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A SZERVEZŐK
SZTE INTERDISZCIPLINÁRIS TUDÁSMENEDZSMENT KUTATÓKÖZPONT

Tisztelt Résztvevő!

A Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontja 
valamennyi munkatársa nevében üdvözöljük a „Tudásteremtés és –alkalmazás a 
modern társadalomban” konferencián! Különösen örömteli alkalom ez a számunkra, 
hiszen kutatócsoportunk fennállásának első, saját szervezésű konferenciája veszi 
kezdetét a mai napon. Biztosak vagyunk benne, hogy valamennyi résztvevőnk 
hasznos tudományos ismeretekkel, és értékes új kapcsolatokkal gazdagodik majd 
rendezvényünk ideje alatt. 

Kutatóközpontunk 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy olyan tudományos műhely 
jöjjön létre a Szegedi Tudományegyetemen, amely a lehető legszélesebb tudományos 
perspektívában, változatos módszertani és konceptuális keretek között képes vizsgálni 
a jelen társadalmában végbemenő komplex tudásfolyamatokat. Kutatóink között 
egyaránt képviseltetik magukat a gazdaságtudomány, a természettudományok, 
a jogtudomány és a szociológia területeiről érkező kutatók, azonban bizonyos 
kutatási területeink és gyakorlati fejlesztéseink nyitnak az informatika irányába is. 
Az általunk végzett tudományos tevékenységek köre egyaránt kiterjed a tudás- és 
technológiamenedzsment, a Science-to-Business marketing, a kutatói motivációk, 
a szellemi javak jogi védelme, és az informális innovációs hálózatok vizsgálatának 
területeire. Mindezeken felül olyan kezdeményezések is indultak csoportunk berkeiből, 
mint az egyetemi Tudástérkép fejlesztése, amely hazánkban szinte egyedülálló 
módon mutatja be az SZTE kutatási és innovációs portfólióját. 

Kutatóközpontunkról részletesebben a www.kmcenter.szte.hu webcímen 
tájékozódhat.

A konferencia ideje alatt bármely kérdésével vagy kérésével bátran forduljon 
hozzánk! Tartalmas és kellemes konferencia részvételt kívánunk!

Az Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont munkatársai nevében:

         Dr. Buzás Norbert
         egyetemi docens
         Kutatóközpont vezető
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KONFERENCIA HELYSZÍN
konferencia előadások

Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és Információs Központ

Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Telefonszám: +36 62 546 603

Weboldal: http://www.u-szeged.hu/tik
Nyitvatartás hétköznapokon 08:00 - 20:00



KONFERENCIA 1. NAP DÉLELŐTT
CSÜTÖRTÖK | OKTÓbER 15. 9:00 - 13:45
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10:10 - 11:40 | Szekció 1.
Tudásmenedzsment a Triple Helix 
kapcsolatrendszerben
elnök: dr. dőry Tibor

Egyetemi-vállalati kapcsolatok fejlesztésének 
kihívásai: a tranzakció alapú együttműködésektől a 
stratégiai partnerségig
Dr. Dőry Tibor

Ipar-egyetem kapcsolatok kiépülése változó 
kormányzati támogatás mellett - A Széchenyi 
István Egyetem autóipari együttműködéseinek 
tapasztalatai
Dr. Inzelt Annamária, Dr. Csonka László

Az egyetem-ipar-régió együttműködés dimenziói és 
az innováció formái
Dr. Szívós Mihály

Az élelmiszeripari tudásmenedzsment új szervezetei 
Nyugat-Európában
Dr. Balogh Sándor

Klaszterek szerepe a tudásalapú gazdaságban
Berkecz-Kovács Lívia

11:40 - 12:50 | Szekció 2.
Tudásmarketing és a tudásalapú 
piaci verseny
Elnök: Dr. Piskóti István

Marketingstratégiák és modellek a sikeres university-
business kapcsolatokban
Dr. Piskóti István

Az európai és a japán egyetemek technológia 
transzfer kihívásainak összevetése a Science-to-
Business marketing szemszögéből
Dr. Prónay Szabolcs, Dr. Buzás Norbert

