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A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat második számát tartja kezében a Kedves 
Olvasó.

Az első, kísérleti jellegű, dupla számot 2010 augusztusában jelentettük meg a Human 
Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában és támoga-
tásával, valamint a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer 
Központjának közreműködésével, ill. hazai és határon túli magyar szakmai szervezetekkel 
együttműködve. 

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai, a hozzánk érkezett visszajelzések alapján 
megerősítést kaptunk abban a hitünkben, hogy szükség van egy olyan szakmai és tu-
dományos alapokon álló folyóiratra, amely képes bemutatni az innováció társadalmi és 
gazdasági folyamatokban megjelenő humán aspektusait, azok szerepét és jelentőségét a 
szereplők közti interakciókban. 

A jelenlegi számban ugyancsak széles spektrumon – azonban a teljesség igénye né-
lkül – kívánjuk közreadni a humán kutatás-fejlesztés és innováció elméleti és gyakorlati 
sajátosságait. Kiemelt figyelmet fordítunk különböző tudományterületek találkozásával lé-
trejött „határmezsgyékre”, amelyek interdiszciplináris, komplex látásmódot kölcsönöznek 
egy-egy kérdés, probléma, vizsgálati jelenség feltárásához, megismeréséhez.

Reméljük, minden Kedves Olvasónk talál számára érdekes, gondolatébresztő írást szak-
folyóiratunk aktuális számában. Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat, a korábbi 
számhoz kapcsolódó visszajelzéseiket pedig ezúton is köszönjük!

a Szerkesztők

EDITORIAL

We proudly present the second edition of Human Innovation Review.
The first double pilot issue of the journal was published in August 2010 supported and 

prepared by the Human Exchange Human Resource Development and Consultant Founda-
tion with the contribution of University of Pécs Technology Transfer Center, in coopera-
tion with professional organizations of Hungary and organizations of Hungarian Minorities 
Abroad.

Our experiences and the received feedback persuaded us that it is essential and useful 
to publish a journal that presents the human aspects of innovation in social and economic 
processes and analyses the role and importance of human aspects in the interactions taking 
place in the innovation process.

In this number we intend to disseminate articles that present wide spectrum but not 
complete analysis on the theoretic and practical characteristics of human research and in-
novation. We focus on the collaboration of different disciplines that present an interdis-
ciplinary and complex aspect for the analysis and exploration of a particular problem or 
phenomenon.

We hope that our readers will find interesting and inspiring articles in this journal. We 
are looking forward to your comments, suggestions and thank you for your feedback about 
the previous issue of the journal.

The Editors


