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1 Vezetői összefoglaló 

 

1.1 Stratégiakészítés előzménye és célja 

 

A TÁMOP 4.2.1 C pályázati konstrukció célja a tudástranszfer és a 

tudásmenedzsment megerősítésén keresztül a helyi és regionális gazdasággal 

való együttműködés erősítése, a felsőoktatási intézmények képzési és 

kutatási portfóliójának a hazai gazdasági szerkezethez történő igazítása. 

 

A pályázati konstrukció keretein belül a Szent István Egyetem, Békéscsaba 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent István Egyetem Nonprofit Kft-

jének konzorciális együttműködésében projekt valósul meg. Célja Békéscsaba 

térségében a magas hozzáadott értékű iparágakra alapuló, a felsőoktatási 

kutatási intézmény, a helyi önkormányzat és a vállalatok kapacitásaira építő 

Triple Helix modell típusú non-profit tudás- és technológiatranszfer 

fejlesztése, amely multiplikátor hatást gyakorol a régió gazdasági 

versenyképességének erősítésében és a K+F+I tevékenységének 

hasznosításában.  

 

Az együttműködés közös tudásmenedzsment stratégia alapján képzelhető el, 

amely a regionális gazdaságfejlesztési stratégiai irányok mentén kijelöli az 

együttműködési területeket, meghatározza az együttműködés kereteit és 

feltételrendszerét. 

 

A stratégia célcsoportja – összhangban a konkrét projekt célcsoportjával – a 

résztvevő konzorcium és együttműködő partnerek munkavállalói. A 

Tudáspark célja, hogy az önkormányzat és a vállalkozások igényeit kiszolgáló 

szervezet jöjjön létre. Az erre létrehozott stratégia kitér a tudás, 

tudásmenedzsment, tudáskonverzió, tudásmegosztás és azt meghatározó 

tényezőkre. Hazai és nemzetközi példákon, vállalati tudásmenedzsment 

stratégiák bemutatását követően fogalmazza meg a stratégia megvalósításának 

eszközeit, javaslatot tesz a lehetséges működési keretre.   
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1.2 A stratégiaalkotás jelentősége 

 

A stratégia megalkotásának a célja a tudás menedzsmentjének, a tudás 

áramlásának valamint új technológia vállalati elterjedésének elősegítése. Az 

oktatás, az egyetemi kutatások területén is előtérbe került a vállalati igényeknek 

való megfelelés, a tudomány gyakorlathoz való közelítése. Az oktatók kutatási 

tevékenységük révén tudást termelnek, eredményeik megjelennek az oktatásban, 

és a hallgatók végzése után direkt módon a gazdaságban is, átadva azt a régió 

vállalkozásainak. Az egyetemnek úgy kell – különösen a kutatással kapcsolatos – 

tevékenységének helyénvalóságát kommunikálni, hogy a tudást megosztják a 

társadalommal, és intenzívebbé teszik a párbeszédet valamennyi érdekelt féllel. 

 

Az egyetem fokozott szerepe a tudásalapú gazdaságfejlesztésben jól 

megfigyelhető regionális szinten, ahol számos módon fejtheti ki aktivitását: 

biztosítja a tudásteret; a technológiaalapú vállalatok inkubációjának erőforrásait; 

a konszenzus teret; vezető szerepet az önkormányzattal, kormányzattal és iparral 

történő együttműködés kialakításában; valamint az innovációs teret, új szervezeti 

formák kialakítását. 

 

 A felsőoktatási intézményen belüli tudás menedzselése az intézmény 

egyik legfontosabb feladata, ilyen módon biztosíthatja az innovációhoz, 

a versenyképességhez szükséges tudás feltárását, és megosztásának 

feltételeit. 

 A tudásmenedzsment stratégia egyrészt iránymutatásul szolgál a 

szervezet tagjai számára, másrészt a megfogalmazott célok 

elérésének módját határozza meg. 

 A tudásmenedzsment valójában nem a tudás menedzselését jelenti, 

hanem sokkal inkább a tudásátadás folyamatának a menedzselését. 

 Az innováció motorja a tudás áramlása, hiszen az innovációs folyamat 

során lényegében a különböző tudáselemek integrálása, illetve azok új, 

gazdaságilag hasznosítható termékké, műveletté vagy szolgáltatássá 

történő alakítása zajlik. 

  



 

12 
 

 Az egyetemek - különösen az egyetemi kutatások - szerepe kiemelkedő 

fontosságú a különböző országok regionális innovációs 

rendszereiben. Egy arányosan fejlődő, kiegyensúlyozott gazdaság 

számára fontos a felsőoktatási intézmények regionális 

szerepvállalása, az egyetemek regionális fejlesztésbe való bekapcsolása. 

 Az egyetem egyidejűleg létrehozója az új ismereteknek, elterjesztője a 

tudásnak és növekvő mértékben előállítója a piacképes innovatív 

termékeknek és szolgáltatásoknak, így potenciálisan meghatározó 

szerepe van a gazdasági fejlődésben. 

 A helyi húzóágazatok kinyilvánított fejlesztési igényekkel tudnak 

helyben fellépni, amelyek beépülnek egyrészt a helyi gazdaságpolitikába, 

másrészt az egyetem képzési irányaiba. Továbbá megfelelő mennyiségű 

kutatási megbízással tudják ellátni az egyetemet, amelynek az adott 

terület a fő profiljává válhat. 

 

A cél teljesítésének érdekében az egyetemen belüli és kívüli kooperáció 

kialakulása és majdani eredményessége azonban nagyban függ a felek 

hozzáállásától, valamint az innovációs rendszer fejlettségétől. Egy 

versenyképes, innovatív gazdaságban az üzleti szektor nyitott a tudományos 

eredményekre, nemcsak mint alkalmazó, hanem mint ösztönző, finanszírozó is. 

 

 

1.3 A kutatás módszertana  

 

A regionális innovációs és kutatás-fejlesztési stratégiák célrendszerének, 

prioritásának meghatározása minden esetben térség-specifikus, mivel az 

érintett régió alapos, a témát érintő helyzetelemzésére épül, ugyanakkor vannak 

olyan fejlesztési célok, amelyeket közösségi szinten definiálnak és átvételük 

fontos az egyes fejlesztési stratégiákban.  

