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A rendezvény érdekességei: 

 társadalmi felelősségvállalási program keretében történő rendezés 
 hazai és külföldi szervezetek önzetlen együttműködésében történő rendezés 
 a résztvevők számára ingyenes konferencia 
 minden tudományterület képviselője előtt nyitott a rendezvény: az űrkutatástól az 

irodalomtörténetig sokféle téma fordul elő a konferencián, amelyek összefüggéseinek feltárása 
„izgalmas intellektuális csemege” lehet 

 három új tudományos folyóirat bejelentése fog megtörténni – ezek címe: „OxIPO”, „Lélektan és 
hadviselés” és „Mesterséges intelligencia” 

 
   A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja, a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális 
Egyesület és a K+F Stúdió Kft. kezdeményezésében és szervezésében 2016-ban indult rendezvénysorozat 
idei konferenciája az űrkutatástól a jövő orvostudományig, a mesterséges intelligenciától a pénz nélkül 
működő társadalom lehetőségének elemzéséig terjedően nyújt lehetőséget a tudományok, illetve résztvevő 
képviselőik közötti párbeszédre.  
   A rendezvény célja, hogy fórumot biztosítson az interdiszciplináris orientációjú kutatók, 
kutatócsoportok, gyakorlati szakemberek számára a hagyományos diszciplináris kereteken átívelő 
tudományos eredmények, innovációk létrejöttének, illetve népszerűsítésének elősegítése érdekében.  
   A tudománytörténetben megfigyelhető jelenség, hogy az egyes tudományágak művelői más területekről 
átvett példákat, metaforákat, „távoli asszociációkat” használnak fel teóriáik szemléltetésére, sőt: saját 
tudományterületük új aspektusból való tanulmányozására.  
 

   Hosszan lehetne sorolni a példákat, melyek demonstrálják e jelenséget – a felsorolás helyett 
azonban szerepeljen itt három szemléletes, kortárs hazai példa: az informatika és a tanulás 
pszichológiai kutatásának metszetéből jött létre a tanulást információfeldolgozó folyamatként 
szemlélő, világszerte egyre népszerűbb OxIPO-modell – miszerint: Tanulás = Organizáció x 
(Input + Process + Output) –, ami egyben címadója annak az új, interdiszciplináris 
folyóiratnak, melynek bemutatása is e rendezvényen történik meg.  
   A lélektan és a hadviselés közös metszete a „lélektani hadviselés”, aminek a pszichológián 
és a hadtudományon túl, történelmi, politológiai, szociológiai, informatikai, kommunikáció- 
és médiatudományi, pedagógiai, orvostudományi, jogi stb. aspektusai vannak. A 2019-ben 
induló „Lélektan és hadviselés” című új, interdiszciplináris lap tartalmát tekintve (Mező F.: 



„PSYOPS” című könyvének borítójáról vett idézettel) „kalandozás a hadak útján, a 
pszichológia ösvényein és a történelem útvesztőiben”.  
   A mesterséges intelligencia többek között az informatika, a mérnöki tudományok és a 
pszichológia határmesgyéjén létező kutatási terület. A rendezvényen kerül bemutatásra 
„Mesterséges intelligencia” című új, interdiszciplináris folyóirat is.  
   Az említett „OxIPO”, „Lélektan és hadviselés” és „Mesterséges intelligencia” című lapok, 
nyílt hozzáférésű (Open Access) internetes folyóiratként állnak rendelkezésre 2019. júniusától 
a www.kpluszf.com címen keresztül.  
 

   A konferencián lehetőség van arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2017-ben közreadott 
tudományági nómenklatúrája minden tudományterületének (így a nyelv- és irodalomtudományok, a 
filozófia és történettudományok, a matematikai tudományok, az agrártudományok, az orvosi tudományok, 
a műszaki tudományok, a kémiai tudományok, a biológiai tudományok, a gazdaság- és jogtudományok, a 
földtudományok, a fizikai és csillagászati tudományok területének) képviselője megoszthassa tapasztalatait, 
s akár jövőbeli interdiszciplináris kutatásokat indíthassanak. Jelenleg mintegy 150 fő jelentkezett be a 
konferenciára, köztük hazai és külföldi résztvevők egyaránt találhatók.  
   A tudományági sokszínűség közötti összekötő kapocsként (a konferenciasorozat előző három 
alkalmához hasonlóan) az idén is azt kérjük az előadóktól, hogy legalább egy gondolat erejéig villantsák fel, 
hogyan kapcsolódik saját előadásuk témája olyan, a Szervezők által megadott átfogó témakörökhöz, mint 
például a „Humán élet a Földön kívül”, a „Jövő társadalma”, a „Pénz nélküli világ”, a „Mesterséges 
intelligencia”.  
   A rendezvény (mintegy a társadalmi felelősségvállalás, CSR jegyében megvalósított) további specifikuma, 
hogy ingyenes, non-profit, tudománysegítő rendezvény. 
   A rendező intézmények, szervezetek körében egyaránt képviseli magát az akadémiai, felsőoktatási, cég és 
civil szervezeti szféra. A konferencia főszervezője: Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület.   
Társszervező hazai intézmények, szervezetek 
(ABC sorrendben): Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozó Programja (DETEP), 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 
Eszterházy Károly Egyetem, K+F Stúdió Kft., 
Milton Friedman Egyetem, MTA Miskolci 
Akadémiai Bizottság Pszichológiai Szakbizottság, 
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, 
Professzorok az Európai Magyarországért 
Egyesület. Külföldi társszervező intézmények: 
Trnava University in Trnava, Faculty of Education 
(Szlovákia), Partiumi Keresztény Egyetem 
(Románia), Babes Bolyai University (Románia), 
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar (Szerbia), Digital Forensic Pro 
(Csehország). 
    
 
További információ:  
 
    Dr. Mező Ferenc  
    a Kocka Kör elnöke, 
    a Szervezőbizottság vezetője 
   (+36-30-6561565; ferenc.mezo1@gmail.com) 


