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C szekció: / Session C
Kávészünet a poszter szekció helyén / Coffee Break in Poster Session
D szekció: / Session D

19:00
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10:45 – 11:00

Szombat
E szekció: / Session E
Kávészünet a poszter szekció helyén / Coffee Break in Poster Session
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F szekció: / Session F

12:30 – 13:00

A konferencia zárása, díjak átadása
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Helyszín, Támogatók
A konferencia helyszíne
Somoskői Kirándulóközpont, Salgótarján

A konferencia támogatói
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem

ALEXANDE
R
alapítvány

Alexander Alapítvány a jövő értelmiségéért

Jobb Páholy - Förster Társaság Egyesület

Salgótarján Megyei Jogú Város

„Salgótarján 100 éve város” programsorozat
Köszöntő
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Köszöntő
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fóruma (NJSZT GIKOF) a kutatásban, az oktatásban, valamint az üzleti szférában tevékenykedő szakemberek olyan közössége, amely a
szakma aktuális kérdéseivel foglalkozik, konkrét, az üzleti tevékenységet támogató megoldásokat keres, esettanulmányokat vizsgál és mutat be, problémákat
vet fel és old meg. Alapvető célja kettős: egyrészt a gazdaságinformatikai kutatások és az üzleti alkalmazások terén elért eredmények és tapasztalatok megvitatása, másrészt, hogy a kutatókat, a szakképzésért felelős oktatókat összehozza a technológiai fejlesztésekkel foglalkozókkal, valamint az IT-szakembereket alkalmazó cégekkel.
A 2001-ben alapított GIKOF szakcsoport, 18. alkalommal rendezi meg országos
konferenciáját, amelyet nemcsak a hazai szakemberek fórumaként szervez
meg, de meghívja és fogadja a szakma nemzetközileg is elismert külföldi képviselőit is. A GIKOF fennállása két évtizedének a tapasztalatai azt mutatták, hogy
a rendezvény programja, a különböző témák nagy érdeklődésre tartanak számot, a személyes találkozás és eszmecsere, az érdekeltek baráti beszélgetései
elősegítik az együttműködést és a hatékonyabb szakmai munkát.
1972. szeptemberében – 50 éve – alakult meg Salgótarjánban a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola (a Budapesti Gazdasági Egyetem jogelőd intézménye) Salgótarjáni Tagozata, majd később Intézete. Ebben az Intézetben több mint 40
éven keresztül folyt felsőoktatási képzés, pénzügy, számvitel szakokon, majd
később gazdaságinformatika szakon is. Az idei évben Salgótarján várossá nyilvánításának 100 éves évfordulóját ünnepli. A kettős ünnep és az, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem szervezi az idei konferenciát, vetette fel azt az ötletet,
hogy ebben a gyönyörű környezetben fekvő városban rendezzük meg az idei
konferenciát. A konferencia felkerült a Salgótarján 100 éves programsorozat rendezvényei közé.
Kívánjuk, hogy a legyen a 2022 évi konferencia kellemes emlék mindannyiunk
számára!

Szabó László
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Plenáris előadások
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Plenáris szekció

Értékláncok és digitalizáció
Elnök: Raffai Mária
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Alkalmazásfejlesztés MI modellekhez
RACSKÓ PÉTER
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: pracsko@gmail.com
A mesterséges intelligencia, elsősorban a gépi tanuló modellek fejlesztése és
elterjedése gyors tempóban növekszik. Ugyanakkor azt is tény, hogy sokszor az
igen jó minőségű modellek fejlesztésére fordított erőforrások sem térülnek meg.
Az üzleti kudarc egyik fő oka, hogy nem kellően kiforrottak a prototípus modellek
fejlesztés és alkalmazásmenedzsment módszerei, hiányzik a modellek az üzleti
alkalmazásokba való integrációjának és életciklus menedzsmentjének általánosan elfogadott módszertana, ami a produktivitás és a megtérülés szükséges feltétele.
Csupán az utóbbi néhány évben láthattuk, hogy az informatikai alkalmazott kutatásokban és fejlesztésekben új fejezet nyílt, a Machine Learning Operations,
az MLOP's, melynek célja a gépi tanuló modellekkel kapcsolatos fejlesztési, teljesítménymérési, alkalmazás integrációs és életciklus menedzsment feladatok
meghatározása és a feladatok végrehajtásához szüksége eszköztár létrehozása.Nem elég, hogy egy modell a fejlesztő számítógépén a fejlesztő által használt adatokon betanítva jól teljesítsen, a folyamatos, üzemi használathoz számos
egyéb feladatot is meg kell oldani:
 A projekt tervezése - a projekt első, definíciós szakaszában meg kell
határozni, hogy a megoldandó problémára megfelelő eszköz-e a gépi
tanulás. Ha igen, meg kell vizsgálni, hogy a gépi tanuláshoz szükséges
előfeltételek rendelkezésre állnak-e, elsősorban azt, hogy léteznek-e
releváns, torzítatlan, valós adatok a megfelelő mennyiségben.
 Adatelőkészítés (data engineering) – az adatok gyűjtése, a referencia szintek
meghatározása, adattisztítás, adatformázás, címkézés és az adatok
strukturálása
 Modellezés, programozás, a modell kiválasztása, tanítása, a hibák mérési
metodikájának kialakítása, a modell teljesítőképességének mérése.
 A modell telepítése üzemszerű használatra. A modellt „becsomagoljuk” és a
felhőbe, vagy a saját infrastruktúrára helyezzük. A „becsomagolás” jelentheti
egy REST (Representational State Transfer) API létrehozását egy REST
szerveren, vagy egy gRPC (Remote Procedure Call) elérést, vagy egy docker
konténer elhelyezését a felhőben egy szerver nélküli platformon, esetleg egy
mobil alkalmazást.
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 Monitorozás – ha a telepítés megtörtént, szükséges egy monitorozást végző
infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a modell naprakészen
tartását.
 Monitorozni kell a modell futásához használt infrastruktúrát (terhelés,
használat, tároló használat, hibamentesség). Ez a fajta monitorozás
folyamatosan képet ad a modell alkalmazási környezetéről
 A modell teljesítőképességének, pontosságának, veszteségének,
torzításának, és az adatok szisztematikus változásának figyelése. Ebből
tudhatjuk meg, hogy a modell az elvárásoknak és a valóságos szcenárióknak
megfelel-e,
 A legtöbb alkalmazásnál a modellhez visszacsatolást is alkalmaznak, mert a
modellnek szüksége van arra, hogy az előrejelzéseihez használja a
felhasználói inputot.
Az előadásban ismertetünk néhány MLOP's megoldást szerver alapú és szerver
nélküli környezetben, kitérünk a Google Tensorflow Extended megoldására, a
H2O nyílt forráskódú szoftverre, a Microsoft Azure Machine Learning Studio-ra
és ezek funkcionalitására.

Dinamikus gazdasági hálózatok elemzése
1KOSZTYÁN ZSOLT

TIBOR – 2KIRÁLY FERENC
Pannon Egyetem
E-mail: 1kzst@gtk.uni-pannon.hu, 2kiraly.fecco@gmail.com
A társadalmi hálózatok elemzésének módszertanát egyre szélesebb körben alkalmazzák regionális kapcsolatok kialakulásának és fejlődésének modellezésére. Cikkünkben e módszertan, valamint a külkereskedelem export és import
kapcsolatok, valamint a migráció modellezése során széleskörben alkalmazott
ún. gravitációs modell felhasználásával megvizsgáljuk, hogy mely tényezők magyarázzák az európai vállalatok tulajdonosi szerkezetének kialakulását, illetve
annak időbeli változásait. Adataink 2010 és 2018 között az európai vállalatokat
tartalmazó Amadeus adatbázisból származnak, amely közel 24 millió vállalat
gazdasági és tulajdonosi információit tartalmazza. A vállalati tulajdonosi kapcsolatokat NUTS 3 (megyei) szinten aggregáltunk, majd az így meghatározott régiókhoz további földrajzi, technológiai és gazdasági adatokat rendeltünk.
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„Adattudomány”? Gondolatok trendekről és
képzési programokról
DOBAY PÉTER
Pécsi Tudományegyetem
E-mail: dobay@ktk.pte.hu
2016-ban a hazai 19-24 éveseknek mindössze 61,5 százaléka rendelkezett
érettségivel, miközben Finnországban és Japánban ez az arány 90 százalék. A
zsúfolt és merev Nemzeti Alaptanterv gúzsbaköti a középfokú oktatást, a felsőoktatás nagy számban képez 10-20 évvel ezelőtt divatos szakmákra (csökkenő
beiskolázás mellett), miközben itt az Ipar 4.0, az általános digitalizálás, a hálózati
működések kihívása, a háttérben pedig a globális környezeti és gazdasági problémák halmaza.
Az előadás alapját képező – lényegében oktatás-politikai elemzésnek tekinthető
- tanulmány három kérdést jár körül:
A) Milyen fejlődési trendek elfogadottak az „informatikai” területeken?
B) Milyen tartalmakat sorolnak ma a Data Science (új?) témakör-fogalomkörbe?
C) Milyen "adattudományi" BSc/MSc/PhD programokat indítanak a felsőoktatásban külföldön; milyen javaslatok fogalmazhatóak meg a hazai döntéshozók számára?
A) Az informatikai kutatások-alkalmazások trendjeinek elemzése kapcsán néhány mértékadó elemző cég jelentései és munkaerő-piaci, szakmastruktúra-beli
vizsgálatok alapján áttekintem a változások elismert irányait. A trendek elemzése (a bizonytalanságok mértékét elismerve) azért fontos, hogy a felsőoktatás
közismerten lomha döntési-változtatási mechanizmusai időben megkapják azt a
„trigger-információt”, ami befolyásolhatja egyes ICT-jellegű képzések részleteinek, akár egészének újratervezését, majd fejlesztését.
B) Az „Adattudomány” kezdetben a szokásos fellángoló-elhaló buzzword-ök kategóriájában indult, hiszen évszázadok óta beszélünk „adatkezelésről”, tanítjuk
az adatelemző módszereket. Mennyiben más, mennyiben ugrás-áttörés a Big
Data lehetőségeinek megjelenése az adatgyűjtés, az adattárolás, az adatelemzés és a felhasználás területén? Hogyan jutunk el a Business Data Analysis, az
értékelhető és értékesíthető (!) üzleti, vagy akár tudományos eredmények (lásd
például a COVID vakcinák kifejlesztésének projektjeit) adat- és elemzési szükségleteinek felismeréséhez, kihasználásához?
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A tanulmány a legfontosabb, új(nak tűnő) fogalmakat szedi csokorba a Data Science ernyője alá: Big Data, Data Ocean, Dark Data, Data Mining, Text Mining,
Business Data Analysis, BI, Info Bubble, Information Brokering, Information /
Knowledge Management, stb.), majd bemutat néhány újonnan megjelent, keresett szakmai ágat, besorolási-foglalkoztatási kategóriát is ezek mentén (kiemelve az új tudás-menedzselő háromszöget: Data Engineer / Data Scientist /
Business Data Stakeholder).
C) A felsőoktatási programok körében 2022-ben elvégzett (55 intézmény szakjait
vizsgáló) feltáró munka nyomán röviden bemutatom néhány vezető egyetemi
adattudományi kutatóhely új képzéseit, a tantervek kulcs-fogalmait, valamint kitérek a hazai egyetemek méreteihez-kompetenciáihoz mérhető „társegyetemeken” a témakörben elindított innovatív kurzusokra, diploma-programokra – mintegy ötletadásként, fejlesztési programként ajánlva ezeket egy feltehetően fejlődő, versenyképes hazai tudás-gazdaság számára, az ehhez szükséges, új
struktúrájú munkaerő-piacra.
A „tudás- (és nem csak „munka-) alapú” gazdaság kritikus problémája ma az
adatgyűjtés, a hatékony információ-kezelés, a tudás-menedzselés, majd ezután
a modellezés és előrejelzések alapján a gyors reakciókra képes gazdasági döntéshozatal elfogadottá tétele. Ehhez az igényhez a felsőoktatási rendszernek
igazodnia kell új tananyagokkal, új módszerekkel, felkészített oktatókkal, meggyőző, jó minőségű képzésekkel, ha diákjainkat itthon akarjuk tartani ezen a
vonzó területen.

OGIK’2022
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„A” szekció
Impact of COVID-19 pandemic on SME’s
digital transformation journey
szekcióelnök: Kő Andrea
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Impact of COVID-19 pandemic on SMEs
digital transformation journey: a multiple case
study in Hungary
1KŐ ANDREA, 2BORBÁSNÉ SZABÓ ILDIKÓ, 3FEHÉR PÉTER, 4KOVÁCS TIBOR, 5ŐRI