 

A stratégiai kidolgozása során a RIS/RITTS Projekt-módszertan működési elvei 

szerint jártunk el, igyekszünk annak előírásait lehetőség szerint betartani az 

időkorlát figyelembevétele mellett.  
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A stratégia alkotás fázisai:  

 

1. Projekt meghatározása  

A projektdefiniálása legfontosabb eredménye a stratégia szereplői közötti 

konszenzus kialakítása. Ez a módszertan szerint a 0. lépés.  

 

2. Regionális konszenzus kialakítása  

A 0. szakasz legfontosabb feladata, hogy a stratégia érintettjei közötti 

konszenzust alakítson ki mindenekelőtt a stratégia által elérni kívánt 

jövőképről, a technológiai transzferről, a prioritásokról és a megvalósítandó 

tevékenységekről is.  

 

Az elemzésnek ki kell terjednie legalább a technológiatranszfer keresleti és 

kínálati oldalára, ugyanakkor előnyös lehet, ha a finanszírozási kérdésekre 

és a térség tudásbázisának feltérképezésére, valamint a kormányzati 

K+F kiadások arányára, hatékonyságára is figyelünk, ezekről is gyűjtünk 

információkat. Jelen stratégia kidolgozása során a szekunder 

adatelemzés és a primer adatelemzés egy formája – személyes 

beszélgetések - kerül felhasználásra.  

 

3. Projektszervezet kialakítása  

A projektszervezetnek átláthatónak, a feladat- és hatásköröknek pontosan 

definiáltnak kell lenniük. 

 

4. Kommunikációs üzenetek megfogalmazása  

A stratégia a kommunikációs üzenetek megfogalmazását nem külön 

kiemelt pontként, hanem az érintett részeknél több helyen az anyagba 

tematikusan beépítve tartalmazza. 

 

5. Stakeholderek azonosítása, szerepük feltárása 

A stakeholderek azonosítása a végrehajtás szempontjából 

megkerülhetetlen, hiszen a megvalósítás során ők adják a célcsoportot. 
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6. Elemzési szakasz - vállalati igényfelmérés (keresleti elemzés) 

Ez a fajta igényfelmérés segít abban, hogy meghatározhassuk, milyen 

technológiatranszferrel kapcsolatos támogatás szükséges az érintettek 

körének.  

 

7. Kínálati lehetőségek felmérése 

 

8. Megvalósítás – prioritások meghatározása  

Az előző rész komplex felmérései és elemzései alapot biztosítanak ahhoz, 

hogy a megvalósítás szakaszában eredményesen jöjjön létre a kitűzött cél.  

 

9. Végrehajtási akcióterv kidolgozása 

 

10. Nyomonkövetés és monitoring módszerek megalkotása  

Jelen helyzetben monitoring rendszer tekintetében támaszkodhatunk az 

Egyetemi K+F tevékenységre készülő külön monitoringgal foglalkozó 

tanulmányra.  

 

A stratégiaalkotás során az előbbiekben felsorolt tevékenységeket végezzük el, 

amelynek eredményeként jól használható, a konzorciumi tagok és a 

stakeholderek számára is megfelelő stratégia kerül kialakításra.  

 

 

1.4 Stratégia felépítése 

 

A stratégiaalkotás során azonosítani kellett a tartalmi és formai megfelelést 

biztosító szempontokat, fejezeteket. A szerkezeti és tartalmi jellemzőket az alábbi 

felosztás szerint dolgoztuk ki.  

 Elméleti háttér megfogalmazása 

 A tudásmenedzsmentre, tudástraszferre gyakorolt környezet bemutatás 

 Az elérni kívánt helyzet bemutatás 

 A célok elérését segítő módszerek és eszközök bemutatása 

 Szervezeti feltételek bemutatása  
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Az előbbiekben felsorolt tartalmi keretet a stratégia keretei között először egy 

nagyobb, összefoglaló halmazokat tartalmazó egységekre bontottuk, majd ezeket 

osztottuk kisebb részekre, amelyek a startégia fejezeteit biztosították.  

 

Tartalmi egységek Stratégia fejezetei 

Fejlesztési igény megjelenése  GAP analízis  

Megvalósítás környezete Helyzetelemzés  

Optimális működésre ható tényezők 

azonosítása  

SWOT analízis 

Célok meghatározása 

Kockázatok 

Tevékenységek és jövőbeni lehetőségeik Megvalósítás  

Vízió és jövőkép 

Elvégzett feladatok ellenőrzése Indikátorok  

Monitoring  
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1.5 GAP analízis 

 

1.5.1 Jelenlegi helyzet 

 

 Regionális jellemzők 

- A keleti országrészen belül a Dél-alföldi Régió gazdasági fejlettsége a 

legmagasabb, de pozíciója folyamatosan romlik, különösen Békés 

megyében. 

- Az országos átlaghoz képest a régió mindhárom megyéjében 

csökkent a fajlagos GDP aránya. 

- Csökkent a régió népessége, számában és arányában a 

legnagyobb fogyás Békés megyében. Foglalkoztatási arány:48%. 

- A régióban az országos GDP kevesebb, mint kilenc százaléka, az egy 

főre eső GDP értéke pedig az országos átlag csupán kétharmada. 

- A régióba irányuló beruházások egy főre jutó teljesítményértéke az 

országos átlag kétharmada körül alakultak 2008-ban, ez 2010-re 84%-

ra nőtt. Békés megye értéke az országos átlag fele. 

- A bruttó hozzáadott érték a mezőgazdaságban relatív nagy súlya, 

mindhárom megyében két-háromszorosa az országos átlagénak 

- Az ipari termelés részesedése az országosból változatlan Békés 

megyében az ipari termelés 2011-ben a 2001-es szint 

háromnegyedére zsugorodott, 

- A Dél-Alföldön működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait 

1998 óta folyamatosan romló tendencia jellemzi. Békés megye 

komplex mutatójának értéke több, mint hat éve, Csongrádé pedig a 

válság óta 0% alatti. 

- 2013-ban a régió egészére jellemző alacsony foglalkoztatotti 

létszámnövekedéssel szemben a TOP 10 gazdálkodóinál 584 fős 

növekedés tapasztalható, amit elsősorban az első helyezett Mercedes-

Benz Manufacturing Hungary Kft. létszámbővítése indukált. 

- 2013. évben a személyi jellegű ráfordításokon belül a Dél-alföldi 

Régióban a bérköltség 4,7 százalékkal, országosan 2,5 százalékkal 

haladta meg az előző évi értéket. 

