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Köszöntő 
 

Tisztelt Olvasó! 

2021 novemberében a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Karán megrendeztük az I. Innovációs Konferenciát „A Tűztorony 

lépcsőin – Továbblépési lehetőségek az innovációban” címmel. 

A konferencia címadását Veszprém ikonikus Tűztorony 

épületének csigalépcsője ihlette meg, mely az innovációban 

ismert helix modellek spiráljának alakjához hasonlít. Célunk az 

volt, hogy a bizalom, az együttműködés fontosságát 

hangsúlyozzuk az innovációs tevékenységeken belül, és 

válaszokat keressünk a kormányzati, vállalati, és kutatói szféra képviselőivel és PhD 

hallgatókkal közösen arra, miként is lehet segíteni az innováció terjedését, gyakorlatba 

ültetését és elősegíteni az innovátor országgá történő fejlődést. 

Az innováció a jelen kor kulcsszava, mely egy komplex ökoszisztémában az ipari, 

akadémiai, kormányzati szereplőkkel, társadalom működésével és a természeti 

hatásokkal közösen befolyásolja a gazdaság növekedését. A fogalom összetett és 

interdiszciplináris jellegű, melyben jelentős szerepe van a tanulásnak, a tudás 

megszerzésének és a diverz háttérrel rendelkező szereplők kooperációjának. A Pannon 

Egyetem az I. Innovációs konferencián alkalmat teremtett a kutatók, szakemberek és PhD 

hallgatók számára a tudás megosztására az innováció menedzsment, a technológiai, 

marketing, társadalmi, üzleti, szervezeti és folyamat innováció széles spektrumában.   

A konferencia sikeréhez hozzájárult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

fővédnöksége, a plenáris előadók és a magas színvonalú magyar és angol nyelvű 

előadások. 

A konferencia tapasztalatai azt mutatják, hogy szükség van az innovációs ökoszisztéma 

különböző területein dolgozók közötti tapasztalatcserére, tudásmegosztásra, ezért a 

konferenciából konferenciasorozatot indítunk, 2022-ben is várjuk Önöket szeretettel! 

 

Dr. Fehérvölgyi Beáta 

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 

dékán  
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PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
 

Dr. Birkner Zoltán 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Elnök, 

Habil. Egyetemi docens 

Az egyetemek szerepe a megújuló hazai innovációs ökoszisztémában 

 

Az innovációs szakpolitika ambiciózus célt tűzött ki az évtized végéig: Magyarország a KFI 

ökoszisztéma értékteremtő képességének és a vállalati szektor innovációs teljesítmé-

nyének erőteljes növelése révén az feltörekvő innovátorok közül Európa jelentős 

innovátorai közé kíván felzárkózni. A Kormány vállalta a KFI stratégiájában, hogy a GDP 

arányos K+F ráfordítást 3%-ra emeli a jelenlegi 1,6%-os arányról. A cél eléréséhez nem 

elegendő az állami ráfordítás folyamatos emelése, a KFI támogatáspolitika intézkedési 

rendszerében is paradigmaváltást kell alkalmazni.  

A rendszer-orientált innováció politika alapvetéseire, valamint korábbi sikeres 

konstrukciókra alapozva ebben a fejlesztési időszakban olyan programokat és új 

struktúrákat alakítottunk ki, amelyek képesek a KFI rendszer régóta fennálló gyengeségeit 

orvosolni. Az innovációs ökoszisztéma fejlesztését a kormányzat a KFI stratégia három 

pillére mentén – a tudástermelés, a tudásáramlás, tudáshasznosítás támogatásával – 

valósítja meg. 

A tudástermelésben cél a kutatási kapacitásaink növelése, legkiválóbb kutatóink 

megtartása és a kutatói életpályája minden szakaszának támogatása. A kutatói utánpótlás 

biztosításában a zászlóshajó programok az NKFI Hivatal Új Nemzeti Kiválósági Programja, 

illetve a szektorok közötti átjárást elősegítő Kooperatív Doktori Program. A kutatói 

alapkutatások támogatását az elkövetkező években is az OTKA pályázatok és az Élvonal 

programok alapozzák meg. A felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek intézményi 

kiválóságát a Tématerületi Kiválósági Program biztosítja. 
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A tudásáramlás ösztönzésével célunk, hogy az egyetemi/kutatóintézeti kutatóhelyek 

hatékonyan vegyenek részt a nemzetgazdaság fejlesztésében, illetve a kutatások 

összpontosítsanak valódi gazdasági, vagy társadalmi problémák gyakorlati megoldására. 

Az innovációs tér központjába a kutató-tudásközvetítő szervezeteket, elsősorban a 

regionális tudásbázisként funkcionáló felsőoktatási intézményeket kerültek és a 

szakpolitika hosszabb távú, projektszinten túlmutató, fenntarthatóbb együttműködési 

hálózatok támogatásával kívánja elérni azt a célt, hogy az egyetemek katalizátor szerepet 

töltsenek be az ökoszisztémában.  

A kormányzat új Kompetencia Központokat támogat, valamint a Nemzeti Laboratórium 

hálózatot is tovább bővíti, kritikus kutatási tömeget létrehozva nemzetstratégiai 

jelentőségű területeken. A Tudományos és Innovációs Parkok új fizikai infrastruktúrával 

teremtik meg a lehetőségét a vállalkozások és az egyetemek közötti rendszerszintű 

együttműködésre. A helyi innovációs ökoszisztémán belüli tudás és információáramlást, 

projektgenerálást segítheti elő a Területi Innovációs Platformok hálózata. 

A tudáshasznosítás szempontjából az innovatív hazai vállalatok arányának növelése a 

célunk. Az NKFI Alap és a GINOP Plusz forrásai több ezer hazai vállalkozás KFI 

tevékenységét támogatják ebben az időszakban. A felsőoktatás innovációs térben való 

megerősítését szolgálja az „Egyetemi innovációs ökoszisztéma” program, amely az 

egyetemeken belüli és kívüli technológia transzfer folyamatok és szolgáltatások 

professzionálisát, valamint a piaci szemlélet elterjedésének ösztönzését segíti elő. 

A munkaerőpiacra készülő új nemzedék innovációs attitűdjének és vállalkozói 

ismereteinek erősítése szintén kulcsfontosságú: Hungarian Startup University 

Programban több tízezer hallgató szerezhet szaktudást vállalkozásának elindításához.   
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Dr. Pongrácz Ferenc 

Tungsram Operations Kft. Innovációért felelős ügyvezető 

A megújult Tungsram innovációs tervei és eddigi eredményei 

 

A 2018-ban újraalapított Tungsram a korábbi főtevékenységet jelentő világítóeszköz 

gyártásból kiindulva újratervezte működését és azt a stratégiai célt fogalmazta meg, hogy 

5 éven belül a szolgáltatás és további újonnan létrehozott üzletágak aránya (beleértve a 

pénzügyi eredményességet) érje el az 50%-ot. Ennek következtében a hagyományos 

kültéri, beltéri és gépjármű világítótestek gyártása és ezen a területen történő folyamatos 

innováció továbbra is sikerrel folyik, azonban a vállalat új innovatív tevékenységeket is 

elindított. 