DÓRA, 6SZABÓ ZOLTÁN, 7VARGA KRISZTIÁN
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1andrea.ko@uni-corvinus.hu, 2ildiko.szabo2@uni-corvinus.hu,
3peter.feher@uni-corvinus.hu,4 tibor.kovacs@uni-corvinus.hu, 5dora.ori@unicorvinus.hu, 6zoltan.szabo@uni-corvinus.hu, 7varga.krisztian@uni-corvinus.hu
The potentially tremendous benefits and the COVID-19 have accelerated digital
transformation by several years. Nevertheless, micro, small and medium-sized
enterprises (MSMEs) still lag in the digital transition (OECD, 2021b). According to
data derived from OECD (2021a), small and medium-sized enterprises (SMEs)
tend to digitalise general administration and marketing functions, while the gap
in adoption between SMEs and large enterprises increases with the complexity
of technologies. Interestingly, the gap in digital technology adoption is less
pronounced across firm sizes than across different industries. SMEs in
information and communication services use all types of digital technologies
more extensively in comparison with SMEs in other industries (e.g.,
accommodation and food services, retail trade services, wholesale trade,
transport, and storage services) (OECD, 2021b).
In recent years several studies (e.g., Bartik et al., 2020; Eggers, 2020; Humphries,
Klein & Todesco, 2021) have focused on the challenges posed by COVID-19 and
how SMEs responded to these challenges. Some studies conducted a survey,
and others case studies provided a literature review. Additionally, OECD and
Eurostat yearly conduct ‘Information and Communication Technology Access
and Usage by Businesses’ survey to monitor SMEs’ digital gap. The findings are
fragmented and there is a lack of insights on how and to what extent COVID-19
impacted SMEs' digital transformation journey. Moreover, even though microenterprises account for over 90% of the total business population in most OECD
countries (OECD, 2021b) and exploit the opportunities afforded by digitalisation to
some extent (International Labour Organization, 2021), they are usually not included
in these studies.
While every holistic overview of SME's digital transformation journey in crisis
situations is unique and needs to be carried out continuously (Priyono et al., 2020),
we wanted to know if some patterns exist in SMEs' digital transformation journey
during the COVID-19 crisis and if the experiences during these crises have
impacted the formation of digital transformation objectives which could improve
OGIK’2022
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their future business performance resilience. In line with this objective, we raised
three relevant research questions: (Bartik et al., 2020) What challenges do
Hungarian SMEs face during the crisis caused by COVID-19? (Eggers, 2020)
How do Hungarian SMEs respond to these challenges by using digital
technology? (Klein et al., 2021) Based on the experiences during the crisis, what
are Hungarian SMEs’ main digitalization objectives? Accordingly, we make the
following contributions: First, we provide a comprehensive overview of the digital
transformation phenomenon from the perspective of its challenges, responses,
and future digitalization objectives with a focus on Hungarian SMEs during
COVID-19. Second, we identify patterns in the SMEs’ digital transformation
journey. More specifically, the findings serve as a means to provide a more
holistic overview of the phenomenon under investigation from the perspective of
Hungarian SMEs and highlight how SMEs can strengthen resilience by fostering
their digital transformation and enhancing conceptual research model
development that incorporates the perspective.
Considering the implications for practitioners, the results show SMEs' different
practices for dealing with challenges posed by the COVID-19 pandemic. Here
both, digital and non-digital practices were observed. This topic has been already
considered in the practice, but a holistic overview of the situation is still lacking
and could help SMEs when dealing with similar challenges. Furthermore, based
on the last two years' experiences, several digitalization objectives were raised
as important to SMEs. Unfortunately, without the right conditions, SMEs will only
be able to implement new digital technologies when needed. Therefore,
governments need to ensure financial resources and create greater awareness
among SMEs to access the types of finance most situated to their needs.
Acknowledgement
The publication was prepared within the „Impact of COVID-19 pandemic on
SMEs digital transformation journey”, Slovenian - Hungarian scientific and
technological cooperation Project No. 2019-2.1.11-TÉT-2020-00172 has been
implemented with the support provided from the National Research,
Development and Innovation Fund of Hungary.
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Impact of COVID-19 pandemic on SME’s digital
transformation journey – preliminary findings
from Slovenia
¹MARJETA MAROLT, ²ANDREJA PUCIHAR, ³GREGOR LENART, ⁴DOROTEJA VIDMAR,
⁵MIRJANA KLJAJIĆ BORŠTNAR
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
E-mail: marjeta.marolt@um.si, ²andreja.pucihar@um.si, ³gregor.lenart@um.si,
⁴doroteja.vidmar@um.si, ⁵mirjana.kljajic@um.si
The COVID-19 pandemic has changed the way we live and businesses operate. Various industries and sectors were affected, which had a strong impact
on economic growth. Many enterprises across the globe experienced supply
chain disruptions, a drop in demand for their products and services, a lack of
inventory and inputs for development, and government-ordered closures. The
most affected firms were those in the service industries, especially tourism and
hospitality (Fernandes, 2020). All events were cancelled, accommodations, museums, galleries, etc. were closed, and catering services, laundries, transport,
etc. were also affected. Many businesses have been forced to organise their
operations differently and allow employees to work from home (SURS, 2021).
According to the OECD (2020) report, the COVID-19 situation has affected
many SMEs in all European countries. Still, it is not well researched the impact
of the COVID-19 pandemic on different types of SMEs (OECD, 2021). Even less
is known about how it has affected the digital transformation of SMEs. To better
understand the impact of COVID-19 on SMEs' digital transformation journey, we
investigated how SMEs in Slovenia and Hungary responded to the crises with
the use of digital technologies. Specifically, we explored how SMEs were facing
the challenges of the COVID-19 situation and using digital technologies to overcome these challenges, and what changes reflected in their operations, for instance, establishing remote work, and a webshop. Additionally, we investigated
how these changes are incorporated into their future strategies, for example increasing investment in digital technology, providing enhanced training to improve
the digital skills of employees, and designing new products and services.
To gain more comprehensive view on the situation we followed a mixed-method
research approach suggested by Venkatesh, Brown, & Bala (2013). Several
phases have already been executed: (1) development of a common case study
protocol; (2) data collection and analysis within a multiple case study; (3) questionnaire development based on insights from qualitative data and survey execution. During these phases, Slovenian and Hungarian researchers developed a
case study protocol and quantitative questionnaire together while the research
OGIK’2022
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was conducted separately in each country. Currently, we can only present preliminary findings from Slovenia but the next phase is to assess data together for
both countries. This will result in more generalised theoretical insights and practical recommendations for SMEs to progress their digital transformation journey.
Acknowledgement
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Impact of COVID-19 pandemic on the
structure industrial sectors of Hungary/ COVID19 hatása a hazai iparági szerkezetre
1KRUZSLICZ

FERENC, 2RIDEG ANDRÁS, 3VARGA ANNA RÓZA
Pécsi Tudományegyetem
1
E-mail: kruzslic@ktk.pte.hu, 2 ridega@ktk.pte.hu, 3 kovi-varga.anna@ktk.pte.hu
A Gini-együttható egy olyan koncentrációt kifejező indikátor, melyet leginkább
egy országon belüli jövedelmi egyenlőtlenségek mérésére használnak. Keresetekre vonatkoztatva olyan értéket határoz meg, ami százalékos formában fejezi
ki, hogy az állampolgárok mennyire egyformán juthatnak hozzá az anyagi javaknak. Kutatásunk során ezt a módszertant alkalmaztuk vállalatokra annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk, az egyes vállalatok mennyire egyenlő eséllyel
jutnak hozzá a különböző (pénzügyi, emberi és piaci) erőforrásokhoz. Ez a mutató a vállalatok külső környezetét is hivatott jellemezni, így felhasználható a versenyképességi index további finomítására. Az adatok idősoros és keresztmetszeti elemzése lehetővé teszi, hogy a különböző sokkok időbeli és szerkezeti
változásait is követhessük. A válságok természetüknél fogva általában jelentősen növelik az egyenlőtlenségeket. Eredményeinkkel azt mutatjuk be, hogy mit
jelent ez a COVID-19 járvány esetében.
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Green digitalization facilitating to handle
challenges of the Anthropocene
VERESS JÓZSEF
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: veress.jozsef@yahoo.com

The digital technologies are robust drivers of the accelerating economic
developments what triggers debates about the characteristics of an algorithmic
economy. The digitalization feedbacks with significant changes affecting
simultaneously multiple fields and aggregating into socio-economic
transformations. The academic conversation about such fundamental
phenomena as the (de-) growth model or the “future of the work” also require to
explore and better understand the digitalization trends. Moreover, the
digitalization shapes and interferes with dominant patterns of economic activities
that play decisive role in the emergence of Anthropocene. This paper argues that
the typical patterns of the digital technologies’ enactment has growing
significance in both the effective tackling and the prevention of the phenomena
constitutive of the climate crisis.
Indeed, the elaboration and practical implementation of a “green digitalization”
model will affect whether the ongoing fourth industrial revolution will prevent form
or will be a driver of a growingly self-serving growth. Whether the interfering
developments of the artificial intelligence, machine learning and big data
(handling) - a new “wholly trinity” – will consciously handle or neglect the ethical
aspects. A green digitalization can and should play fundamental role in the
radical reduction of the global material and energy flows required to effectively
tackle, reduce, prevent and also regenerate previously triggered destructions
which are constitutive of the Anthropocene. Indeed, the green digitalization
efforts make possible not only to avoid enacting negative environmental and
social externalities, but enable to restore also previously caused destructive
effects, i.e. to follow in practice a regenerative model.
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The paper explores various cases where the non-traditional development and
deployment of diverse digital technologies enable sustainable, frequently nontraditional ways of value creation. These initiatives facilitate replacing a
frequently self-serving growth orientation to life quality improvements through
focusing on – often local and personalized – fulfillment of genuine human needs
by carrying out also stewardship in connection with the nature and its
constituents.
The green digitalization efforts are most frequently intertwined with robust
institutional changes characterized by a twin primacy of the non-zero sum
approach and the interdependence. This setup interferes with an altered
dialectics of participative competition and extended, going beyond the
organizational boundaries forms of cooperation. Such institutional configurations
often interplay also with approaches facilitating enhanced effectiveness in
resource mobilization. The green digitalization is intertwined with conscious
combination of transformative efforts capitalizing on and contributing to various
(i) technical / engineering inventions, (ii) social innovations, and (iii) alternative
business models. Such complex approach is necessary to handle
simultaneously multiple and interfering challenges. These attempts can range
from local initiatives aiming co-creating and effectively managing short supply
chains aiming to handle the global supply chains’ failures and decomposition till
the sophisticated efforts required to mobilize the global players’ stranded assets
frequently reaching enormous scale.

New Ways of Traffic Analysis
1ENAS ELSHEBLi– 2FERENC ERDŐS

Széchenyi István University
E-mail: 1 elshebli.enas.abd.almajeed@hallgato.sze.hu, 2 erdosf@sze.hu
Traffic analyses are intended to help transportation experts in assessing and
estimate the strategies that best address the transportation needs of their area.
Specifically, traffic analysis outcomes can help professionals in enhancing the
decision-making procedure, improving evaluation time and optimizing
expenditures, managing the implementation and operations of the transportation
systems, and a lot more. As currently transportation-related technological
agencies and organizations convey more advanced types of devices and
administration technologies, and there is an increased need to respond, forecast
and assess the effects of the implemented traffic strategies without the difficulties
in using the resources needed for these types of equipment and technologies,
especially currently as the energy crisis or energy shortage and other negative
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factors diminish the financial resources for such expensive ways of traffic
analysis all over the world.
One of the most important traffic analysis systems is intelligent vehicle detection
which mainly detects, counts vehicles, and estimates their speed. This system
plays an important role in transportation movement administrations, and
congestion management as it also detects lane changing for vehicles and lane
segmentation. Moreover, it also helps in building more green cities as less
congestion in urban areas would of course result in vehicle toxic emissions
reduction.
This paper proposes a video processing strategy for vehicle detection and speed
estimation based on a combination of different machine-learning algorithms that
uses deep learning to detect and count vehicles, and estimate their speed based
on video recordings of the analyzed intersection. This system is considered to
be cost-effective and efficient as it does not require heavy-duty, expressly
designed cameras for the video recording, it’s not time-consuming, and it does
not require extremely special tools, as the usage is fast and effective. Therefore,
all steps can be done with commodity computer hardware tools. With the current
economic situation, it is believed that these kinds of low-resource-demanding
systems would help manage urban areas in evaluating systematic situations,
involving designing, constructing, and controlling projects.
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„B” szekció
Gazdaságtudományok,
vállalatgazdaságtan és informatika
Az MTA IX. Osztály
Gazdálkodástudományi Bizottság, Iparés Vállalatgazdaságtan Albizottság
Gazdaságinformatika
Munkacsoportjának szekciója

szekcióelnök: Kő Andrea
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Benefits and challenges of Big Data
analysis from SME management
perspective in Hungary
1BÁLINT

E-mail:

LEVENTE P.– 2BOTOS SZILVIA

Debreceni Egyetem
, 2 botos.szilvia@econ.unideb.hu

1 balpetao@mailbox.unideb.hu

Due to the expansion of the e-commerce industry, more and more economic
organizations are starting to realize the growing opportunities provided by cloud
services. Processing large amounts of data requires cost-effective and
innovative solutions, so the inherent knowledge within them could be revealed.
The exponential increase in the amount of data has led to the emergence of
BigData, which we most commonly define as huge data sets. Internet websites
are constantly collecting information and data about their visitors such as Internet
activities, usage habits, topics of interests. Analysing these data sets,
organisations can present personalized ads and offers to their online users. The
prominent part of these information is the BigData. The user convenience-data
security paradox suggests that users prefer to accept Internet cookies in order
to facilitate their online activities, even though, they do not feel that the data they
provide on the websites is secured. Despite the risk, consumers still expect
products and services be offered in a personalized way, but they prefer rather
not to know about the collection itself and about the specific methods of how the
collection was performed either. As online marketing is based on these
principles, this is one of the ways how companies can obtain significant
competitive advantage over their competitors. In Hungary, the number of small
and medium-sized enterprises using BigData-related methods is relatively small.
There can be many reasons for this both from the side of the enterprises and the
consumers as well, so the purpose of our research is twofold.
Our first objective is to demonstrate how domestic SMEs utilize the amount of
available user information and how efficiently they can obtain knowledge from it.
Our second objective is to investigate what factors could influence corporate data
collection at SME level from the part of the consumers.
Based on the literature review and the analysed statistical data, we concluded
that the Hungarian SME sector is significantly below EU SME average in terms
of BigData utilization from business aspect of view, therefore our SME
enterprises haven’t taken serious advantage on exploiting the opportunities
provided by digitalization, information technologies, corporate data collection and
analysis by the end of 2021. Based on the statistics, current domestic situation
is surprising, since Hungary is at the forefront of exploiting digitalization (meanly
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big companies), but only a small section of domestic SMEs used BigData-based
technology and carried out company data collection and analysis. It is time for
business leaders to recognize the potential provided by BigData technology and
digitalisation. At the same time access to data, the issue of data protection and
processability will become increasingly important by time, not only from a
technological but also from a legal point of view.
To implement our primary research, we performed a survey where the
respondents were the 18–24-year-old students at the University of Debrecen.
We investigated how the respondents - as online consumers - feel about issues
like data protection, user data collection, e-commerce, and online marketing, so
we could identify the determinative factors of user information awareness. To
analyze survey data, we applied descriptive statistical methods, two-sample ttest, analysis of variance and correlation matrix. In many cases, we found
statistically significant correlations and differences along the grouping questions.
Based on the results of the survey, we concluded that online users do not hinder
the implementation of BigData, as they are happy to shop online and share
personal information about themselves on websites they consider safe, thus the
implementation of BigData depends almost entirely on the leaders of the
domestic SMEs.

Digitized Value chains in Food Industries:
Opportunities and challenges for SMEs
1AASHIMA

CHHABRA– 2BOTOS SZILVIA
Debreceni Egyetem
E-mail: 1 aashviece@gmail.com , 2 botos.szilvia@econ.unideb.hu
Nowadays businesses have become more aware about digitized value chains.
Every business is trying their best to add values to their organizations. The
adoption of digital technologies has changed organization in multiple ways at the
same time. The food market is growing at global levels and various small businesses are coming up to promote and challenge their businesses to the big
platforms and gaining benefit at enormous levels which automatically leads to
the economic growth. But on the other hand, various SMEs in food sector are
facing problems to adopt digitization at every stage in terms of adding values to
their firms due to various reasons. By adopting digitization in the value chains
will not only results in the cost cutting, but also it will help the organizations to be
more productive and efficient. In India, technology trends on daily basis and
government is taking all possible steps to make the food industries fully digital,
but still according to one of the surveys, it is observed that 53% of the corporates
or businesses are far from their digital transformation goals. The main objective
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of this paper is to find out how the big firms of food industries are adding values
to their organizations by accepting the digitization in their value chains. Also, this
paper will identify different models and strategies used by famous organizations
who are adding values in their organizations by adopting digitization at initial
levels. will try to find out that what kind of budget friendly Iots devices are being
operated by them which will also help the upcoming small enterprises near
future.