- A régió béreinek lemaradása a kisebb növekedés hatására fokozódott. 
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- A régióban 2014 első félévének végén 245 163 adószámmal 

rendelkező működő adóalanyból 27,3 százaléka Békés megyében 

koncentrálódik. 

- Békés megyei K+F ráfordítások a megyék sorrendjében az utolsó 

három helyen van, csupán Nógrád és Tolna megyéket megelőzve. 

Igaz ez a GDP arányos K+F ráfordításra (0,29%) is. 

- Békés megyében a felsőfokú végzettségűek arány (19,8%) az 

országos átlag (26,3%) alatt van és csupán Nógrád, Komárom-

Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyéket előzi meg. 

- A vállalati szektorban a K+F ráfordítások Békés megyében 

folyamatos növekedést mutatnak, de továbbra is elmaradnak a Dél-

alföldi Régió másik két megyéjétől. 

- A Békéscsabai járás természetföldrajzi adottságai az 

agrárgazdaságnak kedveznek. A járás fontos szerepet játszik az 

ország mezőgazdaságában; az agrárszektor súlya a helyi 

gazdaságon belül azonban egyre mérséklődik. 

- Békéscsaba a foglalkoztatási szerepkör szerint térségi központi 

szerepkörrel rendelkezik. 

- A legnagyobb létszámú vállalkozások a mezőgazdaság és 

feldolgozóipar mellett a textiliparban, a kereskedelemben, valamint a 

közösségi szolgáltatásban dolgoznak. Nagy hagyománya van a térség 

központjában a tégla- és nyomdaiparnak is. 

 

 Az innovációs teljesítményre ható tényezők  

- Kis számban vannak jelen a gazdasági húzóágazatokban 

tevékenykedő nagyvállalatok. 

- Jellemző, hogy a Magyarországon működő multinacionális cégek 

beszállítói települtek a térségbe. 

- A cégek fejlődési kilátásaik, mind az innovációban játszott szerepük 

tekintetében kisebb mozgástérrel rendelkeznek. 

- Kisebb cégek innovációhoz szükséges tőkehiánya. 

- Kutatási eredmények hasznosítását leginkább akadályozó tényező, a 

technológiatranszfer akadálya a régió releváns iparágainak 

fejletlensége. 
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- A non-profit szervezetek az innováció társadalmasításában, a non-

profit innovációs tanácsadásban járnak élen. 

- Az innovációhoz kapcsolódó szervezetek működése koordinálatlan. 

- Az innovációs és K+F beruházások meglehetősen alacsony száma 

a vállalati szektorban. 

 

 Hozzáadott érték növelését akadályozó tényezők:  

- szakember hiány 

- műszaki tudás hiánya  

- menedzsmentképességek hiánya 

- K+F pályázati együttműködés más cégekkel, kutatóintézetekkel 

- innovációmarketing hiánya 

- marketing 

- duális képzés kiforratlansága 

- forráshiány 

- jogi kérdések (szellemi tulajdon kérdése) 

 

 Egyetemi működés jellemzői, hiányossága 

- Az elkötelezettségek szerteágazóak, nagy számúak intézmények 

felé, akivel az Egyetemi Stratégia partnerség meglehetősen 

visszafogott. 

- A tudástranszfer intézményesült jellege hiányzik. 

- A tudáscserét az oktatók, kutatók sok esetben plusz támogatás 

nélküli feladatként értékelik. 

- A kommunikációs csatornák nem működnek, innovatív csatornák 

használata nem integráns része az egyetemnek. 

- A szabályzatokat a munkatársak kevéssé ismerik és/vagy nem 

használják azokat. 

- A kooperáció a K+F egységek között nem működik. 

- Partnerség hiánya. 

- A fiatal kutatókat a vállalati szektor elszipkázza. 
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1.5.2 Megfogalmazható elvárások 

 

A regionális elkötelezettségű egyetemtől az önkormányzat és a közvélemény 

joggal várja el, hogy az egyetemi infrastruktúra és alkalmazotti állomány kvázi 

helyi tőkeként támogassa a helyi gazdaság fejlődését, segítse a közösségi 

problémák megoldását. Az egyetemnek úgy kell a kutatással kapcsolatos 

tevékenységének helyénvalóságát kommunikálni, hogy a tudást megosztja a 

társadalommal és intenzívebbé teszi a párbeszédet valamennyi érdekelt féllel. 

Ehhez fókuszálnia kell a: 

 

 regionális jellegű képzésekre és kutatásokra 

 nyitott, innovatív vezetésre, és sokkal hangsúlyosabb kapcsolati politikára 

 az egyetemi szellemi tulajdon kihasználásának elősegítésere, 

 a kutatási bevételek növelésere, 

 a szerződéses kutatási kapcsolatok elősegítésére, 

 a végzős hallgatók gyakorlati helyeinek, elhelyezkedésének 

elősegítésére, 

 mérnökhallgatók és Ph.D. hallgatók számára képzési lehetőség 

biztosítására, 

 lehetőség biztosítása az egyetemi oktatási tematikának a tudás-alapú 

vállalatokkal való informális egyeztetésére, 

 a telek és/vagy az épületek bérbeadásából bevételek biztosítására, 

 az egyetemnek, mint a regionális gazdaságfejlesztés fontos tényezőjeként, 

hírnevének növelésére. 

 

A vállalat vagy intézmény legértékesebb erőforrása a tagok fejében lévő tudás 

(humán tőke), sikerének forrása a kollektív tudás lehet. A tudásmenedzsment 

célja: a tudás láthatóvá tétele, a tudás infrastruktúrájának kiépítése, a tudás 

kultúrájának fejlesztése. A tudásmenedzsment valójában nem a tudás 

menedzselését jelenti, hanem sokkal inkább a tudásátadás folyamatának a 

menedzselését. A tudásmenedzsment, tudástranszfer gyakorlattól elvárt 

eredmények: 
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 Tudásmenedzsment, tudástranszfer gyakorlattal kapcsolatos elvárások a 

szervezeti egységek közötti együttműködés javulása, 

 új technológiák megismerése, 

 innovációs termékfejlesztés, gyártási folyamatfejlesztés, 

 K+F+I ráfordítások növelése, 

 minőség javulása, 

 hozzáadott érték növelése, 

 termelékenység emelése, 

 költségcsökkentés, 

 szolgáltatási palettájának szélesítése, 

 versenyképes működés növelése széles szakmai és nyelvtudással 

rendelkező szakemberek megléte. 