Piaci tudáscsere és tanulás a marketing és 
értékesítési részleg együttműködésével
Dr. Keszey Tamara, Katona Ádám

A social media szerepe a hazai szervezetek 
tudásmegosztási gyakorlatában
Dr. Obermayer-Kovács Nóra

09:00 - 10:00
Regisztráció

10:00 - 10:10
köszöntő
Prof. Dr. Martinek Tamás közkapcsolati rektorhelyettes, SZTE

12:50 - 13:45
Ebéd



KONFERENCIA 1. NAP DÉLUTÁN
CSÜTÖRTÖK | OKTÓbER 15. 13:45 - 17:45
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13:45 - 15:30 | Szekció 3.
Adat - információ - tudás
Elnök: Dr. Székely Iván

Big Data és a társadalomtudományok: az eufóriától 
a realitásig
Dr. Székely Iván

Információalapú egészség-tudatosság és a 
személyre szabott gyógyítás
Dr. Buzás Norbert

A Big Data elemzési folyamat kritikus fázisai
Dr. Élő Gábor, Szármes Péter

A feltalálói mobilitás vizsgálata az Egyesült 
Államokban
Kiss István Márton, Dr. Buzás Norbert

Társadalmi hálózatok fraktálelemzése a mohó-
színezési doboz-lefedési algoritmus segítségével
Simon Levente

Erdészeti adatok feldolgozása modern informatikai 
eszközökkel
Dr. Pödör Zoltán

15:45 - 17:15 | Szekció 4.
A vállalati tudásmenedzsment 
kihívásai
Elnök: Dr. balogh Anikó

Tudásigényes vállalatok és a tudásigényes 
szolgáltatások működési jellegzetességeik tükrében
Dr. Noszkay Erzsébet, Dr. Balogh Anikó

A mentori gyakorlat a különböző tulajdonosi 
szerkezettel rendelkező vállalkozások esetében
Dr. Bencsik Andrea, Dr. Juhász Tímea, Rácz Irma

A minőségügyi tanácsadás, mint tudásintenzív 
vállalkozás
Dr. Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos

Új típusú gazdaság - új típusú beszámoló? A 
tudásjavak helye a pénzügyi kimutatásokban
Kovács Zsuzsanna

Innováció és tudásmenedzsment a családi 
vállalkozásokban
Farkas Gergely

19:00 - 22:00
Vacsora
Helyszín: Millenniumi Kávéház (6720 Szeged, Dugonics tér 12.)
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KONFERENCIA VACSORA
CSÜTÖRTÖK | OKTÓbER 15. 19:00 - 22:00

Millenniumi Kávéház

A Millenniumi Kávéház Szeged szívében, 
a Dugonics téren várja a konferencia 
résztvevőit. A Millenniumi Kávéház Szeged 
egyik közismert vendéglátó egysége, amely 
évente több, mint száz programmal várja 
az érdeklődőket a város főterén kialakított 
teraszon és belső bar részben. 

A konferencia vacsora és esti program 
számára ideális hely, hiszen könnyen elérhető 
a város bármely pontjáról, valamint a 
konferencia helyszínétől is gyalog 5 perc 
sétára található.

A konferencia vacsora és zártkörű esti 
program 19 órától kezdődik, kérjük a 
vendégeket, hogy lehetőség szerint pontosan 
érkezzenek az esti rendezvényre.

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Telefon: +36 20 773 8610
Weboldal: www.millenniumikavehaz.hu



KONFERENCIA 2. NAP DÉLELŐTT
PÉNTEK | OKTÓbER 16.
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09:00 - 10:30 | Szekció 5.
a felsőoktatás átalakuló funkciói a 
tudásalapú gazdaságban
Elnök: Dr. Lukovics Miklós

A “negyedik generációs” egyetemek szerepe a 
tudáshasznosításban
Dr. Lukovics Miklós, Zuti Bence

Szabályozott vállalkozó egyetem
Dr. Erdős Katalin

Az egyetemi tudás szabadalmaztatásának 
mozgatórugói - Egy országos felmérés eredménye 
magyar felsőoktatási intézményekben
Huszár Sándor, Dr. Prónay Szabolcs, Dr. Buzás Norbert

