hallgatók egy 
egynapos SAP oktatási kurzuson vehettek részt, ahol megismerhették az 
SAP szolgáltatásait. Az előadások gyakorlati laborfoglalkozással zárultak. 

 
A szakmai előadások párhuzamos szekciókban zajlottak, a poszter-előadások pedig lehetőséget adtak a kuta-
tási témák és eredmények rövid bemutatására. Az egyik kerekasztal-beszélgetésen megismerhettük az MKB 
informatikai rendszerét, és tájékozódhattunk az online banking és annak biztonsága megoldásairól, de lehető-
ség volt bekapcsolódni a német nyelvű kerekasztal-beszélgetésekbe is, amelyet Gerhard Chroust professzor 
vezetett. A konferencia jó alkalom volt az informatikai fejlesztőknek és eszközgyártóknak, hogy egy színvonalas 
kiállításon mutassák be a termékeiket. 

Az három-napos konferenciát az NJSZT elnökének köszöntő szavai nyitották meg, majd Gerhard Chroust 
(Johannes. Kepler University, Linz) professzorának, Plamen Nedkov elnöknek (IT STAR, Wien), Dudits Ádám-
nak (SAP LABs Hungary) valamint Szabó Tibornak (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a résztvevők nagy érdek-
lődésével kísér plenáris előadásai hangzottak. A szekcióelőadásokat több kategóriacsoportba szerveztük: (1) 
Theory and Research, (2) Business Applications with new ICT Solutions, (3) Business Intelligence, (4) ERP 
Projects, Investment and ROI, (5) Industrial Applications and Research, (6) MIS in Higher Education. A jó han-
gulatú, színvonalas konferenciáról felvillantunk néhány képet. 
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Előkészületek 

       
 
Konferencia megnyitása, előadások 
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Szekcióülések, kerekasztal-beszélgetések, poszter-előadások  

     

 

Konferencia-zárás, díjak átadása  

A konferencia záróprogramján Gáboe András értékelte a rendezvényt, az elhangzott előadást, és megköszönte 
a szervezőknek az áldozatos munkáját. A GIKOF-díjakat Dobay Péter adta át: 

- Dulai Tibor (Pannon Egyetem) "Kiemelkedő elméleti-módszertani eredmények" díj: The Role of Genetic 
Algorithmsin the Solution of VRP Variants 

- Benedek András (LSI Center) "Kiemelkedő angol nyelvű előadás" díj: The Logical Dynamics of Knowledge 
Transfer Protocols  

- Ternai Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem) "Korszerű felsőoktatási megoldások" díj: Teaching BIS Stu-
dents in SOA Environments  

- Bessenyei István (PTE) "A legjobb közigazgatási-államigazgatási  témájú cikk": Simulation Programming 
of a Caotic System 

- Schmuck Roland (PTE) "A szakmailag legsikeresebb dél-dunántúli részvetvő": How to Get out Most of 
Company Web-Sites?  
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Borkóstolóval egybekötött fogadás  

A konferencia fénypontja egy hangulatos esti fogadás volt, amelyet 
a Villányi Polgár pincészetben tartottunk, borkóstolóval és finom va-
csorával egybekötve. 
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2011 Tíz éves a GIKOF közösség  
 
A GIKOF Elnökség, értékelve az elmúlt időszak tevékenységét és eredményeit, egyetértett abban, hogy továbbra 
is kiemelt feladatnak kell tekinteni a programjainak és eredményeinek a nyilvánosságra hozatalát. Ennek megfe-
lelően rendezvényeit különböző fórumokon publikálta, hirdette: saját domén nevet jegyeztett be a gazdag tarta-
lommal folyamatosan frissített honlapjához, www.gikof.hu és a MiÚjság hasábjain, illetve egyéb nyilvános sajtóor-
gánumokban is tájékoztatta a tagságot és az érdeklődőket a rendezvényeiről. A programok és határozatok a 
GIKOF, valamint a SEFBIS Journalban is megjelentek, így a szakemberek az ország legkülönbözőbb helyein (fel-
sőoktatási intézmények, kutatóhelyek, könyvtárak, vállalatok, vállalkozások) olvashattak az eredményekről. 

A Tehetséggondozási program szerves részeként 2011. május 14-én ismét megrendezésre került a jelentős 
hallgatói részvétel mellett nagy érdeklődéssel kísért Fiatal Kutatók Szimpóziuma. Az immár harmadszor meg-
rendezett hallgatói konferencia komoly szakmai előadásokkal és vitákkal tarkított esemény volt, amelyen a fia-
talok 16 előadásban számoltak be projektjeik és kutatási eredményeik sikereiről    

Említésre méltó az a szerepvállalás, amellyel a GIKOF-tagok plenáris előadások tartásával járultak hozzá 
konferenciák sikereihez: Cser László (Budapesti Corvinus Egyetem): Hol a hazája a multidiszciplináris alkalma-
zott informatikának? (IX. Alkalmazott Informatika Konferencia), Raffai Mária, (IFIP főtitkár, GIKOF elnök): Alkal-
mazott informatika az IFIP World Computer Congress'2010 (Brisbane, Australia) tükrében.  
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8. OGIK / 4. ISBIS konferencia, Győr  

Az immár nyolcadik országos konferencia megrendezésére hagyományosan Győrben került sor. A konferencián 
az akadémiai és üzleti szférából, az informatikai szolgáltatóktól és egyéb területekről érkező előadók beszámoltak 
elért eredményeikről, a különböző technológiák és alkalmazások tapasztalatairól és bemutatták új fejlesztéseiket. 
A konferencia megnyitóján a GIKOF tíz-éves tevékenységéről hangzott el egyfajta összefoglaló-visszatekintő 
előadás, majd a plenáris szekcióban  

- Homonnay Gábor: Az 1809 évi győri csata informatikus szemmel . 
- Tóth Ferenc: Gondolatok a szoftverfejlesztési projektekről a fejlesztő szemszögéből 
- Uchiki, Tetsuya: Design Approach of IS as Cultural Environment 1 
- Futó Iván: Kiszervezés vs házon belüli fejlesztés az államigazgatásban két esettanulmány tükrében 
érdekes gondolatai kötötték le a hallgatóság figyelmét, keltették fel érdeklődésüket. A két napos konferencián el-
hangzott előadásokat a Programbizottság három fő szekcióba rendezte: (K) Kutatás, kutatásfejlesztés, (M) Mód-
szerek, megoldások (E) Elemzés, hatékonyság, biztonság. A konferenciát Dobay Péter értékelő-beszéde zárta.  
 

 
 

Előkészületek 
és előadások 
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A 10 éves jubileum megünneplésére Győr történelmi belvárosában,  
a Pálfy étterem hangulatos lovagtermében került sor. 
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A konferenciának különös hangulatot kölcsönözött a GIKOF szakmai szervezet megalakulása 10. évforduló-
játnak a kezdeti időszakra is visszatekintő megünneplése, amelynek a végén a GIKOF soros elnöke köszönetet 
mondott mindazoknak, akik időt és fáradságot nem kímélve egy egész évtizeden keresztül segítették és támo-
gatták a munkát, és a legaktívabbaknak átadta az elismerést jelképező oklevelet és trófeát: 

- a tízéves elkötelezett munkáért Támogatói Díjban részesült: Dobay Péter, Gábor András, Homonnay:Gábor 
- a GIKOF-arculat kialakításának grafikai tervezési munkájáért Támogatói Díjat kapott: Perjés András. 
2012: Nehézségek 

2012: Nehézségek 

2012 Munkánk folytatása, nehézségek 
A GIKOF-Közösség tíz éves munkájának eredménye egy letisztult működés lett; tevékenységünk, az éves prog-
ramjaink, a sikeres OGIK/ISBIS konfererenciasorozat, a szakfolyóirataink azt bizonyították, hogy a megkezdett 
utat folytatni kell. 2012-2013-ban is megszerveztük az OGIK konferenciát, és megjelentettük a szakfolyóiratainkat. 
A GI-szakot oktató intézmények együttműködése érdekében a hazai intézmények illetékesei mellett  

- tárgyaltunk a Mosonmagyaróvári Egyetem gazdaságinformatikában érdekelt vezetőivel és munkatársaival,  
- tájékoztattuk a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolájának vezetőjét, valamint a doktoranduszokat a 

GIKOF és SEFBIS Journal-okban való publikációs lehetőségekről. 

Tekintettel arra, hogy a GIKOF Közösség az NJSZT anyaszervezet részéről csupán minimális, a fennmaradásra 
éppen elegendő pénzügyi kerettel rendelkezett, ezért a programjaink megvalósításához minden feladatot: prog-
ramok szervezése, lebonyolítása, konferenciák rendezése, szakfolyóirat-kiadás, honlap-fenntartás, tartalom-
frissítés, támogatók keresése az Elnökség tagjainak kellett végezni. Ez komoly megterhelést jelentett, de örö-
münkre szolgált, hogy a közösség tagjai és a fiatalok között is több aktivista segítette a munkánkat. Ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki a lelkes segítségért! 

Nemzetközi kapcsolatait erősítve a GIKOF a korábbinál is több energiát fordított a szakemberek közötti nem-
zetközi együttműködésre. A közösség tagjai részt vettek közös kutatási projektekben többek között a Bécsi Mű-
szaki Egyetem (Technical University of Vienna, Austria), a japán Saitama Egyetem (Saitama University, Japan) 
projektjeiben, valamint nemzetközi konferenciák szervezésében, szakmai anyagok, konferencia- és szakfolyó-
irat-cikkek bírálatában.  

Tehetséggondozási programunk szerves része volt a 2012. szeptember 12-én jelentős hallgatói részvé-
tel/előadás mellett megrendezett Kutatók Szimpóziuma. A komoly szakmai előadásokkal és vitákkal tarkított 
rendezvényt (összesen 19 előadás hangzott el), amelyen az előadók (gazdaságinformatikus szakos és dokto-
randusz-hallgatók) projektjeik és kutatási eredményeik sikereiről számoltak be, a résztvevők hasznosnak minő-
sítették, és hangsúlyozták, mennyire fontos ennek évi rendszeres megszervezése.  

 
9. OGIK konferencia, Győr 

A konferenciaprogram résztvevőit a Széchenyi István Egyetem házigazda-intézmény nevében Pozna Claudiu 
Radu, az Informatika Tanszék vezetője köszöntötte. A szervezőintézmény képviselőinek üdvözlőbeszédeit kö-
vetően a konferencia az Informatika különböző megközelítésekben / Different Aspects of Information Science 
témájú plenáris szekcióval folytatódott, amelyen a szakma neves nemzetközi és hazai képviselői számoltak be 
a legújabb kutatási eredményeikről.  

- TÓTH Ferenc: SUBITO Group, Your Solution Partner for Credit and Receivables Managemen  
- UCHIKI, Tetsuya: The Trails of the Character Code Sets in Japan and China as a Difference of the IS Concept 
- DOBAY Péter – BAGÓ Péter: Information Management Decisions: Role of the CIO and the Board 
- HOMONNAY Gábor: Álmomban gazdaságinformatikus voltam   



 

2012: Nehézségek  
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A konferencia-előadásokat a téma iránt érdeklődők javaslatai és 
igényei alapján az alábbi főbb szekciókban szerveztük: 

– K-szekció: kutatás, kutatásfejlesztési eredmények 
– H-szekció: hálózatok, on-line megoldások 
– M-szekció: módszerek, modellek, vizualizáció 
– Sz-szekció: IT-szakmaiság, képzés 

 
A GIKOF-konferenciák szervezésének kezdetétől készítünk konferencia-programfüzetet, amely tartalmazza a 
Progam- és Szervezőbizottság tagjait, a rendezőintézményt, a támogatókat/szponzorokat, a konferencia rész-
letes programját, az előadások absztraktjait, valamint a résztvevőket és elérhetőségüket. A programfüzet egy-
séges megjelenéséhez 2010-ben olyan borítót terveztettünk, amely első ránézésre is tükrözi a rendezvény leg-
fontosabb paramétereit: év, helyszín, rendezők, támogatók. A borító grafikai munkáit a Guidance Informatikai 
Szolgáltató és Tanácsadó ZRt a konferenciasorozat támogatásaként végezte.  
 

 

 
     
     

 
 
 
 

 
 
 
A szakfolyóirataink megjelentetése komoly felelősséget és feladatot jelentett az Elnökség tagjai részére. A kol-
légák ösztönzése cikkek írására, felhívások a publikálásra, a cikkek begyűjtése, osztályozása, minősítők kivá-
lasztása, felkérése, a minősítés folyamatának menedzselése, a folyóiratok szerkesztése, a kiadás és a terjesz-
tés, az anyagi fedezet biztosítása komoly odafigyelést és folyamatos munkát igényelt. Ez azt is jelentette, hogy 
nem minden évben tudtunk megjelentetni egy-egy magyar és angol nyelvű szakfolyóiratot, így 2010-ben és 
2011-ben nem tudtunk publikálni gazdaságinformatikai cikkeket, kutatásokat.  
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SEFBIS Journal No. 7 

2012-ben több hazai és külföldi kolléga nyújtott be cikkeket a SEFBIS Journal-ba, amely a publikáció kettős 
vakbírálatát követően tartalmas kutatási anyagokkal jelenhetett meg: 

- Tibor Dulai – Ágnes Werner-Stark: Role of Genetic Algorithms 
- Ferenc Erdős: Techniques to Quantify the Yield of IT Projects 
- Péter Racskó – András Gábor: Sustainable Public Administration 
- Gheorghe Sebestyen – Gavril Saplacan – Micrea Rusu: Distributed Information System 
- Balázs Kovács: Automatic Analysis of Depth Interviews 
- Zeev Derzy– Péter Dobay: Evaluating Corporate ERP Systems 
- Andrea Kő – Barna Kovács – András Gábor: Managing Information Overload 
- Israel Dac– Zeev Derzy: Cloud Computing Implementation  
- Szilvia Botos: Broadband Development 
- Anita Pintér – András Gábor: Ontology Based eLearning and Testing System  
- Péter Dobay: Report on Conference in Pécs 
 
2013: Az OGIK első tíz éve 

2013: Az OGIK első tíz éve 

2013 A konferenciasorozatunk első tíz éve 
A GIKOF Elnöksége a megváltozott körülményekhez igazodva folytatta a korábbi évek munkáját, és figyelem-
bevéve az üzleti területen alkalmazott IT-szakemberekkel szembeni elvárásokat új feladatokat teljesített:  

- a felfejlődő és egyre meghatározóbb szerepet betöltő gazdaság-informatikai képzés (alap- és mesterkép-
zés, doktori iskolák), valamint a üzleti szféra szorosabb együttműködése,  

- az NJSZT szakmai közösségek programjainak a számbevétele; kapcsolódás a GI-releváns rendezvények-
hez; tagok ösztönzése az együttműködésre,  

- a kétszintű kompetenciaalapú gazdaságinformatikus képzés magas színvonalú megvalósítása érdekében 
szerepvállalás az IFIP IP3 IT-szakmaiság programjának végrehajtásában, 

- a GIKOF Junior Tagozat munkájának segítése, szorosabb virtuális és személyes együttműködés az alap-
képzési és mesterszakos hallgatók képviselővel, 

- pályázatok kiírása fiatal kutatók részére, a legjobbak díjazása, valamint 
- a Közösségi tagok társszervezeti tagságának feltérképezése a feladatok teljesítéséhez szükséges forrá-

sok megteremtése szponzorok meghívásával. 

