
November 18. – csütörtök

10:00 Az érkezők fogadása, regisztráció.

11:00 A konferencia megnyitása: György László, szepesi balázs, virágh enikő  Helyszín: Hunyadi mátyás terem

11:30 Ács Zoltán: The evolution of the digital platform economy 1971-2021: the case of Hungary. 
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

12:30 ebédszünet

sZekció 1. 
szekcióvezető: katona klára
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

sZekció 2. 
szekcióvezető: radácsi László
Helyszín: szilágyi erzsébet terem

sZekció 3. 
szekcióvezető: virágh enikő
Helyszín: kinizsi Pál terem

13:30 boda György - Láncz Gábor: 
Mitől jobbak a jobbak? – A magyar 
vállalatok termelési függvénye. 

társszerző: Naárné Tóth Zsuzsa

kiss János: Termelékenység, export 
és termékinnováció a magyar 
feldolgozóiparban.

szabó krisztofer: Egyetemi 
hallgatóból vállalkozó.
 
társszerzők: Aranyossy Márta, 
Bárczy Dóra

14:00 Dőry tibor: Felhasználói innovációk a 
magyar járműipari kis- és közepes 
vállalkozásoknál.

társszerző: Venesz Béla

Losonci Dávid: A folyamatinnováció 
hatása az üzleti teljesítményre
 
társszerzők: Demeter Krisztina, 
Keresztély Tibor, Major Klára, Harry 
Boer

Győri Zsuzsanna: Inspirációk és 
akadályok: a magyar vállalk. ökosz. és 
a fogyatékossággal élő vállalkozók. 

társszerzők: Csillag Sára, Kóródi Edit, 
Svastics Carmen, Hidegh Anna Laura

14:30 reszegi László - kazainé ónodi 
Annamária: Perifériális integráció a 
vállalati szektorban.

társszerző: Répáczki Rita

Horváth Ágnes: Ügyfélcentrikus 
innováció a kkv-k körében – Egy 
empirikus kutatás eredményei.
 
társszerzők: Molnár László, 
Hajdú Noémi, Tóthné Kiss Anett

s. Gubik Andrea: A családi vállalkozás 
átvétele mint karriercél a visegrádi 
országok egyetemistái körében. 

társszerző: Farkas Szilveszter

15:00 radácsi László - szennay Áron: 
A magyar családi és nem családi 
vállalkozások innovációs 
teljesítményének összehasonlítása. 

társszerző: Csákné Filep Judit

virágh enikő: Az online média 
vállalkozóképe Magyarországon.

15:30 kávészünet

sZekció 4. 
szekcióvezető: kutasi Gábor
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

sZekció 5. 
szekcióvezető: czakó erzsébet
Helyszín: szilágyi erzsébet terem

sZekció 6. 
szekcióvezető: s. Gubik Andrea
Helyszín: kinizsi Pál terem

16:00 Dióssy kitti: Digitalizáció hatása a 
kkv-k vállalati eredményeire.

társszerzők: Demeter Krisztina, 
Losonci Dávid

András krisztina: A sportközvetítési 
jogok hazai piacának szereplői és a 
sportági szakszövetségek.
 
társszerzők: Máté Tünde, 
Várhegyi Ferenc

Parrag Petra: A vállalkozói 
kompetenciákat fejlesztő programok 
vizsgálata.

16:30 endrődi-kovács viktória: Magyar 
kkv-k digitalizációja és ipar 4.0 
adaptációja.

tóth-batizán emese emőke: 
A székelyföldi turizmuspiac 
professzionalizációs lehetőségei. 
Komparatív elemzés: Székelyföld, 
Dél-Tirol és a Balaton.

rideg András: A saját vállalkozói 
képességekbe vetett túlzott önbizalom 
empirikus vizsgálata a Globális 
Versenyképességi Projekt nemzetközi 
kkv adatállománya alapján.
 
társszerzők: Balogh Gábor, 
Sipos Norbert

17:00 kozma miklós - Dankó mátyás: 
A digitálisnak született vállalatok 
nemzetközi lehetőségei és kihívásai a 
nemzetköziesedés elméletei tükrében.

bíró Zoltán - budai eleonóra: Magyar 
könyvvizsgáló cégek a Big4 
árnyékában.

repisky máté: Vállalkozói kudarc 
lehetséges következményeinek 
rendszerezése.