2018-ban indult el – a cég több, mint 100 éves tapasztalatára építve – az Agritech üzletág, 

mely a beltéri növénytermesztésre fókuszál, ezek a 21. századi üvegház, valamint az ún. 

vertikális farm. Ehhez a cég speciális LED-eket és technológiát fejlesztett ki, mely azóta a 

nemzetközi piaci versenyeken is sikerrel megállta a helyét. A Tungsram mind az üvegház, 

mind a vertikális farm tekintetében képes az új megrendelési igényeket teljesíteni. A nyílt 

innováció elvét követve, ezen a területen a kutatásokat a MATE-val közösen alapított 

intézet és tanszék segíti (MATE Tungsram Élelmezésbiztonsági Kutató Intézet és Tanszék), 

további külföldi és hazai partnerekkel (egyetemekkel, kutató intézetekkel és cégekkel) 

együtt. Földünk népességének növekedése és az éghajlati változások ennek az üzletágnak 

a további fejlődését vetítik elő. Az új üzletágak érettsége tekintetben jelenleg ez a 

legfejlettebb. A Proptech üzletág a smart city területhez tartozó ArchiFM épület üzemeltető 

szoftver Tungsram cégcsoportba történő integrálását jelenti elsősorban. Ezen a területen 

számos hazai és nemzetközi referenciát szereztünk, a szoftver folyamatos fejlesztése 

mellett, számos vállalattal együttműködve. 

Az új együttműködések között említhetők még a különleges tudással rendelkező hazai 

cégekkel kötött megállapodások, amelyek során a Tungsram vállalja a termék gyártását 

és/vagy disztribúcióját, igény esetén közös termékfejlesztést és tervezést is. Ezen a 

területen a közös együttműködés része többek között egy okostoll (Etelburg), okospad 

(Kuube), LEGO Technics készletbe illeszkedő okoskocka (SBrick Plus) és a közös 

termékfejlesztés eredményeként létrejövő SBrick Light termékcsalád, egy speciális 
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fázisváltó anyaggal működő berendezés (HeatTank) és egy komplex egészségvédő eszköz 

(Infratrainer). Az iLex Marketplace 100-nál több céget tartalmaz, cél új közös 

Tungsramhoz kapcsolódó együttműködések kialakítása, szintén a nyílt innovációra építve. 

A Tungsramon belüli innováció a top menedzsment szintjén létező önálló szervezeti 

egység, mely saját csapattal, agilis módszertant felhasználva értékeli és felügyeli a 

folyamatosan beérkező ötleteket és menedzseli a kiválasztott projektjavaslatok 

végigvitelét, a lefektetett stratégiai és üzleti céloknak megfelelően. 
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Dr. Simon Attila 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Vezérigazgató, 

Címzetes egyetemi docens 

„A nagymama lekvárja és a COVID stratégia – 

innováció a stratégia-alkotásban” 

 

2020 a COVID éve volt.  

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél azt prognosztizáltuk, hogy hirtelen és jelentős 

gazdasági visszaesést okozhat világszerte a koronavírus, a visszaesés mértékét és 

mélységét a járvány hossza és a globális kiterjedése határozza meg. Úgy gondoltuk és 

jelenleg is úgy gondoljuk, hogy akik a koronavírus okozta világméretű egészségügyi és 

gazdasági válságot, illetve krízist nem bírják pénzügyi tartalékokkal, azok a krízis 

veszteseivé válnak.  

A Társaság pénzügyi tartalékai felértékelődtek, a likvid pénz adott esélyt a világgazdasági 

krízis túlélésére. A herendi menedzsment által évek óta folytatott pénzügyi megtakarítási 

politika (tartalékolás) 2020. évben igazolta a menedzsment gondos gondolkodása 

helyességét. A Társaságot a pénzügyi megtakarításai, továbbá a menedzsment által 

felállított sikeres társasági COVID-stratégia segítette át a 2020. évi nehézségeken. A 

Társaság menedzsmentje kellő tudással és elkötelezettséggel rendelkezett a 2020. üzleti 

évben a koronavírus okozta egészségügyi- és világgazdasági válsággal szembeni 

stratégiai-, és operatív cselekvésre. 

A menedzsment által kialakított innovatív COVID-stratégia kettős célt állított fel, 

nevezetesen: 

- pénzügyi és humán erőforrásaink átmentése a jövőbe, továbbá  
- a Társaság cselekvési szabadságának megtartása a COVID utáni új gazdasági Fenti 

célok érdekében a menedzsment által kialakított innovatív COVID-stratégia  
- a Társaság erőforrásainak védelmére, és  
- a Társaság jövőjébe történő befektetésre 

koncentrált. 
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A koronavírus hatására megtett operatív intézkedéseink három alapvető csoportba 

sorolhatók. Ezek: 

- egészségvédelmi intézkedések, 

- a vírus terjedését megelőző intézkedések, 

- gazdasági intézkedések. 

Humán és pénzügyi erőforrásaink védelme érdekében a COVID-stratégiában 

megfogalmazott intézkedések és eredményei: 
 TELJESÜLT 

- Munkaerő megőrzése  

- Egészségvédelem  

- Vírus terjedésének megakadályozása  

- Költségcsökkentés  

- Halasztható (árbevételt nem hozó) beruházások elhalasztása  

- Állami támogatási források megszerzése a munkavállalók számára  

- Cash védelem  

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. jövőjébe történő befektetés érdekében a COVID-

stratégiában megfogalmazott intézkedések és eredményei: 
TELJESÜLT 

- Munkahelyek fenntartása  

- Teljes munkavállalói bérek kifizetése  

- A Társaság működésének folyamatos fenntartása  

- Kereskedelmi partnereink és 

piacaink életben tartása, átmeneti finanszírozása  

- Értéklánc alapú, árbevételt hozó beruházások végrehajtása  

- Eladósodás elkerülése  

- Pénzügyi stabilitás  

- Saját tőke növekedése  

- Nyereséges működés  
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A Manufaktúra vállalta, hogy a Covid miatt egyetlen munkavállaló sem kerül elbocsátásra 

és mindenki megkapja a teljes bérét. 

A Herendi Porcelánmanufaktúra 2020. évben az elfogadott üzleti tervének eredmény 

célkitűzéseit a rendkívüli járványügyi vészhelyzet okozta válságban is túlteljesítette. 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a 2020. évet nyereséggel zárta, és a 2020. évi 

gazdálkodás eredményeképpen (a COVID év ellenére), a banki betéti kamatok hozamát 

jelentősen meghaladó, 6%-os osztalékot fizetett a részvényeseinek. A cég profitrátája 

2020. évben 4,3% volt.  

A Covid időszakban sem volt a Manufaktúra fizetőképességével kapcsolatban semmilyen 

probléma, a Társaság folyamatosan fizetőképes volt. A Társaság 2020. év egészében külső 

pénzügyi forrás bevonása nélkül is finanszírozható volt. A Társaságnak hitelállománya 

jelenleg sincs. A Társaság pénzügyi megtakarításai biztosították: a pandémia okozta 

bevételek elmaradása miatti forráshiányt, a pandémiai védekezést pl. (egészségügyi 

védekezési költségeket), a munkahelyek megtartását, a teljes munkavállalói bérek 

kifizetését, a beruházások fedezetét, az üzemi működés költségeit, és a kereskedelmi 

partnereink kérte fizetési átütemezések forrásigényét.  

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a porcelánmanufaktúrák közötti világelső helyét 

2020. évben is megtartotta, sőt versenytársaihoz viszonyított előnye tovább nőtt. Ma 

Herend a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája, ha a nyereséges működést, a közel 60 

országra kiterjedő exportpiacok számát, és a munkavállalói létszámot (650 fő) nézzük, ez 

bátran állítható. 
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SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
MAGYAR “A” SZEKCIÓ I. (NAGYTEREM I.) 