10. Jubileumi OGIK konferencia, Győr 

A tíz sikeres rendezvényre visszatekintő konferenciáinkon nemcsak a szakma jeles képviselői kaptak lehetőséget 
eredményeik megismertetésére és megvitatására. Rendezvényeink otthont adtak a doktoranduszok bemutatko-
zására, és támogatva a tehetséges hallgatókat, rendszeresen megszerveztük a tudományos munkát is végző fia-
talok fórumát, Kutatásra ösztönözve őket a legjobb munkákat elismerésben és díjakban részesítettük. Tekintettel 
a 2013 évi konferencia jubileumi jellegére a programról kissé részletesebben számolunk be. 

Az ünnepi megnyitón Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket. Mivel több külföldi 
meghívott vendégünk is volt, ezért a plenáris előadásokat két napra osztottuk el. A sort kedves japán vendégünk, 
Uchiki Tetsuya nyitotta „The Features of Information Systems as Word-of Mouth Activities at the eCommerce 
Sites in Japan” címmel. Előadásában a japán és kínai elit éttermek web-es megjelenésének szociológiai hátterét 
és annak marketing hatásait vizsgálta a megjelenő üzenetek és fórum-bejegyzések tükrében. Szabó Zoltán és 
Fehér Péter (BCE) egy széleskörű felmérés eredményeit mutatták be a hazai vállalatok ICT- alkalmazásainak 
helyzetéről: A Hope, Analysing Enterprise IT Practices in Hungary. 
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Az Üzleti megoldások I. és II. szekciókban először az angol nyelvű előadások hangzottak el:  

- Farhad Kia, Jeney Gábor és Levendovszky János: Minimum  Probability of Loss Trading Strategy for 
Mean Reverting Portfolios  

- Duma László, Nemeslaki András: ICT Driven Urban Mining: Technology Innovation and Social Const-
ruction of Aluminium Recycling 

- Horváth Attila: Unclouded Security – Security Aspects of Cloud Service Providers  
- Hartung Katalin: Carbon Dynamics Simulation. Ever Going to Stop Increasing? 
- Kiss F. – Caplinskas A.– Dzemyda G. – Lupeikiene A.: Új irány a szimuláció alapú termelési döntéstámo-

gatásban: a PEN modell  
- Kristóf Péter: A működési stratégia és a technológiai innováció kapcsolata – IT startup-ok esete” 
- Fehér Péter: IT-kontrolling gyakorlata hazai vállalatoknál 
- Nagy Viktor: A minőségirányítási rendszer és az ERP kapcsolata 
- Eretnek Krisztián – Bertók Botond: E-pénz kibocsátó banki tranzakcióinak optimalizálása P-gráf megoldóval 
- Kusper Gábor: „A digitális tulajdonjog és az aktív adatbank 
- Horváth Ádám - Hartung Katalin: Különböző kihívások együttes hatása az európai kritikus infrastruktúrára 
 
A Pannon Egyetem és a Széchenyi Egyetem kutatóinak köszönhetően erőteljes „Ipari alkalmazások” szekció 
jelentkezett:  

- Frits Márton - Bertók Botond: Időkorlátos folyamatszintézis ütemezési feladatokra” 
- Kosztyán T. Zsolt: Mátrix-alapú költség- és időcsökkentési eljárások; project-tervezés, karbantartás 
- Németh Anikó–Kosztyán T. Zsolt: Berendezés-karbantartás „karcsú” projekttervezése  
- Erdős Ferenc: TAM-modell alkalmazása egyes IT-beruházások gazdasági elemzése során 
- Spilák Viktor – Kosztyán Zsolt: A szervezeti kultúra és vezetési stílusok hatása az információbiztonsági 

kiválóságra 
 
A Gazdaság-informatika szekció vegyes kutatási-alkalmazási témákat hozott:  

- Nemeslaki András: Közigazgatási informatika képzés megújítása a megújuló igazgatásszervezési szakokon  
- Molnár Bálint: Big Data és NoSQL 
- Medve Anna–Magyar Attila–Tömördi Katalin: Üzleti folyamatok célorientált modellezése  
- Török Marianna: Kihívások és trendek a tudásmenedzsment informatikai támogatásában  
- Schmuck Roland: Online üzleti modellek” 
 
Az első nap zsúfolt programját a Kiss Ferenc tájékoztatója zárta a PRAXIS szakmai gyakorlati portál és e-piactér 
kifejlesztéséről és egyetemi-ipari hasznosításáról.  

A Konferencia második napján újabb két plenáris előadás hangzott el: Bob Travica professzor (University of 
Manitoba, Canada) lendületes előadásában: From Diamonds to Skyfall: Reframing Technology to Augment 
Mind and Organization az információrendszerek szervezeti hatásainak új aspektusairól mutatta be kutatásainak 
eredményét. Ezután A Min Tjoa (Technische Universität Wien) tartott hasonlóan érdekes előadást arról az álta-
luk kifejlesztett kísérleti rendszerről, amely a nyilvános (közhasznú) városi-állami adatbázisok (open government 
data) információinak egységes portálba szervezését teszi lehetővé annak érdekében, hogy onnan az állampol-
gár kis erőfeszítéssel nyerhessen ki értékes, komplex információkat.  
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Külföldi előadóink  
 

       
 Tjoa, A Min (Ausztria)  Travica, Bob (Kanada)   Uchiki, Tetsuya (Japán 
 
A plenáris előadásokat követően két egyetemi kutatási projekt bemutatására került sor: 
   
a/ A Pécsi Tudományegyetem TÁMOP-4.2.2.C-11/ 1/KONV-2012-0005 Jól-lét az információs társadalomban 
projektjének egyik alprogramja komplex szövegbányászati technikákat fejlesztett, és ezek alkalmazásait kutatta. 
Képviseletükben az alábbiak hangzottak el: 

- Kovács Balázs: Egyedi események árfolyam-hatásának becslése hírszövegek elemzése alapján 
- Abaligeti Gallusz: Cash-flow Matching feladat megoldása open-source eszközzel 
- Kruzslicz Ferenc: Duo-mining szövegbányászat – képzési követelmények elemzése  
- Hornyák Miklós: Új típusú innovációs paradigma: a MeeGo eset 

 
b/ A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatikai Doktori Iskolája kutatási programjainak képviseletében 
pedig az alábbi témák kerültek bemutatásra:  

- Őri Dóra: Analysing Enterprise Architecture Models to Detect Misalignment Symptoms 
- Gábor András – Kő Andrea – Ternai Katalin: Semantic Business Process Management – Challenges and 

Opportunities in Compliance Checking 
- Baksa-Haskó Gabriella: Informatika-oktatás és törzsanyag vizsgálata a gazdasági felsőoktatásban   
- Halmi László: Adat alapú döntések az egészségügyben, preventív aktivitások hatékonyság-optimalizálása 
- Forgács Attila – Mohácsi László: Gazdasági számítások párhuzamos számítógépeken 
 
A Konferencia zárásaként Dobay Péter és Gábor András beszámoltak a TÁMOP 4.1.3 program keretében folyó 
elemző-fejlesztő vizsgálatokról, amelyek célja a kompetencia-alapú képzési követelmények (KKK) megújítása 
volt. A prezentáció után kialakult élénk vita arra utalt, hogy az informatikus közösség érintettnek érzi magát 
ezekben a kormányzati, MAB-akkreditációs átalakításokban, és kész véleményt nyilvánítani az átfogó- és a 
részletkérdésekben egyaránt.  

Fontos megemlíteni, hogy a GIKOF éves konferenciáinak a megrendezését Magyarország egy iparilag felett 
és fejlődő városának, Győrnek az egyeteme, a Széchenyi István Egyetem vállalta fel, amely az elsők között 
indította el 2006-ban a gazdaságinformatikai BSc-szakos képzést. Az egyetem a konferenciák megszervezésé-
hez, a szakfolyóiratok megjelentetéséhez nemcsak technikai és szakmai segítséget nyújtott, de anyagilag is 
jelentős mértékben támogatta a GIKOF munkáját. A tíz év alatt csupán egyszer “költözött át” a konferencia 
Pécsre, amikor Pécs elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
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A jubileumi konferencia végén a GIKOF Elnökség és a résztvevők megköszönték Győr városának és Egyetem-
ének a csaknem tíz éven keresztüli vendéglátását és támogatását, és úgy döntöttek, hogy a konferenciarende-
zésbe bekapcsolják az ország más helyszíneit is. Az ilyen, forgórendszerben szervezett ún. vándorkonferenci-
ának számos előnye van, egyrészt más szervezetek is otthont adhatnak a rendezvénynek, bemutatva intézmé-
nyüket és munkájukat, másrészt a GI-közösség minden évben más és más szervezet munkájával ismerkedhet 
meg. Ebben a kérdésben egyetértés volt, és egyhangúan elfogadtuk Gábor Andrásnak, a Budapesti CORVINUS 
Egyetemnek a meghívását a 2014 évi konferenciára. A döntésnek megfelelően az OGIK helyszíne 2014-től 
minden évben változott: 

- 2014: Budapest, Corvinus Egyetem 
- 2015: Veszprém, Pannon Egyetem 
- 2016: Dunaújváros, Dunaújvárosi Egyetem 
- 2017. 2018: Sopron, Soproni Egyetem  
- 2019: Budapest, Milton Friedman Egyetem 
 
SEFBIS Journal No. 8 

A 2013 decemberében megjelent folyóirat egy elemző-értékelő cikkben: Retrospection to a Decade tekintette át 
a gazdaságinformatika hazai és részben nemzetközi konferenciasorozatának tíz évét. A konferenciasorozatról 
talán akkor kapunk átfogó képet, ha tanulmányozzuk a cikkben közölt alábbi táblázatot: 

 
 
Venue No.of  

Participants 

No.of 
Presenta-
tions 

Number of Sessions, 
Round-table Discussions 

2003 43 18 3+4 
2004 57 25 4+1 
2005 ISBIS 51 27 5 
2006 49 22 6+1 
2007 54 38 6 
2009 Confenis w.OGIK track 100; 22 countries 78 13 in 3 parallel tracks 
2010 Pécs 58 45 8+2 
2011 50 33 5 
2012 56 29 5 
2013 55 30 4 +1 

 
A folyóiratban megjelent cikkek:   

- Travica, Bob: Reframing ICT to Augment Mind and Organization 
- Hartung, Katalin: Carbon Dynamics  
- Medve, Anna et al.: Goal Oriented Business Process Modeling 
- Őri, Dóra: Analysing Enterpprise Architecture Model  
- Rappai, Gábor: Coefficient Models and Big Data  
- Kosztyán, Zsolt Tibor: Matrix-based Time/Cost Trade-off  
- Schmuck Roland: On-line Businesses in the World  
- Horváth, Attila: Cloud Service Providers 
- Nemeslaki, András – Duma, László: Case Study – ICT Innovation 
- Balogh, Zoltán: Identification in eLearning Environment  

- Petákné Balogh, Anikó: Role of eLearning in KMS of Higher Education  

- Péter Dobay: ISBIS–OGIK Conference 2013 
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2014: Új konferenciahelyszín 

2014: Új konferenciahelyszín 

2014 Új konferenciahelyszín: Budapest 
 
11 OGIK konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Az ICT szektor évről évre növekedő teljesítménye, a mobil alkalmazások növekvő szerepe, az egyre nagyobb 
adatbázisokhoz való hozzáférés új lehetőségeket nyitott az ICT üzleti alkalmazásai terén, ami a fejlesztőket 
újabb és újabb megoldások kidolgozására, a gazdaságot pedig ezek minél szélesebbkörű alkalmazására ser-
kentette. Ezek a körülmények még inkább középpontba állították az informatikai szakemberek és az üzleti al-
kalmazók által egyaránt várt 11. OGIK/ISBIS konferenciát, amelynek a Budapesti Corvinus Egyetem adott ott-
hont. A BCE Doktori Iskola által rendezett színvonalas program igazi nemzetközi rendezvény volt, amelyen min-
den előadás angol nyelven hangzott el. A rendezvény fókuszát három fő kutatási terület képezte: (1) az infor-
mációtechnológia legújabb trendjei és eredményei, (2) az IT-nyújtotta szolgáltatások kihasználása az üzleti 
szféra részéről, valamint hogy (3) hogyan képezzük, milyen tudással, gyakorlati készségekkel ruházzuk fel azo-
kat a fiatalokat, akik eleget tudnak tenni a megváltozott helyzet kihívásainak.  
 
 

 
 
A plenáris előadások a kutatás és alkalmazásfejlesztés kihívásaival foglalkoztak: 

- Nicholas Magyar-Zimmerman: New Research Challenges in SAP 
- Nenad Stojanovic: The Connections between the Complex Event Processing and Big Data 
 
A szekcióüléseken számos érdekes előadás hangzott el: 

- Uchiki Tetsuya, aki évek óta támogatja a Közösség munkáját, egy történeti áttekintést adott az információ-
feldolgozás japán kulturális sajátosságairól.   

- Racskó Péter: Design ROI in Cloud, Balogh Zsolt György: Regulation of Electronic and On-line Gambling, 
Zsolt Kosztyán-Attila Katona: Risk Management in Preventive Maintenance; Szabó Ildikó: Skill Matching for 
Regional Development, Gábor Neusch: Domain Ontology Tailoring Under BPM, Lívia Mozsár-Pál Michelber-
ger pedig Enterprise Architectural Management című előadásával keltette fel a résztvevők érdeklődését. 

- Dobay Péter egy összefoglaló,vitaindítónak is szánt előadást tartott: eCompetences of ICT Professionals, 
amelyben elemezte az kutatási eredmények és az információtechnológia fejlődésének hatását az informa-
tikusképzésre, vélemény-nyilvánításra ösztönözve a hallgatóságot. Az előadást követően a résztvevők meg-
vitatták azokat a megoldásokat, amelyekkel az oktatást, a szakemberképzést hatékonyabbá lehetne tenni. 



 

 2014: Új konferenciahelyszín 
 

 

40 2001-2021: A GIKOF első két évtizede 

A konferencia utolsó napján a PhD-hallgatók kapták a főszerepet. A poszter-szekcióval kombinált PhD workshop 
programon nemcsak a kutatási eredmények, a gyakorlati megvalósítások bemutatására került sor, de ebben a 
nagyon pozitív atmoszférájú szekcióban a résztvevők gondolataikat is meg tudták vitatni, értékes, hasznos ja-
vaslatokkal látva el az előadókat. A konferenciáról készített beszámolót a SEFBIS Journal No. 9 számában 
olvashatják (Gábor, András: Report on ISBIS–OGIK Conference’2014). 
 

 

 

Könyvjutalom 
a legjobb előadóknak 

 
A Corvinus Egyetem, az ISC Foundation, a National National Council for Telecommunication and Informatics, 
valamint az Alexander Alapítvány által támogatott rendezvény nyilvánvalóvá tette, hogy igény van a személyes 
találkozásokra, a doktoranduszok eszmecseréjére és együttműködésükre. 
 