Az egyetemi spin-off sikerkritériumai a hazai és 
nemzetközi szakirodalom tükrében
Horváth Judit Bernadett

Integrált rendszerek a tanítás-tanulás szolgálatában - 
a li-T-le Team tudásmenedzsment-fejlesztése
Dr. Pitlik László, Monoriné Papp Sarolta, Gerő Péter

10:45 - 12:35 | Szekció 6.
Tudásmenedzsment modellek és 
validálásuk
Elnök: Dr. Z. Karvalics László

Kiindulópontok a DIK-modell dekonstruálásához, 
avagy a tudásmenedzsment egyik „szent 
tehenének” végnapjai
Dr. Z. Karvalics László

Atipikus tudásmenedzsment modellek, a méret, 
célrendszer, külső környezet, és tulajdonosi háttér 
meghatározó szerepe
Fodor Péter

A STEP 21 modell mint átfogó, egységes 
tudásmenedzsment keretrendszer
Monoriné Papp Sarolata

Tudásintenzív gazdaságfejlesztés - 
tudásmenedzsment és innováció kompatibilitás
Serester Andrea, Dr. Radács Marianna, Dr. Molnár 
Zsolt, Rácz László, László Anna, Csicsman József, 
Dr. Gálfi Márta

Az e-szavazási hajlandóság empirikus vizsgálata 
Ausztriában és Magyarországon
Dr. Sasvári Péter

A tudásmenedzsment értékelése 
folyamatmenedzsment alapokon
Szmodics Péter

12:35 - 12:45
Zárszó - Dr. buzás Norbert

12:45 - 13.30
Ebéd
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SZEgED, A “NAPFÉNY VÁROSA”
HA EGy KIS KIKAPCSOLÓDÁSRA IS VÁGyIK...
A város területe már az újkőkor idején lakott volt, de 1183-ban említik 
névlegesen. Nevét arról kapta, hogy a Tisza és a Maros folyók körbeszegik 
a települést. 1498-ban szabad királyi városi rangot kapott. Május 21-e a 
város napja, ugyanis 1719-ben ezen a napon kapta meg címerét. Az itt 
élők fokozatosan feltöltötték a Tisza árterében található szigeteket, így 
a város területe egységes lett a XVIII–XIX. századra. A mai város magva 
tulajdonképpen három sziget: Alszeged, Felszeged és a Vár a Palánkkal, 
melyeket ma Alsóvárosnak, Felsővárosnak és Belvárosnak hívnak. Szeged mai 
városképét az 1879-es árvíz befolyásolta a leginkább. Az épületek nagyrészt 
elpusztultak. A város újjáépítésében több európai főváros is segédkezett, 
tiszteletükre több utat is róluk neveztek el: Bécs, Berlin, Brüsszel, London, 
Párizs, Róma. Teljesen új, modern város épült, az árvíz előtti épületekből az 
alsóvárosi ferences templom és kolostor, a Dömötör-torony és a városháza 
maradt csak fent. 

Egyeteme a Szegedi Tudományegyetem, mely az ország egyik legjobb 
minősítésű oktatási intézménye, több ezer diák oktatásáért felelős. Kulturális 
központ is, állandó rendezvények helyszíne: Szegedi Ifjúsági Napok, Hídi 
Vásár, Szegedi Szabadtéri Játékok, Halászléfőző Fesztivál, stb. A városban 
több galéria és színház található, mely további szórakozási lehetőséget nyújt 
a kultúra után érdeklődőknek. A fővároson kívül egyedül Szegeden működik 
oratóriumkórus. 2008 óta rendezik meg az Armel Nemzetközi Operaverseny 
és Fesztivál Szeged programot is. A Szegedi Jazz Napok négy évtizede állandó 
rendezvénye a városnak. Karácsony idején adventi vásár várja a városba 
érkezőket a Dóm téren és a Széchenyi téren is. 
A Széchenyi tér a város központja, kedvelt találkozó és sétáló hely, ahol 
ünnepségeket, vásárokat és fesztiválokat rendeznek. A tér a Tisza Szálló, a 
Városháza, a Zsótér ház és a Postahivatal épületeit köti össze, zöldövezetet 
biztosítva a helyieknek. A tér emléket állít többek között a Tiszát szabályozó 
Vásárhelyi Pálnak, Széchenyi Istvánnak, Tisza Lajosnak, Deák Ferencnek, 
Klebelsberg Kunónak, Szent Istvánnak és Gizellának, és természetesen a 
Tiszának, mely áldást és rombolást is képes hozni. Folytatása a Klauzál 
tér, mely klasszicista stílusban épült, eklektikus stílusú épületek választják 
el a Széchenyi térről. Kossuth Lajos neobarokk szobra az 1848-as Kossuth-
beszédnek ad tiszteletet. 2000-ben a Millenniumra adták át a Királyok kútját, 

