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A COVID-járvány miatt bevezetett korlátozások 2020-ban visszavetették a közösségünk aktivitását, így 
a gazdaságinformatikában érdekeltek a szokásosnál is nagyobb várakozással tekintettek a veszprémi-
személyes találkozó elé. A gondos előkészületekkel megszervezett konferencia nemcsak a kutatási, fej-
lesztési eredmények bemutatását, az üzleti partnerekkel történt párbeszédet szolgálta, de kiváló alka-
lom volt a GIKOF húsz éves jubileumának a megünneplésére is.  

A konferencia a rendezőintézmény és az NJSZT vezetőinek köszöntő-beszédeit követően az OGIK-
trófea átadásával kezdődött, amelyet Honfi Vid, a 2019 évi rendezvény főszervezője nyújtott át Kosztyán 
Zsoltnak, a 2021 évi konferencia főszervezőjének. A trófeával a Pannon Egyetem a következő konferen-
ciáig büszkélkedhet. A plenáris szekcióban két előadás hangzott el, Tóth Ferenc a SUBITO AG. vezető 
szoftverfejlesztője a Home Office immár több mint egy éves tapasztalatairól beszélt, majd Racskó Péter 
az Interneten terjedő álhírekről tartott előadásában azok következményeit, veszélyeit elemezte. A két elő-
adást egy, a plenáris szekcióban szokatlan „előadás” követte, Raffai Mária rövid áttekintést adott a GIKOF 
elmúlt húsz évének a tevékeynségéről eredményeiről, majd köszönetként oklevelet és kristálytrófeát nyúj-
tott át a támogató intézményeknek, a két évtizedem keresztül folyamatosan tevékenykedő vezetőknek: 
Dobay Péternek és Gábor Andrásnak, valamint a azoknak a tagoknak, akik előadásaikkal, cikkeik meg-
jelentetésével, cikkbírálatokkal, fórumok, konferenciák szervezésével több éven keresztül támogatták a 
közösség munkáját. 

Az Opennetworks Kft. cloud-szolgáltatásairól szóló előadását és bemutatóját az MTA IX. Gazdaság- 
és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság elnökének, Bakacsi Gyulának a vitaindí-
tója követte, majd tájékoztatók és előadások hangzottak el, melynek során Gelei Andrea és Kő Andrea a 
IX. Osztály releváns bizottságához, illetve albizottságához való csatlakozás fontosságára hívta fel a 
GIKOF-tagok figyelmét.  

Az első szekció a COVID-járvány hatását és kihívásait vizsgálva aktuális témát feszegetett. A BCE 
kutatói közösség elemzését a járvány hatásának a hazai vállalatok digitalizácjára gyakorolt hatásáról Fe-
hér Péter érdekfeszítő előadásában ismerhettük meg, majd Németh Richárd, Ősz Rita, Erdős Ferenc és 
Magyar Melinda beszámolóiból tájékozódhattunk a COVID hatásainak különböző aspektusairól. 

Az ICT üzleti megoldásai szekció első blokkjában a szerzők valós ICT projektekről számoltak be, kész 
üzleti goldásokat ismertetettek. Az első blokkban Koncz Adrienn, Ulugbek Bayboboyev, Mutaz Alshafeey 
és Chourouk Haouel angol nyelvű előadásait, míg a második részben Gábor András, Gludovátz Attila, 
Fehér Péter és Lengyel Elizabeth magyar nyelvű beszámolóit hallhattuk. 

Konferenciáinkon nem maradhatnak el azok a témák sem, amelyek a technológiai megoldások, az 
elemzési és fejlesztési módszerek legújabb kutatási eredményeiről tájékoztatnak. A Technológiák, mód-
szerek, modellezés szekció szintén angol és magyar nyelvű blokkokat tartalmazott. Nagy Zsuzanna, Vi-
tályos Gábor, Gáspár Domonkos és Enash Elshebki angol előadásai algoritmus-elméleti és moidellezési 
megoldásokról szóltak, míg Kosztyán Zsolt, Láng Blanka, Harta Péter és Fodor Szabina, valamint a Pan-
non Egyetem Kutatócsoportja az üzleti folyamatok modellezéséhez használható legújabb matematikai 
módszereket ismertette.   

A konferencia záróakkordjaként Huang Xin és Meleg Ágnes a gazdaságinformatikai képzésről tartott 
érdekfeszítő előadást, majd Szabó Zoltán vitaindítónak szánt előadásában a Corvinus Egyetem gazda-
ságinformatika szakjának a megújítását ismertette. A Konferencia zárásaként a GIKOF Díjbizottság okle-
véllel és könyvjutalommal díjazta Ulugbek Bayboboyev-et és Gáspár Domonkost a legjobb angol nyelvű 
előadásáért, míg Gludovátz Attila és Harta Péter a legjobb magyar nyelvű előadásért kapott díjat.  



 

 

 

GIKOF Tisztújítás 
 
A konferencia a GIKOF tisztújító ülésével zárult. Raffai Mária leköszönő elnök beszámolóját és előter-
jesztését követően a jelenlévó tagok megvitatták az elnökségre adott javaslatokat, és megszavazták azo-
kat a személyeket, akik 2022-től átveszik a GIKOF közösség munkájának irányítását, és felelősséggel, 
az új kihívásokat és elvárásokat figyelembevéve megújítva folytatják a GIKOF által 2001-től végzett 
munkát. A tagok megállapodtak 
 egyrészt abban, hogy az Elnökség tagjainak megválasztásában érvényesítik azt az elvet, hogy le-

hetőleg az ország minden részéről legyenek képviselve a GI-szakemberek, és ne csak az akadémiai 
területről, de az üzleti szférából is, 

 másrészt abban, hogy az új Elnökség vezető pozícióját évente felváltva, ún. forgórendszerben töltik 
be, minden év végén felülvizsgálják az Elnökség tagságát, egyfajta frissítést, tisztújítást végezve. 2022 
év végén a 2021-ben alelnöknek választott személy veszi át az elnöki funkciót, majd az ezt követő 
években a tagok javaslatai és az éves munka alapján az Elnökség dönt az elnök személyéről. 
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