 

Az egyetem-ipar kapcsolatokban mindkét fél számára az eredmények vannak 

túlsúlyban, az együttműködések fokozása mindkét, illetve mindhárom félnek, az 

önkormányzatnak is alapvető érdeke.  

 

 Az önkormányzatnál a gazdasági környezetben, a szabályozó 

tevékenységének eredményeként jelenjenek meg az innováció 

ösztönzői.  

 Az önkormányzat az egyetem és a vállalkozások közti interakciót az 

innovációs politika eszköztárával aktívan serkentse. 

 Az önkományzat pénzügyi forrásokat különítsen el a az egyetem és 

vállalatok közötti a tudástranszefer funkciók támogatásához. 

 

 

1.6 Szereplők azonosítása 

 

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

A Szent István Egyetem (SZIE) a felsőoktatási intézmények integrációs 

programjának részeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-

tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi 
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Tanítóképző Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola szervezeti 

integrációjával 2000. január 1-jén jött létre. A 2011-es év ismét intézményi 

integrációt tett szükségessé: október 1-jével az Alkalmazott Bölcsészeti Kar 

beolvadt a Pedagógiai Karba és Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar néven 

szarvasi központtal működik. A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az 

Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet pedig a Gazdasági 

Karba beolvadva Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar néven 

békéscsabai központtal folytatja tevékenységét.(www.szie.hu) 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Békéscsaba, megyeszékhely, megyei jogú város, Békés megye gazdasági-

földrajzi központja és székhelye. Mérete alapján Magyarországon középvárosnak, 

európai szinten kisvárosnak tekinthető. A Békéscsabai járás és a Viharsarok 

központja, hazánk 12. legnépesebb városa. 

 

SZIE Nonprofit Kft 

A Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató 

Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2011-ben hozta létre az 

egyetem 500 ezer Ft törzstőkével. A szarvasi székhelyű, jelenleg 24 főt 

foglalkoztató Kft. fő tevékenységi köre a természettudományi, műszaki kutatás 

és fejlesztés.  

 

Linamar Hungary Zrt.  

Békés megye és az Alföld egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó 

vállalata, amelyet még ismertebbé tesz erőteljesen növekvő ágazata. A 

LINAMAR Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság az európai autó és 

gépipar egyik legfontosabb beszállítója, valamint az európai mezőgazdasági 

gépgyártás egyik legnagyobb gyártója. (www.linamar.hu) 

 

Csaba Metál Zrt.  

A Csaba Metál ZRt. egy 100%-ig magántulajdonban lévő magyar vállalkozás. A 

békéscsabai üzletág egy nyomásos öntöde, ahol döntően a járműipar számára 
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készülnek alumínium alkatrészek. Az ismert személygépkocsi márkák közül 

megtalálhatók a Békéscsabán gyártott alkatrészek többek között a Peugeot, Audi, 

BMW, Chrysler, Citroen, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguár, Mercedes, Nissan, Opel, 

Porshe, Renault, Rover, Toyota, Volvo, VW különböző modelljeiben. 

(www.csabametal.hu) 

 

Mazek Kner Packaging Kft.  

Magyarország csomagolóanyag-iparának meghatározó szereplőjeként készíti 

vevői számára változatos anyagok és technológiák felhasználásával termékeit. A 

békéscsabai Marzek Kner Packaging Kft. 10 évvel ezelőtt csatlakozott az ausztriai 

székhelyű Marzek-csoporthoz.(www.kner.hu) 

 

Mondi Packaging Békéscsaba Kft.  

A Mondi Békéscsaba széles választékát gyártja flexo- vagy mélynyomtatott 

laminált fóliáknak, egyedi kódolás lehetőségével az édességipar, snackgyártók, 

egészség- és gyógyszeripar, valamint az állateledel gyártók részére - feldolgozott 

és száraz eledelekhez, továbbá az üdítőipari szektor 

gyártóinak.(www.mondigroup.com) 

 

Humansoft Kft.  

Az 1989-ben alapított Humansoft Kft., amely 2014 óta a 4iG csoport tagjaként 

működik, napjainkra teljes informatikai termék- és szolgáltatás portfoliót épített 

ki. Színvonalas szolgáltatásaival és minőségi megoldásaival a hazai informatikai 

piac kiemelkedő szereplője. (www.humansoft.hu) 

 

Árpád-Agrár Zrt.  

Az Árpád cégcsoport kertészete Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató 

vállalkozása. Jelenleg az Árpád-Agrár Zrt. mellett a kertészeti ágazathoz az Árpád 

Masterplant Kft. és a Szentesi Paradicsom Kft. vállalkozások tartoznak. 

Legfontosabb termékük a paprika és paradicsom. A cégnek meghatározó szerepe 

van a palántanevelési üzletágban. A cégcsoport kertészeti tevékenységének éves 

árbevétele meghaladja a 2 milliárd forintot. (www.szentesiparadicsom.hu)  

http://www.kner.hu/
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1.8 Optimális működésre ható tényezők azonosítása 

 

A konzorciumi tagok elkötelezettek abban, hogy a kialakításra kerülő szervezet 

és rendszer működése hatékony, minden résztvevő számára előnyöket hordozó 

és hosszabb távon is fenntartható legyen. A fenntarthatóságot nemcsak 

gazdasági szempontból kell érteni, hanem fontos szempont a fejlesztés során az 

is, hogy az új struktúra szakmailag is megfeleljen a kor és a résztvevők 

elvárásainak, ennek érdekében a stratégia alkotás folyamatában fontos szerepet 

kapott az optimális működésre ható tényezők azonosítása.  

 

A stratégia készítésénél az alábbi tevékenységek elvégzésével biztosítottuk azt, 

hogy a végrehajtók megismerhessenek minden olyan hatást, amely a projekt 

végrehajtás során támogató vagy gátló tényezőként felmerülhetnek.  

 

1.8.1 SWOT analízis 

 

Jelen vizsgálat során a SWOT analízis stratégiai menedzsment intuitív 

folyamatokat hangsúlyozó változatát alkalmaztuk. Ennek megfelelően az 

elemzést követően jövőkép kialakítása mellett a probléma és az azokra adandó 

válaszokat tartalmazó célrendszer meghatározását végeztük.   