17:30 kutasi Gábor: A vállalatok és a 
gazdasági környezet digitalizációs 
kauzalitása.
 
társszerző: Várpalotai Viktor

csíki ottó: A dinamikus képességek 
hatása a termelési rutinokra és a 
vállalati teljesítményre.
 
társszerzők: Demeter Krisztina, 
Losonci Dávid

November 19. – PéNtek

sZekció 7. 
szekcióvezető: sass magdolna
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

sZekció 8. 
szekcióvezető: becsey Zsolt
Helyszín: szilágyi erzsébet terem

sZekció 9. 
szekcióvezető: kutasi Gábor
Helyszín: kinizsi Pál terem

9:00 budai eleonóra - Denich ervin: 
Számviteli beszámolók közzététele a 
COVID-19 árnyékában.

bacsák Dániel-Horváth Ágoston: 
A koronavírus-járvány vállalati 
érintettségének változásai vállalati 
válságkezelő eszközökkel 
összefüggésben.

Dániel Zoltán András: Hazai kkv-k 
klímatudatos tevékenységének 
mérését segítő szempontrendszer 
kidolgozása.
 
társszerző: Berkesné Rodek Nóra

9:30 kézai Petra kinga: A koronavírus-
járvány hatása a magyar (női) startup 
vállalkozásokra.

csákné Filep Judit -Gosztonyi 
márton: A COVID-19 hatási a magyar 
vállalkozásokra a GEM 2021-es 
adatfelvételének tükrében. 

társszerző: Szennay Áron

sipos Norbert: A for-profit vállalkozók 
társadalmi és egyéni vállalkozói 
értékteremtési motivációk 
kapcsolatainak empirikus vizsgálata.
 
társszerzők: Lukovszki Lívia, 
Rideg András, Vörös Zsófia

10:00 sass magdolna-túry Gábor: 
Válságkezelési mintázatok a 
magyarországi külföldi tulajdonú 
leányvállalatoknál. 

társszerzők: Gál Zoltán, S. Gubik 
Andrea, Szunomár Ágnes

becsey Zsolt: Vállalatcsoportok 
viselkedése a COVID-ban.

kajos Attila: Munkahelyi 
mozgásprogramok munkáltatói 
szervezésének és munkavállalói 
részvételének motivációi.
 
társszerző: Szabó Ágnes

10:30 kávészünet

sZekció 10. 
szekcióvezető: szerb László
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

sZekció 11. 
szekcióvezető: sass magdolna
Helyszín: szilágyi erzsébet terem

sZekció 12. 
szekcióvezető: szepesi balázs
Helyszín: kinizsi Pál terem

11:00 Juhász Péter: Az állami támogatások 
szerepe a hazai vállalatok 
fejlesztésében – a felsővezetői 
nézőpont.
 
társszerzők: Kazainé Ónodi 
Annamária, Havran Zsolt

klauda Zalán: OTP Bank – a 
nemzetköziesedés magyar bajnoka?

Pogácsás Péter: A magyar kis- és 
középvállalkozások külső 
finanszírozásának nehézségei.

11:30 kövi-varga Anna róza: A magyar 
családi tulajdonú kis- és 
középvállalkozások meghatározó 
tényezői: Empirikus elemzés a kkv 
versenyképességi kutatás alapján. 

társszerzők: Rideg András, 
Sipos Norbert, Lukovszki Lívia

kazainé ónodi Annamária-répáczki 
rita: A menedzsment szerepe az 
innovatív vállalatok sikerében.

tímár Gigi - Zsigmond-Heinczinger 
száva: Inkubátorok elméletben és 
gyakorlatban – vállalkozástámogató 
intézmények a nemzetközi 
szakirodalomban és a hazai 
gyakorlatban.
 
társszerző: Balázs Tibor

12:00 stocker miklós: Az iparági 
tényezők, az erőforrások és az 
intézményrendszer tényezőinek 
hatása a nemzetköziesedett magyar 
közép és nagyvállalatok 
versenyképességére. 

társszerzők: Czakó Erzsébet, 
Csíki Ottó, Losonci Dávid

csizmadia Péter: A tanulási környezet 
jellemzői a magyar tudásintenzív 
vállalkozásoknál. 

társszerzők: Csillag Sára, 
Szászvári Karina, Bácsi Katalin

szepesi balázs: Első áttekintés a 
magyar vállalkozások közelmúltbeli 
történetéről.

12:30 krabatné Fehér Zsófia: 
A versenyképesség egyéni és 
intézményi tényezőinek szerepe az 
Európai Unió régióiban. 

társszerző: Szerb László

13:00 ebédszünet

14:00 vállalkozói kerekasztal-beszélgetés: macher márta, májer erika, szendrői Gábor, szuda János
Helyszín: Hunyadi mátyás terem

15:30 Díjátadó, a konferencia lezárása Helyszín: Hunyadi mátyás terem
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