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Tanár neve Javasolt témakiírás 

Prof. Dr. Gulácsi 
László 

Értékalapú termék és szolgáltatás fejlesztés és vásárlás, az 
innováció értéke 
Az egészségipar és egészségügy területén az elmúlt két évtizedben 
egyre fontosabb szerepet játszik az étékalapú- árazás, -
költségszámítás, -kimenet (outcome) meghatározás és az ezen 
alapuló értékalapú egészségpolitika és finanszírozás. Az érték 
egyéni (pl. egészségnyereség) és társadalmi szinten (pl. 
munkaképesség) jelentkezik. Ezek pontos mérése, előrejelzése, az 
innovatív orvosi eszközökkel és digitális szolgáltatásokkal 
teremtett új formáinak mérhetővé tétele a fejlesztés korai 
szakaszától a piacra lépésig az egészségügy és egészségipar 
minden szereplőjének, klinikai és finanszírozói döntéshozók 
számára fontos gyakorlati és empirikus kutatási terület. 
Az egészségipari termékek és szolgáltatások vásárlói és használói, 
a ’használat céljaként’, ’érték’-et akarnak kapni a pénzükért, 
amelyet a közfinanszírozott szolgáltatások területén jogszabályok 
is alátámasztanak valamennyi fejlett országban. Az érték multi-
dimenzionális, amely jelentkezhet a felhasználónál (beteg, 
társadalom) egészségügyi indikátorok formájában, például: 
egészség-nyereség, életév nyereség, életminőség nyereség, 
nemkívánatos események elkerülése (diabetesz szövődmény, 
stroke). Jelentkezhet társadalmi és gazdasági indikátor 
formájában, például munkateljesítmény csökkenés elkerülése, 
fenntartható foglalkoztatás, adóbevétel csökkenés elkerülése. És 
jelentkezik finanszírozási (céges oldalon profit) indikátorként, 
amely egy előbbiektől különböző kimenet (outcome) halmazt 
jelent, viszont ezen alapulnak a gazdasági döntések, ilyenek 
például a költségvetési hatás és költség-hatékonyság, amelyeket 
1.2 10 és több éves időtávon kell előrejelezni és elemezni. Az 
egyre fejlettebb technológiák (gyógyszer, orvostechnikai eszköz) 
fejlesztése és alkalmazása mellett egyre nagyobb figyelem fordul 
a felhasználó (pl. beteg) igényeinek és értékeinek megismerésére 
(az adott egészségi állapot értéke, stakeholderek elvárásai, 
percepciók, betegaktiválás) és megfelelő információk 
szolgáltatására. Hiszen a termék és szolgáltatás hatékonyságát és 
költség-hatékonyságát az szabja meg igen lényeges mértékben, 
hogy milyen a felhasználó hajlandósága a megfelelő használatra, 
és milyen az intézmény (pl. kórház) szervezeti kultúrája, milyenek 
a folyamatai és képessége az innováció megfelelő használatára. 
Mindezekhez validált mércék valamint klinikai és gazdasági 
módszertanok szükségesek. Jelentős kihívás a fejlesztők és a 
gyártók száméra ezeknek a kihívásoknak eleget tenni. 
Innovatív egészségipari termékek esetén a kihívás jelentős, hiszen 
nem csak a meglevő elvárások kielégítésére törekszik, hanem 
megváltoztathatja a terápiás célokat (új piacot teremt, új 
kutatásokat inspirál), emellett jelentősen kiterjedtebbé vállnak a 
terápiával elérhető eredményeknek, azaz a kimeneteknek az a 
köre, ahol egészség-nyereség érhető el az új innováció 
alkalmazásának köszönhetően. Az innováció (terápia, 
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mesterséges intelligencia stb.) eredménye ennek következtében 
olyan területeken is jelentkezik, amelyekre korábban ─ megfelelő 
innováció hiányában ─ kevesebb figyelem irányult, ide tartoznak 
az életminőség, munkaképesség és a társadalmi hatás. 
Ugyanakkor, a hosszú távon folyamatosan jelentkező, egyre 
magasabb költség miatt a finanszírozási szempontok is a 
fejlesztői, finanszírozói, mindennapi betegellátás, az orvosi 
döntések szerves részévé váltak.   
Az értékalapú megközelítés ennek megfelelően az egészégipar és 
az egészségügy valamennyi szereplőjének megközelítésévé vált, 
hiszen szofisztikált multidiszciplinaritására támaszkodva 
hatékony megoldásokat kínál valamennyi szereplő számára. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• az értékalapú szolgáltatás fejlesztés szerepe, koncepciója 
és módszertana az innovatív termék és 
szolgáltatásfejlesztés folyamatában 