GIKOF Journal No. 10 

A magyar nyelvű GIKOF Journal kiadványukhoz beérkezett és a bírálók által megjelentetésre alkalmas cikkeket 
négy különböző témacsoportba soroltuk: (1) Kutatási eredmények, (2) Informatika az üzleti életben, (3) Speciális 
alkalmazások, (4) Képzés, oktatás. A folyóirat tartalma: 

- Forgács Attila – Mohácsi László: Gazdasági számítások párhuzamos architektúrákon 
- Kristóf Péter: Tervezés, mérés és irányítás – kontrollig az informatikai értékteremtés szolgálatában 
- Szabó Zoltán: Az IT és az üzlet viszonya az IT-stratégia és -szolgáltatásmenedzsment gyakorlatának tükrében 
- Fehér Péter: Informatikai költségvetések változása  
- Kovács Balázs: Egyedi események árfolyamhatásának becslése 
- Kusper Gábor: Digitális tulajdonjog és információbank 
- Hornyák Miklós: Versenyképesség és atipikus munkavégzés: 
- Kruzslicz Ferenc: Képzési és kimeneti követelmények elemzése 
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- Baksa-Haskó Gabriella: Informatikaoktatás a gazdasági felsőoktatásban 
- Homonnay Gábor: Adalékok az SAP oktatásokhoz  
- Dobay Péter: Beszámoló a10., jubileumi OGIK Konferenciáról 
- T. Dénes Tamás – Noszkay Erzsébet: A rendszerszemléletű tudásmenedzsment c. könyv ismertetése 
- Kiss Ferenc: PRAXIS: Az Eu nemzetközi felsőoktatási szakmai gyakorlatos portálja 
 
SEFBIS Journal No. 9 

A 2014 decemberében megjelent angol nyelvű szakfolyóiratunk cikkeit négy témacsoportba soroltuk: (1) Rese-
arch Results, (2) ICT in Business, (3) Case Studies és (4) Education. A szakfolyóirat tartalma: 

- Kristóf, Péter: Controlling IT and Technology  
- Uchiki, Tetsuya: The Cultural Feature of Japan 
- Láng,Blanka  – Kovács,László: Linear Regression Model Selection  
- Mozsár, Lívia  – Michelberger, Pál: The Relationship between EAM and APM  
- Szmodics, Péter: Evaluated Knowledge Representation  
- Orbán, Anna: Quality of IS in Public Administration 
- Szikora, Péter: Allocating Time-Bound Tasks 
- Neusch, Gábor: Tailoring Domain Ontology   
- Sinóros-Szabó,Laura:  Measurments of Completed Projects 
- Weber, Christian: Knowledge-Intense Testing  
- Dobay, Péter: eCompetences in ICT Professionals  
- Gábor, András: Report on ISBIS–OGIK Conference’2014  
- Events and Conferences; Call for Paper WCC’2015 
2015: Szakmai program Veszprémben 

2015: Szakmai program Veszprémben 

2015 Szakmai program Veszprémben 
A 2002-ben kifejlesztett és azóta is működtetett honlap mellett Dobay Péter elnöksége alatt (2012-2015) sikerült 
az NJSzT szerveren egy több-célú website-ot felépíteni, amelyre azért volt szükség, mert az NJSZT-központ 
korszerűsítette a honlap-rendszerét, nagyobb teret biztosítva a szakmai szervezeteinek. Egységes arculatot 
alakított ki, amelyhez az egyes szakcsoportok a saját információikkal csatlakoztak. A munka elvégzésében sokat 
segítettek a pécsi GI-s hallgatók. 2015-ben részt vettünk több olyan projektben, amelyet az NJSZT vállalt fel, és 
amelynek teljesítéséhez a szakcsoportok együttműködésére volt szükség. Ilyen feladataink voltak többek között: 
szakmai vélemény kialakítása a CEPIS adatgyűjtési és –elemzési projektjéről, az Info-kommunikációs Stratégia 
és a Fehér Könyv, valamint más kormányzati anyagokról.  
 
Szakfolyóirataink elismertetése 

A szakfolyóirataink megjelentetése anyagi nehézségek miatt többször akadályba ütközött, kimaradt egy-egy 
kiadás. De problémát jelentett az is, hogy kollégákat ösztönzzünk cikkek benyújtására, hogy kollégákat kérjünk 
fel cikkek bírálatára. Kemény küzdelmet jelentett a folyóirat akadémiai elismertetése, befogadtatása is, a merev 
MTA rendszerből sajnos többször visszapattantunk. Hosszas huzavona után sikerült az EBSCO referáló adat-
bázisba történő felvétel, ami elősegítette, hogy a Corvinus Egyetem, a Pannon Egyetem és mások doktori iskolái 
elfogadták a folyóiratot referált publikációként. Tisztában kell azonban lennünk hogy ehhez az szükséges, hogy 
folyóiratoknak folyamatosan, évente legalább egy magyar és egy angol nyelvű száma megjelenjen, hogy a kö-
tetek Volume/Issue számmal legyenek ellátva. Ez utóbbi feltételnek a szerkesztőség kezdettől fogva eleget tett. 
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2015-ben újabb beadványok és újabb folyóirat-számok megküldése eredményeként az MTA központi szervei 
egy számunkra átláthatatlan folyamatban újra napirendre tűzték a folyóiratok C és/vagy B kategóriás besorolá-
sát. Sajnos, azonban az akadémikusi gondolkodás képtelen volt befogadni az informatikai fejlődés és a szak-
ember-ellátottsági igény új helyzetét és sajátosságait. Miközben kétségbeejtő oktatói hiány, minősítettségi prob-
léma volt a felsőoktatásban, csak azt a választ kaptuk vissza, hogy “kezdő informatikusaink publikáljanak nem-
zetközi folyóiratokban”. Sajnos nincs olyan fórum, ahol ezt a téveszmét kellő erővel tudnánk támadni, és egy 
induló tudományág egyetlen hazai szakfolyóiratát saját országunkban elismertetni. A helyzet javításának érde-
kében átszerveztük a szerkesztő-bizottságokat, új szakembereket kértünk fel a díjtalan lektorálásokra, így végül 
sikerült elegendő, kettős lektorálású cikket összeállítani. Az angol nyelvű cikkek tartalma azóta is rendszeresen 
feltöltésre került az EBSCO adatbázisba. 
 
Konferencia-szervezés 

Az éves konferenciánk finanszírozása szponzorok hiányában borotvaélen táncolt, de a fogadóintézmények és 
néhány szponzor támogatásával azért azokat minden évben sikerület megrendezni. A konferencia bevétele az 
átgondolt, takarékos szervezés és gazdálkodás eredményeként a támogatásokkal együtt mindig elegendő volt 
a konferencia lebonyolításához. 2015-ben a Pannon Egyetem meghívását elfogadva úgy döntöttünk, hogy a 12. 
konferenciánkat Veszprémben rendezzük meg. Követve az ICT fejlődésében és az üzleti életben bekövetkezett 
változásokat olyan konferenciaprogramot terveztünk, amelynek során a korábbiaknál is eredményesebb tapasz-
talatcserére, az innovatív gondolatok, a legégetőbb problémák megvitatására nyílt lehetőség. A konferencia 
mottója Dobay Péter gondolata lett: a küldetésünk az információmenedzselés, ami nem egyszerűen egy szakma, 
hanem sokkal inkább üzleti és az informatikai értelemben vett gondolkodásmód. 
 
12. OGIK konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém 

Az OGIK/ISBIS Programbizottsága (International Program Committee, IPC) három szakembert kért fel plenáris 
előadásra, és összesen 40 cikket fogadott el szekcióelőadásként. Mivel a hallgatóságot nem akartuk szétaprózni 
párhuzamos szekciókban, ezért ez nagyon feszített ütemet jelentett a konferencia lebonyolításában, mindenkinek 
szigorúan be kellett tartania az előadásra rendelkezésre álló időt. Erre azért is szükség volt, mert csak így tudtuk 
biztosítani, hogy maradjon idő kérdésekre, a témák megvitatására.  

A konferencia házigazdája a Pannon Egyetem volt, amely kellemes helyszínt biztosított az előadásokhoz és a 
kávészünetekhez is. A konferencia ünnepélyes megnyitóját követő plenáris szekció a Living in a Digital World 
gondolatok jegyében zajlott, A hallgatóság Kósa István előadásában megismerhette az egészségügy adatbázisát 
és annak használatával kapcsolatos problémákat, Daniel Arnyot az üzleti folyamatok modellezéséhez szükséges 
felhasználói követelmények formai eszközeit mutatta be, Oláh Attila pedig az üzleti intelligencia megoldásokhoz 
alkalmazható digitális térképek hasznosságát elemezte. 

 
A 10., jubileumi konferencián döntés született az OGIK-ról, 
mint vándorkonferenciáról. Ez arra késztetett bennünket, 
hogy valamilyen formában tegyük nyilvánvalóvá: a konferen-
cia megszervezésének a lehetősége legyen dicsőség a ren-
dezőintézmények, amelyre büszke lehet, és amelyet a 
GIKOF közössége elismer és honorál. Megterveztünk egy 
kristályüveg vándor-trófeát, amelyet először a konferencia 
záróünnepségén a Pannon Egyetemnek adtunk át. A szabá-
lyunk szerint a rendező intézmény a következő konferenciáig 
őrizheti és büszkélkedhet vele, majd a következő konferen-
cián továbbadja konferenciasorozat új vendéglátójának.  
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A plenáris előadásokat követően a konferencia hét különböző szekcióban folytatódott.  

- A két Business Solutions szekcióban érdekes előadások hangzottak el többek között az adatközpontok kon-
szolidálása projektről, a modell-vezérelt alkalmazásfejlesztésről, a döntéshozatal és a virtuális valóság ösz-
szefüggéseiről, a Cloud Computing lehetőségeinek üzleti kihasználásáról. Az előadók nagy hangsúlyt helyez-
tek az üzleti problémák IT-megoldásainak módszertani kérdéseire, mint például projekt-portfólió tervezési 
módszertan, szakértői rendszer multiprojektek menedzseléséhez, gyártási rendszerek támogatásának IT-
kihívásai, többdimenziós üzleti modellezés. 

- Az üzleti megoldások egy másik szekciójában: Business-Social and Environmental Problems. az előadók 
az adatbányászat, a versenyképesség kvalitatív mérőszámai, a kommunikációs csatornák kutatási kérdé-
sei, az IT-szolgáltatások hozzáadott értéke a kis- és középvállalkozásoknál, a környezeti problémákat ke-
zelő IT-megoldások témakörökkel foglalkoztak.   

- A legérdekesebb szekció minden konferencián az, amelyikben a kollégák a legújabb kutatási eredményeiket 
mutatják be. Veszprémben az előadók nemcsak a technikai és módszertani fejlesztésekről beszéltek, hanem 
kitértek arra is, hogyan lehet hasznosítani ezeket az eredményeket. Néhány a legérdekesebb témák közül: új 
generációs adatbáziskezelők alkalmazásának üzleti értéke, LEAN-megoldások alkalmazása az IT-ben, a 
munkafolyamat-menedzsment meta-modellje, szimulációs szoftverek fejlesztésének tapasztalatai 

- A Knowledge Management szekcióban a témában elismert hazai kutatók előadásait hallhattuk a KM alkal-
mazásának tapasztalatairól valamint az asszociatív tudásmenedzsmentről. 

 
Konferenciáinkon nem maradhat el olyan szekció, amelyben a gazdaságinformatikus szakképzés, az oktatás 
kérdései ne kerülnének terítékre. A veszprémi konferencián a legégetőbb kérdésekről is szó volt, mint az eLe-
arning-tapasztalatok, az ERP-rendszerek oktatásának kérdései kitérve a felhasználó igényekre, valamint az al-
kalmazás-menedzsment rendszerek tudásbázisának tartalma.  
2016: Paks, Dunaújváros 

2016: Paks, Dunaújváros 

2016 Szakmai nap Pakson, konferencia Dunaújvárosban 
 
Az éves konferenciákon kívül a GIKOF szakmai napokat, fórumokat, workshop-okat is szervez, amelyeken elő-
adások hangzanak el, és/vagy a legújabb eredmények megvitatására kerül sor. A rendezvények nyitottak, nem-
csak a GIKOF-tagok hanem minden érdeklődő részt vehet rajtuk. 2016-ban több jelentős szakmai programot 
szerveztünk. Májusban Vajna Zoltán szervezésében egy nagy érdeklődésre számot tartó látogatást tettünk a 
Paksi Atomerőműben (PAE). A szakmai nap az erőmű-látogatással kezdődött. A Látogatási Központban rövid 
tájékoztatást kaptunk az erőmű működéséről, majd megtekintettük a Gépházat, a Reaktorcsarnokot, a Karban-
tartó Részleget és a Gyakorló Központot. Természetesen nem maradthatott ki a Vezérlőközpont sem, ahol tájé-
koztatást kaptunk arról a számítógépes rendszerről, amely a reaktor működését vezérli. Az erőmű-látogatás 
után a szakmai nap programja olyan előadásokkal folytatódott, amelyeken az erőmű egyes területeinek a mű-
ködését részletesebben is megismerhettük: 

- Ivanyos Lajos: Első lépések a Paksi Atomerőmű (PAE)  informatikája felé  
- Kulacsik András (MVM PA Zrt.): IT az erőmű technológiai rendszerei közelében – Fejlődés és kihívások. 
- Horváth Ákos (AEKI): Virtuális valóság és innovatív vezérlőeszközök – áttekintés az MTA EK fejlesztéseiről 
- Engel László (MVMI Zrt.): Biztonságos atomerőmű megbízható informatikával 
- Kosztyán Zsolt Tibor (Pannon Egyetem): Hálózatelmélet a karbantartások szervezésében 
- Dicse Jenő (Skilldict Kft.): Gyakorlatorientált oktatás ipari környezetben 
- Adamcsik János (Dunaújvárosi Egyetem): A közösség ereje: Learning 2.0 
- Bodó Zsolt Árpád (CTO, SprintConsulting Kft.): Agilis projektmenedzsment ízelítő 
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Tehetséggondozási programunk keretében a GI szakokat oktató egyetemek együttműködésével 2016-ban is 
megrendeztük a gazdaságinformatikus hallgatók minikonferenciáját. A szakmai délutánon 13 hallgató mutatta be 
azokat a munkákat, amelyekkel a kötelező tananyagon kívül mélyebben is foglalkoznak. Öröm volt látni a hallgatók 
aktivitását; az előadásokat követően számos kérdést tettek fel, érdeklődtek társaik témái és munkája iránt. 

Nemzetközi kapcsolataink révén együttműködtünk a WITFOR”2016 (World Information Technology Forum) 
valamint a Confenis konferenciák megszervezésében és lebonyolításában, ez utóbbinál Programbizottsági társ-
elnökként, plenáris előadóként és szekcióvezetőként egyaránt.  
 