 

Tihn Martin (MagiCom Kft.):  

A logisztika és a termelés innovációja – 

a valós idejű helymeghatározásban rejlő lehetőségek 

 

Ahogy az igények és a kereslet, úgy az ipar is folyamatosan változik – a termelő 

rendszereknek fel kell venniük a tempót és rugalmassá kell válniuk versenyképességük 

megtartása érdekében.  

Az ipari digitalizáció olyan eszköztárat adott a termelő rendszereknek, amelyek 

segítségével ez a rugalmasság és alkalmazkodóképesség mind térben, mind időben 

lehetővé válik. A térbeli rugalmasság megköveteli azt, hogy ismerjük az egyes tárgyak, 

eszközök, termékek minél pontosabb helyét; így jött létre megannyi valós idejű 

helymeghatározó (röviden: RTLS) technológia. Hogyan lehet RTLS technológiát infravörös 

alapokon működtetni? A MagiCom - RecoSense saját fejlesztése a valós idejű 

helymeghatározást infravörös fénnyel valósítja meg, ennek működésébe enged 

betekintést Tihn Martin fejlesztőmérnök. A centiméter pontosságú technológia hátteréről 

és gyakorlati problémáiról fog szólni egy saját fejlesztésű demonstráció.  
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Le Hoang Giang (Nexogen Kft.) – Nagy Marcell (Nexogen Kft.) – 

Gárdonyi László (Széchenyi István Egyetem): 

A technológiai innováció folyamat-előfeltételeinek vizsgálata 

 

Az előadás témája a technológiai innováció üzleti kontextusának a vizsgálata egy adott 

fejlesztés – holisztikus szemléletű, a közúti áruszállítás folyamataihoz illesztett, dedikált 

döntéstámogató szoftver – példáján keresztül. A szűk fókusz lehetővé teszi, hogy a szigorú 

értelemben vett informatikai fejlesztés egyes lépései, valamint interdependens üzleti 

folyamatai és műszaki technológiai előfeltételei pontosan leírhatók legyenek. 

A módszertani előfeltevés szerint a technológiai innováció csak akkor képes valódi iparági 

trendformáló erővel fellépni, ha a megfelelő peremfeltételek is teljesülnek, melyek 

azonban gyakran nem informatikai/algoritmizációs, hanem humánerőforrási, illetve 

folyamatproblémákra mutatnak rá. A részletes vizsgálat bemutatja, hogy nem csak 

nemzetgazdasági szinten, de akár vállalatokon belül is létezhet egyenlőtlen fejlődés, ahol 

az egyes részlegek gyakorlati és praktikus megoldásai olyan lokális maximumot 

jelentenek, amelyeket csak visszabontva lehet általános, a teljes vállalat működésére ható 

fejlesztést végrehajtani. 

A közúti szállítmányozás ebből a szempontból paradigmatikus: a high volume-low margin 

iparág, komoly, digitalizációs folyamatokat megelőző időkből származó optimalizációs 

tapasztalatokkal, melynek a középpontjában egy olyan matematikai probléma áll – az 

erőforráskorlátos útvonalkeresés és összerendelés – ami egy bizonyos komplexitási szint 

fölött nem oldható nem analóg módszerekkel. Így az elemzésben egyszerre van lehetőség 

megmutatni az algoritmikus optimalizáció számszerűsíthető előnyeit és azonosítani 

azokat a pontokat, amik lokális maximumként gátolják a teljes Value-Driver-Tree javítását 

és optimalizációját. 

 

Köszönetnyilvánítás 

AZ ELŐADÁS A GINOP-2.2.1-15-2017-00078 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT RÉSZEKÉNT 

VALÓSUL MEG. 
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Dr. Deutsch Nikolett (Budapesti Corvinus Egyetem):  

A technológia stratégiai menedzsmentje és a versenyelőny természete 

 

Az elmúlt évtizedekben a technológia és a technológiai innovációk eredményes és 

hatékony menedzselése a vállalatok piaci versenyhelyzetének egyik legfőbb befolyásoló 

tényezőjévé vált. A stratégiai technológia menedzsment egy viszonylag fiatal diszciplína, 

melynek középpontjában azon kritikus vállalati képességek kifejlesztése, tovább-

fejlesztése és megújítása áll, amelyek a vállalati versenyelőny megszerzéséhez és 

megtartásához szükségesek. Mindez azt jelenti, hogy a stratégiai technológia 

menedzsment a vállalatok technológiai erőforrásait és képességeit a vállalati és üzleti 

stratégia kiindulási alapjaként, a fenntartható versenyelőny forrásaként értelmezik, azaz a 

stratégiai technológia menedzsment arra keresi a választ, hogyan tudja a vállalat a vállalati 

és üzleti stratégiába ágyazott technológiai stratégia kialakítása és megvalósítása révén 

versenypozícióját megőrizni, illetve javítani.  

A stratégiai technológia menedzsment számos funkciót érint a szervezeten belül, széles 

körű tudásbázist igényel, az üzleti célokkal összhangban kell fejleszteni és alkalmazni 

ahhoz, hogy lehetővé tegye a nyereség és növekedés realizálását. A Stratégiai Technológia 

Menedzsment terén elért kiválóság így egyedülálló lehetőségeket kínál a szervezetek 

számára a sikeres jövő építésének szempontjából. Jelen előadás célja, hogy ismertesse az 

üzleti és technológiai tevékenységek konvergenciájának alapjait, és felvázoljon egy olyan 

kiindulási keretrendszert, amely lehetővé teheti a szervezetek számára, hogy a Stratégiai 

Technológia Menedzsment folyamatok kiválóságának elérése kapcsán jelenlegi 

helyzetüket azonosítsák és értékeljék, hozzájárulva ezzel a belső akadályok és 

gyengeségek felszámolásához, valamint a szűkös erőforrások hatékony elosztásához, a 

versenyelőny elérését támogató célzott fejlesztésekhez. A kutatás az OTKA T139225 

számú kutatási projekt keretein belül készül. 
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Dr. Liska Fanny (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar) – 

Liska Dávid (MATE, Georgikon Campus): 

A modern agrotechnika lebegő innovátorai: permetező drónok a 

növényvédelemben 

A mezőgazdaság folyamatainak optimalizálása jóformán kimeríthetetlen terület, 

ugyanakkor a gépek, az automatizálás és az adatelemzés fejlődése új virágkort teremtett 

az adatgyűjtés és kijuttatási technológiák területén. A technológia voltaképpen nem új, 

csupán a megszokott műholdak és repülőgépek helyett ma már drónok is képesek 

tűpontos információk szolgáltatására. Éppen ezért már nem egy jövőbeli technológiai 

víziót képviselnek, ez már a jelen, amelyben jelentős kompetitív előnyt jelenthet az iparági 

szereplők számára a technológia konstruktív alkalmazása. 

A mezőgazdasági drónok népszerűsége precizitásukban és hatékonyságukban rejlik, 

mindemellett jól beilleszthetők az agrotechnikai megoldásokba.  

A mezőgazdasági távérzékelés a XX. század közepe óta része a döntéstámogatásnak (NAK, 

2020). A monitoring drónnal történő területszemlézéssel táblaszintű jelenségek teljes 

körű feltérképezése lehetséges. A felvételezés során készített indexált képekből pedig 

folyamatosan visszajelezhető és mérhető paramétereket kapunk. 

