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NJSZT GIKOF
2012 évi beszámoló

2012. november 28.
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22001122 éévvii tteevvéékkeennyyssééggee
––éévveess bbeesszzáám
moollóó––
A GazdaságInformatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) 2012 évi tevékenysége, a tagok és a szakmában dolgozó munkatársak egyre növekvő érdeklődése tovább erősítette a gazdaságinformatikai közösség
létének és munkájának szükségességét. a gazdasági-üzleti feladatokat támogató speciális, a szervezeti, üzleti
tevékenységre irányuló informatikai szakterület növekvő jelentőségét. A 22 alapítótag mellett most már több
mint száz aktív taggal büszkélkedhetünk, és évről évre növekszik a Társasághoz csatlakozó fiatal kutatók,
fejlesztők száma a hazai és a külföldi szakemberek köréből egyaránt.
A 2012 évi programokból külön is kiemelésre méltóak az alábbiak:
– Kiemelt programunk az évente megrendezésre kerülő Országos Gazdaságinformatikai Konferencia. Ezt
immár hagyományosan Győrben, a működésünkhöz helyet adó Széchenyi István Egyetemen konferenciaközpontjában 2012. november 9-10-én szerveztük meg. A konferencia anyagai, a konferenciaprogram és
a beküldött cikkek bővített összefoglalóját tartalmazó kiadvány, a GIKOF és SEFBIS Journal-ok speciális
kiadásai az NJSZT-tagok rendelkezésére állnak. A külföldi résztvevőkkel, angol nyelvű plenáris és szekció-előadásokkal is büszkélkedő konferencia szakmailag hasznos volt, programjaival pedig hangulatilag is
maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek.
– A GIKOF Elnöksége kiemelt figyelmet szentel a nemzetközi kapcsolatoknak, fontosnak tartja, hogy tevékenységét a nemezközi szakmai közösség megismerje és eredményeit elismerje. Ennek megfelelően az
alábbi kapcsolatainkat érdemes kiemelni:
• I3P International Professional Practice Programme (IFIP supported)
• IFIP TC8 Enterprise Information Sytems (WG 8.9) szakmai közösség
• IDIMT InterDisciplinary Information Management Talks Community
• IT Star Association on Information Technology in Central, Eastern and Southern Europe
• ICELM International Community on Economics, Law and Management
Nemzetközi kapcsolataiban a GIKOF a szakemberek közötti együttműködést helyezi előtérbe, részt vesz
közös kutatási projektekben (pl. Technical University of Vienna (Austria), Saitama University (Japan)), konferenciák szervezésében, szakmai anyagok, konferencia és szakfolyóirati cikkek bírálatában.
– A fiatal tehetségek gondozását, szakmai/tudományos eredményeik értékelését a GIKOF Elnökség 2012ben is elsődleges feladatnak tekintette.
• Tehetséggondozási programunk szerves része volt a 2012. szeptember 12-én jelentős hallgatói részvétel/előadás mellett megrendezett, nagy érdeklődéssel kísért Kutatók Szimpóziuma. A komoly szakmai
előadásokkal és vitákkal tarkított rendezvényt (összesen 19 előadás hangzott el), amelyen az előadók
(gazdaságinformatikus szakos és doktorandusz-hallgatók) projektjeik és kutatási eredményeik sikereiről
számoltak be, a résztvevők hasznosnak minősítették, és hangsúlyozták, mennyire fontos ennek évi rendszeres megszervezése.
• Különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy minél nagyobb számban vonjunk be a munkába olyan fiatalokat, akik az informatika üzleti alkalmazásai iránt érdeklődnek. A Junior Tagozat a fiatalok olyan közössége, amely jóllehet folyamatosan változó összetétellel, de lelkes és aktív részét képezik a szakmai szer2
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•

vezetnek. Saját szakmai programokat szerveznek, az ország különböző részein tanuló gazdaságinformatikus (GI) hallgatók folyamatos kapcsolatot tartanak egymással, és megvitatják a képzéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos problémáikat. A Széchenyi Egyetem (SZE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) GI
szakos hallgatói 2012-ben is részt vettek az Országos Gazdaságinformatikai Konferencián, ahol a szervezési és lebonyolítási munkában való aktív részvétellel segítették a szervezők munkáját.
A GIKOF és SEFBIS Journal szakfolyóirat 2012 évi kiadásainak példányait az NJSZT tagokon, szerzőkön
kívül az alábbi hazai és nemzetközi konferenciák résztvevői számára is elérhetővé tettük:
◦
I3P (International Professional Practice Partnership) IFIP program Task Force
◦
WCC’2012 nemzetközi konferencia résztvevői, Amsterdam
◦
CONFENIS’2012 ERP-konferencia Ghent (Belgium)
◦
IFIP TC8 Enterprise Information Systems annual Business meeting résztvevői (Vollendam)

Az éves programot az alábbiak szerint teljesítettük:
Január 6.