 

A SWOT elemzés szakmacsoporti felosztásán belül külön-külön vizsgáltuk a 

konzorciumi tagokat és a stakeholdereket. Minden esetben elkészült az 

érintettekre a négyosztatú tábla, amely az erősségeket, gyengeségeket, 

veszélyeket és lehetőségeket jeleníti meg.  

 

A SWOT analízis eredményeként meghatároztuk a végrehajtandó célokat, azok 

megvalósulását mérő indikátorokat, valamint kialakítottuk a végrehajtást és annak 

eredményességét felügyelő monitoring rendszert is.  
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1.8.2 Célok meghatározása 

 

A célokat három csoportba fogalmaztuk meg:  

1. Általános célok  

2. Specifikus célok 

3. Részcélok 

 

A hármas felosztás azt biztosítja, hogy a feladatmeghatározáskor a szélesebb 

körben, akár Uniós vagy országos szintű prioritásoknak is, de az intézményi 

szintű, belső igényeknek is meg tudjon felelni a tervezett fejlesztés. 

 

Általános célok:  

 

1. Olyan együttműködések kialakítása, amelyek a képzett emberek 

mobilitását ösztönzik az egyetemek, az ipar (különösen a KKV-k) és 

az őket körülvevő társadalom között. 

2. Konkrét szinergiák létrehozása az egyetem és a körülvevő 

társadalom (vállalatok, kereskedelmi kamarák, állami hatóságok, stb.) 

között. 

3. Az egyetemen olyan szakmai jártasságok és források 

megszerzése, amelyek kutatási tevékenységük transzferének és 

valorizálásának menedzseléséhez szükségesek. 

4. Hozzáférés fokozása (különösen online lehetőségek biztosítása 

mellett) az oktatási anyagokhoz, referenciákhoz és hiteles 

ismeretekhez. 

5. Felsőoktatási szereplők bevonásával Tudományos Fórumok 

létrehozása és az esetlegesen meglévők fejlesztése, bővítése. 

6. A meglévő jogalkotási keret bővítése a közösségi szabadalomra 

való bővítés támogatásában. 
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Specifikus célok:  

1. Tudományos tudás előállítása 

2. Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása 

 

Jelen fejlesztés keretében a 2. pontban meghatározott specifikus cél a kívánatos, 

így azt bonthatjuk tovább: 

 

a) Felsőoktatási intézmények regionális gazdaságban betöltött 

szerepének erősítése.  

b) Oktatás-kutatás-innováció, vállalati stratégiai partnerség 

erősítése, duális képzések kialakítása.  

c) Technológiatranszfer, vállalkozásindítás erősítése.  

d) K+F+I infrastruktúrához való vállalati hozzáférés javítása.  

 

Részcélok:  

 

1. A tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése, innovációs szolgáltatások 

kialakítása, módszertani megalapozása:  

2. A növekedési zóna gazdasági tevéknységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási 

területek minőségi fejlesztésének előkészítése, monitoring és értékelési 

rendszerének kialakítása:  

3. Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése:  

 

 

  



 

26 
 

A célrendszer összefoglalása: 

 

 

 

1.8.4 Kockázatok  

 

A megvalósítás során kialakított új rendszer rendeltetésszerű működését csak úgy 

lehet biztosítani, ha azt az indulás után is folyamatosan figyeljük, szükség esetén 

beavatkozunk. A kapott információkat összesítjük és az abból levont 

következtetések alapján a működést folyamatosan fejlesztjük.  

 

A végrehajtáskor a fent leírtak miatt is, szükséges a megvalósítást gátló vagy 

lehetetlenné tevő kockázatok azonosítani, illetve rájuk vonatkozóan egy-egy 

elhárító vagy kivédő mechanizmust meghatározni.  

 

Kockázat megnevezése Kiküszöbölésre tervezett 

tevékenységek 

Intézményi szintű elkötelezettség 

hiánya. 

Javadalmazási és ösztönzési rendszer 

kialakítása.  

A Szent István Egyetemen működő 

Technológiai Tudástranszfer Iroda az új 

feladatokat nem megfelelően integrálja. 

Folyamatos továbbképzés, 

alkalmazási feltételek kidolgozása. 
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Kockázat megnevezése Kiküszöbölésre tervezett 

tevékenységek 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata nem tölti be a 

projektben a híd szerepet. 

Folyamatos kapcsolattartás formáinak 

és eszközeinek meghatározása. 

A működési hatékonyság 

nyomonkövetése és időről-időre 

történő értékelése. 

A tervezett kommunikációs célok nem 

valósulnak meg. Az infomáció nem jut el 

az érintettekhez.  

A TTI kommunikációs stratégiát dolgoz 

ki, mely tartalmazza a konkrét 

feladatokat és felelősöket is.  

Tudáspark info-kommuniációs 

csatornáinak bővítése nem felel meg a 

végrehajtás elvárásainak 

TTI és Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata együttesen 

alakítja ki és figyeli az info-

kommunikációs lehetőségeket. 

Gazdasági környezet megváltozik. TTI a vállalati igényeket folyamatosan 

gyűjti, szükség esetén tanácsadási 

tevékenységgel beavatkozik. 

Jogszabályi környezet megváltozik. Intézmények, szakmai szervezetek 

lobbierejének kihasználása.  

A konzorciumi partnerek és az érintettek 

kapcsolattartása a köztük levő fizikai 

távolság miatt nehézkes.  

Fórumok szervezése  

Humánerőforrás kooperációja 

nehézkes, egyéni érdekek mentén 

történő működés.  

Kooperációt segítő tréningek 

szervezése és lebonyolítása. 

Eltérő kutatási és tanácsadási 

szerződési tartalmak a végrehajtás 

során. 

Belső szabályozás.  

Egységesített szerződési keret 

felállítása. 

A piaci értékkel bíró szellemi tulajdon 

nem válik láthatóvá. 

Belső folyamatszabályozások, 

eljárásrendek kidolgozása. 
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Kockázat megnevezése Kiküszöbölésre tervezett 

tevékenységek 

Hallgatói érdektelenség.  Hallgatók folyamatos tájékoztatása 

fórumok szervezésével.  

Kreditrendszerhez kapcsolódó 

ösztönzőrendszer kialakítása. 

Egyetemi kutatások dominánsan az 

alkalmazott kutatások és kísérleti 

fejlesztések irányába terelődhetnek.  

Egyetemi kutatási tervek egyensúlyi 

kialakítása. 