13. OGIK konferencia, Dunaújvárosi Egyetem 

A Közösség konferenciájának a megszervezését 2016-ban a Dunaújvárosi Egyetem vállalta. A konferencia szer-
vezői Honfi Vid vezetésével egy részben újszerű program mellett kötelezték el magukat, az előadásfelhívást A 
generációváltás informatikai vonatkozásai mottó szellemében hirdették meg. Ezzel alapvetően az volt a céljuk, 
hogy a rendezvény és az előadások az új generációra fókuszáljanak. Ezt a célt szolgálta a kerekasztal-beszél-
getés témája is: The Future Generation: Challenges and Duties to ICT Education. 

A konferencia-köszöntő beszédeket követően három érdekes plenáris előadás hangzott el a Nők a tudo-
mányban, Az informatikai felsőoktatás jelen és jövője az ipari szereplők szemével (IVSZ) valamint az Ipari 
együttműködés a Dunaújvárosi Egyetemmel (evosoft Kft.) címmel. A kutatási eredményekről, gyakorlati tapasz-
talatokról, üzleti megoldásokról, oktatásról számot adó előadások párhuzamosan futó sávokban hangzottak el:  

- Digitális átalakulás  
- Informatika a felsőoktatásban  
- Vállalti megoldások, Döntéstámogatás 
- Big Data 
- Informatikai biztonság 

A konferencia egyik legérdekesebb programja az egyetemi informatikus-képzés kihívásai témájú kerekasztal-
beszélgetés volt, amelyet Kő Andrea, Király Zoltán és Honfi Vid Sebestyén vezettek. A résztvevők elmondták 
véleményüket, feltárták kétségeiket többek között azzal kapcsolatban, 

- hogy egyelőre sem az informatikus szakma sem pedig az üzleti szféra nem igazán érti a gazdaságinfor-
matikai lényegét, az elhelyezkedési lehetőségek erősen Budapestre korlátozódnak, 

- hogy amíg a BSc-szakot végzettek el tudnak helyezkedni, addig a munkáltatók nem igénylik az MSc diplo-
másokat és a PhD-fokozattal rendelkezőket → a fiatalok számára nem cél és nem érdem MSc-szakra je-
lentkezni, PhD-fokozatot szerezni, 

- hogy az IT-képzéshez nem állnak rendelkezésre megfelelő tananyagok, hogy elégtelenek az oktatáshoz 
szükséges erőforrások: pénz, eszköz, laboratóriumok, szoftverek → szorosabb együttműködésre, feladat-
megosztásra van szükség az egyetemek között, 

- hogy az ország GI-képzésben is meghatározó egyetemei, mint Szeged, Debrecen egyáltalán nem mutat-
nak érdeklődést a közösségünk munkája iránt → nem jelennek meg a konferenciákon, nem publikálnak a 
Journal-jainkban. 

 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a felvetett problémákra megoldás lehet, ha 
azokkal a GIKOF Journal hasábjain és a fórumainkon többet foglalkozunk. 
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SEFBIS Journal No. 10 

2016-ban a magyar nyelvű cikkek hiánya miatt sajnos nem tudtuk megjelentetni a GIKOF Journal-t, a kollégák 
viszont értékes angol nyelvű cikkeket nyújtottak be megjelentetésre., amelyeket szigorú kettős vakbírálatnak ve-
tettünk alá. A bírálók az alábbi cikkeket találták megjelentetésre alkalmasnak: 

- Tibori Tamás:  Simulation for Multi-Agent Models 
- Burka David: Microsimulation Methods  
- Gullani S. – Tahir R. – Ilyas I.:  Link Analysis Techniques  
- Gludovatz A. – Bacsardi L.: IT-Challenges of a Production System 
- Kiss P. – Bencsik G. – Bacsárdi L.: From ERP-Trainings to Business 
- Somosi Á. – Kolos K.:Customers’ Satisfaction 
- Weber Christian: Context-Aware Self-Assessment 
- Balázs Barna: Gamification in Education  
2017, 2018: Programok Sopronban 
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2017, 2018 Vendéglátónk a Soproni Egyetem 
A 2017, 2018-as évek munkája eredményeként bővültek a nemzetközi kapcso-
lataink, a korábban kötött együttműködési megállapodásaink (IFIP ERP SIG, 
Confenis, IDIMT, WITFOR, IT Star, ICELM, IP3, NISE) mellett új kapcsolatokat 
építettünk ki. Ezek közül a legjelentősebb a SEARCC (South East Asia Regional 
Computer Confederation) konföderáció, amely több mint 200.000 IT-szakem-
bert fog össze. Az évente megrendezendő, nagyszabású megakonferenciákon 
a világ vezető ICT-szakemberei tartanak előadásokat és vitafórumot a legújabb 
eredményekről az aktuális problémákról és megoldásokról.   
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Májusban mindkét évben megrendeztük a hallgatói konferenciát. A Széchenyi Egyetem által támogatott rendez-
vényen nemcsak a győri egyetem hallgatói vettek részt, hanem szép számmal jelentkeztek érdekesebbnél ér-
dekesebb témákkal a többi GI-szakot oktató intézmény hallgatói is. A rendezvényre meghívtunk üzleti partnere-
ket, akik tájékozódhattak arról, hogy mivel foglalkoznak a hallgatók, akik ismertették az informatikusokkal szem-
ben támasztott elvárásaikat, és akikkel a fiatalok beszélgethettek a jövőbeli lehetőségeikről. Ezeket a rendez-
vényeket az oktatók és a munkáltatók egyaránt hasznosnak ítélték, és kifejezték, hogy esetleg gyakrabban és 
szélesebb körben lenne érdemes hasonló fórumokat szervezni.  

Közösségünk tagjai szorosan együttműködtek a CONFENIS konferencia (Shanghai) megszervezésében, a 
benyújtott előadások, cikkek bírálatában, az Elsevir kiadónál megjelent konferenciakiadvány szerkesztésében. 
Résztvettünk a Programbizottság munkájában, a szekcióvezetésben, plenáris- és szekcióelőadásokat tartottunk.  

Konferenciáinkat a hazai kutatók, fejlesztők, oktatók és alkalmazók körében kezdettől fogva nagy érdeklődés 
kíséri, és egyre többen küldik be cikkeiket megjelentetésre. A szakfolyóiratok kiadása azonban nem zökkenő-
mentes, hiszen a pénzügyi támogatás megszerzése mellett gondoskodni kell a cikkek begyűjtéséről, a szerzők-
kel való folyamatos kapcsolattartásról, a kettős vakbírálatáról: bírálók felkérése, bírálatok közvetítése a szerzők-
höz, a folyóiratok szerkesztése és a nyomdai munkák elvégeztetése. A nehézségek ellenére a GIKOF-Elnökség 
munkáját az elmúlt másfél évtizedben siker koronázta, az egyes magyar és az angol nyelvű szakfolyóiratainkban 
8-10 cikket tudtunk megjelentetni az üzleti terület legkülönbözőbb informatikai megoldásairól. A non-profit ki-
adású Journal megjelentetése azonban nemcsak az Elnökség és a bírálók kitartó karitatív munkájának köszön-
hető, hanem azoknak a szerzőknek is, akik rendszeresen beszámolnak az üzleti alkalmazások területén elért 
eredményeikről, a technológiák használatáról valamint az informatikus-képzés feladatairól, gondjairól. 
 

A 14. és 15. OGIK konferenciánknak a Soproni Egyetem adott otthont. 
A patinás épületek sűrű erdő közepette helyezkednek el, a plenáris ülé-
seket, a poszter-szekciót pedig a nagyon hangulatos Ligneum Látoga-
tóközpontban tartottuk. A szervezőbizottság elnöke Bacsárdi László 
már a helyszín kiválasztásával el-
bűvölte a résztvevőket, kellemes, 
meghitt hangulatot biztosítva az 
előadásokhoz. Bár a szervezési 

munka oroszlánrészét az egyetem munkatársai végezték, komoly feladat 
hárult a Programbizottság tagjaira is, akik a beérkező előadások bírálatát, 
témacsoportokba-sorolását végezték, és szervezték a szakmai programot. 
A soproni konferenciákon a szervezők a korábbiakhoz képest új programok-
kal álltak elő.  

A Sopronban rendezett konferenciákat az 
egyetem rektora Náhlik András köszöntötte, 
majd az NJSZT ügyvezető igazgatójának, 
Alföldi Istvánnak az előadása hangzott el az 
NJSZT szerepéről, a szakmai közösségek, 
többek között a GIKOF munkájának a jelen-
tőségéről és fontosságáról.   
 

 
2017-ben a GIKOF-konferenciák résztvevői számára vászontáskát terveztünk és rendeltünk, így a korábban 
használt papírtáskák helyett erősebb, a GIKOF aktuális dokumentumai számára megfelelőbb csomagolásban 
adhattuk át a konferencia-anyagokat. 

Náhlik András 
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Plenáris előadások 

A konferenciák legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó programja mindig a 
plenáris szekció, amelyre a Programbi-
zottság a szakma neves képviselőit és 
az üzleti partnereket kéri fel.  
 
 

A plenáris üléseken érdekes előadásokat hallhattunk: 

- A Min TJOA (Austria) az üzleti informatikai rendszerek fenn-
tarthatóságának a jelentőségét hangsúlyozta, 

- Gerald Steinbauer, Martin Kandhofer (TU Graz) egy, a 
Technische Universität Graz, a Széchenyi István Egyetem és az NJSZT közös EU-támogatott projektjét, az 
EDLRIS-t ismertette, amelyben az európai informatikai jogosítvány (ECDL) robotikai és mesterséges intel-
ligencia moduljainak oktatási anyagát és vizsgáztatási rendszerét kell kidolgozni.  

- Hiroki TOMIZAWA  –  Akihiro Abe (Japan) egy érdekes, hasznosítható modellt mutatott be, amely a földren-
gések digitális archív vizsgálati anyagait  elemzi. 

- Litkei Péter (NetAcademia) az Industry 4.0 informatikai biztonsági kérdéseiről, 
- Csanaki Jenő, Edelényi Márton, Károlyi Tamás, Nagy Zsolt (Opel Szentgotthárd) az Opel-gyár üzleti intelli-

gencia rendszeréről,  
- Tetsuya UCHIKI (Japan) a japán IR-tervezés szociális vonatkozásairól beszélt, míg  
- Zörög Zoltán (Eszterházy University) pedig az ERP-rendszerek oktatásának szükségességét vizsgálta. 
 

A résztvevőket különösen meglepte az a poszterszekció, 
amelyet egy borkóstolóval egybekötve, hangulatos, laza 
környezetben, kötetlenül bonyolítottak le. Említést kell 
tenni a kerekasztalbeszélgetésekről is, amelyekben a mo-
derátorszerepet elsősorban az üzleti szféra képviselői vál-
lalták, hatékonyabbá téve a képzés és a munkaerőpiac 
képviselői közötti párbeszédet. Az egyik, Ipari partnerek a 
GI-képzésben beszélgetést Fekete Attila, a FekiWebstudio 
KfT. vezetője menedzselte, a másikat pedig az OPEL 
Szentgotthárd, a NetAkadémia, a GySEV ZRT és az MVMI 
ZRT képviselői tartották, kifejezve, hogy a GI-szakembe-
reknek nemcsak a legújabb ICT megoldásokat kell ismer-
niük, de tisztában kell lenniük az üzleti folyamatokkal, és 
meg kell érteniük a felhasználók igényeit, kéréseit. 

 
Konferenciáinkon nem maradhat el a legjobb előadások kategóriánkénti díjazása oklevéllel és könyvjutalommal: 
külön értékelve az angol és külön a magyar nyelvű előadások legjobbjait, a legjobb poszterelőadást. valamint a 
köszönetnyilvánítás a rendezőintézménynek, a szervezőknek és azoknak a kollégáknak, akik a rendezvény si-
keréhez nagymértékben hozzájárultak.  

A soproni konferenciákról részletes beszámolót olvashatnak a SEFBIS Journal 11. és 12. számaiban. 
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Bacsárdi László átveszi  

a konferencia vándortrófeáját 

 
Köszönet a PB-nek, a szervezőknek  
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Konferenciáinkat a hazai kutatók, fejlesztők, oktatók és alkalmazók körében kezdettől fogva nagy érdeklődés 
kíséri, és egyre többen küldik be cikkeiket megjelentetésre. A szakfolyóiratok kiadása azonban nem zökkenő-
mentes, hiszen a pénzügyi támogatás megszerzése mellett gondoskodni kell a cikkek begyűjtéséről, a szerzők-
kel való folyamatos kapcsolattartásról, a kettős vakbírálatáról: bírálók felkérése, bírálatok közvetítése a szerzők-
höz, a folyóiratok szerkesztéséről és a nyomdai munkák elvégeztetéséről. Az GIKOF-Elnökség munkáját azon-
ban siker koronázta, az elmúlt másfél évtized a magyar nyelvű és az angol nyelvű szakfolyóiratainkban 8-10 
cikket tudtunk megjelentetni az üzleti terület legkülönbözőbb informatikai megoldásairól. A non-profit kiadású 
Journal megjelentetése azonban nemcsak az Elnökség és a bírálók kitartó karitatív munkájának köszönhető, 
hanem azoknak a szerzőknek is, akik beszámolnak az üzleti alkalmazások fejlesztési területén elért eredmé-
nyeikről, a technológiák használatáról valamint az informatikus képzés feladatairól, gondjairól. 
 