Are you ready? - Assessment of Industry 4.0
readiness/ Indulhatunk?- Hazai vállalatok Ipar
4.0 felkészültségének értékelése
1LENGYEL

ELIZABETH, 2GELEI ANDREA, 3TERNAI KATALIN
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1 elizabeth.lengyel@uni-corvinus.hu , 2 andrea.gelei@uni-corvinus.hu,
3katalin.ternai@uni-corvinus.hu
1,2,3

Az Ipar 4.0 (I4.0) alkalmazások gyakran nem hozzák az elvárt eredményeket,
melynek okai sokrétűek. Egyrészt a rendelkezésre álló, számos úgynevezett I4.0
érettségi/felkészültségi modellek nem képesek megragadni az alkalmazás előfeltételeit a megfelelő mélységben, így vállalatok úgy vágnak bele ilyen alkalmazásokba, hogy arra valójában még nem alkalmasak. Cikkünk erre a problémára
reflektál, és a Design Science Research módszertanát alkalmazva egy olyan I4.0
felkészültségi modellt mutat be, mely I4.0 alkalmazásokhoz szükséges, alapvető
képességek értékelésére alkalmas. Az eddigi tudományos eredményeket hét
szakértői interjúval egészítettük ki, s ezek alapján teszünk javaslatot az értékelési modellre. A cikk részletesen bemutatja a modell felépítését, ezt követően
ismerteti a kutatás másik fontos eredményét, a javasolt értékelési rendszer nyolc
vállalati esetre történő alkalmazását. Ezek tükrében konkrét javaslatokat tudunk
tenni arra, hol és milyen módon szükséges a felkészültségükön javítani ahhoz,
hogy eredményesen tudjanak belefogni az I4.0 alkalmazások bevezetésébe.
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Construction 4.0 challenges/
Építőipar 4.0 kihívásai
NAGY ORSOLYA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: orsolya.nagy@uni-corvinus.hu
Az építőipar számos iparághoz képest jelentős lemaradásban van a digitalizáció
területén, melynek makro-szintű következményei vannak. Ebben a lemaradásban számos vállalkozás látta meg a lehetőséget, melynek hatására az iparág
értékláncában robbanásszerűen jelentek meg innovációk az elmúlt néhány évben és egy teljes iparági transzformációt eredményeznek. Ezt az iparági átalakulást foglalja magában az Építőipar 4.0, mely már nem csupán egy iparág, de
egy fenntartható kiber-fizikai ökoszisztéma. A kvalitatív kutatásban több mint 30
nemzetközi szakértővel végzett interjúm során arra kerestem a választ, hogy mit
jelent az Építőipar 4.0 és milyen mikro-szintű kihívásai vannak. A kutatásból kiderült, hogy az Építőipar 4.0 ökoszisztéma négy pillére köré csoportosulnak az
innovációk, úgy, mint a technológiák, módszerek és folyamatok, fenntarthatóság
illetve a humán erőforrás innováció alapú megközelítése. Ennek az iparági digitális transzformációnak a katalizátora a BIM koncepció (Building Information Modelling) és az adat alapú megközelítés. Az innovációk jóval hatékonyabb működést eredményeznek, azonban ez a jelentősen széttöredezett és silószerű
iparág a technológiákat a vártnál lassabban fogadja be. Az innovatív kultúra hiánya mellett a humán erőforrás, a folyamat és a pénzügyi területeken is számos
kihívás jelenik meg, mégis összességében elmondható, hogy az Építőipar egyik
legnagyobb gátja a management gondolkodásmód.

Understanding IT Knowledge within the
Hospitality Industry
1FORMAN NORBERT, 2KÁSA

RICHÁRD, 3UDVAROS JÓZSEF
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: 1forman.norbert@uni-bge.hu, 2 kasa.richard@uni-bge.hu, 3udvaros.jozsef@uni-bge.hu
We live in a time when digitalization has become a norm in our daily lives so to
speak, as if it were a natural process. Throughout our daily lives, as well as in
our organisations, it has become an integral part of what we do. It is inevitable
that in the near future, it will be so ingrained within our existence that we won't
be able to live without it. Until then, we are still in the process of converting to it.
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This process is driven mainly by external forces such as local laws which enforce
digital log keeping in regards to employees or bookkeeping in regards to the
organisation’s daily operations. There are however directives from large levels
of government as well, such as the European Union, that work towards an age
of digitalisation and a new era of technology. Additionally to laws which enforce
and support the process towards digitalisation we also have our competitors who
use digital tools in order to gain a wider market share. Our surroundings are
moving towards a more digitised ecosystem as we can clearly see that the world
is becoming more and more digitised. The will to utilise digital technology within
an organisation is one thing, but we also need employees who understand how
to use these new digital tools correctly. This will enable us to successfully
transition the organisation into the new digital age.
There is no doubt that tourism is one of the largest sectors in almost every
country. This is because it earns a large percentage of the country's GDP and
employs a considerable number of people. It should not come as a surprise
therefore that in many countries, special rules are in place to encourage its
growth and success. There is no surprise in this, especially in light of recent
events and lockdowns that had a significant impact on the company's revenue in
the recent past. As a result of the strategic nature of this sector, it has been
heavily supported, but could not avoid the digitalization process. One of the most
critical questions to ask is how advanced the computer skills of employees in the
hospitality industry are. The hospitality industry has a long history without
changing its core business model since it was first invented. In order for
digitalization to be successful in a company, the IT knowledge of employees
plays a crucial role.
We are interested in understanding the IT knowledge of employees within the
hospitality industry within the context of the research we are conducting. Our
plan entails mapping out the knowledge from two angles. The first step is to
measure the current level of IT knowledge of the employees by using
questionnaires. The second step is to examine the job requirements that are
associated with the hospitality industry. In this study, the focus will be solely on
the hospitality industry within Hungary and in particular the area around Budapest.
It is of utmost importance to understand the IT knowledge of the employee in
order to be able to determine how successful would implementing a new software within the organisation be. What type of training would be necessary in
order to achieve the best possible results if any, all with the aim of maximising
profits and minimising implementation time.
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Agricultural and Business Digitalization
course to power digital transformation
VÁRALLYAI LÁSZLÓ, 2BOTOS SZILVIA, 3KOVÁCS TAMÁS
Debreceni Egyetem
E-mail: 1 varallyai.laszlo@econ.unideb.hu , 2 botos.szilvia@econ.unideb.hu ,
3kovacs.tamas@econ.unideb.hu
1

One of the most publicized technological trends in industrial manufacturing is the
so-called fourth industrial revolution, or "Industry 4.0". This trend involves a
change in manufacturing processes due to the integration of information
technology and automation. This trend is moving manufacturing processes away
from human resources and towards the world of machines.
However, Universal Robots, a leader in the sale of collaborative robots, has also
embraced another trend, arguing that in order to maximize the growing individual
market demand, human creativity and presence need to be rethought. The key
to the "Industry 5.0" trend therefore lies in effective collaboration between
humans and robots, exploiting the talents of both parties, where they are best
suited. While robots are excellent at participating in mass production processes
for standard products, humans are excellent at cognitive tasks or tasks that
require manual dexterity or imagination.
The explosion of technology always has a major impact on industril and
agricultural production. Whereas in the late 1800s, production was "labourintensive" with low productivity, today we have reached "smart farming".
We are now in the Agriculture 4.0 phase. This means that smart technologies
have become almost standard in production tools, cloud services have made it
possible to process large amounts of data, and the valuable information available
allows production processes to be optimized. The next step will be Agriculture
5.0, the era of "Collaborative Systems", where robotics and artificial intelligence
will be integrated.
The industry and agriculture is facing four main problems: global population
growth, finite, or rather shrinking, arable land, climate change and labour
shortages. These make agri-digitalisation the biggest opportunity for industry and
agriculture in the next decade, as production using the data and information
available to employees can significantly reduce environmental risks and
pressures, while increasing efficiency. The cause of labour shortages is the
generational change is becoming an increasingly urgent issue in these sector.
and it started this year from September.We investigated the Eurostat data how big
However, the benefits of such digital developments are still largely unexploited.
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At the domestic level, the currently available food production capacity is far from
being fully exploited, although by organizing processes more efficiently,
increasing processing, better serving domestic and foreign consumer needs and
responding to solvent demand in a targeted way, the Hungarian food economy
has a production potential up to 60% higher than today.
The situation is similar in the food industry. Based on the experts’ 80 percent of
the challenges facing the industry can be solved by adapting new technologies
already used in other sectors. However, the survey shows that most food industry
players are not aware of the opportunities offered by digitalization and the ICT
sector is unaware of the challenges facing the food sector. Today, data-driven
business decisions have become a prerequisite for competitiveness, as new
technology can extract data, visualize relationships and use AI-based algorithms
to efficiently support production and business operations. That is why important
the education mainly in the field of business and agriculture.
We have also started thinking about replacing the previously discontinued
Agricultural informatics and Business Administration BSc course with a new BSc
course that meets the challenges of the times and at the same time has a gapfilling role. This was the Agricultural and business digitization BSc course.
According to our plans, in the initial period, the new training can start at about 20
student, which according to the Ministry has a serious future. With the training
business and agriculture ICT, practice-oriented training can start at the University
of Debrecen. The accreditation committee is accepted our plan are the digital
skills of employees. We try to evaluate using statistical methods these data.
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„C” szekció
IT modellek és fejlesztések

szekcióelnök: Dobay Péter
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Quo vadis, Scrum?
KLIMKÓ GÁBOR GYÖRGY
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1 gabor.klimko@uni-corvinus.hu
The Scrum method, which is the most practiced agile software development
approach, is used by developers more than 25 years. Its definitive reference
book, the Scrum Guide, has seven editions; however, Schwaber and Sutherland,
the authors of the Scrum method did not give any justification for the changes on
the official site of the Guide. There are interviews concerning the changes with
the authors and there are justified explanations given by experts. The paper
discusses possible reasons for the changes occurred in the Guide until 2020.
A possible forthcoming change in Scrum is related to the concept of mindset. A
technical condition for using the Scrum method is, that it should be possible to
decompose the deliverable into small pieces in order to make incremental
development possible. It is argued that this condition is often easy to be met
when a piece of software of already working functionality will be developed
further in relatively small chunks. In such case the focus of attention is on the
product. Practitioners have started to discuss the concept of “product mindset”
that promises more effective and focused delivery by the Scrum method. In this
sense it is better to talk about “Scrum products” as opposed to “Scrum projects”.

How Can Business Agility be Addressed
with Artificial Intelligence? Empirical Study on
Chatbots
SAYYED KHAWAR ABBAS, 2KŐ ANDREA, 3 SZABÓ ZOLTÁN
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
1
E-mail: sayyedkhawarabbas@gmail.com , 2 andrea.ko@uni-corvinus.hu,
3 zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
1

The interest in Artificial Intelligence (AI) among today's corporate executives is
expanding. As a key AI tool for assisting with customer service, chatbots are
gaining popularity. Enriching customer service demands interpret how chatbots
are implemented. The study objective is to investigate the effect of internal and
external agility enabled by chatbots/Robo advisors on customer service performance considering development elements in the context of routine and
innovative IT usage.
OGIK’2022
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Research Gap
The use of chatbots by businesses is part of an effort to enhance customer
support and retention rates. The capabilities and adaptability offered by
incorporating chatbots into standard corporate processes are crucial to attaining
this objective. A scan of the literature reveals, surprisingly little research has
focused on chatbots from the perspective of employees or evaluated how
employees' chatbot use may lead to increased company agility and improved
customer service. To address this gap in the literature, we investigated how using
chatbots may increase corporate agility and thus improve the quality of customer
support provided. As a result, our investigation will center on the marketing
department's staff. We then go on to detail how agility and methods for easing
the adoption of chatbots may lead to better results in customer support.
Research Question and Objectives
This Study research question can be explained: How might chatbots facilitate
company agility in the context of customer service?
Specifically, our study aims to do the following:
a. examine how business agility can be achieved chatbots use? and
b. investigate effect of business agility achieved with use of chatbots on
customer service performance and quality. Research model is based on
dynamic capability view (DCV) (Teece, Peteraf, & Leih, 2016).
In order to evaluate the success of our research technique, we surveyed around
300 marketing experts from various industries across Pakistan. This study used
snowball and purposive sampling techniques. To analyze the model structural
equation modeling is used in smart pls. As survey analysis was conducted,
discriminant and convergent validity analysis was also incorporated.
The findings revealed a positive relationship between frequent and inventive
chatbot use and both organizational adaptability and responsiveness to external
influences. Customer service is a perfect illustration of how chatbots may be
employed in creative ways to increase company agility. Additionally, internal and
external agility are positively connected with service quality. By exploring the
phenomena of chatbots and their uses, our research gives light on how AI may
promote organizational flexibility. This research has practical implications for
boosting workplace innovation and adaptation by arguing for the broad
deployment of chatbots for routine and new activities.
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KKV-k digitális környezetének hatása
1GUBÁN ÁKOS– 2SÁNDOR

ÁGNES
Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar
E-mail:1 guban.akos@uni-bge.hu, 2 sandor.agnes@uni-bge.hu
A klímaváltozás jelenleg az egyik legnagyobb probléma a földi élet fenntarthatósága szempontjából. Mára világossá vált, hogy a gazdasági növekedés jelenlegi
struktúrája olyan környezeti hatásokkal jár, amelyek veszélyeztetik magának a
földi életnek a fennmaradását. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 2022. évi jelentése szerint
az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása folyamatosan nő. Ez érvényesült a
2010 és 2019 közötti évtizedben is, amikor a legmagasabb volt az évi átlagos
növekedés, ellenben a növekedési ütem mára lelassult az előző évtizedhez képest (IPCC, 2022).
Ugyanakkor az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök ma
meglehetősen pozitív képet mutatnak fenntarthatósági szempontból, mivel lényegesen átalakították a kommunikációs és munkamódszereket, feltárva a lehetőségeket az emberi természetre gyakorolt hatás csökkentésére. Például az ekereskedelem, a távmunka, a videokonferencia és a Covid-19 mérsékelte az
emberek és az áruk világméretű mozgását, ezáltal csökkent a kőolajfogyasztás
és az üvegházhatású gázok kibocsátása (Le Quéré et al., 2021). Vajon a különböző technológiák, innovációk elterjedése tényleg csökkentik a gazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait?
A klímaváltozáshoz nagy mértékben hozzájárul az információs és kommunikációs
technológiai eszközök és a digitalizáció általi károsanyag kibocsátás. Ebben szerepet játszanak a közvetlen kibocsátás komponensei, mint az energiafelhasználás és
hőtermelés, valamint az eszközök üzemeltetése, de közvetett káros kibocsátások is,
mint az eszközök gyártása és megsemmisítése. Vizsgálatainkban a KKV-k
károsanyag kibocsátására koncentrálunk. Vajon biztos, hogy a felhőszolgáltatások,
a távoli adattárolás és -adatkezelés sokkal kevesebb kibocsátással rendelkeznek,
mint a saját használatú IKT eszközök? E két megoldás használata paradoxonhoz
vezet: minél korszerűbb eszközhasználatra törekszünk annak érdekében, hogy kevesebb károsanyag kibocsátás történjen, annál több energiára van szükségünk és
egyre több hőt termelünk ezen eszközök lehetőségeinek kihasználásával. Ennek a
paradox helyzetnek a feloldására törekszünk, kizárólag a KKV-kre koncentrálva.
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Strukturált szervezetekben történő anyag és
információáramlás
1HUA NAM SON