• az innovációk költség-hatékonyságának vizsgálata és 
előrejelzése 

• eredmény/kimenet vizsgálatához szükséges mércék 
létrehozása, validálása és alkalmazása 

Prof. Dr. Péntek 
Márta 

Innovatív egészségipari technológiák klinikai vizsgálatának 
kérdései a fejlesztéstől a társadalmi hasznosulásig 
Az innovatív egészségügyi és gyógyszeripari technológiák, az 
orvostechnikai eszközök hatósági engedélyezéséhez és 
forgalomba hozatalához, valamint társadalombiztosítási 
finanszírozásához klinikai vizsgálatokkal kell bizonyítani azok 
hatásosságát és biztonságosságát, egyéni és társadalmi hasznait, 
költséghatékonyságát és megfizethetőségét. Piacra kerülés után 
követéses vizsgálatokkal kell bizonyítani a technológia real world 
hatékonyságát, biztonságosságát, alkalmazhatóságát és 
elfogadottságát. A téma keretében végzett kutatásaink ezeket a 
szempontokat szolgáló klinikai vizsgálatok tervezésének, 
kivitelezésének és értékelésének kérdéseit célozzák meg, a 
technológiafejlesztéstől a termék piaci elhelyezésén át a sikeres 
implementációig, figyelembe véve az EU „Intelligensebb Európa” 
szakpolitikai célkitűzéseit és erősítve az egészségipar átalakulását, 
digitializációhoz történő strukturális alkalmazkodását. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• innovatív orvostechnikai eszközök, egészségügyi 
technológiák hatásosságának és hatékonyságának 
értékelése a beteg és a társadalom perspektívájából 

• betegközpontú és személyre szabott beavatkozások 
tervezése, értékelése 

• elsődleges és másodlagos végpontok kiválasztása 
klinikai vizsgálatokban történő alkalmazásra 

• beteg-preferenciák feltárása, azok hasznosítása a 
technológiai fejlesztés és piaci elhelyezésben 
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Prof. Dr. Molnár 
András 

A távérzékelés innovatív fejlesztésének és alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata a gazdaság különböző szektoraiban 
A távérzékelés fejlődése egyre több lehetőséget kínál a gazdaság 
különböző szektoraiban, a mezőgazdaságban, a klíma-változás 
kutatás és általában a geoinformatika területén. Ez a fejlődés 
jelentős informatikai kapacitások kialakulásával, adattárházak 
létrejöttével társul. A kihívás több dimenzióban is jelentkezik, 
egyrészt szükség van standardizált, minőség ellenőrzött 
adatbázisok létrehozására, másrészt a hatalmas adatbázisok 
feldolgozásához a mesterséges intelligencia módszertanának 
alkalmazása szükséges. 
A hallgató a kutatás során elsajátítja a távérzékelés innovatív 
fejlesztésének koncepcióját és módszereit, valamint a fejlesztések 
társadalmi, gazdasági haszna felmérésének során alkalmazott 
módszertani megoldásokat. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• drón fejlesztés és alkalmazás 
• polgári célú drón alkalmazások 
• távérzékelés, szenzorok 
• drónok által szolgáltatott adatbázisok, adattárházak, 

drón-informatika 
• drónok szerepe a klímakutatásban 
• drónok mezőgazdasági alkalmazási lehetőségei 

Dr. Takácsné Prof. 
Dr. György Katalin  

Vállalati sikeresség elemei, az innováció, a stratégiai 
gondolkodás szerepe (Vállalati stratégiai menedzsment) 
Innováció különböző megnyilvánulási formái (~hard and soft 
innovation’) eltérő fontossággal bírnak a kis- és 
középvállalkozások működésében, szükséges feltárni az imitáció 
szerepét a kkv szektor sikeressége érdekében. A kutatási téma, 
mint a stratégiai tervezés, a stratégiai és 
változtatásmenedzsmenthez kapcsolódó korszerű módszerek 
alkalmazhatóságának és a korlátok feltárása hozzájárulhat a 
vállalkozások innovációs folyamatban betöltött szerepének jobb 
megértéséhez, a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve. 
A téma mentén a kutatás célja a vállalatok innovációs készségének 
értékelése, az innovatív vállalati viselkedést támogató és gátló 
tényezők feltárása, mind szervezeti, mind a belső érintettek 
szempontjából. Azon tényezők feltárása, melyek a nyílt innováció, 
innovációs klaszterek mentén történő együttműködési 
hajlandóságra hatnak. A szervezeti kultúra kapcsolata és hatása a 
vállalati sikerességre kultúrafüggő, így különböző 
nemzetgazdaságok szereplőinek összehasonlító vizsgálatával 
feltárhatóak azok a vezetői attitűdök és értékrendek, amelyek 
meghatározó tényezői a vállalati versenyképességnek. 
A kutatás iránya az innovációs stratégiák kidolgozásának 
módszertani támogatása, különös tekintettel az ágazati 
jellegzetességekre (szolgáltatás, ipari és mezőgazdasági termelés). 
A kutatás másik iránya annak vizsgálata, hogy az innováció 
diffúzióját milyen tényezők befolyásolják, ezek között milyen 
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szektorális különbözőségeket lehet feltárni, azok empirikus 
igazolása. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• innovatív stratégiák kidolgozása és értékelése, földrajzi 
és ágazati jellegzetességek 

