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SZEKcIÓ 1 SZEKcIÓ 2 SZEKcIÓ 3 SZEKcIÓ 4

9:00 - 9:30 köszöntő  ·  szepesi Balázs, Virágh enikő

coVID19 I.
szekcióvezető: Becsey zsolt

Versenyképesség I.
szekcióvezető: katona klára

MóDszertan I.
szekcióvezető: szepesi Balázs

MóDszertan II.
szekcióvezető: czakó erzsébet

9:30 - 10:00 czeczeli Vivien: A globális ellátási láncok újragondolásának 
lehetőségei és korlátjai

Boda györgy: A tudástőke szerepe a hazai versenyképességben

társszerzők: Juhász Péter, Matyusz Zsolt

Balázs tibor: A hazai startup ökoszisztéma térképének 
megalkotása

szerb lászló: A magyar kisvállalatok kompetencia alapú 
elemzése data envelopment analysis (DEA) módszer segítségével

társszerzők: Kiss Tibor, Rideg András, Krabatné fehér Zsófia

10:00 - 10:30 andrás krisztina: A COVID-19 hatása a globális 
sportgazdaságban a sportvállalatok példáján

társszerző: Szabó Ágnes

Márkus gábor: A magyar KKV-k kompetencia-alapú 
versenyképessége és pénzügyi teljesítménye közötti kapcsolat 
modellezése és empirikus elemzése

társszerző: Rideg András

Béres attila: Micro-economic effects of public funds on 
enterprises in Hungary

társszerző: Nyikos Györgyi, Laposa Tamás

csákné filep Judit: Családi vállalkozás kutatás longitudinális 
megközelítésben

társszerző: Radácsi László

10:30 - 11:00 kern Borbála sára - stocker Miklós: A COVID-19 világjárvány 
hatása a sportszergyártás és kereskedelem professzionális 
játékosokra fókuszáló stratégiai csoportjának globális 
értékláncára

kazainé ónodi annamária: Vállalati hatékonyságot növelő 
vezetői kompetenciák

társszerző: Répáczki Rita

andrics Dóra: A World Management Survey magyarországi 
lekérdezése

lang péter: Az európai uniós gazdaságfejlesztési támogatások 
szerepe a hitelkorlátos kkv-k finanszírozásában. 

társszerzők: Balogh Eszter, Banai Ádám, Tirupam Goel, Stancsics 
Martin, Takáts Előd, Telegdy Álmos

11:00 - 11:30 lászlop ádám: Átalakuló fogyasztói szokások és a megváltozó 
mezőgazdasági termékpályamodell

katona klára: A vállalati innováció fejlesztésének és 
elterjedésének hatása a magyar vállalatok teljesítményére

szepesi Balázs: Az aszimmetrikus vállalatközi kapcsolatok 
elméleti és elemzési alapjai

fejes Balázs - losonci Dávid - czakó erzsébet:  
A vállalati versenyképesség tényezői - mérési kérdések és hazai 
eredmények

11:30 - 12:30 ebédszünet

coVID19 II. 
szekcióvezető: szerb lászló

Versenyképesség II. 
szekcióvezető: Becsey zsolt

MóDszertan III.
szekcióvezető: radácsi lászló

Vállalkozások és Vállalkozók I. 
szekcióvezető: szepesi Balázs

12:30 - 13:00 Dusek tamás - Dőry tibor - koltai Judit petra: Különböző 
válságok és vállalati válságalkalmazkodási stratégiák

Hornyák Miklós - lányi Beatrix: Online aktivitás hatása a kis- és 
középvállalati versenyképességre 

társszerző: Kruzslic ferenc

szigeti cecília: A magyarországi kis- és középvállalkozások 
ökológiai lábnyomának befolyásoló tényezői – egy empirikus 
vizsgálat
 
társszerzők: Szennay Áron, Radácsi László

piross antal: A kisvállalatokat támogató szakpolitikák állandósága 
és változásai – A kisvállalati politika kezdetei a nagy gazdasági 
világválság után