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar
E-mail: hua.namson@uni-bge.hu
A korábbi kutatásban felépítünk egy modellezési módszert, amely lehetővé teszi
a strukturált szervezetek, vállalatok strukturális leírását és annak alapján a szervezetek, vállalatok menedzselésében felmerülő kérdések felállítását, megoldását. A modellezési módszernek egyik előnye az, hogy áttekinthetőbbek lettek a
szervezetek, vállalatok, illetve a működésükben zajló folyamatok. A felépített
modellezésben egy strukturált szervezet vagy vállalat egy valamely formában
együttműködő, bizonyos struktúrában elhelyezett elemi operatív egységekből
álló csoport, amely rekurzív módon felépíthető kisebb alcsoportokból. Ebben a
modellezésben a strukturált vállalatokban zajló folyamatok átmennek a vállalatokon az egyik alcsoportjától másik alcsoportjába. Jelen kutatásban megvizsgáltuk két, logisztikában fontos folyamatot-az anyagáramlást és információáramlást, mely jellegzetességei miatt másképp történik. Megmutatjuk a strukturált
szervezetekben, vállalatokban történő anyagáramlás és információáramlás jellegzetességeit és a két folyamat közötti különbségeket és megoldjuk néhány felmerülő feladatot.
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5G hálózatok biztonságának
néhány kérdése
1BÁRKÁNYI PÁL– 2HONFI VID

Milton Friedman Egyetem
E-mail: 1 barkanyi.pal@uni-milton.hu , 2 honfi@uni-milton.hu
Az Európa Tanács tervei szerint az 5G hálózatok a létfontosságú társadalmi és
gazdasági funkciók működtetéséhez és fenntartásához elengedhetetlen infrastruktúra részét fogják képezni. A nagyszámú internetre csatlakozó IoT eszköz
kiszolgálása, ami adott területen nagy felhasználási sűrűség kiszolgálását
igényli, valamint az energiahatékonyság növelése is fontos, ami miatt fokozottan
előtérbe kerültek az 5G hálózatok. A követelményekből adódik, hogy az 5G hálózatoknak jelentősen nagyobb forgalmat kell kezelniük, mint a korábbi hálózatoknak. Az ötödik generációs mobilhálózatok biztonsága érdekében az Európai
Bizottság a kockázatokat jelentő beszállítók kizárását javasolta a telekommunikációs fejlesztésekből, de ezzel együtt mennyire lehetnek biztonságosak ezek a
hálózatok? Az előadásban áttekintésre kerül az 5G hálózatok jelenlegi helyzete,
bemutatásra kerül az architektúrája, és ezek tükrében vizsgáljuk meg a biztonság egyes kérdéseit, a jellemző sérülékenységeket, illetve a legjellemzőbb támadás típusokat helyezzük fókuszba, hogy megválaszolhassuk a kérdést: biztonságosak-e az 5G hálózatok?
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„D” szekció
Okos adatgazdálkodás és elemzés
szekcióelnök: Gábor András
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A digitalizáció hatása a magyar családi
kisvállalatok versenyképességére
1VARGA ANNA

RÓZA– 2HORNYÁK MIKLÓS
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
E-mail: 1 v.annaroza@gmail.com , 2 hornyakm@ktk.pte.hu
Azt gondolnánk, hogy manapság a digitalizáció már nem lehet kérdés egy kisvállalat életében sem. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a hazai kisvállalatok között igen eltérő a digitális érettség foka. Különböző technológiai infrastrukturális háttérrel és informatikai tudással rendelkeznek, pedig a megfelelő tudás
és háttér nagyon fontos a sikeres működés szempontjából (Gubán - Sándor
2021). Ezt a problémakört érdemes a családi kisvállalatok esetében külön is
megvizsgálni. Hiszen a magyar családi vállalatok 70-90%-os aránnyal vannak
jelen a gazdaságban az összes vállalathoz képest (Tobak – Nábrádi – Nagy
2018), továbbá jelenlétük foglalkoztatás szempontjából is meghatározó, a munkavállalók majdnem fele dolgozik családi cégeknél (Bogdány – Szépfalvi – Balogh 2019). Korábbi kutatásainkból kiderült, hogy innovációs tevékenység szempontjából a magyar családi kisvállalatokat kevés innovációs erőfeszítés és kevés
egyedi termék jellemzi, de változatos (és gyakran innovatív) csatornákon keresztül értékesítenek (Rideg et al. 2022), vagyis a digitális jelenlét esetükben fontos
komponense lehet az eredményesebb működésnek. Így három alapvető kutatási
kérdést fogalmaztunk meg. Van-e összefüggés a digitalizáltság foka és az árbevétel alakulása között? Milyen a kapcsolat a digitalizáltság, esetünkben az online
jelenlét foka és a versenyképesség kapcsolata között? Illetve, hogy a karunk
kutatói által felállított digitális érettség elemzési rendszer (Lányi – Hornyák –
Kruzslicz 2021) alkalmazható-e a családi vállalatok vizsgálatának esetében?
Empirikus kutatásunkhoz a PTE-KTK kis- és középvállalati versenyképességi
kutatócsoport kutatási eredményeit használtuk fel. A kutatáshoz 738, magyar
kkv adatait elemeztük. A családi jelleg megállapításához cégkapcsolati háló
elemzésre volt szükség, melyet az OPTEN adatbázis segítségével végeztünk el.
Az eredmények felhasználásával kétkimenetelű változót állítottunk fel, melynek
segítségével kategorizáltuk a vizsgálni kívánt vállalatokat. Az elemzéshez pedig
varianciaanalízist alkalmaztunk az online jelenlét és a versenyképességi szintek
közötti összefüggések meghatározása érdekében.
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Facts and fake news - The RussianUkrainian war in an economic geography
perspective/Tények és tévhitek - Az orosz-ukrán háború gazdaságföldrajzi megközelítésben
ENGELBERTH ISTVÁN
Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar
E-mail: Engelberth.Istvan@uni-bge.hu
„A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni.” - mondta Antall József egykori miniszterelnök. Napjaink társadalmi, gazdasági és politikai eseményei tele vannak kérdésekkel, amelyeket nemhogy a hétköznapi emberek, de a
szakemberek sem tudnak egyértelműen megválaszolni. Ebben nagy szerepe
van az informatikai forradalom által is felgyorsult világunknak. Nem egy, hanem
információk, adatok mérhetetlen mennyiségéből kell kiválasztanunk azokat,
amelyek elvezetnek a megértéshez, és az igazsághoz.
Természetesen az igazság keresésének labirintusában találkozunk rengeteg álhírrel, „fake news”-zal, ami nem könnyíti meg az valóság megtalálását. Vagy
legalább annak megközelítését.
A 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háborút és összefüggéseit is számos valós vagy nem valós, gyakran fél- információ igyekszik magyarázni. Ebből aztán
téves gondolatok, következtetések és tettek születnek. Vajon csak és kizárólag
Oroszországban keresendő-e főbűnös? „Csak” egy USA-Oroszország összecsapásnak vagyunk tanúi? Ki az agresszor? Ki (lehet) a nyertese és vesztese
ennek a háborúnak? Milyen szerepet játszik a földrajz a háborúban? Miért éppen
most tört ki ez a konfliktus? Hogyan alakulhat át geopolitikailag világunk és Európánk a jövőben? Előadásomban elsősorban földrajzi illetve gazdaságföldrajzi
szemlélettel igyekszem választ adni a kérdésekre, vagy legalábbis az igazságot
megközelíteni. Melyek segíthetnek megérteni ennek a háborúnak a természetét
és annak összefüggéseit.
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„There are many things that can be done against geography, except politicking.”
- said former Prime Minister József Antall. Today's social, economic and political
events are full of questions that neither ordinary people nor professionals can
clearly answer. Our world, which is constantly and rapidly changing due to the IT
revolution, plays a big role in this. We have to choose from a lot of information
that can lead to understanding and truth. Of course, in the labyrinth of the search
for the truth, we encounter a lot of fake news, which does not make it easy to
find it.
In February 2022, war broke out between Russia and Ukraine. The events of the
war, its causes and consequences, are often tried to be explained on the basis
of real or unreal information. False information results in the formation of a wrong
worldview and we get a distorted copy of reality. Then wrong thoughts and wrong
actions may born. Is Russia alone responsible for the war? What are the Russian
motivations? Are we actually seeing a US-Russia clash? Who is the aggressor?
Who will be the winners and losers of this war? Why has this conflict just now
erupted? How can our world and Europe transform geopolitically in the future?
In the presentation, I will try to answer the questions especially from a
geographical and economic geographical perspective. Or approaching the truth.
Which can help to understand the nature of war and its connections.

A digitális marketingeszközök
alkalmazása az élelmiszeripari rövid ellátási
láncok szereplőinél
1FÜZESI ISTVÁN, 2PANCSIRA JÁNOS, 3CSORDÁS

ADRIÁN, 4LENGYEL PÉTER
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
E-mail: 1fuzesi.istvan@econ.unideb.hu , 2 pancsira.janos@econ.unideb.hu,
3 csordas.adrian@econ.unideb.hu , 4lengyel.peter@econ.unideb.hu
A globális élelmiszer-ellátási láncok túl komplexek ahhoz, hogy kellőképpen támogassák a mezőgazdaság fenntarthatóságát. A legnagyobb növekedési potenciállal azok az üzleti modellek rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a
fogyasztók többet vásároljanak közvetlenül a termelőktől. A világjárvány, a háborús helyzet és a fogyasztói vásárlási szokások megváltozása miatt azonban a
rövid élelmiszer-ellátási láncok szereplőinek alkalmazkodniuk kellett az új körülményekhez. A tanulmány célja az alkalmazható digitális marketing megoldások
vizsgálata, amelyek új értékesítési csatornákat nyithatnak meg, és növelhetik az
érintett vállalatok versenyképességét. Az elemzések során az egyik „legzöldebb”
ország, Ausztria reprezentatív mintájával vizsgálják a szerzők, hogy mennyire
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alkalmazkodtak az osztrák közvetlen értékesítők a bizonytalan körülményekhez.
Egy korábbi kutatási keretrendszer alapján, az adatokon főkomponens elemzés
történt, és az így meghatározott elemek egy nem hierarchikus klaszteranalízis
változói voltak. Az alkalmazott módszerek rávilágítottak a termelői boltok online
forgalmazásának és marketingjének hiányosságaira, melyek megsokszorozhatják a jelenlegi piaci folyamatok káros hatásait. Megállapításra került, hogy hoszszabb távon az üzleti innovációs modelleket hatékonyan alkalmazó vállalkozások lesznek csak képesek megőrizni.

A magyar húsipari vállalkozások
versenyképességét növelő
informatikai megoldások elemzése
1LENGYEL

PÉTER, 2FELFÖLDI JÁNOS, 3FÜZESI ISTVÁN
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
E-mail: 1lengyel.peter@econ.unideb.hu, 2felfoldi.janos@econ.unideb.hu,
3fuzesi.istvan@econ.unideb.hu
Egyre szigorodnak a húsipari ellátási láncban résztvevő cégekre vonatkozó szabályozások, és az elmúlt években növekedett a lakosság aggodalma az élelmiszeripar termékekkel kapcsolatban. Ezek a problémák nagy terhet rónak a húsipari cégekre, egyre nagyobb az érdeklődés és az igény a versenyképesség növeléséhez elengedhetetlen informatikai megoldások iránt. Továbbá az információs rendszerek bevezetése már nem csupán az üzleti működés hatékonyságnövelő eszköze, hanem a piacon maradás előfeltétele. Kutatásunk célja a korszerű informatikai technológiák és információs rendszerek alkalmazásának felmérése volt a magyar húsfeldolgozó vállalatoknál. Mivel a témában nem áll rendelkezésre átfogó és hozzáférhető statisztikai adat, kérdőíves felméréssel térképeztük fel a 2021-es magyarországi helyzetet. A szegmentáláshoz a tudományos kutatásokban gyakran használt többváltozós statisztikai módszert, a klaszteranalízist választottuk, mely eredményeként a vizsgált jellemzők alapján 3
klaszterbe soroltuk a vállalatokat. További vizsgálattal megállapítottuk, hogy az
egyes klaszterekre mennyire jellemző az EDI és az ERP használata.
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A halandóság regionális különbségei és
azok előrejelzése Magyarországon
multipopulációs modellek segítségével
VARGA LÍVIA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: lee.via.varga@gmail.com
Lee és Carter sztochasztikus halandóság-előrejelző modelljének népszerűsége
30 éve töretlen. A megjelenése óta eltelt évtizedek alatt számos továbbfejlesztett
változata is született. Az eredeti modellben a halálozási ráta logaritmusa egy
időtől függő tényező, a mortalitási index lineáris függvénye, amely a halandóság
változásának hosszú távú trendjét írja le. A mortalitási ráták előrejelzése e trend
extrapolációján nyugszik. Különösen érdekes kérdés, ha több, egymással szoros kapcsolatban álló és hasonló szocio-ökonómiai háttérrel rendelkező populáció mortalitását szeretnénk elemezni. Lee és Carter modelljének multipopulációs
változatai több alcsoport halandóságának együttes modellezését és előrejelzését teszik lehetővé. A Lee–Carter modell az alpopulációk mortalitásának egymástól független elemzésére kínál lehetőséget. A multipopulációs mortalitási
modellek vizsgálati körébe tartozhatnak például egy régió országai, egy ország
területi egységei vagy nemek szerinti alcsoportjai. A koréves mortalitási ráták
vagy a születéskor várható élettartam hosszú távú idősorainak elemzése alapján
jól kivehető területi egyenlőtlenség rajzolódik ki Magyarországon. Azonban az
egyes régiók között megmutatkozó különbségek mértéke eltérően alakult az elmúlt évtizedekben. Területi előrejelzés készítése során a különböző
multipopulációs mortalitási modellek eltérő forgatókönyvek megvalósulását
eredményezhetik: a csoportok közötti divergenciát vagy konvergenciát erősíthetik. Amennyiben két alpopulációt tekintve a koréves mortalitási ráták hányadosa
egy állandó érték felé tart az előrejelzési időhorizonton, akkor a vizsgált halandósági modell koherensnek nevezhető.
Jelen kutatás keretében bemutatjuk a halandóság regionális különbségeit Magyarországon 1970 és 2021 között, nemek szerint külön-külön. Továbbá megvizsgáljuk, hogy a régiók között meglévő mortalitási különbségek várhatóan hogyan alakulnak a jövőben. Összesen öt multipopulációs halandóság-előrejelző
modellt illesztünk, amelyek eredményeit egymással és az eredeti Lee–Carter
modellel is összevetjük. A koréves mortalitási rátákat 2050 ig jelezzük előre, kiszámítva a születéskor várható élettartamot is. A különböző modelleket többek
között értékeljük abból a szempontból, hogy milyen mértékben tesznek eleget a
koherens előrejelzés feltételeinek. Ismereteink szerint ez a tanulmány az első,
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amely multipopulációs halandósági modellek alkalmazásának lehetőségét vizsgálja magyar regionális adatokon. A kiválasztott modelleket egységes módszertani keretben tárgyaljuk: a paramétereket maximum likelihood becsléssel illesztjük, a halálozások számát tekintve Poisson-eloszlást feltételezünk. A modellek
illesztése és előrejelzése során figyelembe vesszük a koronavírus-járvány jelentőségét, ahhoz hasonlóan, ahogyan Lee és Carter a spanyolnátha halandóságra
gyakorolt hatását kezelte.