A permetező drónok története a 90-es évekre nyúlik vissza, amikor ezen eszközök már 

elérhetőek voltak a gazdálkodók számára (NAK, 2020). Az utóbbi 5 évben azonban 

robbanásszerű fejlődésük tapasztalható, az autonóm vezérlés, a deep learning és kognitív 

képalkotó eljárások megjelenésével. A kémiai növényvédelem dróntechnológiával történő 

kivitelezése a taposási kár kiküszöbölésén túli előnye, hogy a talajállapottól, domborzati 

viszonyoktól és növényállomány fenológiai stádiumától függetlenül sikeresen 

alkalmazható. A differenciált kijuttatás, valamint a szabályozható méretű cseppképzés 

lehetővé teszi a csökkenő víz- és növényvédőszer felhasználást, amelynek eredményeként 

kisebb környezeti terhelésről beszélgetünk. 

Előadásunkban áttekintjük a mezőgazdasági monitoring- és permetező drónok 

kormányzati, vállalati és kutatói vonatkozásait. Kitérünk a szabályozó környezetre, a 

tudományos háttérre és a gyakorlati alkalmazási területekre. Választ keresünk arra, hogy 

miként szólíthatók meg a piaci szereplők és hogyan valósul meg a technológiai innováció 

a gyakorlatban. Mindemellett kitekintünk a fejlődési irányokra is.   
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Dr. Németh-Leskó Anett Katalin (Miskolci Egyetem):  

Készen állunk a körforgásos gazdaságra? 

 

Az elmúlt évtizedben a körforgásos gazdaság koncepciója a figyelem középpontjába került, 

hiszen kormányok, világszervezetek és vállalatok egyaránt egy lehetséges fenntartható 

fejlesztési módszerként tekintenek rá. Manapság nem az a kérdés, hogy a körforgásos 

gazdaság hasznos-e, hanem, hogy miként válhat alkalmas eszközzé bolygónk klímájának 

megóvására, egy gazdasági paradigmaváltás útján. Mára világossá vált, hogy az EU 

országai tényleges átalakítási kényszer elé érkeznek rövid időn belül. Érzékelni, hogy a 

jelenlegi helyzet nem tartható fenn, szemléletváltásra van szükség, de arra a kérdésre, 

hogy „Milyen változásra van szükség a fenntarthatóság érdekében és hogy ez miként 

konzerválható a társadalomba és a vállalatok működésébe?”, nincs egyértelmű válasz. 

A kutatás vezérfonalát egy olyan keretrendszer, valamint ahhoz szorosan illeszkedő 

képességépítő modell kidolgozása adja, amely alkalmas feltárni a kulcskompetenciákat, 

beazonosítani a meglévő, illetve fejlesztendő kompetenciákat. Az eredmények modellbe 

foglalása és módszertani kombinációk kidolgozása gyakorlati haszonnal bír, hiszen 

adaptálásuk elősegítheti az eredményes átállást az új gazdasági rendszerre, támogathatja 

annak hatékony működését. Azonosítani kell az eredményes működést elősegítő és 

biztosító feltételrendszert, valamint, az azt gátló tényezőket, abból a célból, hogy azok 

leküzdhetőek vagy mérsékelhetőek legyenek. Amennyiben ismertté válik, hogy milyen 

külső feltételek, képességek, kompetenciák szükségesek a körforgásos gazdaságra való 

áttérésre, és az érintettek, az esetleges hiányosságokat tudatos fejlesztéssel megszerzik, 

vagy együttműködés révén biztosítják, akkor lesz eredményes a paradigmaváltás 

gyakorlatba történő átültetése és hozzájárulhat egy „zöldebb”, fenntartható gazdaság 

eredményes működéséhez. 

 

Köszönetnyilvánítás 

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-21-4 KÓDSZÁMÚ ÚJ 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 

INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.”  
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SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
MAGYAR “A” SZEKCIÓ II. (NAGYTEREM II.) 

 

Gaál Adrián (Pécsi Tudományegyetem, KTK):  

Az ESG kutatások bibliometrikus elemzése 

 

Kleschné Dr. Csapi Vivien – Posza Alexandra – Gaál Adrián: Kutatásunk fókuszában az ESG 

befektetések, zöld befektetések, fenntartható befektetések, impact befektetések, SRI-k 

állnak. Sok néven illethetjük a koronavírus pandémia által lassított és némileg eltérített, de 

alapvetően a környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) szempontokat 

érvényesítő befektetési irányt. A különböző megnyilvánulási formák definiálását, 

kategorizálását követően a bibliometria módszertanával elemezzük az ESG befektetések 

elmúlt 15 évét, fókuszálva a nemzetközi, legtöbbet hivatkozott, valamint a hazai legtöbbet 

hivatkozott üzleti tanulmányokra.  

Az elemzés célja a domináns kutatási irányok azonosítása, az E-S-G betűk által lefedett 

befektetési vetület időbeli alakulásának feltárása, illetve egy speciális szűrőfeltételként a 

társadalmi innovációra illetve a társadalmi vállalkozásra kifejtett hatás vizsgálata volt. 

Eredményeink alapján a társadalmi dimenzió, a társadalmi innováció emelkedett ki a post-

covid időszakban az ESG befektetések nyerteseként, valamint a profiton túlmutató célok, 

szándékok elősegítőjeként. 
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Dr. Kosztyán Zsolt Tibor – Dr. Katona Attila Imre – Kurt Kuppens –  

Andreas Nachbagauer – Pál Mária – Dr. Csizmadia Tibor 

(Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

Az Európai Unió által finanszírozott K+F+I projekt megvalósítások 

szerkezeti vizsgálata 

 

Ha az Europai Unió által finanszírozott keretprogramokban szereplő projekteket egy 

projektportfoliónak tekintenénk, akkor jobban meg lehetne tervezni a projekteknek és 

magának a portfoliónak a költségvetését is. Jobban lehetne ütemezni a projekteket, 

lehetne menedzselni a párhuzamos projektek erőforrás-megosztását stb. Ugyanakkor 

ezeket a kutatási keretprogramokat nem tervezik és kezelik portfólióként. Bár a projektek 

időbeli lefutását nyomon lehet követni, ugyanakkor azok egymásra gyakorolt hatását sem 

a finanszírozás közben, sem utólagosan nem elemzik.  

Ez az előadás az Európai Unió által finanszírozott 7. Keretprogram felépítését mutatja be 

projektmenedzsment szempontból. A javasolt módszer a tartalom, az együttműködés és 

az időtartam alapján becsüli meg a projektportfolió szerkezetet, ami lehetővé teszi a 

nyilvánosan elérhető adatok felhasználásával egy természetesen kialakult, strukturálatlan 

portfólió nagyon pontos feltérképezését. Önmagában már ez az eredmény is új 

lehetőségeket nyit meg a döntéshozók számára, hiszen lehetővé teszi a projektek időbeni 

nyomonkövetését, az esetleges kockázatok feltárását. Ugyanakkor a keretprogram 

szerkezetének feltárása lehetőséget ad arra, hogy a végrehajtási struktúra változtatásának 

szerepét is vizsgáljuk és ezáltal olyan kérdésekre lehet választ adni, hogy mennyiben 

ösztönzendők az egymásra épülő projektek (mint projektprogramok) kialakítása, 

mennyiben növeli a megvalósítás kockázatát az egy-egy szervezeten belül felhalmozódó 

párhuzamosan futó projektek (multiprojektek) közötti erőforrás-megosztás. Bár a 

keretprogramokat leginkább egy önszerveződő, struktúrálatlan portfolióként lehet 

jellemezni, ösztönzőkkel a projektportfolió szerkezete befolyásolható, mely ezáltal a 

keretprogram megfogalmazott céljaihoz jobban illeszthető. 
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Dr. Bács Zoltán (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): 

Új, innovatív elemzési-értékelési módszer alapjai az információ-

managementben 

 

A jelenlegi elemzési-értékelési módszerek többsége a vizsgált időszakban ismert, 

viszonylag rövid időtávú retrospektív adatelemzésre alapul, abból igyekszik rövid és 

közepes időtávú következtetéseket levonni, tendenciákat kimutatni, illetve a lehetséges 

alternatívák között a valószínűség alapján prioritási sort felállítani. Éppen a rövid 

retrospektivitás miatt gyakori az adott időpontban tapasztalt jelenséghez vezető folyamat 

különböző jelentős, még korábbi időszakra visszavezethető tényezőinek figyelmen kívül 

hagyása, ami a konzekvenciákra kivetítve a priori rontja az előrejelzés megbízhatóságát, 

így a prioritási sorban szereplő alternatívák megbízhatóságát is. 

