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Vázlat 

1. Komplex rendszerek 
• Komplexitás az evolúciós közgazdasági elméletben 
• Információ és bizonytalanság, mint indikátor 

 
2. Komplex hálózatok 
• Tudástranszfer 
• Új típusú adatok 

 
3. Innovációs rendszerek 
• Elméleti és empirikus kérdések 



1. Tudás és innováció: komplexitás 
• A tudás a folyamat katalizátora, a tudás az evolúció 

fő tárgya. 
• Szelekció önmagában nem képes újdonság 

termelésére. 
• Diverzitás növekszik, specializáció, 

munkamegosztás = komplexitás nő 
• Önszerveződő folyamatok:  
  lokális interakciók az alrendszerek között 
  endogén szelekció (adaptív szereplők) 
• Az önszerveződő folyamatok nem lineárisak, nem 

jelezhetők előre. 



1. Komplexitás és modellek 
Közgazdasági modellek feltevései 
1. A rendszer körülhatárolható 
2. A rendszer szereplői 

definiálhatók 
3. A rendszer szereplőinek 

viselkedése leírható az átlaghoz 
való viszonnyal 

4.  A rendszer szereplőinek 
viselkedése előre jelezhető az 
átlaggal 

5. A rendszer szereplőinek 
viselkedése az egyensúly felé 
visz 

Forrás: Allen, 2001 
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1. Komplexitás mérésére szolgáló 

eszközök 
Komplexitás = a rendszer leírásához (Delorme, 2001), az alternatívák 

közötti választáshoz (Pelikan, 2001) szükséges információmennyiség 

  

• Valószínűségi entrópia: egy rendszerben lévő bizonytalanság 
mérőszáma 

   Hx = − ∑x px 2log px 

• Többdimenziós entrópia: egy rendszerben érvényesülő 
bizonytalanságcsökkenés 

   Hxy = − ∑x ∑y pxy 2log pxy  
   Tgto = Hg + Ht + Ho – Hgt – Hgo – Hto + Hgto  

       (Leydesdorff, 2001) 

• Ha egy rendszerben kevesebb a bizonytalanság a káoszhoz képest, 
akkor a gazdasági szereplő könnyebben választ. 



2. Tudásteremtés és komplexitás 
 

Szocializáció 

 

Care why 

 

Externalizáció 

 

Know why 

 

Internalizáció 

 

Know how 

 

Kombináció 

 

Know what 

Forrás: Nonaka és Takeuchi, 1995 alapján 



2. Tudástranszfer típusai 

Explicit tudás 

Hallgatólagos 
tudás 

Care why 

Know what 

Know why 

Know how 

Forrás: Lengyel, 2005 



Explicit tudás 

Hallgatólagos 
tudás 

Care why 

Know what 

Know why 

Know how 

Szabadalmi, 
folyóirat 

hivatkozás 

Szabadalmi, 
folyóirat 

társszerzőség 

Munkaerő 
mobilitás 

Társadalmi 
kapcsolatháló 

2. Tudástranszfer típusai 

Forrás: Lengyel, 2005 



2. Komplex rendszer és alrendszerek 

közötti kapcsolatok – know what  
Egyetem 

Iparág 

 

Kormányzat 

Forrás: Lengyel, 2005 
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2. Komplex rendszer és alrendszerek 

közötti kapcsolatok  - care why 

  

Egyetem 
Iparág 

 

Kormányzat 

  
  

    

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

    
  

  
  

  

Forrás: Lengyel, 2005 



2. Tudástranszfer adatok – pl. 

LinkedIn, Researchgate 

Tudás típus Példa LinkedIn Researchgate 

Know-what Hivatkozások Külső 
adatillesztés 

Feltöltött cikkek 

Know-why Társszerzőség Publikációk, 
szabadalmak 

Publikációk, 
szabadalmak 

Know-how Mobilitás CV típusú 
adatok 

CV típusú adatok 

Care-why Társadalmi 
kapcsolatháló 

Kétirányú 
szakmai 
kapcsolatok 

Egyirányú 
szakmai 
kapcsolatok 



3. Tudástranszfer, komplex hálózatok, 

innovációs rendszerek 
Elméleti kérdések 
• Mik az alapjai a hálózatban  zajló 

modulképződésnek? Intézmények, szervezetek 
szerepe 
 

• El lehet-e különíteni erős és gyenge tudástranszfer 
kapcsolatokat?  
 

• Milyen szinten zajlik a szelekció, ki és mit szelektál? 
 

• Csökkenti vagy növeli-e a tudástranszfer  rendszer 
bizonytalanságát? 
 

 



3. Tudástranszfer, komplex hálózatok, 

innovációs rendszerek 
Empirikus kérdések 
• Hogyan alakítják az innovációs rendszer 

alrendszerei a tudástranszfer hálózatait? 
 

• Az innovációs alrendszerek hálózatai átfedésben 
vannak-e, az átfedés mértéke különbözik-e a 
tudástranszfer típusától? 
 

• Csökkenti vagy növeli-e a tudástranszfer  
rendszer bizonytalanságát? 



3. Egységes keret felé 

Innováció, 

Emergencia 

Bizonytalanság 

Hálózati 
dinamika 

Komplex 
hálózatok 

szerekezete 



 

 

Köszönöm megtisztelő 
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