• az innováció diffúziójának vizsgálata 
• innovációk létrejöttét, életciklusát befolyásoló főbb 

faktorok azonosítása 
 
Agrárinnováció és élelmezés- és élelmiszerbiztonság 
kapcsolata 
Az innováció az élelmiszertermelés folyamatában, az 
élelmiszerlánc – „From farm to table” – mentén nemcsak a termék 
és technológiai innováció formájában jelenik meg. Több helyen a 
’soft innovation’ (szervezése és marketing) lehet a sikeresség 
egyik kulcsa, amiben a vállalatok együttműködése, a stratégiai- és 
változtatási menedzsmenthez kapcsolódó korszerű módszerek, 
eljárások alkalmazásának, fejlesztésének kérdése mind mikro-, 
mind makrogazdasági szempontból kutatandó terület. A témakör 
magában foglalja az élelmiszerbiztonság érdekében történő 
innovációk és azok elterjedését támogató (vagy annak gátját 
jelentő) tényezőket, az értékláncolat menti kockázatok feltárását a 
tervezés és vezetés új irányzatainak vizsgálatával. A téma szoros 
kapcsolattal bír a fenntartható gazdaság kérdéseivel, ideértve a 
környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot 
(élelmezésbiztonság). A kutatás tárgya a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállalatok innovációs készsége, a technológiai, 
szervezési és piaci innovációra való képessége, cél a gátló és 
támogató tényezők feltárása empirikus vizsgálatokkal. A kutatás 
érinti a szervezeti kultúra több aspektusát, mivel a sikeresség 
egyik eleme a humánerőforrás. A kutatás tárgya az ember-gép-
technika környezet vizsgálata és az élelmiszerbiztonság 
szempontjából kritikus pontok és infrastruktúrák feltárására 
irányul. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• innováció sikeresség faktorainak feltárása az 
agrárgazdaságban különös tekintettel a humánerőforrás 
szerepére, 

• kritikus pontok az élelmiszerbiztonság területén, a 
lehetséges innovációs együttműködések feltárása 

Prof. Dr. Takács 
István 

A fenntartható energiaellátás, ennek innovatív megoldásai 
Az energetikai kiadások minden ország ráfordításainak az egyik 
legnagyobb tételét képezik, és az a világ GDP-jének mintegy 
10%-ára tehető. Sok ország energiabehozatalra szorul. A 
hagyományos fosszilis energiahordozókra alapozott 
energiatermelés környezetterhelő (kiemelten a klimatikus) hatása, 
illetve a nukleáris energiatermeléssel erősödő társadalmi 
ellenállás alternatív megoldásokat célzó kutatások sorát indította 
el az elmúlt évtizedekben. Új innovatív megoldások születtek, s 
további innovációkra van szükség a fenntartható energiaellátás 
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biztosítására, a környezetterhelő energiaforrások kiváltására. A 
megújuló és megújítható energiaforrások (napenergia, 
szélenergia. biomassza) felhasználása energiatermelésre egyre 
korszerűbb technológiai megoldások révén elterjedőben van, 
ugyanakkor az energiatárolás hiányában a megtermelt (ingadozó 
mennyiségű) energia felhasználása nehéz feladat elé állítja az 
energetikai rendszerek irányítóit. 
A téma céljának rövid leírása: 
A téma olyan – elsősorban – olyan új, innovatív technológiai 
eljárások és szervezési modellek kialakítását szolgáló kutatás, 
amely a rurális térségekben lokálisan meglévő megújuló és 
megújítható energiaforrások energiatermelésre történő 
felhasználását, valamint a lokális energiatermelő rendszerek a 
meglévő energetikai hálózatokba való integrálását célozza, a 
fenntarthatóság követelményeire figyelemmel, azok műszaki, 
gazdasági, társadalmi, szervezeti és szervezési összefüggéseinek 
feltárásával. 
Lehetséges kutatási irányok megfogalmazása: 

• Már működő lokális autonóm és integrált energiatermelő 
rendszerek összehasonlító kutatása. 