A kidolgozás alatt álló módszer lényege a vizsgált jelenség kialakulására hatással lévő 

adatok és információk algoritmikus felbontása, hálózatosodási mintáiknak a feltárása, és 

ezáltal egy mélyebb – ok-okozati összefüggéseket azok fejlődésében és hatásában is 

vizsgáló, matematikailag megalapozott, tetszőleges vizsgálati pont felvételét lehetővé tevő 

– rendszer kialakítása. Ez a rendszer pluridiszciplináris elemzések-értékelések készítését, 

valamint ilyen jellegű összetett kutatásokat tesz lehetővé, a korábbi szinthez képest 

nagyobb pontossággal és hitelességgel. A feldolgozás és vizsgálat valamennyi fázisában a 

módszert alkalmazó rendszer a lehető legfejlettebb adat- és információ-feldolgozási 

bázisokra és eszközökre, így a mesterséges intelligencia alkalmazásának előnyeire is 

támaszkodik. 
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Mészáros Péter (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

A vidék meghatározó szerepe a körforgásos energiaellátásban 

 

Az energiaellátás és ellátásbiztonság kulcsa vidéken a nagyvárosok és iparkörzetektől 

függetlenül többször nagy távolságokban keletkezik. A vidéki körzetekben megtermelt 

energia fogyasztása nem igazodik a termeléshez, több esetben a termelésből a helyiek nem 

profitálnak, pedig ennek számos lehetséges forgatókönyve jelenleg is rendelkezésre áll, 

amely társadalmilag is fontos innovációs folyamatot indíthatnak be. Az előadás során 

megvilágításra kerülnek a magyar energiaellátás sajátossága, speciális viszonyai valamint 

a Nemzeti Energiastratégia kapcsán a tudatos felhasználás és a termelési viszonyok és az 

ellátásbiztonság összefüggései. Bemutatásra kerülnek a vidéki energiatermelésre 

valamint ezek közösségbe szerevezésére vonatkozó lehetőségek. 

Különös figyelmet kap a karbonsemlegesség kérdése a felhasználás és termelés helye 

vonatkozásában továbbá ismertetésre kerül, hogy ez milyen torz képet mutat ma. 

Bemutatásra kerül azon társadalmi kérdés, hogy hogyan változtak meg a fogyasztói 

szokások, amelyek nincsenek összhangban a sokszor átgondolatlan fejlesztési 

stratégiával. Ezen összefüggések kapcsán áttekintésre kerül az energiaelosztás 

problémája és irányítástechnikai kihívásai. Az előadás végén egzakt megoldási javaslatok 

kerülnek bemutatásra, miként lehet ezen folyamatokat tervezni, hatásait a technológiai 

innovációnak köszönhetően pozitív irányba terelni, ezzel javítva a vidék és közvetve az 

ország ellátásbiztonságát. 
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SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
MAGYAR “B” SZEKCIÓ (KISTEREM 2) 

 

Dr. Raffay-Danyi Ágnes (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

Új, szép világ? Soft skillek és társadalmi innováció, avagy a tyúk és a 

tojás dilemmája felső(oktatási)fokon 

 

A 21. század felgyorsult ütemű fejlődésének köszönhetően egyrészt olyan új munkakörök 

jelennek meg, melyekről 10 évvel ezelőtt még nem is álmodtunk, másrészt változik az is, 

hogyan végezzük a munkánkat az egyes munkakörökben. Ennek köszönhetően számos 

területen felértékelődtek egyes kompetenciák, főképp a soft skillek, így a gazdasági 

területeken is, de felmerül a kérdés, hogy a hazai gazdasági felsőoktatás milyen szinten 

készíti fel a hallgatókat a szakma elvárásaira. 

Számos, az oktatás és a kompetencia menedzsment témakörével foglalkozó kutatás 

(TRAN, 2018; HERBERT et al., 2020) utal a kompetencia-résre, ami a végzett hallgatók 

kompetenciái és a szakma elvárásai között mutatkozik. TRAN (2018) kutatása rámutat, 

hogy egyre több tanulmány utal arra, hogy a végzett hallgatók egyre kevésbé tudják 

hatékonyan elvégezni a feladataikat. 

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projekt keretében egy olyan 

kompetencia-tükör készítését tűztük ki célul, mely összeveti a gazdasági szakok képzési 

és kimeneti követelményeiben meghatározott kompetenciákat a szakma képviselői által 

megfogalmazott kompetencia elvárásokkal. A kutatás során az OECD által meghatározott 

definíciót vesszük alapul, mely szerint „a kompetencia olyan ismereteket és tudást, 

képességeket és készségeket, attitűdöket és értékeket foglal magában, amelyek a személyt 

képessé teszik egy adott feladat eredményes elvégzésére.” (OECD) A szakma elvárásait az 

O*NET amerikai foglalkozási információs portál, hazai álláshirdetések és fókuszcsoportos 

interjúk keretében térképezzük fel. Az első eredmények alapján a jó kommunikációs 

készség, a problémamegoldás, a csapatmunka, valamint a digitális kompetenciák 

szerepelnek leggyakrabban az elvárt kompetenciák között. A kapott eredmények alapján 

igyekszünk a gazdasági felsőoktatás keretein belül is megvalósítható javaslatokat 

megfogalmazni a kompetencia-rés szűkítésére.  
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Dr. Formádi Katalin – Dörnyei Otília 

(Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

Innováció lehetőségei és korlátai a kvalitatív fókuszcsoportos vitákban 

 

Az online fókuszcsoportok kivitelezéséhez a technológia régóta rendelkezésre állt, 

mégsem terjedt el korábban, a pandémia viszont „kikényszerítette” a térhódítását. A 

klasszikus fókuszcsoportok személyes jelenléttel fókuszlaborban kerülnek kivitelezésre 

egy adott településen. Az online fókuszcsoportok ezzel szemben ún. remote vagy distance 

csoportok, ahova bárhonnan bejelentkezhet a megkérdezett. Az online csoportok lehetnek 

chat (írásbeli) vagy video (képi) alapúak. A technológiai innováció megköveteli a jó 

minőségű internet kapcsolatot, a számítógépen vagy okostelefonon a kamera és a 

mikrofon megbízható működését. A személyes jelenlétnél a nyugodt környezet 

biztosítható a fókuszlabori környezetben, ezzel szemben az online csoportoknál külön fel 

kell hívni a résztvevők figyelmét, hogy biztosítsanak maguknak nyugodt környezetet, 

zárják ki a beszűrődő hangokat. 