mely az Árpád-háziaknak állít dicső emléket. A tér folytatása Kárász utca, 
melyen üzletek, kávézók és cukrászdák várják az ideérkezőket. A tér és a 
sétáló utca Europa Nostra díjat kapott.
A Dugonics tér az árvíz előtt búza piacnak adott helyet. Ma is több alkalommal 
kézművesek tartanak itt vásárokat. A tér és a Kárász utca sarkán áll az 
Ungár-Mayer-palota, melynek leglátványosabb pontja a hagymakupolás 
saroktorony. Az északi oldalon a romantikus stílusú Vajda-házat láthatjuk, 
ahol az épület kapuját és a felette látható öntöttvas erkélyrácsot érdemes 
megnézni, belülről pedig vakárkádos udvar az épület ékessége. A Szegedi 
Tudományegyetem központi épülete eklektikus jegyeket is viselő, ám 
klasszicista stílusú épület, mely a tér keleti oldalán áll. Az egyetem elődje 
a József Attila Tudományegyetem volt, így a főépület közelében egy József 
Attila szobrot is találhatunk. A tér központján egy zenélő szökőkút is van, 
mögötte pedig a híres matematikus és író, Dugonics András szobra található. 
A Dóm tér alapterületét tekintve megegyezik a velencei Szent Márk tér 
alapterületével. Nyugati felén a Hittudományi Főiskola, délnyugati sarkán a 
püspöki palota, keleti és déli felén pedig egyetemi kutatóintézetek találhatók. 
A Nemzeti Emlékcsarnok a körbefutó árkádok alatt található, Pantheon 
szobrok és domborművek állítanak emléket a magyar történelem és kultúra 
jelentős alakjainak. A tér leglátványosabb épülete a fogadalmi templom vagy 
dóm, melyet kívül-belül mozaikok, szobrok és domborművek díszítenek, 
többek között az 1900-as Párizsi világkiállítás győztese, Fadrusz János: 
Krisztus a keresztfán című szobra is itt található. Egy másik látványosság, 
hogy a szentély mennyezeti mozaikján Máriát szegedi papucsban és alföldi 
szűrbe öltöztetve ábrázolják. 
A Hellmer-Fellner építőpáros által tervezett eklektikus-neobarokk Szegedi 
Nemzeti Színház 1883-ban nyílt meg. A homlokzatot Erkel Ferenc és Katona 
József szobra díszíti, a belső mennyezet freskóit Vajda Zsigmond festette.
Szeged a magyar-szerb határ közelében található város, melyet a Tisza választ 
ketté. Nem csoda, hogy eme folyó mentén élő emberek az évszázadok során 
saját halászlé-receptet fejlesztettek. Ezt több halászcsárdában meg tudja 
kóstolni a vendég, de ezenkívül szeptember elején halászléfesztivál keretében 
több száz bográcsban rotyognak az egyedi fűszerezésű halászlevek és várják 
a vendégsereget, akiket tánccsoportok és előadóművészek szórakoztatnak. 
Mi is a különbség a szegedi és a bajai halászlé között? A bajai halászlét 
alaplé nélkül készítenek, mindent „bennehagyva”, ami egyszer belekerült a 
bográcsba és gyufatésztával szolgálják fel. A szegedihez viszont készítenek 
alaplevet és kenyeret kínálnak hozzá. Ha a konferencia mellett ideje engedi, 
kósotolja meg Ön is az igazi szegedi halászlét!
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