• Megújuló és megújítható energiaforrások 
hasznosításához, valamint a hagyományos (fosszilis és 
nukleáris) energiaforrások hatékonyságát, 
környezetterhelést csökkentő, működési kockázatot 
csökkentő, biztonságot növelő fejlesztésekhez 
kapcsolódó szellemi termékek (szabadalmak, know-
how-k) kutatása, innovatív fenntartható energiaellátó 
rendszerek és rendszerelemek fejlesztése. 

• Fenntartható innovatív lokális energiai rendszerek 
gazdasági modellvizsgálata. 

Prof. Dr. Abaffy 
József 

Versengő innováció -- nyílt forráskódú szoftver ökoszisztémák 
A kutatás legfőbb témája a nyílt forráskódú szoftver 
ökoszisztémák kialakulásának és fejlődésének jobb megértése a 
főbb szoftverkomponensek életpályájának adatalapú 
vizsgálatával. A nyilvánosan elérhető, a szoftverek életciklusát és 
fejlesztését szorosan követő forráskód-kezelő megoldások 
(GitHub, GitLab, Bitbucket) adatainak segítségével, az elemi 
kontribúciókat historikusan és mérhetően, az egyes fejlesztőkhez 
köthetően tartalmazó adathalmaz feldolgozása és elemzése 
néhany konkrét ökoszisztéma kiemelt fontoságú csomagjai 
mentén.  
Lehetséges kutatási irányok megfogalmazása: 

• milyen tipikus életútjai vannak a különböző nyílt 
forráskódú megoldásoknak 

• milyen kapcsolatok vannak a versengő és az egymásra 
épülő szoftvermegoldások között  

• milyen külső és belső tényezők befolyásolják az egyes 
nyílt forráskódú rendszerek életútjait, hogyan lehet 
ezeket mérni, az egyes életút-szakaszokat előre jelezni. 
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Prof. Dr. Fogarasi 
József 

Az innovatív kockázatkezelési megoldások hatása a 
gazdálkodás termelékenységére 
A kockázatok kezelésének hatása a mezőgazdasági vállalatok 
termelékenységére új, innovatív módszertani és technológiai 
megoldásokkal, gyakorlati relevanciával rendelkező nagy 
érdeklődésre számot tartó kutatási téma a nemzetközi 
szakirodalomban. A termelési kockázatok körében egyre nagyobb 
figyelmet kell fordítani a globális és regionális (klímaváltozás 
adaptáció és mitigáció, pénzügyi-gazdasági válságok, 
egéségügyi/pandémia válság) kockázatok kezelésére a vállalatok 
gazdálkodásában.  A hatásos kockázatkezelési eszköztár 
megválasztása és innovatív megoldások alkalmazása meghatározó 
jelentőséggel bír az eredményes és versenyképes működés és az 
élelmiszerbiztonság szempontjából. 
A téma céljának rövid leírása: 
A kutatás célja megvizsgálni, hogy különböző hagyományos és 
innovatív kockázatkezelési eszközök hogyan befolyásolják a 
teljestényező termelékenység alakulását a mezőgazdasági 
vállalkozások gazdálkodásában.  A kockázatkezelési stratégia 
megválasztásában és alkalmazásában kiemelt jelentősége van a 
teljestényező termelékenység felbontásának technológiaváltozás 
hatásra és technikai hatékonyságváltozás hatásokra, és 
megvizsgálni ezeket hogyan befolyásolják különböző 
kockázatkezelési megoldások. 
Lehetséges kutatási irányok megfogalmazása: 

• A kockázatkezelési stratégiák megválasztása 
befolyásolja a termelési teljesítmény alakulását és a 
vállalkozás erőforrásainak allokációját. A kutatás 
szisztematikus szakirodalmi áttekintési részében 
amellett, hogy áttekintjük a témában megjelent releváns 
kutatások eredményeit, bemutatjuk a gazdálkodók 
rendelkezésére álló kockázatkezelési megoldásokat és 
ezekből képezhető kockázatkezelési portfoliókat. 