A BGE Jövő Értékláncai Kiválósági Központ
(JÉKK) bemutatása
1GUBÁN MIKLÓS - 2HORVÁTH

ANNAMÁRIA
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: 1drgubanmiklos@gmail.com, 2horvath.annamaria@uni-bge.hu
A vállalati értékláncok és beszállítói hálózatok szerves részei és alakítói a jelen
gazdasági folyamatainak. Ismeretük rávilágít a munkamegosztás globális, számos vállalkozást, partnereiket és további szervezeteket érintő rendszerére. Ebben a munkamegosztásban Magyarország is részt vesz, számos hazai vállalkozás tagja különböző globális értékláncoknak, beszállítói hálózatoknak. Az elmúlt
évek technológiai változásai és más megatrendek hatására ezek a struktúrák
átalakuláson mennek keresztül. Annak érdekében, hogy az ország, és a vállalkozások ebben a helyzetben a lehető legtöbbet tudják elérni, fontos feltárni,
megismerni ezeknek a hálózatoknak a lényegét, a globális beszállítói hálózatok
működését, a hálózatok irányításának jellemzőit, az innovációs folyamataikat,
hatásukat a helyi gazdaságra.
A Jövő Értékláncai Kiválósági Központ (JÉKK) azzal a céllal jött létre, hogy kutatásokat végezzen a globális értékláncok és beszállítói hálózatok jellemzőiről
és jövőbeli fejlődési irányukról a hazai gazdaság fejlődése érdekében. A munkában a BGE mindhárom karának munkatársai részt vesznek, külsős munkatársakkal, doktorandusz és egyetemi hallgatókkal együtt.
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„E” szekció
Gazdaságinformatika oktatásának kihívásai
szekcióelnök: Gábor András
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A gazdaságinformatika tanterv
problémaalapú újratervezése
1CSÁKI CSABA - 2GÁBOR ANDRÁS - 3SZABÓ

ZOLTÁN - 4BORBÁSNÉ SZABÓ IL-

DIKÓ

Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1csaki.csaba@uni-corvinus.hu, 2andras.gabor@uni-corvinus.hu,
3zoltan.szabo@uni-corvinus.hu, 4ildiko.szabo2@uni-corvinus.hu
Az üzleti információs rendszerek programjainak oktatása több forrásból is fokozott és állandó nyomással néz szembe. Egyrészt az informatika rendszerek és
az azok alapját képező technológiák is gyorsan változnak, másrészt a BIS diplomások jövőbeli munkaadóinak elvárásai eltérnek (és szintén változnak). Ezen
túlmenően a hallgatók digitális tájékozottsága és a magas technológiai színvonalú oktatási megoldásokkal szembeni elvárásaik is nőttek, illetve az új pedagógiai módszerek is egyre nagyobb teret nyernek. Ezt a helyzetet tovább bonyolította a közelmúltbeli világjárvány nyomán a vegyes tanulási megoldások iránt
fellépő igény. Ezeknek a kihívásoknak való megfelelés megköveteli a felsőoktatási intézményektől, hogy új módszereket találjanak a gazdaságinformatikai
(nemzetközileg Business Information Systems - BIS - vagy egyes területeken
Business Informatics néven futó) képzési programok megvalósítására. Az ebben
a tanulmányban ismertetett megközelítés a teljes tanterv újratervezését javasolja
(ahelyett, hogy csak egyes kurzusokat vagy a tantárgyak tartalmi viszonyait "javítanánk"). A javasolt újratervezés a The Open Group Architecture Framework
(TOGAF) keretrendszer köré szerveződik, és a problémaalapú tanulást, valamint
a legfejlettebb online oktatási módszereket alkalmazza. A javaslat elemeit (Business Process ReEngineering, röviden BIPER) egy nyári egyetem keretében
teszteltük VR-technológia és online együttműködési eszközök használatával.

Meleg Ágnes
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Tapasztalatok az online tanulási
környezet működéséről
1SARRÓ- OLÁH BERNADETT

- 2FODOR SZABINA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1bernadett.olah@stud.uni-corvinus.hu, 2szabina.fodor@uni-corvinus.hu
Jól ismert tény, hogy a Covid-19 világjárvány jelentős változásokat hozott a mindennapokba; a szabadidő, a munka és az oktatás terén is új igények és lehetőségek kerültek felszínre. A felsőoktatásban például a hirtelen érkező
digitalizációs elvárás speciális alkalmat jelentett arra, hogy közelebbről megvizsgálhassuk az online tanulási jelenlét detektálható lenyomatait. Ezek alapján pedig a megtapasztalt jellegzetességek képesek láthatóvá tenni a kurzusokhoz,
feladatokhoz vagy akár hallgatókhoz köthető mintázatokat. Jogos kérdés lehet
azonban, hogy miért fontos mindez. A mi nézőpontunkból az eredmények lehetőséget adnak arra, hogy jobban megértsük a tanulók online térben való viselkedését és motivációit, majd ezeket a tapasztalatokat figyelembe véve képesek
legyünk fejleszteni az oktatás hatékonyságán.
A vizsgálat fókuszában a Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem négy kurzusának hallgatói aktivitásai kerültek. Két első-, és két másodéves, alapképzésben
részt vevő csoport adatait vizsgálatunk. Az naplófájlok forrása a Moodle tananyagmenedzsment rendszer és a hozzá kapcsolódó egyéb platformok voltak.
A keletkezett több milliós nagyságú adathalmaz értelmezéséhez pedig kvantitatív adatelemzési eszközöket választottunk, amelyek által az eredményeink átláthatóvá és általánosan elfogadott módszerekkel validálhatóvá váltak. Ugyan a
minta nem reprezentatív a teljes magyarországi felsőoktatásban részt vevő hallgatók online tanulási szokásaira, de izgalmas betekintést adhat a digitális oktatás egy metszetébe.
Végül pedig az eredmények értékelése több szinten vált lehetségessé; egyrészt
a teljes vizsgált minta, másrészt az egyes kurzusok, sőt, sok esetben a hallgatók
egyedi tanulási mintái is feltárultak. A tapasztalatok rámutatnak az aktivitások
időbeni eloszlására, az átlagos időbeni ráfordításokra, valamint arra, hogy milyen eltérésekkel jellemezhetőek a részben vagy teljesen digitális tanulási környezetben rögzített kurzusok. Ezek alapján belátható, hogy milyen fontos adatok
állnak rendelkezésünkre pusztán a tanulási folyamat melléktermékeként. Továbbá, az eredmények attól válnak igazán értékessé, hogy rámutatnak, az adatelemzési eszközök használatával az oktató akár valós időben is visszajelzést
kaphat a csoportja aktivitásáról, a forráspreferenciájáról és az időráfordításról.
Mindezeket egybevetve pedig következtetéseket tudunk levonni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet még inkább a hallgatók egyedi igényeihez és képességeihez igazítani a tanulási környezetet.
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„F” szekció
Döntéstámogatás,
digitalizáció, digitális érettség
szekcióelnök: Kosztyán Zsolt Tibor
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Pénzügyi termékek ügyfélközpontú
tervezési folyamatának bemutatása és értékelése
1FEHÉR

PÉTER - 2VARGA KRITSZTIÁN
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1peter.feher@uni-corvinus.hu, 2krisztian.varga@uni-corvinus.hu
A Budapesti Budapesti Corvinus Egyetemen 2017 óta foglalkozunk Design
Thinking alapú tervezéssel és fejlesztéssel, amely egy erőteljesen ügyfélközpontú, valódi problémákat feltáró és azokat hatásosan megoldó projektmódszertan. Az elmúlt öt évben több területen is, de főként pénzügyi szolgáltatások tervezésénél használtuk a módszertant. Évről évre minimum két workshop keretében, 1 vagy maximum 3 napos sprintek során használtuk a módszertant, így öt
év, és több mint 10 workshop tapasztalatait mutatjuk be tanulmányunkban.
Emellett kiemelten megemlítendő még a Fintech Menedzser szakirányú továbbképzésünkön szerzett tapasztalat, hiszen ott két féléves Capstone projekt keretében történik pénzügyi szolgáltatások Design Thinking alapú tervezése.
Az általunk az évek során folyamatosan tökéletesített, Design Thinking alapú
folyamat a következő részekből áll: 1) Felfedezés, melynek során kijelölésre kerül a projekt célja, feltárásra kerül a célterület (ez esetünkben valamilyen pénzügyi kapcsolattal is rendelkező folyamat), és a cél az ügyfelek minél jobb megismerése, megfigyeléssel, kérdőív és interjú alkalmazásával; 2) Értelmezés, melynek során az előző fázis tapasztalatai alapján összeállításra kerülnek az ügyfélperszónák, az ügyfélutak (tehát például egy pénzügyi jellegű ügyintézési folyamat melynek során az ügyfél különböző „érintkezési pontokban” kerül kapcsolatba a szolgáltatóval), és meghatározásra kerülnek a valós ügyfélproblémák,
melyek közül kijelölésre kerül az, amellyel a továbbiakban foglalkozni fogunk; 3)
Ötletelés, melynek során a kiválasztott probléma potenciális megoldási lehetőségi kerülnek feltárásra és elemzésre, ebből alakul ki egy kezdeti megoldás-csomag, amely a pénzügyi terület miatt általában fintech vállalkozásként lenne
piacosítható; 4) Kísérletezés, melynek során a megoldáscsomag megfelelőségének ellenőrzése történik meg a valós ügyfelekkel; 5) Fejlődés, amikor a megoldáscsomag elnyeri végső formáját az ügyfél-visszajelzések alapján.
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Az utolsó két fázis során iteratívan kerül meghatározásra és tökéletesítésre a
megoldás üzleti modellje, így nyeri el az új pénzügyi szolgáltatás a végső formáját.
Az előadás során bemutatásra kerülnek az elmúlt öt év tapasztalatai, melyek
mind az ügyfélközpontú fejlesztési lehetőségeket sikeresen implementálni tervező szervezetek számára, mind az ilyen módszertanokat az oktatási portfólióba
beépíteni tervező felsőoktatási intézmények számára értékesek lehetnek.

Magyar kis- és középvállalatok digitalizációra való
hajlandóságának vizsgálata a Covid-19 járvány és
egyéb aktuális külső hatások tükrében
GALAMBOS ÁDÁM
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: dusi96@gmail.com
Az utóbbi évek járványügyi, világ politikai es makrogazdasági krízisei folyamatos
nehézségek elé állítják valamennyi ország kis- és középvállalatait. Rendkívül
fontossá vált, hogy a gazdaság szereplői rugalmasan tudják alakítani vállalati
céljaikat, stratégiájukat, képesek legyenek alkalmazkodni es fennmaradni a kedvezőtlen gazdasági környezetben. A digitalizáció ebben lehet kitűnő eszköze a
KKV szektornak, hiszen digitális folyamatok, adat alapú döntések és skálázható
informatikai megoldások segítségével nem csak túlélési esélyeiket növelhetik,
de még versenyelőnyre is szert tehetnek és újfajta, magasabb szintű digitális
szolgáltatásokkal akár új lehetőségeket teremhetnek maguknak.
Kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam mennyire állnak készen a magyar
KKV-k, hogy működésüket tudatosan digitalizálják. Ennek első lépcsőjeként azt
vizsgáltam meg, hogy mennyire elterjedt megoldás a magyar KKV-k körében
ERP rendszerekkel a folyamatokat digitalizálni és mennyire tekinthetők az ERP
rendszerek a digitalizáció katalizátorának a KKV szektorban. Emellett arra is próbáltam választ keresni, hogy a tradicionális ERP rendszerek mellett mennyire
elfogadottak azok diszruptív technológiai megoldások, melyek lehetővé tették az
ipar 4.0 létrejöttét.
Kutatási kérdéseimre interjúk és kérdőívek segítségével kerestem a válaszokat.
Annak érdekében, hogy több oldalról is megvizsgáljam a kérdéseimet végül 12
KKV vezetőjével készítettem interjút, illetve egy a KKV-k digitalizációs hajlandóságára fókuszáló kérdőívet is kiküldtem 1425 KKV számára, illetve 14 interjút
készítettem ERP tanácsadókkal és egyéb szakértőkkel. A szakértői interjúk során főleg olyan szakemberekkel beszéltem, akiknek nagy tapasztalata van a
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KKV szektorban, az ERP rendszerek kiválasztásában és bevezetésében, valamint akik aktívan részt vesznek a magyar piacon működő vállalatok digitális
transzformációjában. Az interjúk készítése és a kérdőívek kiküldése még a Covid
harmadik hulláma idején történt, így az azóta kialakult válsághelyzetek hatását
további kutatásban szükséges értékelni.
Kutatásom eredményeképp jól látható, hogy Magyarországnak még sokat kell
fejlődnie a digitális érettség terén, hiszen lényegesen el van maradva az Európai
Unió többi országától a vállalatok által használt digitális technológiák és azon
belül is az integrált vállalatirányítási rendszerek felhasználásában. A magyar
KKV-k jellemzően csak akkor gondolkoznak el szervezetük és működésük átalakításán, fejlesztésén, ha valami kikényszeríti azt. Leggyakrabban akkor valósul
meg a változtatás ha már a vállalkozás működése túl komplex ahhoz, hogy ERP
rendszerek nélkül átlátható legyen.
Jelenleg Magyarországon a KKV-k nagyon kevés információ alapján döntenek
arról, hogy milyen rendszert vezessenek be. Nem terveznek hosszútávon előre
azzal, hogyan fogja őket támogatni a rendszer abban az esetben, ha változnának, bővülnének az üzleti folyamataik. Ennek következményeként a rendszereik
hamar elavulhatnak és csak gátolják a vállalatot a fejlődésben. Sokszor a kellő
előkészületek hiányában a rendszer nem megfelelően támogatja a vállalat működését.
A közeljövőben várhatóan egyre nagyobb igény lesz a KKV-k körében arra, hogy
ERP rendszerekkel támogassák vállalataikat. A digitalizációnak köszönhetően
folyamataik hamarabb érik el azt a komplexitási szintet, ahol már érdemes vállalatirányítási rendszert bevezetni. A kutatásom alapján a KKV-k rendkívül nyitottak arra, hogy működésüket digitalizálják. Legfőbb motivációjuk, hogy működési költségeiket csökkentsék és hogy pontosabb üzleti előrejelzéseket tudjanak
készíteni. Ennek megvalósítására akár olyan Ipar 4.0 technológiákat is alkalmaznának, mint a Big Data, mesterséges intelligencia, vagy IoT. A blockchain technológiának az elfogadottsága még jelenleg alacsony.
A KKV-k körében egyre inkább megjelenik az igény, hogy ERP rendszerekkel
támogassák és digitalizálják folyamataikat, azonban ennek a minőségi megvalósítása nem teljesen garantált. Fontos a KKV szektor oktatása, illetve szükséges olyan piaci kényszerek kialakítása is, amik kikényszerítik, hogy megfelelő
megoldások szülessenek a KKV-k digitalizációs projektjeinek megvalósítására.
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Szemantikus OLAP rendszerek fejlesztési lehetőségei
MOLNÁR GÉZA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: geza_molnar@freemail.hu
Az utóbbi évtizedben a nem strukturált adatok (pl. szövegek) mennyisége sokkal
nagyobb mértékben nőtt, mint a strukturált adatoké. Ez nem kis mértékben a
közösségi médiának és az okos eszközök elterjedésének köszönhető. A nagy
mennyiségű adat tárolása egyelőre nem okoz gondot, mivel a tároló eszközök
ára az utóbbi időben jelentősen csökkent, kapacitásuk viszont közben növekedett. A nem strukturált adatok feldolgozásával viszont más a helyzet. A nagy
adatmennyiség miatt sokszor reménytelen, hogy ilyen feladatokat manuálisan
végezzünk el. Ezért manapság különösen fontos, hogy olyan számítógépes eljárásokat dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi a strukturálatlan adatok feldolgozását és elemzését.
A nem strukturált adatok feldolgozása, mint probléma sok részterületet érint, többek között a tudásreprezentáció, a szemantikus technológiák, az adat-, web-, és
szövegbányászatot, a mesterséges intelligencia részterületeit ezen belül a tanuló algoritmusok témáját is. A struktúra alkotás fontos eszközei a szemantikus
technológiák, ezek közül az ontológiák, amelyek egy adott terület fogalmi leírását
adják meg. Segítségükkel egy adott területre jellemző fogalmak és a közöttük
lévő kapcsolatok definiálhatók.
Kutatási témám a szemantikus technológiák (elsősorban ontológiák) adattárházakban való felhasználásával kapcsolatos. Olyan megoldásokat vizsgálok, amelyek lehetővé teszik a strukturált és nem strukturált adatok együttes elemzését
az adattárház/üzleti intelligencia rendszerekben. Az ilyen rendszereket a szakirodalomban szemantikus (exploratory) OLAP rendszereknek is nevezik.
Előadásom során – a szakirodalomban elérhető modelleket felhasználva – két
exploratory OLAP prototípus fejlesztésének menetét szeretném bemutatni. A
prototípusok egy helpdesk/ticketing rendszer hibabejelentéseinek szöveges
adatait használják fel. Mivel ezen a szakterületen jelenleg nem elérhető megfelelő ontológia, ezért a prototípusok létrehozása során ennek kifejlesztése is a
feladat részét képezte. Az általam készített változat nem fedi le az egész
ticketing területet, elsősorban a hibabejelentésekre (incidensek) fókuszál. A
ticketing ontológiákból két verziót is készítettem. Az első verzió egy kétszintű
taxonómia, amely elősegíti a szemantikus keresést az incidensekben. Az ontológia második (továbbfejlesztett) verziója az osztály-alosztály kapcsolaton kívül
más kapcsolatokat, tulajdonságokat is tartalmaz.
Köszönetnyilvánítás: Az előadás a TKP2020-NKA-02 projekt támogatásával készült. Az TKP2020NKA-02 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program program finanszírozásában valósult meg.
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Automatikus döntéshozatal digitális
adatok feldolgozásával a GDPR előírásainak tükrében
MIHALY AVORNICULUI
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: Avornicului.MihalySzilard@uni-bge.hu
A mesterséges intelligencia azon technológiák együttesének a megnevezése,
amelyek nemcsak a sokrétű adatok programmatikus feldolgozására képesek,
hanem saját folyamataik fejlesztésére is. A gépi tanulás adatvédelmi elemzése
szempontjából fontos fogalom az automatizált döntéshozatal. Az automatizált digitális adatkezelésen alapuló döntéshozatal során technológiai eszközök révén,
emberi beavatkozás nélkül születik döntés. Ez profilalkotás nélkül is megtörténhet.
A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy lehet úgy automatizát egyedi döntéshozatallal
kapcsolatos rendszereket létrehozni, hogy azok az érintettek számára kellően
átláthatóan működjenek az általuk produkált eredmények szempontjából, így a
személyes adatok tekintetében megfeleljenek az átláthatóság követelményének.
A GDPR a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság alapelveit egyszerre nevesíti, így azoknak minden adatkezeléssel kapcsolatban egymásra tekintettel és egyszerre kell érvényesülniük.