SEFBIS Journal No. 11, 2017 

A SEFBIS 11. sz. szakfolyóiratban megjelent cikkeket három témacsoportba soroltuk: (1) Research Results, (2) 
Enterprise Applications, (3) Education. A cikkek mellett tájékoztattuk az Olvasót a SEFBIS Közösség elnökségi 
döntéseiről, valamint a következő év programjáról. A Conferences rovatban a 2017 évi SEARCC és CONFENIS 
konferenciák felhívásait ismertettük. A folyóiratban megjelent cikkek:  

- Láng, B. – Kovács, L. – Mohácsi, L.: Linear Regression Model 
- Tarján, Gábor: Conceptual Questions on Security Awareness  
- Burka, Dávid: Comparing Different Scenarios  
- Horváth, Attila: Security Risks and Patches  
- Gludovatz, A. – Bacsardi, L. Industry 4 Projects’ Background  
- Fizar, Ahmed: Framework for Matching Job Requirements  
- Baksa-Haskó, Gabriella – Béres, Ilona: Developing General Skills in HE 
- Rzayev, Anar – Suleymanov, Turan: ICT Application in the Azerbaijan University  
- Dobay, Péter: Report oon OGIK’2016 
 
GIKOF Journal No.11, 2018 

A gazdaságinformatikai témakörrel foglalkozó szakemberek a GIKOF Journal indításakor számos cikkel pályáz-
tak a publikálásra, így eleinte évi két kötetet is meg tudtunk tölteni tartalommal. A SEFBIS Journal megjelenése 
azonban arra ösztönözte a kollégákat, hogy cikkeiket inkább angol nyelven írják meg, így csökkent a magyar 
nyelvű szakfolyóiratba pályázók száma. Ez sajnos azt is jelentette, hogy több évben is kimaradtak folyóiratok. 
2018-ban elegendő megjelentethető cikk állt a rendelkezésünkre, így mindkét szakfolyóiratunkat kiadhattuk. A 
GIKOF Journal 11.kötete az alábbi témákat tartalmazta: 

- Kalmár János:  Egy Push and Pull migrációs modell és megoldása számítógépes szimulációval  
- Strauss Tamás: Homogenitásvizsgálat validált gyógyszeripari környezetben  
- Vajna Zoltán: Értékteremtő az IT vagy csak költséget jelent? 
- Vitályos Gábor: A populáris és professzionális felhasználói viselkedések és elvárások 
- Kosztyán Zsolt Tibor – Póta Szabolcs: Ha nagy leszek, informatikus leszek? Hallgatói jelentkezések időso-

ros és területi vizsgálata  
- Gubán M. – Koloszár L. – Nagyné Halász Zs.:  Informatikusképzés a felsőoktatásban  
- Aktuális konferenciák világszerte, konferenciafelhívások  
- Elnökségi határozatok 2017, GIKOF-tervek  
- Beszámoló a CONFENIS’2017 konferenciáról 
- Beszámoló az OGIK’2017 Gazdaságinformatikai Konferenciáról (Sopron)  
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SEFBIS Journal No. 12, 2018 

A SEFBIS Journal 12. számában a cikkeket a témájuk alapján négy csoportba soroltuk: (1) Research Results, 
(2) Data Management Solutions, (3) ICT in Business, valamint (4) Conferences. A CONFENIS’2017 és az 
OGIK’2017 konferenciákról beszámolót olvashatnak, míg az Information részben tájékoztatást adtunk a SEFBIS 
Közösség elnökségi döntéseiről, valamint a következő év programokról. A folyóiratban megjelent cikkek: 

- Barta Gergő: Implementing and Evaluating Different Machine Learning Algorithms  
- Bencsik Gergely: Random Correlation Methodology for Analysis 
- KovácsTibor: Forecasting Performance Improvement  
- Csáki Csaba: A Beginner’s Guide to Open Data 
- Bacsárdi László – Bencsik, Gergely – Pödör, Zoltán: Big Data Analytics Possibilities in Space Domain  
- Tarján Gábor: Measuring Organizational Information on Security Awarness 
- Gludovátz Attila – Bacsárdi László: Connection between Production and Energy Usage in a Smart Factory 
- Erdős Ferenc – Németh Roland: Business Information Visualization in Tangible Ways 

 
2019: Ismét Budapesten 

2019: Ismét Budapesten 

2019 Ismét Budapesten: Milton Friedman Egyetem 
Értékelve a két sikeres soproni konferenciát, levonva a tanulságokat határoztuk meg a 2019 évi feladatokat: 

- A tehetséggondozási programunk keretében felvettük a kapcsolatot az SZE Neumann Szakmai Kollégium-
mal, amelynek programjait gazdaságinformatikai témákkal bővítettük. Szakmai előadást szerveztünk: Si-
mon Tjoa, a Sankt Pölten-i egyetem professzora tartott nagy érdeklődésre számot tartó előadást a banki 
rendszerek informatikai biztonságáról. A Kollégium fiataljai számára pályázatokat írtunk ki, és a hallgatókat 
bevontuk a GIKOF munkájába. 
 

- Erősítettük az együttműködést a GI-szakokat oktató intézményekkel, folyamatos on-line kapcsolat ered-
ményeként elkészítettük a szakmai-oktatói kompetencia-térképet, amely lehetőség az oktatási erőforrások 
jobb kihasználására, arra, hogy az azonos tartalmú tárgyakat a téma legjobb szakembere oktassa, akár az 
összes hazai intézmény ugyanazon szakos hallgatói számára: átoktatások (akár on-line), vendégelőadá-
sok megszervezése, és hogy az azonos oktatási anyagokat ne egymással párhuzamosan készítsük, ha-
nem ezt a feladatot is osszuk meg egymása között. 
 

- Nagy hangsúlyt helyeztünk a honlapjaink tartalmának folyamatos frissítésére és bővítésére alapvetően 
azzal a céllal, hogy a gazdasági rendszereket alkalmazók, a GI-szakokat oktatók és nem utolsósorban a 
hallgatók ne csak a programjainkról tájékozódjanak, de ismerjék meg azokat az aktuális problémákat, 
megoldásokat is, amelyek az információtechnológia és az üzleti alkalmazás területén jelentkeznek. 

 
16. OGIK konferencia, Milton Friedman Egyetem 

A gazdaságinformatikus képzés 2010 óta van jelen az intézményben, amelynek jogelődje 2020-ig a Zsigmond 
Király Főiskola volt, A Főiskola vezetése, felismerve a gazdasági és az informatikai területek szinergiájának 
fontosságát, akkreditáltatta és 2010 februárjában, keresztfélévben beindította a képzést a GI-szakon, elsőként 
levelező tagozaton, informatikai biztonság és üzleti intelligencia szakirányokon különös figyelmet fordítva a 
szakterületek közötti kapcsolatra, az informatika és a gazdaság közös nyelvének kialakítására, a problémafel-
ismerés és -megoldás kérdéseire, valamint az üzleti partnerek és az oktatás szoros kapcsolatára. 
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2019-ben Honfi Vid Sebestyén aktív szervezőmunkájának köszönhetően a Milton Fried-
man Egyetem adott otthont a konferenciánknak, amelyet a rendezőintézmény nevében 
Szatmári Péter rektorhelyettes köszöntött, majd az NJSZT nevében Szalay Imre ügyve-
zető igazgató nyitott meg. A hivatalos program megkezdése előtt Gludovátz Attila a 2018 
évi OGIK konferencia rendezőintézménye, a Soproni Egyetem nevében átnyújtotta a 
GIKOF vándortrófeáját Szatmári Péternek. 

Az Egyetem konferenciaközpontjában helyet kapott rendezvény 
nemcsak a legújabb kutatási eredmények bemutatására és meg-
vitatására adott lehetőséget, de az egyetemi nyüzsgéstől távol 
eső termek kellemesek voltak arra is, hogy a szünetekben kötet-
len beszélgetéseket, személyes konzultációt folytathasson a 
csaknem hatvan résztvevő.  

A konferencia megnyitását négy plenáris előadás követte. Elsőként két japán profesz-
szor tartott érdeklődésre számottartó előadást. Tetsuya Uchiki az elektronikus publikációk 
szociális vonatkozásait elemezte, és összehasonlította a japán és a kínai helyzetet. Hiroki 
Tomizawa a japánban gyakori földrengések digitális archiválási rendszeréről számolt be. 
Két meghívott előadónk Bíró Gabriella, az MNB osztályvezetője és Vágújhelyi Ferenc a 
hazai informatikai helyzetet elemezve aktuálisan megoldandó problémákról és azok meg-
oldásáról beszélt. 

A színvonalas program összesen 29 előadása öt különböző témájú szekcióban hang-
zott el: (1) Fintech és a mesterséges intelligencia, (2) informatikai biztonság, (3-4) két 
interdiszciplináris szekció, (5) Nők az 
informatikában. Az utóbbit Bujdosó 
Gyöngyi, az NJSZT NOKIT: Nők az Ok-

tatás, Kutatás, Informatika területén szakosztály elnöke szer-
vezte, amely nemcsak kedves színfoltja volt a rendezvénynek, 
de amelynek előadásai olyan háttérbe szoruló kérdéseket tár-
tak fel, amelyek az informatikaszakmában dolgozó nők (hát-
rányos) helyzetét elemezték. Az előadásokat követően egy 
kerekasztal-beszélgetéssel is hozzájárultak a konferencia 
szakmai színvonalának a növeléséhez.  
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Nők az informatikában 

     
 
A konferencia Programbizottsága értékelte a benyújtott cikkeket, és a legjobb előadókat könyvjutalommal dí-
jazta. Könyvjutalomban részesült: Asefeh Asemi, Hiroki Tomizawa, Tetsuya Uchiki, Szőke Balogh Tünde, Brun-
ner Csaba, Jakab Róbert, Vidákovits Attila és Roskó Tibor.  
 

       
 
A szervezők kedves gesztusa volt a vendégek felé, hogy nemcsak megtekinthették a Tesla elektromos autót 
kívülről belülről, de rövid próbaútra is mehettek vele.  
 

   

Nők az informatikában 
kerekasztal-beszélgetés 
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SEFBIS Journal No. 13, 2019  

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2019-ben több külföldi kutató is küldött be cikkeket, amelyeket a témájuk alapján 
öt csoportra osztottunk: (1) Research Results, (2) Analysis, (3) ICT in Business, (4) Education valamint (5), az 
immár állandó Conferences rovat, amelyben beszámoltunk a 2018 évi konferenciánkról, és tájékoztattuk az 
olvasókat a GI-releváns rendezvényekről. Az Information részben tájékoztatást adtunk a Közösség elnökségi 
döntéseiről, valamint a következő év programjáról. A folyóiratban megjelent cikkek: 

- Matteo Arru: Business Processes and Knowledge Management  
- Csaba Brunner: A Comparative Study of Antminer+ and Decision Tree 
- Blanka Láng: Exercise Generation Problems – EGAL Algorithm  
- Hiroki Tomizawa – Akihiro Abe: Digital Archive System for Utilization of Earthquake-Related Material  
- Viktor Spilák – Zsolt Kosztyán: Organizational Culture, Leadership Style & Cloud Computing 
- Tetsuya Uchiki: IS Design Approach Suitable to the Social Contexts of Japan  
- Muhamet Gervalla – Katalin Ternai: The Impact of Industry for to the ERPs  
- Blerton Abazi: A New Approach and a Framework for Risk Assessment Maturity  
- Adrienn Kontz – Attila Gludovátz: Efficient Energy Management System and Optimization of Resources at 

a Furniture Company  
- Balázs Barna – Tan Omiya – Youki Kadobayashi: Gamification in Education: Design and Implement an On-

line Tool  
2020: A COVID fogságában 

2019: A COVID fogságában 

2020 A COVID-pandémia éve 
2020 a pandémia fekete éve, ami szomorú hatással volt a közösségi együttlétekre, a 
együttes munkára is. A GIKOF-tagok és szimpatizánsok gyakorlatilag csak különböző 
elektronikus csatornákon tudtak kommunikálni egymással, így elmaradt a közösség által 
várt hagyományos országos GI konferencia, az OGIK is. A konferenciáink alapvető célja 
ugyanis, hogy személyesen találkozzunk azokkal a kollégákkal, akik a gazdaságinforma-

tikában, az informatika üzleti alkalmazásaiban érdekeltek, hogy egy pár napot együtt töltsünk és kötetlen be-
szélgetésekben vitassuk meg a gondjainkat. Az Elnökség, a közösség tagjainak a véleményét is figyelembe 
véve úgy döntött, hogy on-line formában nem rendez konferenciát.  

 
A kapcsolatot viszont on-line tartottuk egymással, ösztönöztük a kollé-
gákat szakcikkek írására és együttműködtünk a CONFENIS’2020 kon-
ferencia (http://iiie2006.com/confenis/) on-line lebonyolításában. Örö-
münkre szolgál, hogy két előadást is a közösségünk tagjai tartottak:  

- Borbásné Szabó Ildikó (Corvinus University of Budapest, Hungary): Financial Recommendations based on 
Personalities and Life Situations 

- Raffai Mária (IFIP Honorary Secretary (2010-2013) and Councillor (2016-2019), Széchenyi István Univer-
sity, Hungary): CONFENIS Conference Series, a Success Story of Enterprise Information Systems; 
Keynote Speech 
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2020–2021:: Két évtizede a GI szolgálatában 

2020–2021: Két évtized a GI szolgálatában 

2021 Két évtized a gazdaságinformatika szolgálatában 
Az elszigeteltségben töltött 2020-as év lehetőséget adott arra, hogy felkészülhessünk a GIKOF megalapítása 
20. évfordulójának a megünneplésére egy 2021-ben rendezendő konferencián. Mindenekelőtt áttekintettük a 
két évtizedes tevékenységünk eredményeit, azokat a kihívásokat, amelyekkel meg kellett küzdenünk, azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a munkánk során szembe kellett néznünk, a problémákat, amelyeket valamilyen 
módon meg kellett oldanunk.  

A non-profit GIKOF szervezetnek gyakorlatilag nincs semmilyen bevétele sem, viszont azok a vállalások, 
amelyeket célul tűzött maga elé, mint a fórumok, konferenciák szervezése, szakfolyóiratok megjelentetése, ko-
moly kiadásokkal járnak. Ehhez minden alkalommal meg kellett teremteni az anyagi feltételeket, a szponzorok, 
támogatók megkeresése, felkérése külön feladat volt a GIKOF vezetősége számára. Azzal is tisztában kell len-
nünk, hogy a mindenkori elnökség tagjai, az esetenként bírálati, szervezési munkát vállaló aktivistáink nem 
fizetségért, hanem a szakma, az ügy iránti elkötelezettségből végezték odaadó karitatív munkájukat, nem kí-
mélve időt és energiát. Ezúton is KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS érte, amit a jelen történeti kiadványunkkal is szeretnék 
kifejezni.  

A 17. OGIK megszervezését a Pannon Egyetem vállalta. 

- A Programbizottság tagjai közel egy éve dolgoznak azon, hogy a konferencia szakmai célját, témáit meg-
határozzák, hogy a potenciális előadókat résztvevőket megszólítsák, a konferenciafelhívást terjesszék.  

- A Szervezőbizottság Kosztyán Zsolt Tibor irányításával keményen dolgozik a helyszín-, a szálláshelyek, az 
étkezés kiválasztásán, megrendelésén, a pénzügyi fedezet biztosításán, a fogadás, a kávészünetek ellát-
mányának a megszervezésén, a vendégek kifogástalan ellátásán, a kötetlen, jó hangulat megteremtésén. 

Bízunk abban, hogy ennek a novemberi konferenciának, a személyes találkozásnak már nem lesz a járvány 
miatt akadálya, és egy kellemes, vidám együttlétben ünnepelhetjük a jubileumunkat!  
Kollégák gondolatai a múltról és a jövőről 
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Hogyan látjuk az elmúlt húsz évet és mit hoz a jövő? 

Kollégák gondolatai  
 

Az előző fejezetek részletesen ismertetik a GIKOF két évtizedes munkáját és eredményeit. Ezek a leírások 
tárgyilagosságra törekednek, beszámoló jellegűek. Természetesen az Olvasó esetleg felfedezhet néhány szub-
jektív meglátást, de ez valójában inkább csak tovább-gondolkodásra késztet. Kiadványunk azonban nem lenne 
teljes, ha hiányoznának olyan kollégák gondolatai, akikkel együtt éltük át, dolgoztuk, küzdöttük végig ezt az 
időszakot, és tettünk meg minden tőlünk telhetőt a gazdaságinformatika ügyéért. 

De persze számos kérdés merül fel: Hogyan tovább? Mit hoz a jövő? Van-e létjogosultsága annak a közös-
ségnek és munkájának, amely tudatában van az informatika hatékony üzleti alkalmazása jelentőségének, az 
informatikus és a közgazdász, a menedzser és bármilyen szintű felhasználó értelmes, közös megértésen ala-
puló párbeszédének? A következő oldalakon néhány kolléga visszaemlékező, ám főleg előre tekintő gondolatait 
olvashatjuk. 
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Gazdaság + Informatika → Gazdaságinformatika? 
 