A vállalati partnerek versenyérdekei a 

tudásáralamlásban okozhatnak komoly 

fennakadást 

Publikációs elvárás a kutatások során, 

vállalatok számára motivációs 

rendszer kialakítása  

Közös kutatási eredmények 

szabadalmazása egyelőre megoldatlan 

probléma 

Szabadalmakra vonatkozó szabályzás 

kialakítása, egységes kutatási 

szerződési keret kialakítása  

 

A táblázatban is jelzett, a kockázat kivédésére, hatásának csökkentésére 

tervezett intézkedéseket az egyetemnek a megvalósítás alatt és azt követően kell 

végrehajtania. Amennyiben egyetemi szintű szabályozást szükséges bevezetni, 

vagy módosítani, akkor az egyetem a belső szabályzatok és eljárások figyelembe 

vételével valósítja azokat meg. 

 

 

1.9 Szervezeti, működési keret  

 

Az együttműködés a megvalósítás kulcskérdése. A tervezett összes 

tevékenység csak akkor valósulhat meg, ha a közreműködők között megfelelően 

szabályozott, jól működő, előremutató és hosszabb távon is fenntartható 

együttműködés áll fenn.  
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Úgy látjuk, hogy egy olyan Technológia Transzfer Iroda kialakítására van 

szükség, amely a Szent István Egyetemen belül független szervezeti, non-profit 

egységként működik, feladatai a jelenleg is elvégzetteken túlmenően a 

tudásparkhoz kapcsolódó feladatok menedzselését jelentené. Ez az Iroda 

jelentené az egyetem, a gazdaság és az önkormányzat szereplői számára azt a 

platformot, ahol a legújabb kutatási eredmények, a gazdasági és önkormányzati 

igények egy helyen, egy időben koncentráltan jelennek meg. A Techológiai 

Transzfer Iroda a szellemitulajdon-védelemmel és a tudástranfszerrel 

kapcsolatos általános információs pontként szolgál az egyetemi oktatók, kutatók 

és hallgatók részére, ugyanakkor a külső együttműködők esetében is tudniuk kell 

információt szolgáltatni. A független szervezet koncepciója mögötti 

megfontolások: 

 

 a bürokratikus eljárások mellőzése; 

 az üzleti szféra rugalmas működését jelentő reakcióidő rövidülése; 

 az egyetmi kutatók számára is elfogadható közvetítő; 

 a Triple Helix modell, amelynek szereplői a vállalatok és az 

önkormányzat; 

 szabadalmi portfolió fenntartását és menedzselését jelentő pénzügyi 

és adminisztratív terhek csökkentése; 

 az egyetem számra nagyobb érték teremthető, ha a magántőke is 

megjelenik az innovatív ötlet piacra vitelében. 

 

Javasolt szervezeti felépítés 
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TTI optimális működésének biztosítása érdekében az alábbi kritériumok 

teljesülését tartjuk fontosnak:  

 TTI felelősségi köre saját tevékenységi körére vonatkozóan 

korlátlan,  

 TTI-t jelentési kötelezettség terheli az egyetem és a partnerek felé,  

 a TTI folyamatait és működését az egyetemet auditáló személyek is 

auditálják;  

 a TTI működése során az egyetemen jelentős súllyal legyen 

képviselve.  

 

A TTI tevékenységében azonosítani kell azt a 3-4 (jelenleg meghatározott iparági) 

területet, amelyek felelőse egy-egy projektmenedzser. A projektmenedzserek 

és a támogató munkatársak számának meghatározása függ az egyetem által 

fontosnak tartott és azonosított szakterületek számától. A projektmenedzserrel 

szembeni elvárás az adott tudományterületen szerzett tudományos 

tapasztalat mellett az ipari háttér megléte is. 

 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében szükséges az önálló TTI eddig 

feladatainak az alábbi feladatcsoportokkal történő kiegészítése:  

 Szabadalmi szolgáltatások: újdonságkutatás, szabadalmazhatósági 

véleménnyel kiegészített újdonságkutatás. 

 Védjegyszolgáltatások: védjegyfigyelés, védjegyszolgáltatások. 

 Szellemivagyon-diagnózis készítése: innovatív, de kevésbé tudatos 

vállalkozások támogatása szellemi vagyonuk azonosításában, 

ösztönözésük a szellemitulajdon-védelmi eszközök igénybevételére. 

 A Szent István Egyetem és az egyetemen kívüli partnerek szellemi javainak 

feltárása és jogi védelmének lehetőségeinek, cselekvési alternatíváinak 

megfogalmazása, a piaci pozíció erősítése a szellemitulajdon-védelem 

eszközeivel. 

 Szellemivagyon-értékelés: költségalapon, piaci alapon, jövedelem alapon. 

 Tudáspark tevékenységeiben való aktív részvétel, szervezési és 

kooperációs feladatok elvégzése.  

 Tudáscsere tervek monitoringja.  
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A Szent István Egyetemen és külső partnereinél a szellemitulajdon védelmének 

alapleveiként a következők fogalmazhatók meg. 

 Együttműködés: szellemitulajdon-jogok jogosultjai, a szellemi tulajdon 

védelméért felelős TTI-vel együttműködve, kezdeményezően vesznek 

részt. 

 Egyensúly: a jogosultak szempontjai mellett számot kell vetni a 

felhasználók, a fogyasztók és egyéb érintettek érdekeivel éppúgy, mint a 

közjó igényeivel. 

 Hosszú távú szemlélet: a célkitűzések megvalósítása több éven átívelő, 

állhatatos erőfeszítéseket igényel.  

 Átláthatóság, követhető végrehajtás: A stratégia végrehajtásának 

eredményességét és hatékonyságát megfelelő eszközökkel kell biztosítani. 

(Példa: honlap a stratégia végrehajtására vonatkozó naprakész és 

részletes tájékoztatás útján biztosítja a nyilvánosság megfelelő 

tájékoztatását) az átláthatóság és az ellenőrizhetőség jegyében. 

 

Az innovatív munkát és a tudásmendszment támogató infrastruktúra 

kialakításakor az innovatív egyetem képét tükröző infrastruktúrára van szükség. 

Többek között ez az infrastruktúra jelzi a vállalatok, illetve a piac felé, hogy arra 

alkalmas intézmény számára adnak megbízást, működnek velük együtt. Az 

infrstruktúra fejlesztésében az alábbi stratégiai célokat javasoljuk figyelembe 

venni: 

 

 magas hozzáadott értékű szolgáltatás nyújtását is támogassa; 

 a piaci igényeket kiszolgáló módon, költséghatékonyan, bevételt növelő 

formában hasznosítsa; 

 a munkaszervezés és a kommunikáció hatékonyságát javítsa. 

