
 
 
 

2015. november 15. (kedd) 

Aranytíz Kultúrház, Budapest, V., Arany J. u. 10. – Kislovag  terem 

 

Időpont Előadó Téma 

14.00 – 14.30 DR. SÁNTHA György A NEMZETI ADATPOLITIKA STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSE 

A gazdaság új hajtóanyaga az adat és az abból kinyerhető információ lett – az európai adatipar évente 40%-kal 
nő. Magyarországon mostanáig nem született stratégia az állami adatvagyon hasznosításáról, ezen változtat a 
bemutatásra kerülő Fehér könyv 

14.45 – 15.15 DONÁTH Attila Vezetők közösségi színháza / VKSZ/ 

A VKSZ a vezetők és szervezetek fejlesztését támogató visszajátszó / Playback/ improvizációs színházi forma, 
amely egy vizuális, akusztikus megjelenítési formát, külső rálátást biztosít. 

A vezető saját érzéseinek, hangulatainak, dilemmáinak vagy történeteinek a visszatükrözésén, visszajátszásán 
keresztül, lehetővé teszi az aktuális állapotra való rátekintést, egyes működésmódok mozgatórugóinak 
tudatosítását és ezen keresztül az attitűdváltást.  

A VKSZ egy kreatív, ösztönző lehetőségként biztosítja a külső-belső történések integrációját az érzelmek 
megjelenítése, tudatosítása és mélyítése által. 

Prezentációmban a Playback Színházat mutatom be és annak specifikus alkalmazott formáját a VKSZ-t. 

15.30 – 16.00 DAMÁSDI Tibor HASZNÁLT SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁS 2016-BAN, HASZNÁLTAT MAGÁNIMPORTBÓL AVAGY.. 

1. Erre a kérdésre a válasz mennyire lehet kizárólag az ár függvénye? 

2. Mennyire egyszerű a fenti kérdés eldöntése a laikus autóvásárlók esetében? 

3. Veszélyek és kockázatok a magáncélú használt személygépkocsi vásárlásánál akár külföldről, akár hazai 
kereskedőtől származik 

4. A veszélyek és kockázatok a különböző árkategóriákban hogyan változnak? 

5. Ezek közül mikre érdemes figyelni? 

16.15 – 16.45 VÁRFALVI Balázs VEZETÉS ÉS GYERMEKNEVELÉS 

Előadásomban a vezetés és a gyermeknevelés párhuzamaira tekintek rá, összevetve e két terület 
meghatározó elemeit, módszereit, technikáit. Megnézzük, mit tanulhat a vezető a szülői erényekből, és mit 
üzen a vezetés tudománya a szülők számára 



 
 
 

2015. november 22. (kedd) 

Aranytíz Kultúrház, Budapest, V., Arany J. u. 10. – Kislovag  terem 

 

Időpont Előadó Téma 

14.00 – 14.30 KÁDÁR Krisztián INNOVÁCIÓ A KÖZSZEKTORBAN 

Az előadás az innováció témakörét járja be, különösen az állami-közszolgáltatási szektor szervezeteinek 
példáján keresztül. Nem annyira a konkrét megoldásokat, mint inkább az úgy nevezett „S görbe” 
átfordulásához szükséges paradigmaváltást mutatja be 

14.45 – 15.15 KÁDÁR-CSOBOTH 
Péter 

STRATÉGIAI MENEDZSMENT ÉS ULTRAFUTÁS 

2002 óta dolgozom tanácsadóként, és 2002 óta futok rendszeresen a szabadidőmben. Az eltelt idő alatt 
számos közös pontot fedeztem fel. Az előadás arról szól, hogy egy tanácsadói módszertani eszközrendszer 
hogyan segíthet meg a mindennapjainkban 

15.30 – 16.00 TIHANYI Noémi ANDERSEN, A NAGY TANÁCSADÓ 

Gondolatok arról, hogyan alkalmazható hatékony eszközként a működésfejlesztési projektek során a 
történetmesélés 

 


