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Az NJSzT  GIKOF szakmai szervezet 

2013-as évre vonatkozó munkaterve          2013 február 

 

 

Tervezett tevékenységek, 

időszak 

 

 

Magyarázat 

 

2013 február: 

 

Tevékenységi terv 

megvitatása, költségterv;  

az új vezetőség elképzelései 

Új vezetőség jött létre: az éves konferencia és a saját szakmai 

folyóirat kérdéseit tisztáznunk kell.  

Alapfeladat a GIKOF munkájának összekapcsolása a felfejlődő 

gazdaság-informatikai felsőoktatással (alapképzés, mester- és 

doktori képzések). 

Friss forrásteremtéshez pályázati forrásokat keresünk. 

2013 február – március: 

 

A tagság  számbavétele, 

megkérdezése, megújítása 

Az aktív tagság számbavétele, ötletgyűjtés.  

 

2013 március és folyamatos: 

 

NJSzT belső kapcsolatok 

erősítése 

A szakmai közösségek és az NJSzT központilag meghirdetett 

programjainak számbevétele; kapcsolódás lehetőségeinek 

kialakítása; tagok aktivizálása az együttműködésre; közös 

rendezvény-lehetőség kihasználása 

2013 március:  

 

Tehetség-gondozás; 

GIKOF Junior tagozat 

kiterjesztése 

a 14 BSc és 3-4 MSc képzést 

folytató intézmény 

hallgatóival; 

a Gazdinfo Doktori Iskola 

támogatásának megszerzése 

A mintegy 3,000 fős alapképzési és mintegy 200 fős 

mesterszakos, doktorandusz közösség megkeresése Junior 

tagozat létrehozására; virtuális együttműködés kialakítására; 

aktív tevékenységekhez kapacitás-szerzés; pályázati 

lehetőségek kihasználása; gyakornoki helyek adatbázisának 

sürgető építése, stb. 

Intézményenként 2-2 képviselővel aktív mag létrehozása és 

virtuális menedzselése. 

2013 febr – március: 

A GIKOF.HU site elhelyezése, 

megújítása hallgatói pályázati 

munka keretében 

Webfejlesztési pályázat hirdetése: grafikai és menedzselési 

áttervezés, 

szerverbérlet kérdése .  

 

A Journal eJournal formájú megújításának megvizsgálása. 

2013 április: 

 

Tagok részvétele szakmai 

társszervezetek munkájában:  

IVSZ, VISZ, IFIP  

 

Tagok társszervezeti tagságának feltérképezése; weblapon 

megjelenítés (pl. Raffai M. IFIP TC8 WG 8.9; Dobay P. IFIP 

TC9, stb.) 

2013 március-április: 

 

Támogatás-szervezés 

A Journal, kisebb pályázatok és a Konferencia költségeinek 

fedezésére web-alapú támogatás-szerzési rendszer, technológia 

kialakítása; kapcsolati háló építése 

2013 május-június:  A folyóirat ISSN számmal rendelkezik, gazdaság-informatikai 
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a GIKOF Journal (magyar) és 

a SEFBIS Journal (angol)  

 

1-1 számának megjelentetése 

témában egyedüli Magyarországon. A kiadványban 

hagyományosan a novemberi GIKOF Konferencia 6-8 legjobb 

előadója jelenik meg, blind review lektorálással. 

a kb. 300-300 eFt nyomdaköltséget támogatókkal, doktori 

iskolák és pályázatok (szerzői) befizetéseivel tudjuk 

megjelentetni. A lektorálást jórészt a szerkesztőbizottság végzi.   

A szerkesztőmunkát a Junior Tagozat informatikus hallgatói 

végezhetnék, beleértve a website tartalom-menedzselését is. 

2013 május és folyamatos:  

Szakmai együttműködés a 

gazdaságinformatikus szakokat 

oktató intézményekkel; 

videokonferencia-workshop 

 

Több intézmény nyert el támogatást TÁMOP keretekben folyó 

képzésfejlesztésre: igyekszünk valamiféle tudástárat, 

együttműködést kialakítani a website segítségével. 

2013 október – november:  
A jubileumi  10. GIKOF 

Konferencia megrendezése; 

Győr, 2013 november; 

 média-megjelenés,  

programfüzet, szponzoráció 

menedzselése; szervezőmunka 

 

A Konferencia szokásosan 50-60 fős részvétellel zajlik, 2010-

ben IFIP nemzetközi részrendezvény volt (CONFENIS), 2011-

ben jó nemzetközi részvétellel 85 fővel futott.  

Egyetemi és szponzori támogatások segítségével is csak 

veszteséggel volt megrendezhető, kiadványként a Journal 

szolgál. 

2013 november:  

Junior Tagozat részvétele a 

GIKOF Konferencián 

Az aktívan működő tagok (pl. PhD hallgatók) részvételének 

támogatása a szakmai közösség éves találkozóján 

Folyamatos:  

 

IFIP kapcsolat erősítése 

Együttműködés az IFIP I3P IT-szakmaiság programjának 

végrehajtásában a kétszintű kompetenciaalapú 

gazdaságinformatikus képzés magas színvonalú megvalósítása 

érdekében. 

Folyamatos:  

  

A Gazdaság-informatika 

képzések monitorozása 

A képzésekkel kapcsolatos kormányzat és egyetemi 

intézkedések, beiskolázás, tantervi és elhelyezkedési helyzet 

figyelése; szakmai vélemény-nyilvánítás önállóan és az NJSzT 

vezetése segítségével 

 

Folyamatos: 

 

 nemzetközi kapcsolatok 

A 2006-ban kialakított, azóta is fenntartott nemzetközi 

együttműködési kapcsolatok erősítése, tartalommal történő 

feltöltése, közös szakmai programok szervezése és 

lebonyolítása (CONFENIS, IDIMT, SM) 

Havonta:  

Vezetőség megbeszélése 

videokonferencia segítségével 

 

Aktuális feladatok, felmerült problémák, intézkedések  

egyeztetése 

2013 december:  

Az éves tevékenység 

áttekintése; beszámoló; 2014-

es tervek előkészítése 

 

A Konferencia, a Junior Tagozat és a folyóirat-kiadás, valamint 

egyéb tevékenységek értékelése 

 

 

   Dr.Dobay Péter,  elnök               Az NJSzT Elnöksége elfogadta: 2013 március 13. 