A személyes csoportok esetében 8 fővel ideális dolgozni, az online csoportoknál azonban 

a kisebb létszám, 4-6 fő az ideális. A csoportok hossza élőben 2-2,5 órás időtartamban is 

könnyen kezelhető, ezzel szemben az online felületen a figyelmet fenntartani 60-90 

percben tudjuk. A csoportot vezető moderátor szerepe is módosul az online térben, 

szerencsés egy segédmoderátort is alkalmazni, akivel a szerepeket előre fel kell osztani. 

A csoportdinamika fenntartása mindkét esetben más elvárást támaszt a moderátorral 

szemben. Személyesen a feladatok kiosztása, a hang erőssége vagy éppen a csend 

alkalmazása és a metakommunikáció megfigyelése jól működik, addig az online térben 

elsősorban verbális kommunikáció zajlik és a résztvevők visszafogottságát kell kezelni. A 

csoport szervezése során is új szerepek jelentek meg. A személyes csoportokra jellemzően 

személyesen rekrutáljuk a résztvevőket, az online csoportok esetében azonban online 

vagy telefonon. Emellett folyamatokat kellett arra kialakítani, hogy a résztvevők a 

beszélgetés megkezdése előtt 30 perccel kezdjék meg bejelentkezésüket a felületre, így 

biztosítva, hogy a technikai környezetet még a csoportok megkezdése előtt ismételten 

ellenőrizhessük, és az esetleges problémákat kezelhessük. A személyes és az online 

csoportok előnyei és hátrányai a két módszertan egymás mellett élését vetítik előre a 

jövőben. Az előadás során az elmúlt időszak online fókuszcsoportos vitáinak tapasztalatait 

és tanulságait szeretnénk megosztani, rávilágítva az innovatív megoldásokra. 
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Dr. Sulyok Judit – Dr. Máhr Tivadar 

(Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

Digitalizáció a társadalmi innováció szolgálatában 

A digitalizáció társadalmi hatásai az élet számos területén felfedezhetők. Az 

infokommunikációs technológia átalakította a tudás létrehozását, így az ember által 

elérhető információkat is. A digitalizáció, a közösségi oldalak elterjedése, hatással van az 

emberi elmére, az egyén cselekedeteire, reakcióira. A digitalizáció társadalmi hatásainak 

mérése egyre inkább meghatározó tényezővé válik; elengedhetetlen, hogy a pozitív 

hatásokat kihasználjuk, a digitalizáció lehetőségeit erősítsük, a negatív hatásokat 

tudatosítsuk, elkerüljük. A pozitív, jó példákat és gyakorlatokat érdemes összegyűjteni, 

azokat közkinccsé tenni, ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet a káros hatásokkal 

szemben is. Érdemes tehát a tudásmegosztás újszerű lehetőségeit kihasználni, megtalálni 

azokat a szereplőket, akik ezeket a hatásokat befolyásolni tudják, de azokat is, akik 

érzékelik, sok esetben elszenvedik ezeket. Az együttműködések lehetősége a digitális 

térben új távlatokat nyit meg, ez jótékony hatással van az újításokra, az új ötletek 

generálására is. 

Kutatásunk a TINLab-ban (Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium) folytatott 

felmérések keretein belül a társadalmi innováció és a digitalizáció metszetére fókuszált. 

Fókuszcsoportos – a járványhelyzetre való tekintettel online – interjúkat folytattunk 9 

fővel, a terület magyarországi szakértőivel. Fő következtetésként elmondhatjuk, hogy a 

digitalizáció terjedését, erősödését elősorban pozitív folyamatként értékelik a 

megkérdezettek, azonban a negatív, káros társadalmi hatásokat is érdemes fókuszba tenni 

a további kutatások során. Az együttműködések és a tudás megosztása jótékony hatással 

van a digitalizáció pozitív társadalmi hatásait illetően, mindez jó hatással van a térség 

élhetőségére. Az átlagfelhasználó tudatosságát érdemes képzésekkel, információkkal 

növelni, hiszen elsősorban ők elszenvedői a digitalizáció negatív hatásainak, a 

vállalkozások, a média, az akadémiai szféra, a civil szervezetek alakítói lehetnek ezen 

hatásoknak. A digitalizációs kapcsolódó bűnözés mára társadalmi problémává vált, 

amelyre a társadalomnak reagálni kell. 

Eredményeink értékes információkat szolgáltatnak e két fontos terület kapcsolódásának 

kutatásához, melyet a jövőben érdemes kvantitatív felméréssel megerősíteni, tovább 

értékelni.  
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Dr. Liska Fanny – Dr. Kővári Edit 

(Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

A FOMO-JOMO jelenségek nyomában 

 

A FOMO-JOMO jelenség napjainkban az online terekhez, jellemzően leginkább a közösségi 

média oldalakhoz köthető. Ezek a platformok minden eddiginél egyszerűbbé tették az 

online és offline aktivitások nyomonkövethetőségét (PRZYBYLSKI et al., 2013). Ezek az 

online információs erőforrások számos lehetőséget kínálnak az interakcióra; ugyanakkor 

gyakran több/más lehetőséget jelenítenek meg egy felhasználó számára, mint amennyi 

valójában elérhető, ezzel frusztrációt okozva. 

A Fear of Missing Out (FOMO) jelensége arra a félelemre utal, amikor egy felhasználó tart 

attól, hogy az online tartalmakat és mások interakcióit nem láthatja, vagy nem kellő időben 

reagálhat rájuk. Másfelől a FOMO akkor is kialakulhat, ha az illető látja ugyan a tartalmakat, 

lehetősége van reagálni rájuk, mégsem vesz részt élőben az adott aktivitáson. A 

kutatásokból az rajzolódik ki, hogy a FOMO érzése szorongáshoz, alvászavarokhoz, a 

koncentráció hiányához és a közösségi médiától való akut függéshez vezethet (ALUTAYBI 

et al., 2020). A közösségi média UX design tervezésében egy sor extra funkcióra volna 

szükség ahhoz, hogy a felhasználók hatékonyabban tudják kezelni, ezáltal mérséklődjön a 

FOMO kialakulásának valószínűsége. Egyes kutatások szerint a FOMO csökkenthető a 

szociális és technológiai készségek fejlesztésével, a közösségi média tervezésével és a 

közösségi interakciókkal kapcsolatos műveltségi ismeretek elmélyítésével. 

Megjelenik az “ellentrend” is a tudomány térképén, nevezetesen az egészséges 

“diszkonnektivitás”, az online platformokról történő szándékolt, jó érzésű lecsatlakozás is. 

(ARANDA & BAIG, 2018) A Joy of Missing Out (JOMO) jelensége legtöbbször nyaralás, 

vakáció, természetben történő kirándulás, étkezés és erős fókuszáltság (munka, iskola) 

jelenik meg a Google tanulmányában.  

Kutatásunkban e két jelenség dinamikáit vizsgáljuk. Kialakulásukat, felhasználói 

attitűdöket, következményeket. Célunk, hogy egy felsőoktatási programokban (is) 

alkalmazható keretrendszert építsünk, amellyel oktatási környezetben alakítható a 

felhasználói attitűd és ezzel csökkenthető a FOMO jelenség destruktív hatása, továbbá 

növelhető a JOMO. Előadásunk ennek a széleskörű témának a szakirodalmi kutatás 

alapján a téma felütéseként jött létre.  
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SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
PhD “A” SZEKCIÓ I. (KISTEREM 1) 

 

Horváth Kaludia (TUNGSRAM Operations Kft.; Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola): 

How can we manage innovation ecosystems efficiently? 

 

Innovation is undeniably one of the main drivers of sustainable economic development. 