Egy mikrovállalkozás digitális érettségének
növelése mobilapplikáció segítségével
1PÉNTEK ÁDÁM

- 2PIEROG ANITA - 3KOVÁCS KRISZTIÁN - 4BOTOS SZILVIA
Debreceni Egyetem
E-mail: 1pentek.adam@econ.unideb.hu, 2pierog.anita@econ.unideb.hu,
3kovacs.krisztian@econ.unideb.hu, 4botos.szilvia@econ.unideb.hu
A mikro- és kisvállalkozások gazdasági hatása és abban elfoglalt helye kiemelkedő, leginkább a lokális környezetében. A felmérések azt mutatják, hogy a digitális érettségük elmarad a kkv szektor többi tagjától, a nagyvállaltokhoz képest
pedig jelentősen. Ez a lemaradás igen jelentős versenyhátrányt jelent. Több felmérés is bizonyította, hogy a COVID-19 által teremtett helyzet sem csökkentette
ezt a lemaradást és nem tudta kényszeríteni ezen méretű vállalkozásokat a hogy
a digitális felkészültségüket jelentősen javítsák. Igen jellemző üzletmenet a mikro
vállalkozásoknál az, hogy van a vezető látja el az összes adminisztrációs és
menedzsment feladatot. Annak ellenére, hogy a mikrovállalkozások igen jelentős foglalkoztatók a magyar gazdaságban, jellemzően mégis folyamatosan pénzés humánerőforrás hiánytól szenvednek. Amely a digitalizáció segítségével sok
esetben enyhíthető.
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Tanulmányunkban egy Hajdú-Bihar megyei mikrovállakozás digitalizációs fejlesztését mutatjuk be. Egy kérdőíves felmérés segítségével igazoltuk, hogy milyen jellegű digitális eszközöket használnak.- Elsősorban a mobil eszközökre fokuszálva. Vizsgáltuk, hogy adminisztrációs szempontból, milyen terhelésnek
vannak kitéve ezek a vállalkozások. A levont következtetések hatására egy
mikrovállalkozó működését térképeztük fel és esettanulmány jelleggel próbáltuk
a digitális érettségét növelni. A vállalkozóval készített interjú alapján megállapítottuk, hogy üzletmenetében az online, vagy IKT eszközök nem jellemzőek, nem
is nagyon tudja mit és hogyan tudna alkalmazni. A folyamatainak feltárását követően megállapítottuk, hogy ingyenes rendszerek használata mellett egy teljesen személyre- és az üzletmenetére szabott applikáció segítségével, képes lesz
a digitális érettségét érdemben növelni. Az újgenerációs mobilapplikáció fejlesztő megoldások által lehetőségünk van, viszonylag rövid idő alatt, rugalmas
egy-egy részfeladat ellátására alkalmas mikroapplikációkat fejleszteni. Az alkalmazás lefejlesztése és bevezetése után megmegvizsgáltuk a hatását a cég
eredményességére és hatékonyságára. Az eredmények azt mutatják, hogy egy
kisebb beruházási költséggel is jelentősen mindkét mutatója a bevezetést követő
1-6 hónapban.

Kvantuminformatika a közgazdaságtanban:
Lehetőségek és kihívások
1SZABÓ MIHÁLY - 2FODOR

SZABINA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1mihaly.szabo@stud.uni-corvinus.hu, 2mihaly.szabo@stud.unicorvinus.hu
A kvantum-számítástechnika (quantum computing; qc) egy feltörekvő informatikai paradigma, amely a kvantummechanikai elvek kihasználásával jelentős számítási előnyöket kínál a hagyományos klasszikus számítástechnikával szemben. Így a kvantum-számítástechnika algoritmusai várhatóan számos összetett
és napjainkban nehezen megoldható probléma megoldásához fog hozzájárulni
megannyi alkalmazási területen, mint például a gyógyszertervezés, az adattudomány, a tiszta energia, a pénzügyek, az ipari kémiai fejlesztés, a biztonságos
kommunikáció és a kvantumkémia.
Az elmúlt években mind a kvantumhardver-fejlesztés, mind a kvantumszoftverek/algoritmusok terén elért előrelépések a kvantum informatikát sokkal közelebb hozták a valósághoz. Az ipari szereplők (pl. IBM, D-Wave, SpinQ) által számos kvantumszámítógép-architektúra született és egyes példányok már kereskedelmi forgalomban is kaphatók. Ezekre a rendszerekre szabványos programozási nyelveket és fejlesztői környezeteket hoztak létre. Így a fizikusok után az
alkalmazott felhasználási területeken kutatók számára is megnyílt a lehetőség,
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hogy kiaknázzák a kvantumhardverekben rejlő potenciált. A gépi tanulási és az
optimalizálási feladatok kutatása jelenleg a kvantumalgoritmusok fejlesztésének
fókuszában állnak, melyeket megszámlálhatatlan tudományterület aktívan használ. A közgazdaságtan számos olyan problémával foglalkozik, amelyek esetében a kvantumszámítógépeken futtatott algoritmusok kedvező tulajdonságai várhatóan előnyökkel járnak.
Jelen munkánkban bemutatjuk az elmúlt években történt fejlődést a kvantumszámítástechnika területén és a szakirodalom alapján feltárjuk a fő kutatási
irányvonalakat. Hiszen a kvantum-számítástechnikával kapcsolatos megjelent
szakirodalom szisztematikus áttekintése felbecsülhetetlen értékű lehet a terület
jelenlegi helyzetének megértéséhez és az elkövetkező években megoldandó kihívások azonosításához.
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Poszter előadások
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Evaluating the effects of flexibility on project planning
databases and indicators
GERGELY NOVÁK
University of Pannonia
E-mail: gergely.novak@continental-corporation.com
Traditional project management is being increasingly replaced by flexible
methods, such as agile, hybrid and extreme project management. The popularity
of flexible approaches is growing significantly in non-software areas as well.
Nevertheless, only a few methods can address projects of a flexible nature, and
neither project databases, nor topological, time-related or resource-related
indicators are available for them in the literature.
To represent the different types and attributes of project plans, such as individual
and multiple projects, programs, single- and multiple execution modes and
demands, this study proposes a unified matrix-based model (UMP). Using this
model, a compound matrix-based project database (CMPD) was constructed,
that combines 15 existing heterogeneous project libraries from the literature,
including 32 datasets, both artificial and real-life data, and supports flexibility.
A flexible structure generator (FSG) is also proposed to generate flexible tasks
and dependencies to be able to analyze the effects of flexibility on topology and
demand-related indicators, adapted from the literature. This study gives
flexibility-dependent versions of the complexity, time-related, and resourcerelated indicators of individual projects that can also be applied to multi-projects.
To make a controlled flexible structure generation possible, a flexibility parameter
can be specified, and new indicators addressing flexibility were also introduced.
To validate the model and the corresponding parameters, a software
development project plan from the automotive industry was used.
Using correlation graphs, the relations between structure- and demand-related
indicators were analyzed. The results of the comparison of the simulated and
real-life databases show that the interpretation range of the indicators is very
different, but with flexibility, the problem can be solved. Decisions from the
planning phase can be greatly improved by considering indicator values of
minimal and maximal (demand) structures generated by the FSG. In addition,
users can test both traditional and flexible project scheduling algorithms with the
constructed open database.
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Agilis érettség versenyképességre gyakorolt hatásai
DÁVID ATTILA
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: attila.david@stud.uni-corvinus.hu
A mesterszakos dolgozatom „A hazai kis- és középvállalkozásként működő informatikai szolgáltató és fejlesztő cégek versenyképességének és
sikertényezőinek vizsgálata” címmel készült el 2020-ban. Ebben a dolgozatban
a Szerb László és kollégái által létrehozott Kis- és Középvállalatai Versenyképességi Indexből (KKVI) kiindulva próbáltam meg azokat a kulcsfontosságú tényezőket azonosítani, amelyek elengedhetetlenek egy kkv szektorban működő
informatikai fejlesztő cég sikerességéhez. A dolgozat kutatási fejezetében különböző méretű és szerkezetű, de elsődlegesen bér/projekt alapú fejlesztésekkel
foglalkozó kis-és mikrovállalkozások vezetőivel készítettem interjúkat. Az ezekből készült kivonatok szolgáltak később a kvalitatív kutatás alapjául, amely
„Notice-Collect- Think” (NCT) metódussal történt, valamint egy erre a célra alkalmas CAQDAS (Computer-assisted qualitative data analysis software) segítségével, az Atlas.ti-vel. A dolgozat eredményeképpen sikerült azonosítani 11
olyan tényezőt, amelyek megléte vagy hiánya meghatározó a bér/projekt alapú
szoftver fejlesztéssel foglalkozó cégek számára. Négy tényező azonban ezek
közül is kimagasló fontossággal bír, ezek a következők voltak: megfelelő képzettségű és szervezettségű csapat, megfelelő likvid tőkeellátottság, használt
technológia, hírnév. Ez a négy terület mind párba állítható Barney és Grant erőforrás alapú megközelítésével, ami nem meglepő lévén Szerb László és társai
munkája elsődlegesen a két fent említett kutató munkáján alapszik. Éppen ezért
ez a kutatás nem hoz új megállapításokat csupán igazolja a szakirodalomban
leírtak megfeleltethetőségét az informatikai vállalkozásokra is.
A most tervezendő dolgozat egy új szellemben, de továbbra is elsődlegesen az
erőforrás alapú megközelítés irányából vizsgálná az informatikai fejlesztő cégeket azon belül is azokat, amelyek projekt alapon végeznek fejlesztéseket. A dolgozat arra alapozna, hogy a korunkban divatos agilis szoftverfejlesztési módszertanok úgy, mint scrum, kanban, extreme programing stb. elsődlegesen az
erőforrások hatékony elköltését és kihasználtságának eredményes maximalizálását célozzák, változó környezeti feltételek mellett. A versenyképesség erőforrás alapú megközelítései pedig arra vezetik vissza a vállalkozás sikerességét,
hogy az milyen erőforrásokkal és kompetenciákkal rendelkezik, valamint, hogy
milyen hatékonysággal tudja azokat hasznosítani. Erre a gondolatmenetre felülve tettem meg azt a feltételezésemet, hogy azok a vállalkozások, amelyek az
agilis szoftverfejlesztési gyakorlataikat magasabb szinten - magasabb érettségi
fokon – végzik, azok az erőforrások hatékonyabb kiaknázása révén sikeresebbek tudnak lenni versenytársaiknál. Erre azonban a jelenlegi szakirodalomban
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és kutatásokban semmilyen bizonyítékot nem találtam eddig. A kutatási probléma tehát, hogy nem lehetnek a vállalkozások biztosak abban, hogy egy bizonyos szint felett érdemes további erőforrásokat bevonniuk az agilis érettségük
növelésére, mivel nem bizonyított, hogy ebből piaci előnyt tudnak kovácsolni.
A dolgozat célja, hogy a cáfolja vagy igazolja azt a feltevést, hogy az agilis érettség kauzális kapcsolatban van a vállalkozás versenyképességével. A vállalkozások érettségi szintjének mérésére már létező keretrendszer az Information
Systems Audit and Control Association (ISACA) CAPABILITY MATURITY
MODEL INTEGRATION (CMMI) for DEV 2.0 modellje kerülne felhasználásra.
Amely 2018-ban látott napvilágot és az első olyan ISACA által készített CMMI,
ami már agilis vállalkozásokra is alkalmazható. A 800+ oldalas kiadvány célja,
hogy egy érettségi modellt kínáljon informatikai vállalkozásoknak és ezeket
olyan iparági „best practice” -kel támogassa meg, amelyek segítségével a vállalkozások képesek saját érettségüket előre mozdítani. A vállalkozás versenyképességének mérésére pedig a már korábban is említett Szerb László és társai
által készített modellt szeretném igénybe venni.
A tervezett kutatás egy komparatív esettanulmány lenne, amelyben 2-3 vállalkozás historikus és jelenlegi állapotának felmérésével és a kapott eredmények öszszehasonlításával szeretném megállapítani, hogy az agilitásuk érettségében bekövetkező változások milyen hatással voltak a versenyképességükre.