13:00 - 13:30 szennay áron: A COVID-19 első hullámának hatása a magyar 
kis- és középvállalkozásokra

társszerző: Tímár Gigi

rideg andrás: A magyar KKV-k termék-/
szolgáltatásinnovációinak eredményességét meghatározó 
vállalati kompetenciák modellezése és empirikus elemzése
 
társszerzők: Lukovszki Lívia, Sipos Norbert

Mike károly: Do business associations support credible 
commitment in business relationships? Evidence from a 
managerial survey in Hungary
 
társszerzők: Boza István, Molnár Gábor Tamás

szalai ákos: Kockázat és csődjog – a kisebb vállalkozások 
joggazdaságtana

13:30 - 14:00 Bacsák Dániel: A koronavírus-járvány hatásaival kapcsolatos 
vállalati percepciók, várakozások és a vállalkozások 
válságkezeléssel kapcsolatos lépései

társszerző: Horváth Ágoston

reszegi lászló - Juhász péter - Hajdú Miklós: A gazdasági 
felzárkózás esélyei és kérdőjelei a CEE országokban és a magyar 
feldolgozóiparban

telegdy álmos: The effects of EU-funded enterprise grants on 
firms and workers

társszerző: Muraközy Balázs

csákné filep Judit: Családi vállalkozások jogi környezete.  

társszerzők: Radácsi László, Arató Balázs

14:00 - 14:30 szendrői gábor: A hazai és a hazaival összevethető 
gazdaságokkal rendelkező országok legnagyobb 500 vállalatának 
összehasonlítása

radácsi lászló: Startup vállalkozások definiálása és azonosítása 

társszerző: csákné filep Judit

14:30 - 15:00 kávészünet

coVID19 III. 
szekcióvezető: czakó erzsébet

coVID19 IV. 
szekcióvezető: Virágh enikő

coVID19 V. 
szekcióvezető: kutasi gábor

Vállalkozások és Vállalkozók II. 
szekcióvezető: szerb lászló

15:00 - 15:30 Juhász péter: A COVID-19 válság vállalati kockázati térképe a 
magyar tapasztalatok fényében

társszerző: Szabó Ágnes

kazainé ónodi annamária: A távmunka lehetőségei 
Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

nyikos györgyi: Entrepreneurial resilience in times of COVID-19  
crisis - Evidence from Hungary

társszerző: Béres Attila

csurgó Bernadett: Kreatív vidéki vállalkozónők járványon  
innen és túl

15:30 - 16:00 Budai eleonóra - Denich ervin: Baranya megyei termelő vállalatok 
COVID -19 helyzetre adott reakciói – fókuszban a számviteli és 
pénzügyi megfontolások

pinkasz andrás: A koronavírus-járvány hatása az egyéni 
vállalkozásokra: szüneteltetés és érdekképviselet

pirohov-tóth Barbara: A munkaerő-piaci szereplők által tapasztalt 
foglalkoztatási kihívások a koronavírus-járvány idején 

társszerző: Kiss Zsuzsanna

csinger Bence: A közösségi média, mint a kis- és közép-
vállalkozások online stratégiai eszköze

társszerző: Korcsmáros Enikő

16:00 - 16:30 noszkay erzsébet: „MENEKÜLJ VAGY HARCOLJ!” (Vállalati, 
vállalkozói válaszok, aktivitások a COVID-19 járvány, fenyegető 
kihívásainak idején)

koltai luca - geambasu réka: A COVID-19 járvány hatása női 
vállalkozók cégének működésére Magyarországon és az erdélyi 
magyarok körében

kutasi gábor: A Covid -19 hatása a magyar iparágak 
külkereskedelmi lehetőségeire

tímár gigi: Freelancerek Magyarországon

társszerzők: Radácsi László, Szennay Áron

16:30 - 17:30 Összegzés, a konferencia lezárása  ·  Becsey zsolt, czakó erzsébet, katona klára, kutasi gábor, radácsi lászló, szepesi Balázs, szerb lászló, Virágh enikő

a konferencIa prograMJa
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