Since innovation is an open ended and expensive process, market players particiapte in 

various collaborations to reduce the costs and risks of innovation activity. One type of these 

cooperations are innovation ecosystems, which are becoming increasingly important in 

the current economic crisis caused by the coronavirus pandemic. 

The development of ecosystem environment and the creation of related business 

opportunities are becoming priority policy issues in Hungary and in the Central European 

region, however, it is still a long journey with an iterative learning process. Consequently, 

the challenges of ecosystem management is a key research question and a practical 

subject. Based on the author’s evaluation the five main challenges are: choosing partners, 

estabilishing the ecosystem’s strutcutre, appointment of the ecosystem leader, 

adaptability and dynamic capaibilites, the importance of trust. 

On one hand, innovation ecosystem is functioning as a buzzword nowadays, therefore the 

exact interpretation of the concept is difficult to define, which is why it is highly important 

to always use the term in a clear context and identify correctly the essence of the 

cooperation. On the other hand, the design and management of ecosystems raises a 

number of strategic and structural challanges, as the basic principle of these cooperations 

is effective value creation. Conscious ecosystem management is thus essential for the 

efficient and effective operation of ecosystems. 
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Rigó-Ditzendy Orsolya (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Hivatal):  

Cooperation based innovations: the Case of a unique Collaboration 

between University Research Groups and ZalaZone 

 

I present the role of a particular state support program for universities (Thematic 

Excellence Program) and a major public investment (ZalaZone) in one field of the 

innovation ecosystem through a case study. The case study was conducted through 

interview research. 

The Zalaegerszeg test track (ZalaZone) was created with the vision of providing a high-

quality technological infrastructure background with a number of services to its partners, 

enabling it to become a regional hub. ZalaZone is well on its way to achieving this vision: 

its quality is a major attraction for both academia and industry, and even plays an 

important role in university research networking. Moreover, there is very close 

cooperation between the industrial and university actors working in the field. However, the 

ideas of the industrial side clearly determine the direction of the development work. 

The main conclusion of my research is that state aids play an important role in stimulating 

innovation at this field. The state must provide support in a complex way, which requires 

the formulation of a common vision, after which the actors can be mobilized through a 

network of cooperation. The Thematic Excellence Program and ZalaZone are a mixture of 

two such state visions, the more spectacular results of which will only be visible in the 

future, but it can be said that the strengthening and further construction of the network is 

already underway. The goal is to occupy a higher level in the production value chain related 

to car production, in other words, the development processes will be carried out in 

Hungary, primarily with Hungarian specialists. 

  



1. Innovációs Konferencia: „A Tűztorony lépcsőin – Továbblépési lehetőségek az 

innovációban” Veszptém, 2021. november 23. 

 
30. oldal 

Tóth Csilla (ZalaZONE Ipari Park Zrt.): 

Structural questions and other challenges of innovation ecosystems 

 

Researches on innovation ecosystems explain the role of these systems in enhancing the 

innovation performance of the regions. The importance of innovation, research and 

development in today's dynamically changing economic environment is even stronger 

than before. At the same time, it can also be seen that the management of innovation 

ecosystems goes beyond traditional management systems and classical approaches in 

many respects. Particularly interesting and instructive is the approach from the side of 

complex adaptive systems, which points to the real challenges of innovation ecosystems.  

The aim of the present paper is to present the current results of the authors' research on 

innovation ecosystems, with a special focus on issues related to the structure of innovation 

ecosystems. The second part of the analysis deals with the operational issues of innovation 

systems, especially the aspects related to the cooperation of the actors. Finally, as a further 

research direction, the paper points to an approach based on previous research findings, 

which discusses the sustainability themes of innovation ecosystems in a business model 

approach. 

 

Poór Veronika (Corvinus University of Budapest): 

Some implications of non-ergodicity for innovation policy 

 

Innovation policy deals with highly uncertain, non-equilibrium processes, where 

uncertainty is experienced on the individual as well as on the societal level. In non-

equilibrium systems, there might be a crucial difference between the time average and the 

expectation value of a variable, thus there is ergodicity-breaking. One of the consequences 

of non-ergodicity is that the optimal risk taking behavior of an individual that is part of a 

community might depend on the viewpoint: it might not be the same from the individual’s 

and from the community’s point of view, thus posing an interesting challenge for policy 

makers in the field of innovation. 

In the presentation after a short introduction, I will discuss some possible implications of 

non-ergodicity for improving innovation policies.  
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Németh Eszter (University of Pannonia, 

Doctoral School in Management Sciences and Business Administration): 

Analyzation of the organogram and innovation system of the Hungarian 

universities 

 

In the innovation ecosystem, the life of the higher education institutions is strongly 

influenced by the ability of innovation and collaboration. Innovation is a huge challenge of 

the 21st century, and at the same time it is a possibility for the economic development and 

flow of knowledge. In order to exploit the advantages of the innovation, the entire concept 

should be understood and embedded into the work processes of the universities. The study 

aimed to investigate the organizational structure of the Hungarian universities and the 

illustrated innovation systems in order to define, where the innovation tasks in terms of 

the organizational units are.  

The study provides a broad overview about the organizational culture, the term of 

innovation and innovation ecosystem and classify the universities according to the 

location of the innovation processes within the organizational structure. The initial 

assumption of the study denotes, that the innovation tasks belong to the wrong entity. The 

examination encompass a desk research about the literature review and visual analyzation 

of the organograms of the state and foundation universities. The outcomes show the 

current location of the innovation tasks in a hierarchical structure and illustrate the ways 

of feasible improvements. The results provide possibilities for further question, to what 

extent could the activities related to innovation be integrated into the organizational unit 

of higher education institutions. 
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SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
PhD “A” SZEKCIÓ II. (KISTEREM 1) 

 

Farkas Mária (Corvinus University of Budapest): 

How is the IT sector heading towards sustainability? 

 

The climate and ecological crisis are threatening the foundations of our lives, but we do 

not yet see any progress in finding a resolution. The most important environmental event 

of 2021, the 26th UN Climate Change Conference in Glasgow does not seem to be making 

real progress on these burning issues either. 

Humanity is responding very slowly to environmental challenges. In contrast, digital 

technology is entering all areas of our lives at lightning speed. Digital technologies – 

including Big Data, AI, IoT, digital manufacturing, AR, blockchain and digital platforms – 

are fundamentally transforming our lives as well as the way we work, changing people's 

relationships with each other and with the environment. 

The interaction between the two megatrend, digitalisation and sustainability offers many 

opportunities to create a greener economy. However, little research is yet available on the 

real contribution of digital solutions to sustainability. From an environmental point of view, 

the opportunities are currently focusing on increasing transparency and awareness and 

reducing consumption, while the potential challenges come from the additional 

consumption caused by the availability of digital technologies and the rebound effects 

associated with production. 

My present research – the first stage of my PhD Studies – is a review of the literature, during 

which I reviewed articles and studies. I have examined the tendencies and looked at the 

industries in which digital solutions are used in response to environmental challenges and 

the problems they typically face. 
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Tóth Erika Viktória (ZF Group, Pannon Egyetem, Doctoral School in 

Management Sciences and Business Administration) –  

Dr. Obermayer Nóra (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): 

Innovation of Knowledge Management accelerated by Emerging 

Technologies 

 

The rapid development and spread of artificial intelligence (AI) and machine learning are 

some of the defining phenomena of our time. With the current surge in digital innovation, 

AI is gaining traction, presenting new potential to address a variety of issues within 

companies while also posing new questions regarding its application and limitations. More 

"smart" networked robots capable of situational awareness and autonomous decision-

making are projected to emerge. Large-scale projects to create and use automation and AI-

based business solutions are being launched all over the world, including Hungary. 