Improvements of the EGAL+ metaheuristic algorithm
for solving exercise generation problems with a
significantly larger number of elements
1BALÁZS DÖMSÖDI -2BLANKA LÁNG

Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: 1balazs.domsodi@stud.uni-corvinus.hu, 2blanka.lang@uni-corvinus.hu
Generating diverse exercises that meet precisely defined quality requirements to
measure students' knowledge in different topics can be a very complex task,
especially when a large amount of data needs to be processed. In my
presentation, I would like to describe the current state and future development
plans of the EGAL+ harmony search metaheuristic algorithm, which aims to
provide a solution to this problem. With the previously developed version of
EGAL+, our primary goal was to make the program easy to use even for nonexpert users and now we intend to significantly increase the amount of data that
the algorithm can process. Our most important tools for this are optimization
methods through the complete reorganization of the program's logic. While the
previous version of the program required many restrictions regarding the input
data - for example, the number of tasks that could be processed or the number
OGIK’2022
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and length of the generated exercises - our latest developments eliminate any
restrictions that could limit the intended use. I will present how we transformed
the program from an interpreted scripting language to C++ in an object-oriented
way, using complex data structures and how we implemented a substantially
optimized design of existing functions in a metaheuristic program environment to
achieve more results significantly faster, practically allowing the program to work
with bigger sets of data and also opening up new ways for further development.

Investigating Erasmus mobility exchange networks
with gravity models
1DÉNES

KISS - 2ZSOLT TIBOR KOSZTYÁN - 3NÓRA OBERMAYER
University of Pannonia
E-mail: 1denes921120@gmail.com, 2kzst@gtk.uni-pannon.hu,
3obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu
The Erasmus mobility exchange program is one of the largest cooperation and
mobility networks in the world; however, the driving forces of the mobility
exchange program are still questionable. The integration of various databases
and including new indicators, such as crimes, collaboration and culture, called
the 3Cs in our model, offer us new insights into the driving forces of mobility. In
contrast to most studies, this research is based on the entire Erasmus network,
which is investigated at both institutional and regional (NUTS3 or county) levels.
The advantage of investigating entire mobility networks is that it helps avoid
sampling distortions. Nevertheless, the interpretation is more challenging than
with other investigation scopes, since most identified factors act as indicators
rather than proxies of the driving forces of mobility exchanges. Despite this
interpretation difficulty, conclusions about the entire network can only be drawn
by examining the whole mobility exchange network. In this study, the network of
Erasmus student exchange programs between 2008 and 2013 are investigated
both overall and separated by subject area. The study identifies the individual,
institutional, county-wide driving forces of mobility. One of the main interesting
findings that the applied gravity models suggest is that there are three principal
driving forces, national culture, collaboration and crime dimensions of the host
countries, which have not yet been studied in terms of Erasmus exchange
networks.
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A személyiségtípusok szerepe a
szoftver projektek tervezésében
1HARTA PÉTER - 2ZSOLT

TIBOR KOSZTYÁN
Pannon Egyetem
E-mail: 1peterharta96@gmail.com, 2kzst@gtk.uni-pannon.hu
A projektmenedzsment és a humán-erőforrás menedzsment napjaink egyik legfontosabb problémája a szakemberek magas fluktuációja. A fluktuáció ugyanis
nemcsak megnehezíti a projektek tervezését, hanem a vállalatok tudástőkéjére
(különösen a vállalatspecifikus tudástőkét) is negatív hatással van. A szoftver
projektek esetében ez különösen nagy kockázatot jelent, hiszen a projektcsapatok tudástőkéje központi szerepet játszik a szoftver minőségét, a fejlesztési időt
és ezáltal a projekt összköltségét illetően. Erre a problémára már több lehetséges megoldást is kifejlesztettek. Egyik ilyen megoldás a lehető legmagasabb
csoportdinamika elérése már a projekt kezdetén a megfelelő kiválasztási módszer útján. A magasabb minőségű kapcsolatok által ugyanis bizonyítottan csökkenthető a fluktuáció. A módszer egy esetleges csoporttag kiesése esetén is
hasznos lehet, mert így előre megadhatjuk a következő, a kiesett csoporttag szerepét betöltő személy kívánt jellemzőit.
A szinergiaalapú módszereknek legnagyobb problémája azonban a szinergia
mérése. Nem mondhatjuk biztosan, hogy két csoporttag hatékonyabban tud
együtt dolgozni egy feladaton, hacsak ezt le nem mértük. A lehetséges kapcsolatok azonban a csoporttagok számával n(n-1)/2-vel változnak, ami nagyobb
csoportok esetében igen időigényes méréseket követel meg.
Jelen tanulmányban ennek a kiküszöbölésére adtunk javaslatot azt feltételezve,
hogy a hatékony együttműködés két ember között szoros kapcsolatban áll azok
személyiségtípusaival. Célunk az volt, hogy megmutassuk a Belbin féle csoportszerepek között milyen lehetséges szinergiahálózat írható fel és ez hogyan befolyásolja az alapvető szoftver projekt ütemezési problémát. Az optimalizálás feladatot genetikus algoritmussal végeztük Matlab környezetben, az eredmények
kiértékelésére pedig modern statisztikai módszereket használtunk. Ezt követően
vállalati adatok felhasználásával pontosítottuk a hálózat értékeit, melyhez a korábbi évek tapasztalatait és a vizsgált személyek csoportszerepeit használtuk
fel. Tanulmányunk fontos bemenetként szolgálhat a szinergialapú projekttervezésben, ugyanis a szinergia alapú szoftver projekt ütemezési problémának ezen
irányú továbbfejlesztése lehetőséget adhat a szinergiahálózat pontosabb felállítására és a hatékonyabb csapatösszeállításra.
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Questionnaire on the usability of e-services
GÁBOR VITÁLYOS
John von Neumann Computer Society
E-mail: gabor@vitalyos.hu
Survey
The e-service quality department (of the John von Neumann Computer Society)
deals with the usability, e.e. the quality of use of e-services.
In recent years, we have presented one interesting chapter of the research
(OGIK2017, OGIK2019, OGIK2021) respectively, and this year we have
compiled a questionnaire, to investigate, which UX problems users are sensitive
to. The questionnaire is based on the previously developed Information Architect
Reference Model (IARM). It consists of 40 questions.
The esteemed audience of the conference will also be asked to participate in the
research and fill out the questionnaire.
Extract from the questionnaire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
This questionnaire is for you if you do your work, or a significant part of it, in the
virtual environment of the Internet. We are interested in how you feel at work in
this interactive, digital ecosystem that surrounds us. Due to the increase in the
amount and intensity of internet work, it is timely to examine this. We develop a
proposal on the usability of Internet services, and we incorporate the lessons
learned from the answers into the proposal.
The questions do not refer to individual e-services, but to general problems of
the Internet, independent of the service.
A) While getting to know a portal.
If you don't know the exact name of what you're looking for, it is effective to
arrange the material of the portal so that you could even look through it with your
eyes. Without this possibility, we have the unsettling feeling that we have missed
something, or that we should search further.
●
●
●
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The Search Engine shows a result, but it cannot be found on the
corresponding portal.
The search within the portal is difficult, and it is not even clear in which
part of the portal you are searching (e.g. also in the captions?)
The structure of the portal is confusing. You can't watch it all the way
through, because there is (can't be seen) neither a beginning nor an end.
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B) Forms problems
●

●

●

The form is a kind of document. A unified form management has not
developed on the Internet, as e.g. document management has evolved.
That's why some development communities (including governments)
surprise us with their own half-baked form handlers.
The form is a kind of document, so you have to be able to look through
it/page through it blankly, while filling it out and also after filling it out, just
like on paper. The lack of this creates an uncomfortable feeling, we feel it
is an obstacle and a source of error.
The form looks different (different layout, design) when the form is still
virgin, different when filling it out, and different when we look back later. It
is difficult to recognize that it is the same virtual sheet of paper.

D) Online stores. Dates, prices, products
●
●

●

The online store's catalog does not provide enough information about the
products. For example, there is no zoomable photo of the product that is
clearly visible and shows all sides. Or the size is missing.
There is no date on the pages of the portal (but not only at the online
store: e.g. event advertising, railway timetables, other posts) or on the
documents that can be downloaded from there. Neither the creation nor
the last modification.
The availability of service providers/stores is incomplete or out of date.
The imprint on the portal is incomplete or not found at all, e.g. the phone
numbers are not active, etc.

E) Error handling problems
●

●
●
●

No error message if I messed something up. Instead, something goes
wrong that I might not even notice on the screen. A simple version of this
is if I typed the wrong letter and nothing happens, but I don't understand
why not.
There is an error message, but it cannot be understood.
There is an error message, perhaps understandable, but the
consequences are not clearly stated: we can continue, go back, or
whatever.
The error message indicates that there may be an error with the service
provider. However, it is not known whether the software notified the service provider, or whether it was the customer's fault, and it is not known
how.

Conclusions
●

The problems raised in the previous questions stem largely from the fact
that the standards for the relationship between humans and computers on
the Internet, or more precisely between the Internet service provider and
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the client, have not yet been developed. We face individual, ad-hoc, halfbaked solutions.
Do you agree with the above statement: 0-no, 1-partly, 2-completely
How important is this issue: 0-not at all, 1-less, 2-increasingly important
●

Are you interested in participating in the rest of the research in some
way? If so, write your title in the field below

End of the extract from the questionnaire <<<<<<<<<<<<<
We expect to receive a few dozen responses. This will be a non-representative
but indicative result.

QR kód azonosítási problémák a logisztikában
1UDVAROS JÓZSEF

- 2GUBÁN MIKLÓS - 3FORMAN NORBERT
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: 1udvaros.jozsef@uni-bge.hu, 2guban.miklos@uni-bge.hu,
3forman.norbert@uni-bge.hu
Egy vállalat termékeinek és készleteinek nyomon követhetősége és nyomon követése ma már a vállalat tartósságának alapvető tényezője. A készletgazdálkodás kiemelkedő jelentőségű, mivel minden egyes tárolt termék a vállalkozás értékének egy részét képviseli, és a vezetők számára fontos, hogy ismerjék az
általuk kezelt raktárkészlet aktuális állapotát. Ezért stratégiai szempontból nagyon fontos a készletgazdálkodás helyes gyakorlatainak bevezetése, hogy ismerjék és kezeljék az áramlásokat. A készletgazdálkodás egyes feladatai nagyon igényesek az emberi erőforrásokban. A drónok áttörést jelentő technológiát
jelentenek a raktári készletgazdálkodásban, mivel lehetővé teszik a valós idejű,
gyors és pontos készletnyilvántartást, miközben minimalizálják az ellátási lánc
érdekelt feleinek működési költségeit.
Drónok segíthetnek az iparnak az automatizálható és fárasztó feladatokban,
mint például a leltározás és a termékek nyomon követhetőségének megőrzése
érdekében rendszeresen végzett feladatok. Az ilyen feladatoknál, különösen, ha
azok nem megbízható harmadik féltől származnak, alapvető fontosságú annak
megállapítása, hogy az összegyűjtött információ érvényes vagy valós.
A drónok által támogatott leltározás számos megoldandó feladatot generál, mint
például az optimális útvonaltervezést, figyelembe véve a raktár adottságait és a
drón technikai tulajdonságait. A raktárkészlet drónok által végzett leltározása különböző módszerekkel történhet. Megoldásunkban egy olyan módszert alkalmazunk, amikor a drón képet készít a polcrendszer rekeszeiről és a képet továbbítja
egy központi számítógépnek adatfeldolgozásra. Ekkor a számítógép a képből
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felismeri az árun található QR kódot és azonosítja. A számítógépes adatfeldolgozás felgyorsítja a folyamatot, hiszen a drónnak nem kell foglalkozni mással,
mint a képek elkészítésével és a polcrendszer bejárásával.
A QR kód képből való kinyerése, több akadályba ütközik. Ideális eset, ha a kép
elkészítése a QR kóddal pontosan szemből történik, valamint a QR kód nem
sérült és síkfelületen található. Ahhoz, hogy a QR kódok könnyen felismerhetővé
váljanak, különböző képfelismerési technikákat kell alkalmazni. A képeket több
szemszögből kell megvizsgálni, és olyan szempontok szerint javítani, mint az
élesség, a torzítás és deformálás. Ebben segíthet a mesterséges Intelligencia.

Day-ahead scheduling models of renewable
powerplants
1KAROLY POCSAROVSZKY - 2ANDREA

KŐ
Corvinus University of Budapest
E-mail: 1kpocsarovszky@gmail.com, 2andrea.ko@uni-corvinus.hu
Electricity cannot be stored in large quantities, and therefore a balance between
demand (power consumption) and supply (power production) needs to be
maintained at both national and international levels. When a new consumer
appears (e.g. a household switches on the electricity, or starts an appliance), the
power plant generation must adapt. Similarly, in the event of a decrease in
consumption, a power plant must be shut down or at least its generation capacity
reduced. The system operator is responsible for ensuring a continuous balance
and controlling generation.
However, there are power plants whose production fluctuates continuously.
These are renewable power plants (more specifically solar and wind). The
system operator (MAVIR) must therefore not only ensure that consumption
generation is balanced, but also that feed-in is controlled. If, for example, wind
generation increases, it will have to reduce the injection of other power plants to
maintain a balance. Unfortunately, however, there are few plants outside
renewable generation that can be controlled quickly (with the right gradients).
As renewable energy increases, non-renewables will have to increase, or be
imported expensively from abroad to maintain the balance. In addition, the use
of solar and wind energy, which is the most affected by this problem, will then
become significantly more expensive because the investment and operating
costs of the power plants that produce the replacement energy will be built into
the price. Moreover, since efficiency is worse at the maximum rated output at
partial load, this also increases the price.
To maintain the system, all energy production must be scheduled: each day, the
next daily production, broken down by quarter; each month, the next month's
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valley, peak, and trough production, broken down by day; and its annual
production, in December each year, for the following year.
All parties have an interest in being able to forecast as accurately as possible.
The system operator is concerned with the sake of operation and optimal service
on the grid, and the renewable generator is concerned to sell the energy it is
obliged to transfer at the highest possible profit.
The incentive to keep to the schedule is based on Hungary’s Government Decree
299/2017 (X. 17.), which penalizes deviations from the predetermined production
in several bands in different ways - a feed-in tariff or a surcharge per kWh, which
the plant must pay. It can be seen from the mentioned government decree that
the deviation thresholds set are very high in some cases, up to 50%, so keeping
to the schedule is a very difficult task and can only be achieved with excessive
errors in the absence of a proper procedure.
To avoid this, the presentation addresses the procedures resulting in a
forecasting system supporting the scheduling of renewable generation, which is
able to generate a forecast at the plant level and thus provide a complete
scheduling service to both the plants and the system operator.
To achieve this result, it is necessary to integrate a large amount of data from
many sources (generation, environmental, weather, energy sales, etc.) into a
common data warehouse, which forms the basis of the system. Specific data
integrated with such a source system include historical renewable production
data, meteorological forecasts, and local microclimate data measured by an
existing sensor network, which are meteorological columns equipped with
sensors measuring environmental and weather parameters that can be deployed
at any location. Examples of such environmental parameters are temperature,
precipitation, wind speed, solar intensity, humidity, etc.
The integration of these and the exploration of the interrelationships between
them is also part of the business process, as is the adaptation of the model,
which thus creates a highly complex space for our practice and research.
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Robotizált folyamatautomatizálás a mindennapokban
1NAGY ZSOMBOR - 2DOBÁK DÓRA - 3LEBOVICS-SAGATIO VIKTOR
1,2Budapesti

E-mail:

Gazdasági Egyetem, 3Innio Group
2dobak.dora@uni-bge.hu,
3zsombornagy@mail.com

1zsombornagy@mail.com,

Napjainkra az Ipar 4.0 folyamatos térnyerése elérte az irodákat is. A kutatás tárgya az RPA (Robotizált folyamatautomatizáció) technológiája, működése és
mindennapi szerepe.
A UiPath platformján szerzett tapasztalatok alapján, két különböző esettanulmányon keresztül kerül bemutatásra a modell.
A fentebb említett modell optimális alkalmazási területe a nagyvállalati szektor,
melynek segítségével humán- és anyagi erőforrás, illetve idő takarítható meg.
Nagymértékben redukálható a hibák száma, ezért kifejezetten alkalmas pénzügyi területen történő felhasználásra. Az emberi interakciók pontosan modellezhetőek, így bármilyen tetszőleges platform vagy szoftver robotizálható.
A kutatás célja az RPA technológiáját, mint megoldást közelebb hozni a különböző gazdasági szereplőkhöz és munkavállalókhoz. Hétköznapi példák segítségével megismertetni a benne rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, melyek segítségével hatékonyabban, pontosabban és alacsonyabb költségekkel végezhetőek
a mindennapi tevékenységek.