• A lehetséges kutatási irányok az agrárgazdasági termelés 
kockázatkezelési lehetőségeinek hatásainak értékelése 
során a teljestényező termelékenységre: 

• A természeti kockázatok, beleértve a klímaváltozás 
hatására megváltozó termelési feltételeket, új 
kockázatkezelési megoldások kidolgozását és 
alkalmazását teszi szükségessé a meglévő 
kockázatkezelési lejárások mellett a termelékenység és 
ellátásbiztonság fenntartása érdekében. A digitalizáció 
és precíziós termelési technológiák elterjedése minden 
egyes gazdálkodónál igen nagy volumenű adatgyűjtést 
tesz lehetővé, ami pontosabb döntés előkészítést, 
döntéshozást tesz lehetővé a rendelkezésre álló vagy 
újabb termelésgazdasági modellezési megoldások 
alkalmazásával. 

• Az egészségügyi (pandémia) kockázatok (gazdálkodó 
megbetegedése, lezárások következtében keletkező 
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értékláncok ellátási zavarai, fogyasztók egészség- és 
környezettudatosabb táplálkozása) rávilágítottak, hogy a 
korábbi üzleti megoldások mellett, helyett újabbakra, 
innovatív és fenntartható gazdálkodási szemléletre és 
gyakorlatra van szükség a teljes agrárgazdasági vertikum 
menedzsmentjében 

• A pénzügyi-gazdasági válságok által okozott termelési 
kockázatok értékelése, hatásainak a becslése a 
termelékenység alakulására jól kialakult módszertani 
eszköztárral találkozunk a szakirodalomban, amit még 
nem alkalmaztak a közép-kelet-európai és ezen belül a 
magyarországi agrár-élelmiszeripari ágazatra. 

• Vizsgálataink során teszteljük különböző 
kockázatkezelési eljárások, portfoliók teljetényező 
termelékenységre, és ennek felbontásával 
komponenseire gyakorolt hatásának irányát és mértékét 
hatékonyhatár regressziós módszerek alkalmazásával.  

• Adatok rendelkezésre állása esetén a magyarországi 
tapasztalatok elemzését kiterjesztjük egy nyugat-európai 
és még egy közép-kelet-európai országra. 

Prof. Dr. Felde Imre 
A városi mobilitás innovatív megoldásai és a szocio-ekonomiai 
jellemzők modellezése 
A városon belüli humán mozgások megértéséhez és a 
viselkedésminták felismeréséhez az emberi mobilitás 
szisztematikus elemzése szükséges. Az utazások egyéni és 
csoportszintű értékelése valamilyen eszközkészleten keresztüli 
megfigyeléseken alapul. Az elmúlt évtizedekben számos olyan 
újszerű adathalmaz vált elérhetővé, amelyek a jármű GPS-en és a 
mobilhálózaton tárolt rekordokon vagy a közösségi média 
információin alapulnak, amelyek pontosabb és kifinomultabb 
jellemzik az emberek mozgását. A demográfiai mutatók és a 
társadalmi-gazdasági státusz (SES) jelentős összefüggést 
mutatnak az egyéni utazási magatartással. Egyes vizsgálatok azt 
sugallják, hogy a mobiltelefon-adatok felhasználhatók az egyes 
SES vagy regionális társadalmi-gazdasági jellemzők 
előrejelzésére. A kutatás célja, hogy a mobilitás és a társadalmi-
gazdasági státusz kapcsolatát az ismert statisztikai 
megközelítéseken kívül elérhető adathalmazokon Big Data és 
Mesterséges Intelligencia apparátussal vizsgáljuk. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• innovatív városi mobilitás scenariók vizsgálata 
kvantitatív és kvalitatív módszerekkel 

• a társadalmi, gazdasági státus szerepének elemzése, 
kutatás-fejlesztési információszerzési gyakorlata, 
fejlesztése 

• a mesterséges intelligencia szerepe a városi mobilitás 
innovációs megoldásai terén  
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Prof. Dr. Karácsony 
Péter 

A vezető szerepe a szervezeti innovációban 
Napjainkban a vállalkozások egyre nagyobb figyelmet fordítanak 
az innovációra, amely versenyképesebbé teszi őket, valamint 
lehetővé téve számukra, hogy túléljék a kihívásokkal teli globális 
üzleti környezetet. Az innováció a szervezetek versenyelőnyének 
egyik kulcsfontosságú tényezője. Minden innovatív szervezetnek 
hatékony vezetőkre van szüksége. Nemzetközi tanulmányok 
(Noruzy et al., 2012, Sethibe és Steyn, 2015) szerint pozitív 
kapcsolat van a vezetés és az innováció között. Egyre több 
tanulmány (Gumusluoğlu és Ilsev, 2009, Jung et al., 2008, Krause, 
2004) támasztja alá, hogy a vezetésnek fontos szerepe van a 
hatékony innovációban. Ezért további tanulmányokra van 
szükség, amelyek a szervezeti innovációt meghatározó vezetőket, 
csapatokat és tagjaikat vizsgálják (Hackman és Wageman, 2007). 
A téma céljának rövid leírása: 
A kutatás a magyar vállalatok innovációs kihívásaira és az 
ezekhez kapcsolódó vezetői szerepekre fókuszál. A kutatás célja 
primer (kérdőíves felmérés) módszertannal feltárni: 
1. az innováció megjelenését a hazai vállalati stratégiában, 
2. az innováció és a vezetés kapcsolatát. 
Lehetséges kutatási irányok megfogalmazása: 