Vezetőségi ülés telekonferencia formájában az éves program meghatározása, feladatok,
felelősségek kiosztása; döntés konferenciaszervező program használatáról választás: az
ingyenesen használtható EasyChar CMS rendszer megfelelő.

Február 19.

Megbeszélés a Mosonmagyaróvári Egyetemen az együttműködési lehetőségekről, az
egyetem gazdaságinformatikában érdekelt munkatársainak a GIKOF tevékenységébe
való bevonásáról.

február-november
folyamatos

A GIKOF Journal és a SEFBIS Journal aktuális számainak megjelentetésével kapcsolatos feladatok: cikkek begyűjtése, osztályozás, minősítők kijelölése, felkérése, minősítés,
szerkesztés, kiadás és terjesztés, támogatók meggyőzése

Március 16.

Megbeszélés az SZTE szegedi egyetemen a doktoranduszok publikációs lehetőségeinek biztosításáról, a tanulmányok, cikkek GIKOF és SEFBIS Journal-okbanvaló publikálásáról.

Május eleje

Első felhívás a 2012 évi, az NJSZT által támogatott és a GIKOF által szervezett
OGIK’2012 konferenciára való jelentkezéshez.

Május 19.

OGIK’2012 Program- és Szervezőbizottsági megbeszélés: programbizottsági feladatok
kiosztása, konferenciacikk-bírálók felkérése, szekcióvezetés, szervezéssel kapcsolatos
feladatok, fiatalok bevonásának, aktivitásuk növelésének stratégiája

folyamatos

A GIKOF és a SEFBIS Journal-ok terjesztése: NJSZT Elnökség, tagok, szerzők, hazai
oktatási és kutatási intézmények, szak- és témaspecifikus szervezetek, könyvtárak,
hazai és nemzetközi konferenciák.

Szeptember 26.

Szervezőbizottsági megbeszélés Budapesten a Guidance Kft. grafikusával az
OGIK’2012 konferencia kiadványainak szerkesztéséről, borító véglegesítése.

Október 6.

Programbizottsági megbeszélés az OGIK’2012 konferencia megrendezésével kapcsolatos részletekről: problémák, megoldási módok, megrendelések, jelentkezések, cikkek
átvizsgálása; fiatalok felkérése, részvételükhöz támogatók keresése, meghívottak körének meghatározása, döntés a jubileumi ünneplésről, a köszönetnyilvánítás módjáról
a a támogatók részére

November 9-10.

Az OGIK’2012 konferencia lebonyolítása

December 6.

Éves program értékelése, vezetőségi megbeszélés:
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– A konferencia teljesítésének kiértékelése, pénzügyi elszámolások, jövőbeli feladatok, következő konferencia időpontjának kitűzése
– Tisztújítással kapcsolatos feladatok megbeszélése, potenciális jelöltek keresése,
meghatározása, ezzel kapcsolatos feladatok és felelősök kijelölése
– A legjobb konferenciacikkek kiválasztása a GIKOF vagy a SEFBIS Journal-okban
történő megjelentetéshez, a kiválasztott cikkek minősítése, szerkesztés
– A GIKOF Szakmai Szervezet 2012 évi tevékenységének értékelése, beszámoló
összeállítása, jelentések készítése, elszámolás
– A GIKOF jövőjével kapcsolatos tervek körvonalazása
– A 2013 évi programterv kidolgozása, költségvetés készítése
A GIKOF szakmai szervezet továbbra is kiemelt feladatnak tekinti tevékenységének, a programoknak a nyilvánosságra hozatalát. Ennek megfelelően különböző fórumokon publikáljuk, jelentetjük meg felhívásainkat, a
rendezvények pontos időpontját, a részvételi feltételeket. A nyilvánosságot legegyszerűbben a GIKOF folyamatosan frissített honlapján biztosítjuk (www.gikof.hu), de a MiÚjság hasábjain, illetve egyéb nyilvános sajtóorgánumokban is tájékoztattuk a tagságot a rendezvényeinkről. Programjaink és határozataink a GIKOF valamint a SEFBIS Journalban is megjelennek, így a szakemberek az ország legkülönbözőbb helyein (felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, könyvtárak, vállalatok, vállalkozások) olvashatnak az eredményeinkről.
A GIKOF-Elnökség az éves tevékenység értékelésekor megállapította, hogy a tervezett programot teljesítettük, a Fórum honlapja mindig megújult tartalommal tájékoztatja a Társaság tagjait és a téma iránt érdeklődőket az aktuális eseményekről és a programokról, valamint lehetőséget nyújt vitákra és véleménynyilvánításra. A szervezett rendezvények szakmai színvonala az elvárásoknak megfelelő, a rendezvényeken való részvétel, az érdeklődők növekvő száma és aktivitása azt jelzi, hogy mind a szakma, mind pedig a
munkavállalók igénylik a Fórum programjait, valamint a gondozásában megjelenő GIKOF és SEFBIS Journal szakfolyóiratokat.

Dr. Raffai Mária
a GIKOF elnöke
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