
               
 

MEGHÍVÓ 
 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) 

Felsőoktatási Tagozata 
az Óbudai Egyetem, Társadalom, Informatika és Gazdaság 

Kutatócsoport (TIG) közreműködésével 
 

tisztelettel meghívja Önt 

 

a „Hogyan tovább Magyarország  

az Európai Unióban, a globális világban?”  

című előadás- és vitasorozat 

152. konferenciájára 

melynek témája 

„A digitális világ kihívásai a XXI. században” 
 

 

Időpont: 

2022. március 24. (csütörtök) 14.00-17.00 óráig 
 

Helyszín: 

Óbudai Egyetem 
(Budapest VIII., Tavaszmező u. 17.)  

TA. III. emelet 321. 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
 

Megnyitó: 

JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese, Felsőoktatási 

Tagozatának elnöke, a rendezvény levezető elnöke 
 
 
Előadások: 

 
“Az ember-robot együttműködés és a technostressz” 
Előadó: PROF. DR. habil. LAZÁNYI KORNÉLIA Ph.D. 
egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai 
Kar, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 
 

 
“Digitális oktatás: az átállás tapasztalatai” 
Előadó: SZIKORA PÉTER Ph.D., a Társadalom, Informatika és 
Gazdaság Kutatócsoport vezetője, Óbudai Egyetem, Keleti Károly 
Gazdasági Kar 
 
 
“A digitalis világ jogi aspektusai” 
Előadó: DR. POKÓ DIÁNA ügyvéd, dr. Réder Ügyvédi Iroda,  
a GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozatának társelnöke 
 
 
“Digitális kompetencia és biztonságtudatosság a fenntarthatóság 
szemszögéből” 
Előadó: NYIKES ZOLTÁN Ph.D., Milton Friedman Egyetem 
 

 
“Nem-nulla, nulla, NULL a relációs adatbázisokban” 
Előadó: KESZTHELYI ANDRÁS Ph.D., a Társadalom, 
Informatika és Gazdaság Kutatócsoport alapító tagja, Óbudai 
Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 

 

SZÜNET, BÜFÉ 



“Kockázatvállalási hajlandóság és az informatikai biztonsági 
tudatosság kapcsolata” 
Előadó: FEHÉR-POLGÁR PÁL, a Társadalom, Informatika és 
Gazdaság Kutatócsoport alapító tagja, Óbudai Egyetem, Keleti 
Károly Gazdasági Kar 
 

 
“A digitalis világ és a kriptopénz kapcsolata a XXI. században” 
Előadó: BÁLINT KRISZTIÁN, Óbudai Egyetem, Keleti Károly 
Gazdasági Kar 
 

 
“Az információmenedzsment szerepe a családi vállalkozások 
működésében” 
Előadó: KATONA FERENC Ph.D., a Kis- és 
középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos műhely 
vezetője, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 
 

 
“Az analóg EMBER a digitalis társadalomban” 
Előadó: TICK ANDREA Ph.D. habil, a Kollaboratív 
tudásplatform kutatócsoport vezetője, Óbudai Egyetem, Keleti 
Károly Gazdasági Kar 
 

Zárszó: 

SZIKORA PÉTER Ph.D.
 

A rendezvényről videofelvétel készül, 

                    amit nyilvánosságra hozunk. 

 

 

A konferencia támogatója: 

 
 

A részvétel ingyenes!



A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 
 
 

a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás 

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) 

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, 

gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek, 

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű 

tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és 

érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet. 

 
A Szövetség célja 

A gazdaság és a tudomány élénkítése, 
fejlesztése érdekében az értékek termelésének, 
védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, 
kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás, 
állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás), 

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának 
(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás), 

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak, 

a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és 

a Kárpát-medencei együttműködésnek, 

mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 

 
A GTTSZ közhasznú nonprofit szervezet, 

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek 

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé, 

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja 

a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, a 

szakemberek véleményeinek és javaslatainak hasznosítását 

a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, pártoló és 

jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 