• A kutatási téma elsődleges iránya, hogy felmérje a hazai 
vállalkozások vezetőinek a szervezeti innovációban 
betöltött szerepét. A kutatás során értékelésre kerülnek a 
hazai vállalkozások innovációval kapcsolatos stratégiái, 
az innovatív szervezetek jellemzői, valamint, hogy mely 
vezetői stílus van a legnagyobb hatással a szervezeti 
innovációra. 

Dr. habil Garai-Fodor 
Mónika 

Az innovációpolitika szerepét alapvetően két nézőpont határozza 
meg: Egyfelől az állam az ú. piaci hibákat (market failures) 
küszöböli ki az innovációpolitikán keresztül, másfelől pedig az 
innovációs rendszerek szereplőinek összekapcsolása révén (állami 
szerepvállalással) lehetséges erősíteni az innovációt. Az állami 
intézkedések, beavatkozások eredményességének vizsgálata az 
innovációpolitikában is kulcskérdés. A pénzügyi eszközök 
megtérülése, vagy akár a nem pénzügyi beavatkozások 
(ökoszisztéma-építés, kedvezmények stb.) hatásának elemzése 
lehetővé teszi, hogy olyan ún. policy mix jöjjön létre, ami az 
innovációs rendszert hatékonyan tudja támogatni. Az 
innovációpolitika két fontos fokmérője a fenntarthatóság valamint 
a hatásosság – ezek mentén szükséges a hazai innovációs rendszert 
és annak tágabb EU-s környezetét vizsgálni. Különösen fontos ez 
hazai szinten a duális gazdaság problémájához kapcsolódó 
kérdések tükrében, vagy az ún. európai paradoxont tekintve, 
amely bár régóta fennálló jelenség, érdemben nem változott az 
elmúlt években, inkább állandónak tekinthető. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• hazai és nemzetközi innovációs politikák 
összehasonlítása, és a főbb hasonlóságok és 
különbözőségek azonosítása 
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• a különböző innovációs politikák esetén a megvalósítás 
közgazdaságtani elemzése 

 
Kutatási- és innovációs teljesítményértékelés makro és mikro 
szinten 
A KFI területén számos módon lehet mérni a teljesítményt, 
ugyanakkor még több olyan elem képezi részét, melyek nehezen 
mérhetők. Jól mérhető például akár projekt vagy országos szinten 
is a szabadalmak száma vagy éppen a K+F ráfordítás. Nehezen 
mérhető az innovációs teljesítmény, vagy akár a tudományos 
eredményesség. Nem mérhetők azok a „spillover” hatások, amik 
a KFI eredményeként jelennek meg, pl. beszállítói kapacitások 
növekedése, PhD hallgatók eredményessége, társadalmi 
innováció elterjedtsége. Ezzel együtt szükséges olyan innovációs 
mérési módszertan kialakítása, ami túlmutat a jelenlegi, 
korlátozottan rendelkezésre álló kvantitatív mutatókon és lehetővé 
teszi a (tényeken alapuló) kvalitatív mutatók beemelését is a KFI 
teljesítmény értékelésébe. A téma megközelíthető mind egyéni 
kutatói szintről (pl. kutatói szinten), mezoszintről (intézményi, 
vállalati szint) de akár makroszintről is (országos szint). 
Valamennyi szinten több nemzetközi kezdeményezés is 
megjelent, melyek a kutatás nemzetközi irányba mozdítását 
kifejezetten elősegítik. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• az innováció nehezen mérhető hatásai esetén hatékony 
innovációs mérési módszertan kialakítása,  

• a KFI teljesítményértékelés módszertanának kialakítása 
a gazdaság különböző szektoraiban 