 

Az egyetemnek, mint a fejlesztést megvalósító szervezetnek kutatói, oktatói 

megtartása és a kutatások iránti folyamatos érdekeltségük fenntartása érdekében 

egyéni motiválásra alkalmas érdekeltségi rendszert szükséges kialakítania.  A 

fiatal kutatók, illetve általában a munkavállalók érdekeltté tételében az egyik 
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jelentős motiváló tényező a versenyképes jövedelem. Ezek mellett azonban más 

tényezők is fontos szerepet kapnak az ösztönzésben. 

 A munkahelyi légkör kialakítása, a jó csapatszellem nagyobb 

teljesítményre sarkalhatja a munkavállalót.  

 A tudás és a teljesítmény elésmerése fontos. 

 Az erkölcsi ösztönzéssel az intézmény elismeri az munkavállaló 

teljesítményét (pl. Év kutatója) 

 

1.9.1 Tudáspark   

 

A létrehozandó tudásközpont, tudáspark önálló jogi személyiséggel rendelkező 

non-profit szervezet formában fog működni. Alapítói a konzoricumi partnerek, 

így a működési keretek kialakításában a felsőoktatási intézmény mellett 

hangsúlyos szerepet kap Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata is, 

tulajdonosa a Szent István Egyetem.  

 

A létrejövő tudásparkban a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata híd 

szerepet tölt be az egyetem és az érintettek között, kapcsolatteremtésre 

alkalmas rendezvények szervezését, infrastrukturális hátteret és 

helyszínbiztosítást vállal.  
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Tudáspark felépítése  

 

 

 

1.10 Elvégzett feladatok ellenőrzése  

 

1.10.1 Indikátorok 

 

A meghatározott indikátorok az alábbi szerkezetben írhatók le:  

Ráfordítások  

 K+F ráfordítások nagysága és felhasználása szektorok szerint, 

 Felsőoktatási és kutatóintézeti szféra K+F ráfordításainak forrásai, 

 FP7/Horizont2020 forrásokból történő részesedés,  

 K+F+I kiadások szerkezete a felsőoktatási és intézeti szférában, 

 Felsőoktatási kiadások,  

 Oktatói-kutatói jövedelem. 
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Inputok  

 K+F humán erőforrása 

 K+F infrastruktúra a felsőoktatási és intézeti szférában  

 Felsőoktatás humán erőforrása 

Outputok és hatások  

 Humán erőforrás kibocsátása 

 Tudományos tudás előállítása  

 Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása  

Makro hatások  

 Társadalmi megbecsültség 

o Nemzetgazdaság innovációs teljesítménye 

 Külkereskedelmi tudásintenzitása 

 Termelékenység  

 

A lehetséges indikátorok körét az inputok és outputok, hatások 

meghatározásával adtuk meg. Az outputokat és hatásokat a szövegben kiemelve 

jeleztük, ez egy „étlap” funkciót betöltő felsorolás, hiszen a végrehajtóknak 

maguknak kell eldönteniük, hogy a felkínáltak közül melyeket, milyen bázisévvel, 

arra vonatkozó kiinduló értékekkel és elérni kívánt célokkal határozzák meg. Ez a 

konzorciumi tagok számára a végrehajtás során elvégzendő feladatként jelenik 

meg. Az indikátorok vizsgálata és elemzése a monitoring tevékenység során is 

szükséges.  

 

1.10.2 Monitoring 

 

Nemzetközi példákat is figyelembe véve, az alábbi szempontrendszer szerinti 

felosztásban képzelhető a monitoring rendszer:  

 

A. Az intézményi technológiai transzfer modell forrás oldalán azonosított érdemi 

tényezők: 

1. Az intézményi K+F+I ráfordítás nagysága az alábbi megbontásban.     

2. Aláírt K+F+I megállapodásokkal kapcsolatos mutatók.   

3. A technológiai transzfer iroda tevékenységére allokált erőforrások.     
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B. Az intézményi technológia transzfer modell eredmény oldalán azonosított 

tényezők: 

1. Szellemi alkotás bejelentések száma (a Technológiai Transzfer Irodához 

benyújtva).  

2. Iparjogvédelmi portfolió.  

3. Hasznosításból származó bevételek nagysága (beleértve a spin-off 

cégektől származó bevételeket is).   

 

A fentiek megvalósításához, biztosításához a monitoring rendszer 

nyilvánosságának és transzparenciájának biztosításához célszerű egy olyan 

portál – vagy egyéb sok szereplő számára elérhető, és valid adatokat használó 

internetes felület – létrehozása, amely az alábbi stratégiai monitoring 

információkat tartalmazza:  

 indikátorrendszer,  

 terminológia,  

 dokumentumtár:  

- stratégia aktualizált változata; 

- stratégia előrehaladás; 

- éves jelentések; 

- támogatási programok dokumentációja;  

- támogatási programok hatásvizsgálata.  

 

 

  



 

36 
 

2 Helyzetelemzés  

 

2.1 Bevezetés 

 

A fejezet célja, hogy áttekintést adjunk a tudásmenedzsment és tudástranszfer 

folyamatokról, az azok által elérhető eredményekről, illetve hiányuk 

következményeiről. A fejezet központi elemét a tudásmenedzsment, illetve a 

tudástranszfer alkalmazás, a gazdaság szereplőinek együttműködése által 

elérhető hatékonysági eredmények bemutatása adja. A helyzetelemzésben 

megjelennek azok a tényezők, amelyek meghatározhatják a jelenlegi és a kívánt 

állapot közötti eltéréseket. A tudásmenedzsment és tudástranszfer gyakorlat 

elterjedésére, ezekkel összefüggő folyamatokra meglehetősen nagy hatással van 

az a gazdasági környezet, amely a Dél-alföldi Régiót, Békéscsabát, vagy a 

Békéscsabai járást leírja. Éppen ezért fontosnak tartjuk ezen területi egységeknek 

a bemutatását, annál is inkább, mert ezek gazdasági, társadalmi jellemzői, 

determinálják a tudásmenedzsment folyamatokat. 

