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A rendezvény címe 
Modern Technológia – Biztonság – Jog 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, 
konferencia, kerekasztal-
beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, 
tudományos ülés,  
workshop, filmvetítés stb.) 

online konferencia 

Tudományterület 
Állam- és jogtudomány, hadtudomány 

A rendezvény időpontja 
2021. november 12. 

A rendezvény helyszíne 
online, Google Meet  
csatlakozás az alábbi linken: meet.google.com/jsm-bzav-uwg 

Szervező intézmény(ek) 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar, Katonai 
Nemzetbiztonsági Tanszék, Katonai Nemzetbiztonsági 
Kibertér Műveleti Szakcsoport; SmartLaw Research Group 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

dr. Kelemen Roland (kelemen.roland@ga.sze.hu) 

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

https://jtt.sze.hu/hirek/modern-technologia-biztonsag-jog-
cimu-konferencia-a-magyar-tudomany-unnepen 
 

Szinopszis, összefoglaló,  
programterv 
(röviden ismertetve) 

A modern technológia vívmányai jelentős hatást gyakorolnak 
az egyén, a társadalom és az állam működésének 
hétköznapjaira. A konferencia célja, hogy áttekintse, hogy a 
modern technológia következtében milyen biztonsági 
kockázatokkal kell szembenézniük az egyéneknek, vagy az 
állami intézményeknek, intézményrendszernek, valamint 
ennek milyen állam- és jogtudományi kapcsolódásai vannak. 
 
Levezető elnök: Dr. Magyar Sándor (NKE Nemzetbiztonsági 
Intézet) 
1000 - 1010 Megnyitó Dr. Ganczer Mónika (SZE ÁJK, TK JTI) 
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
1010 - 1030 Dr. Pongrácz Alex (NKE ÁNTK): Gondolatok a 
biztonsági állam egyes aspektusairól 
1030 - 1050 Dr. Farkas Ádám (NKE HHK): A kibertér ködében: 
gondolatok és kérdések a kibertér és a biztonság állami és 
társadalmi kihívásairól 
1050 - 1110 Dr. Karácsony Gergely (SZE ÁJK): Az 
arcfelismerő rendszerek korlátai és kockázatai a digitális 
térben 

1110 – 1120 kávészünet 
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1120 – 1140 Dr. Glavanits Judit (SZE ÁJK): A kiberbiztonság 
ès a fogyasztóvédelem közös metszete 
1140 – 1200 Dr. Gosztonyi Gergely (ELTE ÁJK): Az internetes 
cenzúra orosz és kínai megoldásai 
1200 – 1220 Dr. Kelemen Roland (SZE ÁJK, NKE HHK): 
Radikalizálás, dezinformálás és tömegpszichózis modern 
köntösben: a hibrid konfliktus kibertérben 
1220 – 1230 Dr. Szépvölgyi Enikő (SZE ÁJK): Gyermekek 
biztonsága a kibertérben - kihívások és lehetséges válaszok 

 