 
A hazai vállalkozások innovációvezérelt átalakulásának 
lehetőségei 
A hazai vállalkozások jelentős százaléka (3/4-e) nem innovatív. 
Azon vállalkozások, amelyek nem vezettek be innovációt, elsöprő 
részben (86%) azért nem tették ezt, mert nem láttak rá okot. 
Szakpolitikailag és közgazdaságilag is ismert probléma az ún. 
közepes jövedelmi csapda (melyet még pontosabban közepes 
fejlettségi csapdának nevezhetünk), melyet csak akkor tudunk 
elkerülni, ha az innovációs rendszer alapvető problémáira választ 
találunk. A gazdaság dualitásának feloldása (azaz számos 
nemzetközi vállalat van jelen, amely innovatív, de beszállítóik, a 
hazai kkv-k jellemzően nem azok), a hazai vállalatok 
exportképességének erősítése kulcskérdés. Ehhez bizalmon 
alapuló együttműködések kiépítésére van szükség az innovációs 
rendszer szereplői között – és természetesen az innovációs 
rendszer szereplőinek számosságát is bővíteni szükséges. Nincs 
egységes sikerrecept a fenti kérdésekre, ugyanakkor a 
kulcstényezők megragadása és az előrelépést segítő megoldások 
beazonosítása külföldi jó példákon keresztül segíthet az 
előrelépésben. A téma megkutatása és a kérdésekre a válaszok 
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megtalálása Magyarország előrelépése szempontjából 
kulcskérdés.  
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• a hazai vállalkozások innováció-kapacitásának mérése, a 
determináló faktorok meghatározása és összehasonlítása 
a gazdaság különböző területein 

Dr. Zrubka Zsombor, 
PhD 

Innovatív egészségipari technológiák egészség-gazdaságtani 
értékelése 
A digitális innovációk, új orvostechnikai eszközök és fejlett 
terápiák és a személyre szabott orvoslás egészséggazdaságtani 
értékelése az egészségkimenetek, a társadalmi hatások és 
költségek mérése és modellezése terén új módszerek 
alkalmazását, fejlesztését igényli, mint pl. új adatforrások (pl. real 
world-data), adatstruktúrák (big data), értékelési szempontok 
(kiberbiztonság, használhatóság), új elemzési módszerek 
eredményeinek (mesterséges intelligencia, kauzális forradalom) 
felhasználása és az egészséggazdaságtani szempontok beépítése a 
korai fejlesztés folyamatába.  
Az innováció sikerének a piaci siker, a gazdasági és társadalmi 
haszon a mércéje. Az innovációs folyamat során ezért a technikai, 
piaci, gazdasági és társadalmi szempontokat a fejlesztés első 
lépéseitől kezdve előre kell jelezni, a műszaki fejlesztéssel 
párhuzamosan az egészségnyereséget, a költségeket, a 
használhatóságot, a rendszerbe illeszthetőség szempontjait be kell 
azonosítani, pontosan mérhetővé és a fő versenytársakkal 
összehasonlíthatóvá kell tenni. Ehhez a primer kutatások mellett a 
már rendelkezésre álló evidenciák szintézise, újrahasznosítása is 
szükséges. 
A fejlesztési folyamatot a gazdasági és társadalmi haszon 
pontosan beazonosított prediktorai és az innováció várható értéke 
(költséghatékonysága, költségvetési hatása) figyelembevételével 
kell folytatni. Különösen fontos szempont, hogy a műszaki 
fejlesztés során feldolgozott orvosi adatok minősége, mennyisége, 
megbízhatósága a fejlesztés kezdeti lépéseitől a felhasználói 
igényeknek, az orvosszakmai és hatósági elvárásoknak 
megfeleljen, ugyanakkor a fejlesztés céljaira az adatok új és minél 
szélesebb köre felhasználhatóvá váljon.  
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• új módszerek alkalmazási lehetőségei az 
egészségkimenetek és költségek és társadalmi hatások 
mérése és előrejelzése során 