KOSZTYÁN ZSOLT TIBOR 
egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

 
Hadd kezdjem egy személyes élménnyel. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdasági In-
formatikai Oktatási és Kutatási Fórum (NJSZT-GIKOF) évente megrendezésre kerülő konferenciáján először 
2004-ben vettem részt még PhD hallgatóként. Engem akkor nagyon magával ragadott, hogy van Magyarorszá-
gon egy olyan közösség, ahol egyszerre van jelen két akadémiai terület: az informatika és a gazdaságtudomá-
nyok, az akadémiai szféra oktatói és fiatal PhD hallgatói, valamint a vállalati neves szakemberei is.  

A szakmai közösség erejét mutatja, hogy a GIKOF az egyedüli tagszervezet az NJSZT-n belül, amely ren-
delkezik egy magyar és egy angol nyelvű, rendszeresen megjelenő, a Magyar Tudományos Akadémia IX. osz-
tályának folyóiratlistáján is szereplő szakmai, tudományos folyóirattal. 

Az Országos Gazdaságinformatikai Konferencia, vagy, ahogy röviden hívjuk OGIK, mindig is igyekezett ösz-
szefogni a kutatókat, oktatókat és a gyakorlati szakembereket. Az akadémiai területről érkező előadók között 
nemcsak professzorok, oktatók, kutatók, hanem PhD hallgatók is bemutathatták legújabb kutatás eredményeiket. 
A konferenciákon mindig nagyon magas színvonalú előadások hangzottak el mind a kutatás, mind az oktatás, 
mind pedig a vállalati alkalmazások területeiről. 

A konferenciákon az oktatási szekciókban helyet kaptak például a Bologna-folyamat során megjelenő gaz-
daságinformatikai alap- és mesterszakos képzések kialakításának kihívásai, vagy éppen a pandémia miatt újra 
aktuálissá váló, e-learning rendszerek hatékonysága, alkalmazási lehetőségei is. Fontos és megszívlelendő 
gyakorlatokat hallhattunk például Dunaújvárosból arról, hogyan lehet eredményesen csökkenteni a lemorzsoló-
dást az informatikai és a gazdaságinformatikai szakokon. 

Az oktatási kérdések mellett a konferencia fő fókuszát az akadémiai kutatások jelentették, melyek illeszked-
tek a legújabb, legaktuálisabb kutatási kérdésekhez, mint az információbiztonság, a Big Data, a mély tanulás 
(Deep Learning), az Ipar 4.0 és ipar 5.0, vagy éppen a pandémia hatására adott gazdasági és gazdaságinfor-
matikai válaszok. Ugyanakkor az egyes intézmények jól körülhatárolható kutatásai is rendszeresen megjelentek 
a konferencia előadásai között. Több éves kutatómunka eredményeit kísérhettük végig az információbiztonság, 
vállalati információrendszerek szervezeti kérdései, a szöveg- és kevert elemzési technikák (duo-mining) alkal-
mazásával vagy éppen az optimalizálási kérdések megválaszolásával kapcsolatosan. 

A gyakorlati szakemberek azon kívül, hogy konkrét vállalati alkalmazásokat mutattak be az erőművi alkalma-
zásoktól az önvezető autókig, a szervezett panelbeszélgetésen elmondták, hogy ők mit is várnának el egy fris-
sen végzett gazdaságinformatikustól, ezzel is segítve a szakmai közösséget, vagy éppen a gazdaságinformati-
kus képzés szakvezetőit abban, hogyan fejlesszék tovább a képzéseiket. A címben feltett kérdésre a megszólaló 
vállalati szakemberek válasza inkább az volt, hogy a gazdaságinformatikusnak nem két területet kell birtokolnia, 
sokkal inkább egy kapocsnak kell lennie az informatikusok és a menedzsment között. Olyan szakemberekre 
van szükség, akik értik és interpretálni is képesek az üzleti problémákat, és azokat az informatikusokkal együtt-
működve meg is tudják oldani. 

A konferencián, panelbeszélgetéseken vissza-visszatérő téma az informatikai és ezen belül a gazdaságin-
formatikai képzések népszerűsítése, a lemorzsolódások csökkentése, hiszen az informatikusokból évek, sőt 
lassan már évtizedek óta olyan nagy hiány van, amely már a vállalatok versenyképességét is veszélyezteti.  
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A legtöbb konferencia Győrben került megrendezésre, melynek szervezését a GIKOF sorsát mindig szívén vi-
selő Raffai Mária és csapata vállalta fel. Mintegy tíz éve azonban mindig más és más egyetem vállalja a konfe-
rencia megrendezését, így annak kétszer Sopron, kétszer Budapest, egyszer Pécs, Dunaújváros és Veszprém 
adott otthont. Örömünkre szolgál, hogy az OGIK idén visszatér Veszprémbe, immár másodízben. 2020-ban a 
pandémia miatt sajnos nem tudtuk megszervezni a konferenciát, de a járvány visszaszorulása után idén remél-
jük, hogy a konferencia új életre kelve teret ad a megújuló szakmai diskurzusoknak. 
 

Vadvízi túra 

avagy hogyan élte meg a Gazdinfo elmúlt 20 évét a Corvinusos csapat 
 

KŐ ANDREA1, SZABÓ ZOLTÁN2 

1egyetemi tanár, intézetvezető, 2egyetemi docens, tanszékvezető, 1,2Budapesti Corvinus Egyetem 
 
A gazdaságinformatikus-képzés meghatározta az elmúlt 20 éves munkánkat, és ha visszagondolunk a kezde-
tektől a máig terjedő útra, olyan, mint egy lassú, nyugodt vizeken induló evezős túra, amelynek egyre rázósabb 
részein verekedjük túl magunkat. 

A hazai Gazdaságinformatikus névvel illetett szak nem magyar találmány, Information Management, Busi-
ness Information Systems, Business Informatics elnevezéssel számos példát találunk a nemzetközi oktatási 
piacon, a legnevesebb egyetemeken is. A gazdaságinformatika interdiszciplináris szakterület, az informatika egy 
speciális ága, amely az informatika üzleti alkalmazására koncentrál, üzleti és informatikai ismeretek megfelelő 
arányú kombinációjára építve. A Közgáz gazdasági képzései felől tekintve is nagyon logikus volt, hogy ezt a 
szakterületet meg kell honosítani itthon. Az első években még sokat kellett magyarázni a gazdinfó-műfaji jelleg-
zetességeit, hiszen hibrid jellegével „kilógott” a hazai informatikai képzések rendszeréből. A piac ugyanakkor 
gyorsan visszaigazolta az 5 éves hagyományos, majd a bolognai képzés alap- és mesterszakos végzőseinek 
foglalkoztathatóságát is. Hamar felfutott a létszám, amit oktatói háttérrel alig bírtunk követni. Vagy nem is bírtunk. 

A kutatásban is nagyot fejlődött, karakteresen megjelent a terület, és összeállt egy lelkes szakmai közösség, 
amelynek a GIKOF és az OGIK a fő katalizátora. Az évenkénti konferenciákon sok új arc jelenik meg a régi 
motorosok mellett, és egyre gazdagabb a kutatások köre is. A szak az informatikai képzések egyik jelentős 
ágaként stabilizálódott, és nagyon sok intézmény kínálja a hallgatóknak a szakot, egyre többen a külföldi hall-
gatóknak is angol nyelven. Eközben megjelentek elágazások is, elindulnak az adattudományi képzések, amivel 
új irányok és új kombinációs lehetőségek is feltárulnak a szakmai közösség előtt. 

A rázósabb szakaszokat nem igazán a COVID miatti gyors digitalizálás, inkább a környezeti turbulenciák 
megjelenése okozta – intézményi és szabályozási változások, emelt érettségi, nyelvvizsga elvárások, demográ-
fiai hatások, tandíj, alapítványi átszervezés… És még nincs vége, örvényes, zuhatagos szakaszok jönnek. 

A változó kihívásoknak megfelelően a szak is változik, a hazai képzőhelyeken is egyre letisztultabb, színvo-
nalasabb tantervek alakultak ki, és a verseny a jó hallgatókért élesedik → gyorsabb ütemre kell váltani. A Cor-
vinus 2021-ben radikálisan megújította az alapszakot, gyakorlatiasabb, problémamegoldás- és projektorientált 
formába szervezte át a képzést, és még hangsúlyosabban elitképzésre törekszik, ami a felvételi pontszámokban 
is jól követhető. Mindez persze újabb kihívásokat támaszt a tananyagfejlesztés, a hallgatói mentorálás, a válla-
lati kapcsolatok intenzívebbé tétele, az infrastrukturális háttér megteremtése terén. Szerencsére ezt egy jó stáb-
bal küzdhetjük le – a kezdő csapatból sokan elérték a nyugdíjas kort, de sok új és lelkes kolléga szállt be a 
helyükre, segítve a folytonosságot, a megújulást. Kiemelnénk itt Gábor András kollégánkat, aki a szakalapítástól 
mostanáig meghatározó szereplője volt a munkánknak, és „kormányosként” sok jó (és naív) evezőst ültetett be 
maga mellé a hajóba. Az evezők pedig ragadósak. A hagyományt, egyre megújuló formában visszük tovább! 
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A GIKOF-nak nemcsak múltja, de jövője is van 
 

GÁBOR ANDRÁS 
professzor, Budapesti Corvinus Egyetem 

 
Évtizedek óta visszatérő kérdés, mi is a gazdaságinformatikai? A számítástechnikának hosszú előzményei van-
nak Magyarországon, több jeles kutatóintézet, kutató neve fémjelzi a kezdeti pionír időszakot, amit az NJSZT 
töretlen kitartással igyekszik a kollektív emlékezetben tartani. A számítástechnika popularizációjával párhuza-
mosan egyre több tudomány- és szakterületre került be valamilyen számítógépes alkalmazás, természetesen a 
szakterületi és a számítástechnika ötvözéséből maga a számítástechnika is –legalábbis elnevezés szintjén– 
burjánozni kezdett, ami rontotta a disciplináris áttekinthetőséget. 

Ugorjunk időben egy kicsit, Gordos Géza, akkor BME rektorhelyettesi mínőségében a ‘90-es évek végén 
kezdeményezte, hogy vessünk véget a „jelzős informatika” burjánzásának, hiszen a számítástechnikai alapok, 
az eljárások, a logika meglehetősen hasonló akármelyik szakterületet nézzük. Ennek a kezdeményezésnek jó 
keretet adott az akkor létezett és virágzó Egyetemi Szövetség, a BME, Közgáz, Állatorvostudományi Egyetem 
és az Államigazgatási Főiskola együttműködése. A kitűzött cél egy olyan informatikai szak kidolgozása volt, 
amely az informatikára és nem egyik vagy másik szakterületre fókuszál. Az előkészítő munka során aztán vilá-
gossá vált, hogy az informatikában belül is szükség van bizonyos diszciplináris lehatárolásokra. Konszenzusos 
megállapodás szerint (amelyet azonban széleskörű nemzetközi tapasztalatgyűjtés alapozott meg) a számító-
géptudomány (computer engineering), a programozás (software engineering) és széles értelemben vett alkal-
mazási területeket összefogó gazdaságinformatika (business informatics) került megkülönböztetésre. 

Itt egy pillanatra meg kell állni egy kis nyelvészkedésre. Először is, hogyan lett a számítástechnikából infor-
matika? A szó maga francia eredetű, és ha minden igaz, De Gaulle tábornokig vezethető vissza, aki az amerikai 
kutatás-fejlesztési, technológiai dominanciájának megtörését a szóhasználattal is segíteni vélte. Mára már az 
angol szaknyelv is átvette és használja. A másik nyelvi kérdés: miért gazdaságinformatika? Az angol „business” 
a cégbíróságon bejegyzett vállalatnál sokkal többet, sokféle tevékenységet jelent, helyesebb lenne a tárgyalt 
kontextusban alkalmazásnak mondani, ennek a konnotációja a magyarban azonban némileg félrevinné az ér-
telmezést. Igy lett aztán a „gazdaság”, mint korrekt megfelelő ragadt jelzőként az informatika harmadik lábához. 
De tudjuk, hogy ez a szűken vett gazdasági alkalmazásoknál lényegesen nagyobb területet ölel fel, ha tetszik: 
közigazgatás, közszolgálat, és így tovább. 

A közös szakfejlesztés végül érdekes véget ért, mert az oktatási kormányzat szakértői szerint jelző nélküli 
informatika szak nem létezhet, így született meg és ment át az akkreditációs folyamaton a gazdaságinformatika 
szak a 2000-es évek elején. A Bologna folyamatot is sikeresen átélte, s azóta is népszerű a szakot választó 
egyetemisták körében. Ugyanakkor, már a kezdetek kezdetén felmerült, hogy hogyan lehet intézményi határo-
kon átnyúlva is összefogni a szak oktatásában érdekelteket, hogyan lehet gyorsan, közösen megvitatni a változó 
szakterület szakmai, oktatási kérdéseit, hogyan lehet megismerni, átvenni a jó és még jobb módszereket. Ebben 
az időben (2000-es évek eleje) élénk szakmai közösségi élet volt, többek között a kétévente Debrecenben meg-
rendezett Informatika a felsőoktatásban, vagy Csirik János által kezdeményezett, a mai napig működő szegedi 
informális találkozó adott lehetőséget találkozókra. Ebbe a sorba illeszkedett bele Raffai Mária kezdeményezé-
sére a kifejezetten gazdaságinformatikával foglalkozók egy, a felsőoktatás egészét átfogó szakmai szervezetnek 
a létrehozása, amely az NJSZT gesztorálása mellett meg is alakult. Raffai Mária legnagyobb érdeme nem is a 
kezdeményezés, hanem hogy 20 éven keresztül életben is tudta tartani ezt a fórumot. 
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Sajnos az elmúlt évtizedben a felsőoktatásban történtek a pezsgő szakmai közéletnek egyáltalán nem kedveztek, 
emiatt a GIKOF léte, fejlődése még inkább fontosabb lett, mint korábban, ez közös felelősségünk. A GIKOF-ban 
iszonyatos potenciál van, egyáltalán nem a túlélésről van szó. Egyrészt záloga annak, hogy a szakma művelői a 
szervezeti flikk-flakkok ellenére továbbra is „beszélőviszonyban” maradjanak, másrészt kiválóak a lehetőségek a 
nemzetköziesítésre, minimális célként a regionális hatókör megcélzása nem tűnik irreálisnak. Ennek minden lehe-
tősége adott, csak el kell határozni és valakiknek bele kell tenni a szükséges szervezési munkát. 
 

