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XI. Gazdaságinformatikai Konferencia  
 
Budapesti Corvinus Egyetem, 
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2014. november 7-8. 
 

 
 

Felhívás konferencia-részvételre 
 
 

Az NJSZT GIKOF szakmai szervezete a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2014-ben immár 
tizenegyedszer rendezi meg a Gazdaságinformatikai Konferenciát. A gazdaságinformatika 
meghatározó szerepe, a nemzetközi, főleg európai közös projektek együttműködési késztetése 
indokolja a konferencia kiterjesztését, a szakma jeles európai képviselőinek a meghívását, a 
gazdaságinformatikában évtizedek óta élenjáró országok eredményeinek és kutatóműhelyeinek a 
megismerését, az együttgondolkodást. A 2014 évi konferenciát ezért ennek szellemében külföldi 
előadók részvételével színesítjük.  
 
Hagyományainktól eltérően az elkövetkezendő időszakban nem a győri Széchenyi István Egyetem 
ad otthont a rendezvénynek. A gazdaságinformatika és a GIKOF-programok iránt érdeklődők 
javaslatára a GIKOF Elnöksége úgy döntött, hogy ezentúl évente változó helyszíneken szervezzük 
a konferenciát, idén a Budapesti Corvinus Egyetemen. A házigazda az egyetem Informatikai 
Intézete lesz.  
 
A konferenciára várjuk a szakmai közösség, köztük a doktorandusz-hallgatók gazdaságinfor-
matikai témába vágó kutatási-képzési beszámolóit, az üzleti informatikai alkalmazások fejlesz-
tésével, telepítésével foglalkozók eredményeinek ismertetését, bemutatását. Számítunk arra, hogy 
a résztvevők részben a szekcióüléseken, részben pedig a kerekasztal-beszélgetéseken közösen 
vitatják majd meg egymás munkáit, cserélik ki gondolataikat. 
 
A konferenciával kapcsolatos információk, további részletek az NJSZT honlapjáról érhetők el a 
GIKOF szakmai szervezet számára fenntartott oldalakon: 

 
http://gikof.njszt.hu/gikof_konferencia 

 
A szervezéshez az EasyChair CMS-rendszert használjuk, így az előadások bejelentése, az ab-
stract-ok feltöltése, a témák bírálata ezen keresztül történik. Az előadások minősítéséről, elfo-
gadásáról, szekcióbesorolásáról is az EasyChair rendszer tájékoztatja a jelentkezőket. Az ál-
talános tájékoztatón túl speciális, egyéni kérdésekben az ogik2014@easychair.org email  címen 
lehet érdeklődni..  

 