Besides "human" knowledge, "machine" and common "human-machine" knowledge are 

becoming increasingly important, and "machine" innovation is gaining ground. In the 

topic of Knowledge Management (KM), key theoretical and practical challenges occur, such 

as how technological advancements affect KM, how AI might contribute to knowledge 

organizations, and how it can help and prolong the future of knowledge workers. 

The goal of the study is to chart the future of KM and knowledge workers in light of the rise 

of knowledge generated by new technologies. The research is conducted using qualitative 

methodology, with respondents from various organizations in Hungary participating in 

interviews that resulted in organizational case studies. This qualitative study served as a 

baseline for its subsequent large-scale quantitative survey-based research, which is 

conducted online and involves inviting numerous Hungarian companies from a global 

database to participate. Just as effective KM and today's technology breakthroughs are 

critical to businesses’ success, the knowledge acquired during the application of emerging 

technologies can be a substantial benefit in case it is managed. 
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Pekk Letícia (Pannon Development Foundation – Technology Center): 

Researching the impact of technologies on knowledge-based service 

environments 

 

The methods of forecasting new technologies have undergone significant development in 

recent decades. Based on the examination of forecast-related research, conclusions can 

be drawn regarding the development of the priorities of the research areas concerned. 

Based on these, the problems of knowledge-based service environments related to 

technological challenges can be outlined. 

The aim of the research is to create a model that can be used to examine the changes 

related to new technologies, their drivers and the impact on services. The analysis covers 

the characteristics of technology forecasting methods, interprets the relationship between 

different evolving technologies, and outlines the framework of the related model. Using the 

model, it is possible to draw conclusions about technological competencies. 
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Németh Kornél (Ivy Technology AMS Hungary): 

Technological innovation to support the skilled labor-intensive repair 

processes – Robot arm supported measurement and diagnosis 

 

Hungarian labor market situation strengthens the focus to the adaptation of advanced 

technologies to replace or support human interaction based operations. The paper 

presents a program of activities and development in a real environment, where this 

technical innovation solves the existing problem and in the same time it opens the gate for 

further developments. It can be classified as a forced innovation ,as next to the opportunity 

technology brings, there is a pressure also to find alternative solutions to the situation 

caused by the shortage of human workforce.  

The focus area of the innovation is the trouble shooting, analysis and repair process of 

electrical products that requires technical competency (electronic technician). The current 

method is that all the activity is highly relied on the technical competency and the whole 

activity is manual interaction, including the measurement of different electric parameters 

and define the root-cause of the failure and make decision about the repair activity, and 

then perform the repairing. The innovative R&D solution, which is splitting the human 

workforce, and robot arm does the repetitive measurement activity, intelligent algorithm 

process the data and via a learning decision support system the human resource will be 

guided what to do in the repair process can provide an innovative short – mid term benefit, 

but also can inspire new innovative programs through machine collaboration with human 

resources. Research has shown that this is a unique development approach, as no similar 

integration of existing technologies was found which can provide answers to a complex 

problem. 
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Karimov Alishan – Gharehdaghi Mandana (University of Pannonia, 

Doctoral School in Management Sciences and Business Administration): 

Opportunities for increasing the economic impact of hotels and similar 

establishments in Veszprem through the use of blockchain 

 

The study firstly determines the economic impact of hotels and similar establishments on 

the overall economy of the Veszprem District by considering them as an individual part of 

the hospitality sector in the local economy. The Local Multiplier is utilized in the study 

which approaches the term of economic impact from three perspectives: direct, indirect 

and induced effects. Data collection for the calculation has been done by using secondary 

public data as well as primary data sources, merely questionnaires.  

The resulting score for the induced impact (LM3) is 1.96, meaning that for every forint 

brought into the economy of the district of Veszprem by the hotels and similar 

establishments, another extra forint is generated. As the local economic connections 

within the supply chains of the hotel businesses are main determining factor in order to 

improve their local economic impact, utilization of Blockchain technology possesses a 

huge potential with regards to improve the effectiveness of the aforesaid networks among 

the commercial accommodation service providers and the local suppliers in the region. 

Such a digital ledger may indeed bring enhanced transparency and traceability of 

transactions which will result in better economic impact for the hotels and similar 

establishments respectively. The study also finds that the share of Veszprem district in 

Hungary has shrunk regarding the total revenues of hotels and similar establishments, 

which makes it even more important to use more advanced ways of transactions between 

the hotels and the suppliers. 
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Kovács Szilvia (Dunaújvárosi Egyetem): 

Sustainable value co-creations in e-health market 

 

Digital health is a broad, multidisciplinary concept that encompasses the intersection of 

technology and health market. The paper examines its sustainable value co-creation 

processes in terms of different interpersonal, technological and institutionsal 

collaborations, researches the set of technological-socio-economic conditions that 

contribute to the well-being of individuals and the exploitation of their potential in social 

life. It collects theoretical proposal before engaging in data collection and analysis: using 

the concept of services ecosystem. 

 

Saha Maloy (University of Pannonia, 

Doctoral School in Management Sciences and Business Administration): 

How Digitalization Change the Tourism Industry 

 

This study examines how information and communication technologies (ICT) change the 

tourism systems and provide better services using technology tools for tourism products 

to the tourists than the preceding 10 years before or traditional tourism systems and how 

the way tourism organizations are providing e-commerce services and development of 

tourism applications for the betterment of tourism products and make easier to consume 

tourism products and services. Moreover, how tourism organizations are offering to 

explore destinations and services as marketing prospects. As a result, the main users or 

the target group of the tourism applications and online services for tourism are mostly the 

younger generations because they are using technology all the time and it’s familiar for 

them to use tourism technology on the other hand the baby boomers are not used to use 

the tourism applications. Because using technology is dependent on user’s capability and 

baby boomers are left behind to use technology than the younger generation. However, 

some of them use smartphone applications but they prefer using online shopping via the 

organization’s website. 

This study was carried out at the University of Derby's Department of Tourism in the 

United Kingdom in January 2020.  
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Alfateh Fegada (University of Pannonia, 

Doctoral School in Management Sciences and Business Administration): 

Innovative marketing in the competitive advantage of commercial banks 

 

The study aimed to clarify the impact of innovative marketing on achieving sustainable 

competitive advantage in commercial banks - El Obeid, Sudan. The research questions: 

How can innovative marketing effect of reducing costs? Does innovative marketing lead to 

achieve the aimed quality? 

Innovativeness is defined as the implementation of a new or significantly improved goods 

(product or service), a new process, a new marketing technique or a new organizational 

method in business practices, workplace organization or external relation. Innovative 

marketing is focused on the market growth and discovers new customer requirements, 

new opportunities to use products, a new consumer segment, and new circumstances. The 

interlinking between the entrepreneurial marketing dimensions offers firms a different 

advantages, allowing them not only to create exploitative or exploratory innovation, but to 

rotate between these innovation types. The main hypothesis of the study was: there is a 

relationship between entrepreneurial marketing and sustainable competitive advantage 

(reducing the cost, achieving aimed quality). The descriptive analytical approach and the 

case study were used to describe the phenomena and a questionnaire survey was the main 

tool of the study. To confirm the reliability and validity of the questionnaire, reliability and 

reliability coefficient has been calculated. Moreover the SPSS program was applied in the 

analysis of the data. Among the most important findings of the study is that: There is no 

relationship between innovative marketing and cost reduction. There is a relationship 

between innovative marketing and sustainable competitive advantage achieving aimed 

quality.  
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