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Az NJSzT  Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum szakmai szervezet 

2015-as évre vonatkozó munkaterve            

 

 
Tervezett tevékenységek, 

időszak 

 

 

Magyarázat 

2015 január ÁTHÚZÓDÓ FELADAT:  

Az OGIK’2013 angol nyelvű előadásainak (SEFBIS Journal) 

szerkesztése, lektorálása, nyomdai megjelentetés tavalyi 

finanszírozással. 

A megjelent magyar Journal és a SEFBIS terjesztése (tagság, 

könyvtárak, stb.) 

 

2015 január: 

 

Tevékenységi terv és 

költségterv áttekintése; 

virtuális elnökségi ülés 

Áttekintjük az OGIK’2014 Konferencia tapasztalatait és 

elkészítjük a finanszírozható SEFBIS (angol) Journal 2015/9. 

megjelentetését, meghívott közleményekkel  

(OGIK’2014 és egyéb; lektorálás, szerkesztés, kiadás). 

Terjesztés országos célokkal. 

Tagsági lista pontosítása  

Kormány Eszter javaslata: környezetinformatika szakcsoportot 

létrehozása – vitára bocsátás, toborzás, tematizálás.  

 

2015 február Dr. Honfi Vid Sebestéyn (Dunaújváros) javaslatainak 

kidolgozása: GI tantervek és oktatási anyagok terjesztése, 

duális GI képzés tapasztalatainak terjesztése.  

Videokonferencia szervezése a fenti célokkal.  

Tagtoborzás Dunaújvárosban és más képző helyeken: szórólap, 

website, Journal-ok  ismertetése.  

 

EBSCO FTP szerverre a két SEFBIS Journal – szám és a 2014-

as SEFBIS Journal absztraktjainak feltöltése; 

tartalom-menedzselés megoldása – aktív tagok és hallgatók 

bevonásával. 

2015 febr – március: 

A GIKOF.HU site fejlesztése 

A webhely újraszervezés:  

- A website feltöltése tagsági publikációkkal 

- Az eJournal feltöltése az új lapszámok anyagával 

- az eJournal hasznosítása képzésekben, 

szakirodalomként 

2015 március:  

Tehetség-gondozás; 

GIKOF Junior tagozat 

kiterjesztése 

a 14 BSc és 3-4 MSc képzést 

folytató intézmény 

hallgatóival; 

 

Új szerkesztő-bizottsági tagok bevonása a Journal munkájába.  

 

Új vezetőségi tagok bevonása (cél: képző intézmények szakmai 

vezetőinek aktivizálása) 

 

A mintegy 3,000 fős alapképzési és mintegy 200 fős 
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a Gazd. Info. Doktori Iskola 

támogatásának megszerzése 

mesterszakos, doktorandusz közösség megkeresése Junior 

tagozat létrehozására; virtuális együttműködés kialakítására; 

aktív tevékenységekhez kapacitás-szerzés; pályázati 

lehetőségek kihasználása; gyakornoki helyek adatbázisának 

építése, stb. 

 

Intézményenként néhány képviselővel új tagsági mag 

létrehozása és virtuális menedzselése. 

2015 május 

 

GIKOF szakosztályi találkozó szervezése Budapesten, 

lehetőleg valamely NJSzT, IVSZ, stb.  rendezvényhez 

kapcsolódóan, pl. NJSzT Közgyűlés 

Tagtoborzás, a Journal népszerűsítése. 

 

2015 augusztus – november:  
A 12. GIKOF Konferencia  

 

 

Helyszín és rendezők eldöntése, CfP és programjavaslatok  

kidolgozása (várható: Pannon Egyetem) 

 

2015 november 

 

OGIK’2015 megrendezése 

 

Elnökségi ülés a Konferencián, tisztújítás, tervek és programok 

áttekintése; tagsági kör ellenőrzése 

 

Folyamatos:  

 

IFIP kapcsolatok 

Együttműködés az IFIP I3P IT-szakmaiság programjának 

végrehajtásában a kétszintű kompetenciaalapú 

gazdaságinformatikus képzés magas színvonalú megvalósítása 

érdekében. Tájékoztatás az IFIP TC19 ICT and Society 

munkabizottság anyagairól, tevékenységéről a website-on. 

 

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) 

Kéthavonta:  

Vezetőség megbeszélése 

videokonferencia segítségével 

 

Aktuális feladatok, felmerült problémák, intézkedések  

egyeztetése; email és video-megbeszélések 

2015 december:  

Az éves tevékenység 

áttekintése; beszámoló; 2016-

os tervek előkészítése 

 

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

egyéb tevékenységek értékelése 

 

 

   Dr.Dobay Péter,  elnök               Az NJSzT Elnöksége elfogadta: 2014  …….-án 