Szimulációs modell tervezése a vállalkozásokhoz
kapcsolódó szolgáltatási logisztika folyamatainak
hatékony újraszervezése érdekében
SZABÓ KÁROLY
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: szabokaroly88@gmail.com
A vállalkozások mindennapi logisztikai folyamatai, mint az ellátási lánc fő folyamatai, egy olyan több tényezős rendszert alkotnak, amely igen összetettnek
mondható. Ezen rendszereket jellemzően befolyásolja az adott gyártási technológia, az infrastruktúra rendelkezésre állása, a közlekedés, de akár az időjárás
és egyéb ad hoc tényezők is. Annak ellenére, hogy több tényezős, gyakran nehezen előre jelezhető rendszerekről beszélünk, mégis érdemes a szimulációjukkal kiemelten foglalkozni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az utóbbi évtizedek
tapasztalati alapján a logisztikai folyamatok hatékonyság-növelésével kimagasló
versenyelőny érhető el.
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Digitális technológia adoptálásának következményei
egy vállalat piaci értékére befektetői perspektívákból
LOVÁSZ GERGELY
Pécsi Tudományegyetem
E-mail: lovasz.gergely@ktk.pte.hu
A COVID-19 világjárvány felgyorsította az online tevékenységekre való átállás
erőfeszítéseit, az online platformok elterjedése pedig lehetőséget ad a régóta
piacon lévő nem technológiai vállalkozásoknak is, hogy kilépjenek a globális piactérre. Korábbi kutatásokból már ismert, hogy az innovációs képességek és a
hatékonyság javulását is eredményező digitális technológiákba való befektetés
növelheti a termelékenységet, miközben új vagy kibővített növekedési lehetőségeket kínál a cégeknek.
A digitális átalakulás útjára indítása – pénzügyi tőkében, humántőkében és a
marketingben elszámolható – többletbefektetéssel jár, melynek pénzügyi és
egyéb nem számviteli információinak kinyilatkoztatásának relevánsnak kell
lennia a piaci érték szempontjából is, mivel erősen befolyásolja a részvényeseknek a vállalat értékére vetített értéknövelési céljait. Kutatásom középpontjában
a digitális tevékenységek vállalatértékelésre vonatkozó hatásainak vizsgálata
áll. Célom, hogy jellemezzem azokat a cégeket, melyek a digitális transzformáció
útjára léptek, és értékeljem a technológiák alkalmazásának pénzáramlásokra vonatkozó értékelési és teljesítménybeli előnyeit.
Míg a részvények (az alsó-felső korlátok nélküli) árát a kereslet és a kínálat határozza meg, addig egy cég értékének a várható cash flow szabja a határokat.
Az ár reaktív, az érték proaktív, a konvergenciát okozó katalizátor hiányában az
ár akár hosszú távon is eltérhet az értéktől. A kutatás során, iparági besorolást
követően, a cégek digitális tevékenységeik nyilvánosságra hozatala alapján képzett, megtérülési indikátorként is alkalmazható portfóliókba kerülnek csoportosításra. A technológiai átvétellel foglalkozó számos tanulmány egyik fő empirikus
kihívása az új technológiákba történő befektetések azonosításának nehézsége.
A módszertani fókusz egy olyan proxy változó azonosítására tesz kísérletet,
mely megragadja a nem technológiai cégek új digitális technológiák adoptálásának számviteli teljesítménymutatóira és gazdasági karakterisztikájára gyakorolt
hatásait. Ez megteremtené a lehetőséget annak további tanulmányozásához,
hogy befektetői szemszögből a digitális tevékenységek növekedésével a cég
szorosabban mozog-e együtt a technológiai cégekkel, mint a nem digitalizálódott
iparági szereplőkkel. Ez alapján feltételezhető lenne, hogy a cég értéke nő a
digitális tevékenységeik növekedésével.
A digitális tevékenységeket meghatározó értékelések (statisztikai jelentőséggel)
a befektetés megtérülésével és a könyv szerinti piaci értékkel való összefüggés
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mérésére szolgálhatnak, következésképpen regresszálhatóvá lesz a napi hozamok és a kumulatív abnormális hozamok alapján. Gyakorlati szempontból a digitális technológiákba történő befektetés pozitív hatással van a vállalat értékére,
de ezt nehéz megragadni a pénzügyi kimutatásokban. Feltételezéseim szerint,
a cégek digitális tevékenységeivel kapcsolatos kutatásokból történő kereskedésből befektetői profit érhető el. A fejlett piacokról elérhető adatokat a megfelelő
elemzési és értékelési módszertannal párosítva iránymutatóként alkalmazhatjuk
feltörekvő piaci szereplők digitalizációval kapcsolatos kinyilatkoztatásai során.
Motiváció Teljesítmény optimalizáló/előrejelző indikátor fejlesztése. Alapot képezhet-e nem pénzügyi információ az árazásra?
Célkitűzés (a) digitális technológia (DT) alkalmazásának vállalati teljesítményre
és üzleti értékére gyakorolt hatásának mérése (b) az immateriális javak hatásának mérése (beleértve az új vagy megváltozott tényezőket) a vállalati teljesítményre és üzleti értékére vetítve
Hipotézis A magasabb immateriális érték nagyobb digitális kapacitást, magasabb szintű digitális közelséget, és ezáltal magasabb gazdasági és számviteli
vállalati értéket eredményez. Vice verse?

IT modellezés: UML diagramok készítésének
nehézségei Gazdaságinformatikus szakos hallgatók
számára
1BAJÁK IMRE - 2KUSPER GÁBOR - 3BAJÁK SZABOLCS

1,3Budapesti

Gazdasági Egyetem, 2Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
E-mail: 1bajakimre@hotmail.com, 2gkusper@aries.ektf.hu,
3bajak.szabolcs@uni-bge.hu

A Gazdaságinformatikus szak egyik célja a szak képzési és kimeneti követelményei szerint, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek az infokommunikációs
folyamatok modellezésére.
A folyamatok modellezésének egyik lehetséges, és egyik legtöbbször használt
eszköze az UML használata, mely egy gyakorlati, objektum orientált modellező
megoldást jelent grafikus jelölések használatával, egységes nyelvezettel és
standardizált diagramokkal.
A Gazdaságinformatikus hallgatók számára, akiknek képeseknek kell lenniük üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére az UML modell ismerete és
értő használata kulcsfontosságú.
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Jelen cikkünkben azokról a nehézségekről számolunk be, amelyekkel tapasztalataink szerint a hallgatók szembesülnek az UML modellel történő ismerkedésük
során, bemutatjuk, melyek azok a leggyakoribb hibák, melyeket elkövetnek, és
azt, hogy milyen módszerekkel segíthetők ezen problémák kezelésében.

A Digiméter projekt bemutatása
PINTÉR RÓBERT
Budapesti Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: robert.pinter@uni-corvinus.hu
A Digiméter kutatássorozat a kkv szektort méri évente 2 alkalommal, hogy hogyan állnak a digitalizációban: egy általános méréssel ősszel és egy speciális
témájúval tavasszal. 2020-ban és 2022-ben a koronavírus hatásával foglalkoztunk tavasszal, hogyan hatott ez a kkv-k működésére, digitális innovációs lehetőségeire, 2021-ben pedig a digitális marketinggel. Az őszi általános mérések
hat tématerületet vizsgálnak (digitális felületeken való jelenlét, mindennapok menedzselése digitális eszközökkel, vállalkozások adatvezérelt működtetése, online marketing, informatikai biztonság és digitális pénzügyek), 50 kérdésből álló
kérdőívvel, közel 600-800 cégből álló többszörösen rétegzett mintavétellel (5+
fő, 10+ millió árbevétel).
A reprezentatív adatfelvételi időszak zárása után a kkv-k szabadon kitölthetik
ugyanazt a kérdőívet a digimeter.hu oldalon (az "Én Digiméterem" menüpont
alatt) és így képet kaphatnak arról, hogy hol tartanak a többiekhez képest, miben
kellene javítaniuk.
A kutatásokból készül sajtóközlemény, cikkek, gyorsjelentés és az általános őszi
mérésből egy bővebb elemzést is tartalmazó brosúra, amely grafikonokkal,
elemzésekkel és a fejezetek végén összefoglalókkal mutatja be a kkv-k eredményeit. 2022-től megkezdődött az eredmények tudományos jellegű feldolgozása
a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetében.
Az előadás a 2020-2021-2022-es őszi mérés főbb eredményeit mutatja be. A
100 fokú fő index értéke 2022-ben 41 lett (2021-ben és 2020-ban is 40), tehát
nincs érdemi elmozdulás a három mért évben egymáshoz képest. Nem látni,
hogy évről-évre gyarapodnának, araszolnának előre a kkv-k a digitalizáció terén.
Az a sokk, ami 2020-ban a koronavírus okozta lezárásokkal és kényszer
digitalizációs helyzettel érte a magyar kkv-kat tartós hatásokat tudott elérni, nem
átmenetiek azok a digitalizációs intézkedések, amelyeket 2020-ban hoztak a
kkv-k, tehát nincs érdemi visszarendeződés akkor sem, amikor már a koronavírus lecsengeni látszik és nem lenne indokolt átmenetileg bevezetett megoldásokat, eszközöket és folyamatokat megtartani.
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Ugyanakkor a hat alindex egyike sem változott szignifikánsan 2022-re, amit értékelhetünk negatívan és pozitívan is:
- negatívan: legalább egy-két alindexben szívesen látna a kutató előrelépést
(vagy azért, mert nagyon alacsony az értéke, emiatt könnyen növelhető lenne,
vagy azért mert jó lenne látni, hogy a magyar vállalkozó "vérszemet" kapott az
elmúlt két év tapasztalatai alapján, vagy mert folyamatosan vannak digitalizáció
programok / pályázatok)
- pozitívan: továbbra is fennáll a lehetőség, hogyha egy vállalkozás intenzívebb
digitalizációba kezd idehaza, akkor talál olyan területet, ahol hamar fel tud zárkózni az átlaghoz vagy annál jóval magasabb fejlettséget tud elérni (pl. értékesítés és marketing), illetve általában véve is megugorható / meghaladható a kkvk digitalizációs szintje azoknak, akik úgy döntenek, hogy a 2022 év végén kibontakozni látszó gazdasági recesszió, az elszabaduló energiaárak és a megnövekedett infláció hatására hatékonyság javításba kezdenek, aminek alapvető eszköze a digitalizáció és az adatvezérelt működés erősítése
A fő index és az alindexek tekintetében a top 20%-nál sincs szignifikáns változás
- vagyis a legjobbak is beérik azzal, ahová eljutottak. A jövőre vonatkozóan megfogalmazható az az elvárás, hogyha a jövő évi kutatásig velünk marad a receszszió és az infláció (a prognózisok szerint ez lehet a helyzet), akkor 2023-ban
lehet szignifikáns előrelépés a hatékonyságnövelést támogató digitalizáció terén.
A tavalyi évhez hasonlóan a fő- és alindexek szintjén látható mozdulatlanság a
mélyben azért helyenkénti szignifikáns fejlődés és visszalépés elegyét mutatja
(tehát ez a kettő kiegyenlíti egymást). Ezeket röviden körbejárja az előadás az
alábbi területeken.
 DIGITÁLIS JELENLÉT: pl. honlap megléte, frissítési gyakorisága,
webáruház megléte, látogatói visszajelzések gyűjtése (pl. chat) közösségi
médiás jelenlét, Google Cégem és Google Maps jelenlét, e-mail használat
 DIGITÁLIS MINDENNAPOK: pl. home office, munkavégzést- és
szervezést támogató szoftverek, kommunikációs eszközök, IT-s kolléga /
cég alkalmazása, szerver / VPN / távoli elérés / mobilalkalmazás
használata
 VÁLLALKOZÁSVEZETÉS: pl. vállalatirányítási rendszer használata,
okostelefonos eszközök használata, működés során keletkező adatok
gyűjtése a döntéshozatal előkészítéséhez és ennek módja, digitális
eszközök használata a HR-ben
 ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING: pl. ügyfélkapcsolat, ügyfélszerzés (pl.
online hirdetés), e-kereskedelem.
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DIGITÁLIS PÉNZÜGYEK: pl. számlázás és könyvelés, elektronikus
számla kibocsátás és befogadás, online és mobil banki szolgáltatások
INFORMATIKAI BIZTONSÁG: pl. VPN használata, jogosultságkezelés,
azonosítás és jelszóvédelem, biztonsági másolat készítése.

A Digiméter projekt további megismerésében az alábbi oldalak segítenek még:
 A honlap elérhetősége: https://digimeter.hu/
 A kutatásokból készült gyorsjelentések és a kutatásból készült éves
riportok (brosúrák) itt érhetők el: https://digimeter.hu/kutatasok/
A
kutatásaikról
megjelent
sajtóközlemények
itt
olvashatók:
https://digimeter.hu/media/
 Minden, ami megjelenik a Digiméterrel kapcsolatban (cikk, interjú), az
kikerül az alábbi oldalukra is: https://digimeter.hu/rolunk-irtak/
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