
 

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.



              
 

                   
  

                  

 MEGHÍVÓ 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) 

Felsőoktatási Tagozata 

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKE) és 

a Heves Megyei Szakképzési Centrum (HMSZC) közreműködésével 

 
tisztelettel meghívja Önt a 

„Hazánkban a társadalom és a tudomány, valamint  

a technológia egymásra hatása a digitalizáció korában” 
című konferenciára. 

 
 

Időpont: 

2022. október 24. (hétfő) 10.00-12.00 óráig 
 

Helyszín: 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Líceum Épület, I. emeleti Díszterem 

(Eger, Eszterházy tér 1.) 

 
A konferencia támogatója: 

 



 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA 
 
 
 
10.00  -     Megnyitó: 

                   PROF. DR. KROÓ NORBERT, a GTTSZ elnökhelyettese 
 
 
                    Köszöntő: 
                    DR. CSÁFOR HAJNALKA, az EKE  
         oktatási rektorhelyettese 
 
 
                  A konferencia levezető elnöke: 

         JANZSÓ ANTAL, a GTTSZ főtitkárhelyettese,  
                    Felsőoktatási Tagozatának elnöke 
 
 
 
 
                    Előadások: 

 
10.10 -      „Tudományos fejlődés a digitalizáció korában” 

                   Előadó: PROF. DR. KROÓ NORBERT akadémikus,  
       fizikus, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos Akadémia  
       
 

10.40 -      „Főbb kihívások a Magyar K+F+I rendszerben” 
                   Előadó: DR. SZABÓ ISTVÁN, a Nemzeti Kutatási,  

       Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi  
       elnökhelyettese 

 

 

 11.10 -        “A digitális társadalom jelenségei” 
                    Előadó: DR. habil TICK ANDREA  

        egyetemi docens, a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke 
 

 

 

 



11.30 -      „Tudomány és technológia: lehetséges válaszok az  

       energiaválság társadalmi és gazdasági hatásaira  

       a digitalizáció korában” 
                   Előadó: DR. SZÁNTÓ ÁKOS egyetemi docens, EKE  

       Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaság- 
       tudományi Intézet, Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 

 
 
11.50 -        Zárszó 

DR. TÁNCZOS TAMÁS tanszékvezető egyetemi docens, 
az EKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja,  
a Gazdaságtudományi Intézet igazgatója 

             
 
 
 
 
 
 

A rendezvényről videofelvétel készül, amit nyilvánosságra hozunk. 
 

 

Részvételére számítunk! 
 
 
 

 

 
Szabó Sándor főtitkár s.k. 

 
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

 
 
 
 
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor s.k.               Fábri Eufrozina kancellár s.k. 

 
     Eszterházy Károly Katolikus                         Heves Megyei Szakképzési  
                     Egyetem                                                         Centrum 



 


