
 

 

Gyorsértékelés a konferencia tapasztalatairól 
 

„Ipar 4.0 Jogi-társadalmi-gazdasági kihívások”, KRE ÁJK GVI jubileumi konferencia 

Magyarok Háza, Budapest, 2019. április 25.  

Előadók és résztvevők 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és annak Gazdaság- és 

Vezetéstudományi Intézete jubileumi konferenciája mintegy 150 résztvevővel és közel 50 

előadóval nagy sikerrel valósult meg 2019. április 25-én. 

A konferencia a kar történetében több tekintetben fontos előrelépést jelentett: saját 

konferenciaként első volt az intézet történetében. Mind a hallgatóság, mind az előadók 

tekintetében nyitott jelentkezést biztosított, és ezt egy viszonylag nagy résztvevői létszám 

mellett valósította meg. 

A négy plenáris előadás után öt szekcióban folyt a munka, ami mind az előadók kiválasztásánál, 

mind a hallgatóság szervezésében komoly feladatot jelentett. Az elkészült prezentációkat és 

absztraktokat a kari honlapon (az előadók hozzájárulásával), az előadásokat 

konferenciakötetben jelentetjük meg. 

A résztvevők, előadók fele-kétharmada érkezett a Károli Gáspár Református Egyetemről, míg 

a fennmaradó része az ország minden részéről, egyetemekről, kutatóintézetekből, kisebb 

számban országos, kormányzati és helyi szervezetektől, technológiai cégektől. Ezen belül 

kiemelkedett a Corvinus Egyetem, amely 10 hallgatót és 7 előadót adott. Az előadók között 

jelentős súlyt képviselt még a Szent István Egyetem négy előadóval. Bár a konferencia nem 

nemzetközi volt, de különleges kapcsolat miatt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem két 

hallgatót és egy előadót delegált.  

A konferencia közvetett módon is erősítette a kar és az intézet kapcsolatrendszerét, mert a 

konferencia résztvevőinek toborzása – részben a szervezés célra rendelkezésre álló korlátozott 

idő miatt – olyan nagy szakmai szervezetekkel együttműködésben történt, mint a Magyar 

Közgazdasági Társaság, a Humán Szakemberek Országos Szövetsége, a Magyar Logisztikai 

Beszerzési és Készletezési Társaság, a Regionálistudományi Társaság vagy a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége.  

Előadások és témák 

A konferencia a Kar jellegéhez méltóan valódi interdiszciplináris esemény volt, ahol sok 

tudomány, mindenekelőtt a jog, közgazdaságtan és a társadalomtudományok képviseltették 

magukat.  

Ezt az interdiszciplináris jelleget erősítette a plenáris előadás, ahol Dr. habil. Homicskó 

Árpád, a KRE ÁJK dékánhelyettesének jogi, társadalomtudományi,  etikai-filozófiai 

megközelítésű előadását Prof. Dr. Czakó Erzsébet, a Corvinus Egyetem intézetvezető 



egyetemi tanárának közgazdasági, gazdaságtörténeti előadása követte. Ezután Dr. Csillik 

Péter, az MNB vezető közgazdasági tanácsadója, a KRE egyetemi docensének nagyívű 

gazdaságfilozófiai előadása hangzott el. A plenáris ülésen Dr. Becskeházi Attila államtitkár, a 

KRE ÁJK egyetemi docense tartott előadást a gazdasági és társadalmi verziók fejlődéséről és 

Vöő Kristóf, cégvezető-tanácsadó, korábban a KOM Okos mérés Zrt. vezérigazgatója a 

technológia cégek szempontjaival foglalkozott, érdekes gyakorlati példákon keresztül. A 

plenáris ülést lezárandó Dr. habil. Lóth László és Dr. habil. Szuchy Róbert által vezetett 

érdekfeszítő kerekasztal-beszélgetés felszínre hozta az előadások közös elemeit és vitapontjait, 

kiemelve a legfőbb mondanivalójukat. 

A szekcióülések is az interdiszciplináris jelleget erősítették. Öt témakörben: (1) 

makrogazdasági-ellátási láncok, (2) mikrogazdasági-vezetéselméleti, (3) jogi, (4) 

társadalomtudományi és (5) nemzetközi-nagytérségi témakörökben lettek megszervezve. A 

szekciókat nagy előadói és hallgatósági érdeklődés jellemezte, alkotó és élénk vita alakult ki 

egyes kérések körül.  

A Kar és az Intézet jó híre 

A konferencia sikere, a szervezés és a résztvevők széles bázisa, a kar oktatóinak és diákjainak 

aktív részvétele együttesen azt eredményezik, hogy a konferencia jól aktivizálta a belső 

erőforrásokat, a kapcsolatrendszereket, és mozgósította a Kar és az Intézet ismertségét jó 

hírének erősítése érdekében. 

 

 

 


