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Kertészné Gérecz Eszter 
 

Előadás címe: A törvényalkotás az Országgyűlés alapvető üzleti területe 

Az előadásban az Országgyűlés törvényalkotási feladatát meghatározó tör-

vényi keretekről, az informatikával szemben támasztott követelményekről, a 

törvényalkotásban részt vevő szervezetekről és személyekről, azok kapcso-

latáról, valamint a hivatalos tájékoztatási feladatokról és elvárásokról sze-

retnék áttekintő képet nyújtani a legfontosabb informatikai eszközök bemu-

tatásával. 
 

2014. április 28. 11:15-12:00, 18-as terem 

 

 

 

 

Fritsch Róbert 

Fővárosi Vízművek 

informatikai igazgató 
 

Előadás címe: Közművállalati informatika 

Az előadásban bemutatásra kerül a közművállalati informatika felépítése, a 

vállalatirányítási rendszer és annak közműspecifikus vonatkozásai, térin-

formatikai rendszer és a műszaki információs rendszerek. A viziközmű és 

közművekre jellemző workforce management alkalmazás feladatköre is 

megvilágításra kerül. Az előadásban kitérünk a közműveknél alkalmazott 

Scada rendszerek fő jellemzőire és alkalmazási területére. Bemutatjuk azo-

kat a speciális szakterületeket, pl. vízminőség-méréssel kapcsolatban, me-

lyek a viziközmű ágazatban jellemzőek. A hallgatók betekintést kapnak, 

hogy egy közművállalat életében melyek azok a fókuszterületek, melyet az 

informatikának ki kell szolgálnia. 
 

2014. május 5. 11:15-12:15, 18-as terem 

 

 

 

 

Racsmány Dömötör 

Könyvtárellátó 

informatikai vezető 
 

Előadás címe: Tankönyv ellátás informatikai kihívásai 

- A tankönyvellátás informatikai háttere, 

- vállalati informatika működési modellje, 

- ERP rendszer bevezetés tapasztalatai 
 

2014. május 5. 12:40-13:40, 18-as terem 

 

http://www.mvisz.hu/


 

 

Sándor Szilárd 

GIRO Zrt. 

informatikai igazgató 

 

Előadás címe: Hazai elszámolásforgalom megvalósításai, kapcsolódó IT 

problémák/lehetőségek 

- Elszámolás forgalom alapfunkcióinak megvalósítása 

- Aktuális IT témák áttekintése, gyakorlati tapasztalatok 

- Virtualizáció 

- Tárolómenedzsment 

- OpenSource alkalmazások 

- Mire figyeljünk szoftver licence-elésnél? 

- Automatizált tesztelés 

- Napközbeni elszámolás forgalom bevezetése, projekt tapasztalatok 

 

2014. május 12. 11:15-12:15, 18-as terem 

 

  

Papp Tibor 

Díjbeszedő Zrt. 

outsourcing igazgató 

 

Előadás címe: Készpénztől a mobilfizetésig - Fizetési módok evolúciója a 

díjbeszedés folyamatában, illetve támogató IT megoldások 
- A díjbeszedés folyamatának evolúciója 1949-től napjainkig 

- Támogató IT megoldások az első számítógépektől a mobilfizetésig 

- Elektronikus számlabemutatás és fizetés (Díjnet - EBPP) 

- Számlafizetés és mérőóra leolvasás mobil applikációval 

 

2014. május 12. 12:40-13:40, 18-as terem 

 

 

 
 

 

Pap Gyula 

Magyar Posta 

IT vezérigazgató-helyettes 

 

Előadás címe: A Posta informatikája és a jövő stratégiája 

 

2014. május 19. 11:15-12:15, 18-as terem 

 



 

 

 
 

 

Lillin Ferenc 

Vodafone 

Informatikai igazgató 

 

Előadás címe: Informatikai környezet egy távközlési vállalatnál – hason-

lóságok és eltérések más iparágakhoz képest 
 

2014. május 19. 12:40-13:40, 18-as terem 

 

 

 
 

 

Braun Péter 

OTP 

Elnöki főtanácsadó 

 

Előadás címe: Banki informatika 

 

2014. május 26. 11:15-12:15, 18-as terem 

 

 

 

 

Ábrahám Péter 

Bonafarm Csoport 

Informatikai, beszerzési és integrációs igazgató 

 

Előadás címe: IT konszolidáció és kontrolling a mezőgazdaságban és 

élelmiszeriparban 
Az IT szerepének az üzleti területekre vonatkozó innovációs hatása ma már 

alapvetés. Az új technológia trendek és innovációs lehetőségek mennyisége 

olyan mértéket öltenek, amelyek lekezelése, kiaknázása óriási kihívást je-

lent egy vállalat életében. A kérdés, hogyan tudjuk ezt támogatni az IT olda-

láról. Megfelelő-e a szervezeti struktúránk, a kommunikációnk az üzleti 

területekkel? Rendelkezünk olyan - üzleti - tudással, amely szükséges eh-

hez? Milyen kontrolling rendszer támogatja az IT költségek elszámolását 

ahhoz, hogy transzparensen és ne fekete dobozként lássák a felsővezetők a 

tevékenységünket? 

 

2014. május 26. 12:40-13:40, 18-as terem 

 