A Gazdaságinformatikus szak jövője 
 

GUBÁN ÁKOS1 – HONFI VID SEBESTYÉN2 

1 Professzor Emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Gazdaságinformatika Tanszék, 
2 Tanszékvezető, Főiskolai tanár, Milton Friedman Egyetem, Informatika Tanszék 

 
„Egy gazdaságinformatikus az az informatikus, aki nem az informatikai tudásával tud érvényesülni, hanem az 
informatikai tudásának alkalmazásával.” Gubán Ákos tanár úr fenti mondata világít rá talán igazán arra, milyen 
jövőképe lehet egy az ezen a szakon akár BSc akár MSc szinten végzett hallgatónak. Az nyilvánvaló, hogy egy 
interfész-tudást adó képzésről van szó, aminek az elsődleges szerepe megteremteni a közvetlen „metakommu-
nikációt” a menedzsment és az IT-szakemberek között. Bár ez is csak sztereotípia. Hihetnénk azt is, hogy min-
denféle IT-kimeneteket és döntéselőkészítési vagy döntéstámogatási feladatokat látnak el –egyesek szerint Ex-
cel táblákat gyártanak–, amelyből a stratégiai irányítás döntéseket hoz. Az is már piaci sztereotípia, hogy ismerik 
az üzleti intelligencia csínját-bínját, valamint az adatbányászat fortélyait, és azonnal a végzés után már bevet-
hetőek gyakorlati feladatok megoldására. Ha komolyan meggondoljuk, akkor beláthatjuk, hogy már ezek sem a 
szakon végzettek jövőjével, sokkal inkább a jelenével kapcsolatos elvárások.  

A gazdaságinformatikusok olyan szakemberek a piacon, akik akár már stratégiai menedzseri feladatokat is 
képesek ellátni, hatékonyabban, mint a gazdasági képzési területről érkezettek. Ezeknek a szakembereknek 
hihetetlen előnye, hogy közvetlenül képesek megismerni és feltárni, sőt bemutatni, megértetni a döntési helyzet 
alapjául szolgáló problémákat, képesek ezekre hatékony, működőképes megoldásokat nyújtani, esetleg külön-
böző cselekvési vagy stratégiai változatokat kidolgozni és ezt prezentálni. Ez az egyik olyan oldala a képzésnek, 
amelynek köszönhetően gyakorlati módon, nem csak elméleti szinten azonnal bevethető szakembereket biztosít 
outputként, amellett, hogy képesek kiszolgálni a középvezetői szintet is. Másik fontos képességük, hogy haté-
konyan alkalmazhatóak a mai agilis világban megoldandó projektek alapvető feladatainak, a projekt koordinálá-
sának az ellátására. Nem biztos, hogy ez a képzés a legjobb rendszerfejlesztőket biztosítja, de az tény, hogy a 
legjobb olyan szakembereket, akik objektív módon képesek kiválasztani az adott gazdasági vagy üzleti falada-
tokhoz leginkább megfelelő módszereket, módszertanokat és alkalmazásokat. A végzett hallgatók már most is 
hatékony szereplői az ellátási láncok hibátlan működését biztosító erőforrásoknak. Ma nélkülözhetetlenek egy 
pénzintézet hibátlan működésében olyan szakemberek, akik mind a folyamatmenedzsmenti feladatokat, mind a 
döntési feladatokat el tudják látni, továbbá a CRM hatékony működéséért is felelősséget tudnak vállalni. Ezt a 
gondolatot tovább fűzve, vajon alkalmasak lehetnek-e IT biztonsági, IT audit feladatok ellátására? A piaci sze-
replők ugyanis sorban állnak ilyen speciális tudással rendelkező szakemberekért az egyetemek kapuiban. 

Most persze a szemünkre vetheti az Olvasó, hogy mi köze van az eddig leírtaknak a címhez? Az eddigiekben 
a jelent és a jelenre vonatkozó piaci elvárásokat próbáltuk összeszedni nagyvonalúan és kicsit érzelmi oldalról 
megközelítve. Vajon az IT szakemberekkel kapcsolatos elvárások, képességek mennyit fognak változni az el-
következő 10-15 évben? Mindenki ismeri azt az elcsépelt kijelentést, miszerint az Informatika a legdinamiku-
sabban fejlődő és leginkább változó tudomány, elmélet, valamint gyakorlat. Tényleg nagyon megváltozhat eb-
ben az elkövetkezendő 10-15 évben a gazdaságinformatikus szakemberekkel szembeni elvárás?  
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Azt megállapíthatjuk, hogy az ellátási láncok lesznek azok, amelyekhez ilyen típusú IT-szakemberekre szükség 
lesz. A pénzintézeti szektor biztos változik, de az IT-szakemberekkel szemben biztosan igény lesz a CRM-
feladatok, döntéstámogatási feladatok ellátásának a képessége, bár lehet, hogy más eszközökkel, más IT-
megoldásokkal, de feladat továbbra is LESZ! Lesznek-e projektek? Igen, biztosan igény lesz az IT lecserélési, 
korszerűsítési, valamint bevezetési projektekre. Lehet, hogy már nem az agilis megoldások lesznek a divatosak, 
de szükség lesz ilyen feladatokat megoldani képes szakemberekre, és erre a gazdaságinformatikusok lesznek 
az ideálisak. Lesznek olyan döntések, amelyekben nagyon összetett feltételrendszert kell átvizsgálni, majd eze-
ket rendszerezni, feldolgozni, és végül a menedzsment kezébe kell letenni az értelmes megoldási változatokat. 
Ezekre a problémákra is egyértelmű megoldás: a gazdaságinformatikus. 

A tendenciákból az is látszik, hogy az adatbiztonság egyre inkább igényelni fog magasszintű biztonsági szak-
embereket, akik tökéletesen képben vannak az üzleti és a gazdasági folyamatokkal, akár globális szinten is. 
Sokáig lehetne sorolni azokat a területeket, ahol már ma sem nélkülözhetőek ilyen szaktudású emberek. A 
revenue managerek nagy része, az egészségügy, a közigazgatási szektor, de az agrár ágazat a közeljövőben 
is hatékonyan fogja alkalmazni a gazdaságinformatikusokat. Az is nyilvánvaló, hogy a képzéseknek dinamiku-
san kell igazodniuk folyamatosan változó elvárásokhoz, de az is látszik, hogy a képzéseket nem kell drasztiku-
san, sőt drámaian változtatni, hanem a piac dinamikus változásához és annak igényéhez folyamatosan igazodva 
fokozatosan átvezethetők. 

De ha már a képzésekről beszélünk, érdemes megnézni, hogy a közelmúltban milyen változások történtek 
a képzőhelyek tekintetében, amelyek meghatározzák, hogy milyen lesz ennek a szak jövője! A hivatalos felvételi 
statisztikák alapján kijelenthetjük, hogy a Gazdaságinformatika szakra jelentkező hallgatók száma, az alapkép-
zésre felvettek tekintetében stagnálást mutat (~1300 fő). Az összes hallgatószámon belül (felsőoktatási szak-
képzés, alapképzés, mesterképzés), csökkent a budapesti telephelyű képzések előnye, de még így is megha-
tározó (1. táblázat), és nem várjuk ennek szignifikáns változását. 
 2. táblázat 

1. táblázat (Forrás: felvi.hu) 

 
Az 1. táblázatból láthatjuk, hogy a vizsgálati időszakban jelentős átrendeződés történt a képzési helyek tekinte-
tében Budapesten, annak ellenére, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem biztosan őrzi piacvezető pozícióját 
mind az összes felvett gazdaságinformatikus hallgató, mind pedig az alapképzésbe felvett hallgatók száma 
alapján (lásd 2. táblázat). Ez az átrendeződés annak is köszönhető, hogy a korábban nagy létszámú hallgatót 
felvevő Budapesti Corvinus Egyetemen erősen csökkentették a felvehető hallgatók létszámát. A BCE-n az alap-
képzésben résztvevők száma a korábbi érték csaknem negyedére esett vissza (2016: 415 fő, 2021:111 fő), 
ugyanakkor örvendetes, hogy a mesterképzésben résztvevő hallgatók egyharmada továbbra is ebből a műhely-
ből kerül ki (30/88). Persze, ha a hallgatói létszámok mellett a felvételi ponthatárokat is figyelembe vesszük, a 
amelyek BCE-nél messze a legmagasabbak (>400), akkor kijelenthető, hogy a legjobb képességű hallgatókat 
továbbra is ez az Egyetem fölözi le a piacról. 
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Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán 2018-ban indult el a gazdaságinformatikus képzés, amivel 
úgy tűnik, sikerült biztos pozíciót fogniuk. A képzőhely mind az összes hallgató létszáma, mind pedig az alap-
képzésbe felvett hallgatók száma alapján készített rangsorban a hatodik helyet foglalja el (2. és 3. táblázat).  

 

A legdinamikusabb növekedést a Milton Friedman 
Egyetem mutatta, hiszen egy év alatt a felvett hallgatók 
összlétszáma alapján azonnal harmadik lett a sorban. 
Ez a növekedés egyrészt egy nagyon jó marketing-
kampánynak, másrészt annak köszönhető, hogy az 
Egyetem fenntartója és a Magyar Állam között létrejött 
megállapodás alapján, állami finanszírozott helyekre 
jelentkezhettek a hallgatók. A Milton Friedman Egye-
tem nem most szerzett előnyt azzal, hogy állami finan-
szírozott helyekre vehetett fel hallgatókat, hanem most 
sikerült részben kompenzálnia a korábbi, ezen helyek 
hiányából fakadó hátrányt. Az alapképzésbe felvett 
hallgatók létszáma alapján is jelentős előrelépést 
könyvelhet el az Egyetem, mert a nagy egyetemek 
(BGE, Debrecen, Győr, Szeged, Corvinus, Óbuda) 
mögött a hetedik helyen áll, megelőzve olyan koráb-
ban meghatározó intézményeket, mint Pécs, Vesz-
prém, Eger, Miskolc. 

 
Véleményünk szerint a felsőoktatási szerkezetváltásnak köszönhetően egyrészt az várható, hogy az egyes in-
tézmények képzési portfóliója tovább tisztul, ami egyes képzési helyszínek megszűnésével jár, másrészt viszont 
egyre élesebb lesz a megmaradó intézmények közötti verseny a leendő hallgatókért. Ebben a versenyben arra 
számíthatunk, hogy mind a hallgatók, mind a munkáltatók egyre kritikusabb szemmel fogják figyelni, hogy mely 
képzés illeszkedik leginkább az aktuális piaci elvárásokhoz. Ezért, ha jól akarjuk végezni a GI-szakos hallgatók 
képzését, akkor az eddigieknél is sokkal szorosabb együttműködést kell kialakítani a piaci szereplőkkel, és fo-
lyamatosan részt kell vennünk olyan kutatási projektekben, amelyek az eljárások, módszerek, módszertanok 
fejlesztését célozzák, miközben folyamatosan párbeszédet folytatunk egymással is. Véleményünk szerint a piaci 
célokhoz dinamikusan igazodó specializációk kialakításával, több esetben pedig a megszüntetésével tovább 
javítható ez a kapcsolat. 
 
 
Ehhez nyújt megfelelő terepet az idén immár huszadik jubileumát ünneplő GIKOF veszprémi konferenciája. 
Bízunk abban, hogy a következő húsz évben is találkozhatunk egymással, veletek, ugyanitt! 

  

# képzőhely nappali (fő) levelező (fő) összesen (fő)
1 BGE-PSZK 330 115 445
2 DE-IK 123 14 137
3 SZE-GIVK 102 22 124
4 SZTE-TTIK 124 124
5 BCE 111 111
6 ÓE 110 110
7 MILTON 34 54 88
8 PTE-TTK 54 54

10 PE-MIK 42 6 48
9 EKKE-IK 27 16 43

11 DUE 15 11 26
12 ME-GÉIK 25 25
13 GDF (T) 15 15
14 SOE-SKK 11 11
15 WSUF 1 1

3.táblázat: A képzőhelyek sorrendje az alapképzésbe 
felvett hallgatók száma alapján 2021. Forrás: felvi.hu 
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2021 A GIKOF jubileuma alkalom a köszönetnyilvánításra 
MÁRIA RAFFAI 

Professzor, Széchenyi István Egyetem, IFIP Councillor,  
GIKOF alapító, több cikluson keresztül elnök, a GIKOF/SEFBIS Journalok főszerkesztője 

az Enterprise Information Systems Working Group alelnöke 
 

A történeti visszatekintés dokumentumának készítésekor már alig egyetlen hónap van hátra a Veszprémi Egye-
temen rendezendő konferenciánkig, amelyen fennállásunk 20. évfordulóját szeretnénk megünnepelni. Bár kü-
szöbön van a COVID-19 járvány negyedik hulláma, azért a jelentkezésekből arra következtetünk, hogy már 
mindannyian várjuk a személyes találkozást, a lehetőséget a beszélgetésekre, az együtt-gondolkodásra.  

Az egyes évek tevékenységének az áttekintése, elemzése gazdag programot, eredményeket tükröz, egy 
úttörő kezdeményezés sikeres megvalósítását bizonyítja. Jelen kiadványunk átfogja és néhány fotóval színe-
sítve feleleveníti a programjainkat, amelyek híven tükrözik a szakmai elhivatottságot és a rendezvényeink jó 
hangulatát. Az eredményeinket azonban nem tudtuk volna elérni a Közösség tagjainak önzetlen, elkötelezett 
munkája és támogatóink segítsége nélkül. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt 
két évtizedben folyamatosan vagy akár esetenként támogattak bennünket  

Tiszteletemet és elismerésemet fejezem ki azoknak az elnökségi tagoknak, akik sokszor minden nehézség el-
lenére nagy szakmai hozzáértéssel, töretlen odaadással és energiával két évtizeden keresztül dolgoztak a 
GIKOF-Közösség küldetésének beteljesítéséért, a célok megvalósításáért. Köszönet a szakfolyóiratok szerzői-
nek, a konferenciák előadóinak, szervezőinek, a hallgatói segítőknek, és azoknak a szakembereknek, akik bí-
rálati munkájukkal, program- és szerkesztőbizottsági tagságukkal járultak hozzá a sikereinkhez.  

A GIKOF-Elnökség, a program- és szerkesztőbizottságok ügyért elkötelezett tagjai: 

- Dobay Péter (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem) 
- Gábor András (habilitált egyetemi docens, Corvinus Egyetem; ügyvezető igazgató, Corvinno Kft.) 
- Kő Andrea (egyetemi tanár, intézetvezető, Budapesti Corvinus Egyetem) 
- Kosztyán Zsolt Tibor (egyetemi tanár, Veszprémi Egyetem) 
- Homonnay Gábor  
- Honfi Vid Sebestyén (Milton Friedman Egyetem)  

Külföldi együttműködő partnereink: 

- Chroust, Gerhard (professor, Linz University, Austria) 
- Douček, Petr (professor, Prague University, Czech Republic) 
- Tetsuya, Uchiki (professor, Saitama University, Japan) 
- Tjoa, A Min  (professor, Technical University Vienna, Austria) 
- Xu, Li Da (professor, Old Dominion University, USA) 

A munkánkat több éven keresztül rendszeres előadásaikkal, cikkeikkel támogató kollégák: 

- Erdős Ferenc (egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem) 
- Fehér Péter (dékán, Budapesti Corvinus Egyetem) 
- Herdon Miklós (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem) 
- Kruzslicz Ferenc (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem) 
- Racskó Péter (tudományos tanácsadó, Budapesti Corvinus Egyetem) 
- Szabó Zoltán (egyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem) 
- Tóth Ferenc (szoftverfejlesztő, JAVA-specialista, SUBITO AG. Deutschland) 
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Intézményi támogatóink 

Köszönjük az intézményeknek, cégeknek, a konferenciáinknak otthont adó egyetemeknek, hogy megértették és 
szükségesnek látták a céljainkat, amelyeknek a megvalósításához nagymértékben hozzájárultak.  