• új szempontok beépítése a digitális egészségügyi 
innovációk gazdasági és társadalmi hasznának értékelése 
során az egészségügyi innovációkkal kapcsolatos 
evidenciák szintézise, az evidenciaszintézis 
módszertanának fejlesztése 
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Dr. Szabó István, PhD 
A hazai és EU-s innovációpolitikák hatáselemzése a 
fenntarthatóság tükrében 
Az innovációpolitika szerepét alapvetően két nézőpont határozza 
meg: Egyfelől az állam az ú. piaci hibákat (market failures) 
küszöböli ki az innovációpolitikán keresztül, másfelől pedig az 
innovációs rendszerek szereplőinek összekapcsolása révén (állami 
szerepvállalással) lehetséges erősíteni az innovációt. Az állami 
intézkedések, beavatkozások eredményességének vizsgálata az 
innovációpolitikában is kulcskérdés. A pénzügyi eszközök 
megtérülése, vagy akár a nem pénzügyi beavatkozások 
(ökoszisztéma-építés, kedvezmények stb.) hatásának elemzése 
lehetővé teszi, hogy olyan ún. policy mix jöjjön létre, ami az 
innovációs rendszert hatékonyan tudja támogatni. Az 
innovációpolitika két fontos fokmérője a fenntarthatóság valamint 
a hatásosság – ezek mentén szükséges a hazai innovációs rendszert 
és annak tágabb EU-s környezetét vizsgálni. Különösen fontos ez 
hazai szinten a duális gazdaság problémájához kapcsolódó 
kérdések tükrében, vagy az ún. európai paradoxont tekintve, 
amely bár régóta fennálló jelenség, érdemben nem változott az 
elmúlt években, inkább állandónak tekinthető. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• hazai és nemzetközi innovációs politikák 
összehasonlítása, és a főbb hasonlóságok és 
különbözőségek azonosítása 

• a különböző innovációs politikák esetén a megvalósítás 
közgazdaságtani elemzése 

 
Kutatási- és innovációs teljesítményértékelés makro és mikro 
szinten 
A KFI területén számos módon lehet mérni a teljesítményt, 
ugyanakkor még több olyan elem képezi részét, melyek nehezen 
mérhetők. Jól mérhető például akár projekt vagy országos szinten 
is a szabadalmak száma vagy éppen a K+F ráfordítás. Nehezen 
mérhető az innovációs teljesítmény, vagy akár a tudományos 
eredményesség. Nem mérhetők azok a „spillover” hatások, amik 
a KFI eredményeként jelennek meg, pl. beszállítói kapacitások 
növekedése, PhD hallgatók eredményessége, társadalmi 
innováció elterjedtsége. Ezzel együtt szükséges olyan innovációs 
mérési módszertan kialakítása, ami túlmutat a jelenlegi, 
korlátozottan rendelkezésre álló kvantitatív mutatókon és lehetővé 
teszi a (tényeken alapuló) kvalitatív mutatók beemelését is a KFI 
teljesítmény értékelésébe. A téma megközelíthető mind egyéni 
kutatói szintről (pl. kutatói szinten), mezoszintről (intézményi, 
vállalati szint) de akár makroszintről is (országos szint). 
Valamennyi szinten több nemzetközi kezdeményezés is 
megjelent, melyek a kutatás nemzetközi irányba mozdítását 
kifejezetten elősegítik. 
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• az innováció nehezen mérhető hatásai esetén hatékony 
innovációs mérési módszertan kialakítása,  
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• a KFI teljesítményértékelés módszertanának kialakítása 
a gazdaság különböző szektoraiban 

 
A hazai vállalkozások innovációvezérelt átalakulásának 
lehetőségei 
A hazai vállalkozások jelentős százaléka (3/4-e) nem innovatív. 
Azon vállalkozások, amelyek nem vezettek be innovációt, elsöprő 
részben (86%) azért nem tették ezt, mert nem láttak rá okot. 
Szakpolitikailag és közgazdaságilag is ismert probléma az ún. 
közepes jövedelmi csapda (melyet még pontosabban közepes 
fejlettségi csapdának nevezhetünk), melyet csak akkor tudunk 
elkerülni, ha az innovációs rendszer alapvető problémáira választ 
találunk. A gazdaság dualitásának feloldása (azaz számos 
nemzetközi vállalat van jelen, amely innovatív, de beszállítóik, a 
hazai kkv-k jellemzően nem azok), a hazai vállalatok 
exportképességének erősítése kulcskérdés. Ehhez bizalmon 
alapuló együttműködések kiépítésére van szükség az innovációs 
rendszer szereplői között – és természetesen az innovációs 
rendszer szereplőinek számosságát is bővíteni szükséges. Nincs 
egységes sikerrecept a fenti kérdésekre, ugyanakkor a 
kulcstényezők megragadása és az előrelépést segítő megoldások 
beazonosítása külföldi jó példákon keresztül segíthet az 
előrelépésben. A téma megkutatása és a kérdésekre a válaszok 
megtalálása Magyarország előrelépése szempontjából 
kulcskérdés.  
Lehetséges főbb kutatási irányok és célok megfogalmazása: 

• a hazai vállalkozások innováció-kapacitásának mérése, a 
determináló faktorok meghatározása és összehasonlítása 
a gazdaság különböző területein 