 
 Mindenekelőtt köszönet az NJSZT-nek, mint anyaszervezetnek a szakmai és pénzügyi  
 támogatását, a lehetőséget egy önálló közösség, a GIKOF alapítására és működtetésére. 

 
Több éven keresztül anyagi támogatást nyújtott és konferencia-helyszínt biztosított: 

 
 Széchenyi István Egyetem: kilenc alkalommal konferencia-helyszín és egyéb feltételek 
 biztosítása, Journal -kiadás anyagi támogatása több éven keresztül 
 

Budapesti Corvinus Egyetem: fórumok és konferencia helyszínének a biztosítása, előadók, ré-
sztvevők konferenciadíjának és a részvételnek, több Journal-kiadás nyomdai munkájának a 
finanszírozása 

 

Alexander Alapítvány: fiatalok konferenciadíjának és részvételének a finanszírozása, kiadványok 
(programfüzetek, Journal-ok) szerkesztése, kiadás menedzselése, díjak biztosítása a legjobb 
előadóknak, cikkek szerzőinek, pályázati díjazottaknak, honlap szerkesztése, fenntartása, tarta-

lom-frissítés munkáinak elvégzése, konferenciák adminisztratív feladatinak ellátása, pénzügyek intézése. 

Konferenciának otthont biztosító, a megrendezést segítő intézmények: 
- Dunaújvárosi Egyetem, konferenciaszervezés (2016) 
- Milton Friedmann Egyetem, konferenciaszervezés (2019) + a 20 éves történeti kiadvány finanszírozása 
- Pécsi Tudományegyetem, konferenciaszervezés (2010) 
- Soproni Egyetem, konferenciaszervezés (2017, 2018) 
- Széchenyi István Egyetem, konferenciaszervezés (2003-2009, 2011-2013) 
- Veszprémi Egyetem, konferenciaszervezés (2015, 2021)) 

Esetenkénti támogatást nyújtottak:  
- Cultura Oeconomica Alapítvány: konferencia-támogatás, hozzájárulás a GIKOF Journal No.10 kiadásához 
- Esri Magyarország, hozzájárulás a 12. OGIK megrendezéséhez 
- evosoft Hungary, hozzájárulás a 13. OGIK megrendezéséhez 
- FekiWebstudio KfT., hozzájárulás a 15. OGIK megrendezéséhez 
- Gekko Desin Studio: grafikai munkák 
- Guidance Kft.: grafikai munkák, a konferenciasorozat arculatának a kialakítása (logo, borítóterv)  
- IFIP Enterprise Information Systems SIG 
- ISC Alapítvány: hozzájárulás a SEFBIS Journal No.9 kiadásához 
- Microsoft Magyarország KfT: hozzájárulás a GIKOF Journal No.1. kiadásához 
- Processorg’82 Kft: hozzájárulás a CONFENIS’2009 nemzetközi konferencia megrendezéséhez 
- SAP Hungary: megrendezte a 8. OGIK Training Session-jét a fiatal oktatók és doktoranduszok részére  
- SkillDict Adaptiv eLearning Solution: hozzájárulás a SEFBIS Journal No.10 kiadásához  
- Subito Ag.: pénzügyi támogatás, hozzájárulás a 9. OGIK megrendezéséhez 
- Szintézis Consulting KfT: hozzájárulás a CONFENIS’2009 nemzetközi konferencia megrendezéséhez 
- Universitas Győr KhT: hozzájárulás a GIKOF Journal No.3 és a No.2 kiadásához  
- Variatech Consulting KfT: hozzájárulás a CONFENIS’2009 nemzetközi konferencia megrendezéséhez 

A felsoroltakon kívül köszönjük az együttműködést minden kedves partnernek, akik bármilyen módon résztvettek 
a munkánkban és támogattak bennünket a küldetésünk teljesítésében, a céljaink megvalósításában! 

A RLEXANDE
alapítvány



 

GIKOF és SEFBIS szakfolyóirataink  
 

 

2001-2021: A GIKOF első két évtizede 65 

GIKOF és SEFBIS szakfolyóirataink 

GIKOF és SEFBIS szakfolyóirataink 

A GIKOF és SEFBIS szakfolyóiratok tartalma 

Összefoglaló lista  
 

 
GIKOF Journal – magyar nyelvű kiadvány 

a Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum szakfolyóirata  
HU ISSN 1588-9130 

Főszerkesztő: Raffai Mária 
Szerkesztőbizottság (a Bizottság összetétele évről évre változhat):  

Bacsárdi László, Bögel György, Dobay Péter, Gábor András, Homonnay Gábor, Kosztyán Zsolt Tibor,  
Kő Andrea, Kruzslicz Ferenc, Noszkay Erzsébet, Racskó Péter, Vajna Zoltán 

Borítóterv: Perjés András, Gekko Design Studio 
Felelős kiadó: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgató 
GIKOF Journal on-line: www.raffa6/wix.com/gikof/szakfolyoirat  

 

 
GIKOF Journal No.12/2021, 2021-ben a magyar és az angol nyelvűcikkek egyetlen kötetben jelennek meg  

A Journal megjelentetése és feltöltése folyamatban van 
Gépi tanuló rendszerek audit kihívásai, Az információrendszerek értékelésének interpretatív megközelítése,  
A kibertérből érkező fenyegetések elleni védekezés vállalati környezetben  
 
GIKOF Journal No.11/2018 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal11-2018.pdf  
Push and Pull migrációs modell; Homogenitásvizsgálat validált környezetben; Értékteremtő az IT vagy csak 
költséget jelent?; Felhasználói viselkedések és elvárások; Hallgatói jelentkezések elemzése; Informatikuskép-
zés a felsőoktatásban 
 
GIKOF Journal No.10/2014 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal10-2014.pdf   
Számítások párhuzamos architektúrákon; Kontrolling az IT-értékelemzésben; Az IT és az üzlet viszonya; Infor-
matikai költségvetések változása; Események árfolyam-hatás becslése; Digitális tulajdonjog és az információ-
bank; KKK-elemzés duo-mining eszközökkel; Informatikaoktatás a gazdasági képzésben; Adalékok az SAP-
oktatáshoz 
 
GIKOF Journal No.9/2011  
Különkiadás a pécsi OGIK-konferencia előadásaiból  
 
GIKOF Journal No.8/2010 – nem jelent meg 
 
GIKOF Journal No.7/2009 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal7-2009.pdf  
A szervezeti tudásmenedzsment ciklus- és információtechnológiai támogató rendszere, Tudásmenedzsment – a 
szavakba önthető tudás – Módszertani eredmények, Determinisztikus és sztochasztikus erőforrás-tervezés egy lé-
tesítményprojekt megvalósításában, Döntéstámogató alkalmazás az energiafű-ellátási lánc tervezéséhez és meg-
valósításához, A számviteli információk szerepe az ügyfélkapcsolatok menedzselésében, E-ssentia – Az 
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önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása Budapest XVIII. Kerületében GVOP 4.3.2. projekt hatása a 
KKV-k fejlesztésére, Gazdaságinformatikus képzés Magyarországon – tematikaegységesítési törekvések, kitekin-
tés, mintarendszerek, Beszámoló az 5. Gazdaságinformatikai és a CONFENIS 2007 (Peking) konferenciákról 
 
GIKOF Journal No.6/2008 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal6-2008.pdf   
Szervezeti tudásmenedzsment; A szavakba önthető tudás; Létesítményprojekt erőforrás-tervezése; Energiafű-
ellátási lánc tervezése; Számviteli információk és ügyfélkapcsolat; Önkormányzati adatvagyon hasznosítása; 
Gazdaságinformatikus képzés; konferencia-beszámoló 
 
GIKOF Journal No.5/2004 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal5-2004.pdf  
eBusiness, eMánia, HighTech optimizmus; eCommerce regionális különbségek; Informatikairányítási alapelvek; In-
formatikakontrolling Kontrollház; Integrációorientált innovációs folyamatok; Tudásmenedzsment Magyarorszá-
gon; Szervezeti tudás, szervezeti memória; Üdvözlet Userland-ből;   GIKOF szervezeti hírek, információk 
 
GIKOF Journal No.4/2004 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal4-2004.pdf  
Gazdaságinformatika a Széchenyi István Egyetemen; A felsőoktatás informatikai stratégiája; Tudásból szár-
mazó versenyelőny; Üzletimodell-transzformáció; Kriptográfia a gazdaságinformatikai képzésben 
 
GIKOF Journal No.3/2003 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal3-2003.pdf  
Komplex döntéstámogató rendszer tervezése; Tőzsdei elemző mobilértesítővel; Az elektronikus kereskedelem 
jelenlegi helyzete; Az internetes és a telefonos ügyfélkapcsolatok; Dinamikus WAP-oldalak tervezése; Üzlet-
menet-folytonosság biztosítása; Az elektronikus aláírás 
 
GIKOF Journal No.2/2002 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal2-2002.pdf  
Kétciklusú informatikus-közgazdász képzés; Alkalmazásorientált informatikusképzés; Számítógépes szimulá-
ció a gazdaságban; Gazdaság - szimuláció; Vállalatok piaci környezetének szimulációja; Számítógépes szi-
muláció a távközlésben; Gazdaságvédelmi helyzetkép 
 
GIKOF Journal No.1/2002 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/gikofjournal1-2002.pdf  
A GIKOF missziója; Egyetemi szintű GI-képzés; ; épzési környezet; Tudásreprezentáció, ontológia; Döntéstá-
mogatási igények; Microsoft .NET;  
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SEFBIS Journal No.14/2021, 2021-ben a magyar és az angol nyelvű cikkek egyetlen kötetben jelennek meg.  

A Journal megjelentetése és feltöltése folyamatban van  
 
Monitoring the Duration of Use of Web-based Systems Using Clustering Procedures, Ticketing Data Wareho-
use System Development, Challenges and Experiences Ticketing Data Warehouse System Development, 
Documentation vs. Scraps in the Midst of Digital Transformation – Remarks from a Digital Founder  
 
SEFBIS Journal No.13/2019 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis13-2019.pdf  
Business Processes and Knowledge Management; A Comparative Study of Antminer+ and Decision Tree; 
Exercise Generation Problems – the EGAL Algorithm; Digital Archive System for Utilization of Earthquake Ma-
terials; Organizational Culture, Leadership Style & Cloud Computing; IS Design Approach Suitable to Digital 
Context in Japan; The Impact of Industry 4.0 to the ERP Approach; A New Approach and Framework for Risk 
Assessment Maturity; Efficient Energy Management System and Optimization of Resources in a Furniture 
Company; Gamification in Education: Design and Implement an Educational On-line Tool 
 
SEFBIS Journal No.12/2018 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis12-2018.pdf  
Machine Learning Algorithms; Random Correlation Methodology; Forecasting Performance Improvement; Be-
ginner’s Guide to Open Data; Big Data Analytics in Space Domain; Measuring Organizational Security Aware-
ness; Relation between Production and Energy Usage; Visualization in Tangible Ways 
 
SEFBIS Journal No.11/2017 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis11-2017.pdf  
Linear Regression Model; Conceptual questions on Security; Comparing Different Scenarios; Security Risks 
and Patches; Industry 4.0 Projects’ Backgrounds; Framework for Matching Job Needs; Developing General 
Skills in Higher Education; ICT Appplications at Azerbaijan University 
 
SEFBIS Journal No.10/2016 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis10-2016.pdf  
Simulation for Multi-Agent Models; Microsimulation Methods; Link Analysis Techniques; IT-Challanges of a 
Production System; From ERP-Trainings to Business; Customer’s Satisfaction; Content-Aware Self Asses-
ment; Garnification in Education 
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SEFBIS Journal No.9/2014 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis9-2014.pdf  
Cultural Feture in Japan; Controlling IT & Technology Innovation; Linear Regression Model Selection; Relati-
onship between EAM and APM; Evaluated Knowledge Representation; Quality IS in Public Administration; Al-
location Time-Bound Tasks; Tailoring Domain Ontology; Measurment of Completed Projects; Knowledge-Inten-
sive Testing; eCompetences of ICT Professionals 
 
SEFBIS Journal No.8/2013 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis8-2013.pdf  
Reframing ICT to Mind and Organization; Carbon Dynamics; Goal Oriented Business Process Modeling; 
Analyzing Enterprise Architecture Model; Coefficient Models and Big Data; On-line Business int he World; 
Cloud Service Providers; Matrix-Based Time/Cost Trade-off; Case Study on ICT Innovation; Identification in 
eLearning Environment 
 
SEFBIS Journal No.7/2012 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis7-2012.pdf  
The Role of Genetic Algorithm; Techniques to the Quantity the Yield of IT Projects; Sustainable Public Admi-
nistration; Distributed Information Systems; Automatic Analysis of Depth Interviews; Evaluating Corporate ERP 
Systems; Managing Information Overload; Cloud Computing Implementation; Broadband Development; Onto-
logy Based Testing System 
 
SEFBIS Journal No. 5/2010; 6/2011 – not published 
 
SEFBIS Journal No.4/2009 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis4-2009.pdf  
Special edition on the occasion of CONFENIS’2009 International Conference 
Business Intelligence Maturity; Mapping Agile Methods to ERPs; Critical problems in ERP Implementations; 
Improving the Success of EIS Implementation; Enterprise Information System Outsourcing; The Challenge of 
IT in Downturn; Information Security Governance of EIS; Software like an Understanding Friend; Human Reso-
urces in ICT 
 
SEFBIS Journal No.3/2008 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis3-2008.pdf 
The International IT-Professionalism Program; Formal and Semi Formal Models; Model-based User Interface 
Development; Agile Methodologies in IS Development; PoMea for Supporting Requirements Specification; IS-
Design Method based on User’s Role; Evaluation of ERP Investments to SMEs; The New Way of Communica-
tion in Government; Designing an Oral Market Experiment System 
 
SEFBIS Journal No.2/2007 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis2-2007.pdf  
Personal Reflections on IS Community; New Working Group in IFIP TC8; New Greetings Card from Userland; 
Construction Model for Corporate KMS; KMS-Development Evaluation; Harmony of IT and Business Strategy; 
Contribution of the Process Modeling; The ICT Effect on Payment Systems; The Educational System of the 
ZMND; SEFBIS Organizational News 
 
SEFBIS Journal No.1/2006 – http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt-gikof/sefbis1-2006.pdf  
The Role of IFIP TC8 Information System; IT Audit Assessment; Seeing the Woods; Identity Background Chec-
king; Optimal Resource Allocation; Efficient processes; Decision Making in ICT; CRM in Electric Energy; Exp-
loring eBusiness Solutions 
  