 

Az egyetem és az ipar együttműködéséből származó potenciális lehetőségeket is 

vázoljuk. Ezekkel összefüggésben mutatjuk be azokat a jó gyakorlatokat, amelyek 

példaértékűek az egyetem és az ipar kooperációjában, a tudás átadásának a 

tudástranszfer folyamatok tervezésében, megvalósításában. A példák között nem 

csak az együttműködés, de a tehetséggondozás lehetséges módjait is vázoljuk. 

Ez utóbbit egészítjük ki két magyar egyetem által használt tehetséggondozási 

forma, illetve tehetséggondozási gyakorlatának bemutatásával. 

 

Az egyetem és az ipar közötti együttműködés, az egyetem regionális gazdasági 

szerepének, valamint Békéscsaba gazdasági növekedésének lehetőségét 

meghatározó három iparág (gépipar, agrár-informatika, nyomdaipar), azok 

gazdasági szerepének, lehetőségeinek leírásának bázisán vázoljuk fel, hogy 

Békéscsabán miként valósulhat a Triple Helix modell. Bemutatjuk azokat a 

szerepeket és folyamatokat, amelyek támogathatják az alkalmazott modell 

sikerét, erősíthetik a szereplők közötti kooperációt, a kölcsönös gazdasági és 

társadalmi érdekek mentén történő működést Békéscsabán és a térségben. 
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2.2 A tudásmenedzsmentről, tudástranszferről röviden 

 

2.2.1 A tudásmenedzsment (TM) 

 

A teljesítmény, a termelékenység és az innováció egyik alapvető vezérelvét 

keresve a vezetők ráébredtek, hogy a vállalat működésének motorja az 

alkalmazottak és a szervezet tudása. A tudásmenedzsment által a vezetők és a 

dolgozók megismerhetik, hogy hogyan működnek a dolgok, és hogyan tehetnénk 

még jobbá őket. Egy vállalat vagy intézmény legértékesebb erőforrása a tagok 

fejében lévő tudás (humán tőke), sikerének forrása csak a kollektív tudás lehet, 

és az, hogy mennyire hatékonyan használja a tudást, s milyen könnyen sajátít el 

és alkalmaz új ismereteket.(Davenport-Prusak, 1993) 

 

A tudásmenedzsmentnek három lényegi célja: 

1. a tudás láthatóvá tétele,  

2. a tudás infrastruktúrájának kiépítése, 

3. a tudás kultúrájának fejlesztése. 

 

A vállalaton, vagy esetünkben a felsőoktatási intézményen belüli tudás 

menedzselése az intézmény egyik legfontosabb feladata, mert ilyen módon 

biztosíthatja az innovációhoz, a versenyképességhez szükséges tudás feltárását, 

és megosztásának feltételeit. A tudás menedzselése során arra is figyelni kell, 

hogy egyre fontosabb lesz a csoportok tudása, az egyéni tudást is a csoportok 

részeként kell megszervezni és megszerezni. Ez előtérbe helyez olyan tanulási 

és együttműködési formákat, mint a projekt munka és team munka. 
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A tudásmenedzsment gyakorlati alkalmazásához nagyfokú technológiai 

beruházásokra is szükség van, de a tudásgazdálkodás nem egyenlő egy 

tudáskezelő szoftver bevezetésével. A tudásmenedzsment célja olyan szervezeti 

kultúra kialakítása, amelyben a tudás megosztása, a folyamatos tanulás és 

ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi 

munkafolyamatok szerves részét képezik. 

 

A tudásmenedzsment azoknak a tudatosan alkalmazott folyamatoknak és 

eszközöknek az összessége, amelyek lehetővé teszik az intézményi tudásvagyon 

feltárását, tárolását, a megosztása által működő tudástőkévé alakítását, és 

hozzájárulnak a tudásvagyon növeléséhez annak érdekében, hogy a szervezet 

megvalósíthassa céljait. 

 

Egy integrált tudásmenedzsment rendszer bevezetése alapvetően egy hosszú, 

kultúraváltozási folyamattal jár, ezért az intézménynek rendelkeznie kell egy 

világos jövőképpel a végállapotról. Egy jó jövőkép, világos célok, alapos stratégia 

és egy jól átgondolt implementálási terv segíthet abban, hogy a szervezeten egy 

egyenletes változási periódust vigyen keresztül, végeredményben fenntartható 

üzleti érték előállítására legyen képesek. 

 

A tudásmenedzsment stratégia egyrészt iránymutatásul szolgál a szervezet 

tagjai számára, másrészt a megfogalmazott célok elérésének módját határozza 

meg. 

 

A tudásmenedzsment stratégia elkészítése során a következő elemeket kell 

meghatározni: 

 

 A tudásmenedzsment rendszer bevezetésének üzleti hajtóerői: A 

tudásmenedzsment a szervezet számára akkor hasznos, ha nem önmagában 

működik, hanem beépül a szervezet és a tagok életébe, a tevékenységekbe. 

Ez azt is jelenti, hogy a szervezeti stratégiához kell illeszteni, a szervezeti 

célokat kell szolgálnia és üzleti elvárásoknak kell megfelelnie. Így először meg 
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kell határozni, hogy van-e üzleti igény a tudásmenedzsment alkalmazására. 

Tisztázni kell azt is, hogy milyen előnyöket fog jelenteni a szervezet számára 

és a TM eredményességét a szervezet üzleti eredményességéhez kapcsolva 

kell mérni. 

 

 A szervezet TM víziója: A vízió a szervezet kívánatos jövőbeli állapota, ami a 

stratégia és az implementálási projekt kereteként fog működni. Olyan 

kérdéseket kell megválaszolni, mint például: 

- Milyen lesz az élet a szervezetben a TM életbe lépése után? 

- Mire leszünk képesek a TM által, amit most nem tudunk? 

- Milyen típusú tudáshoz fogunk hozzáférni és hogy fogjuk ezt szervezeti 

értékké átalakítani? 

 

 TM program céljai, fókusza és határai: A projekt sikeressége érdekében 

tisztázni kell az elérendő célokat, amik a munkafolyamatok során 

viszonyítási pontul szolgálnak a szervezet tagjai számára. Ehhez a célok 

megfogalmazásakor 5 szempontnak kell megfelelni: 

- A cél legyen specifikus: pontosan körülírt, ami sajátos eredménnyel jár. 

- Mérhető: a létrejött eredményt tudni kell mérni.  

- Akció-orientált: a célokból cselekvési terveket kell tudni levezetni.  

- Reális: olyan célokat tűzzünk ki, amik ésszerűek és megvalósíthatóak, 

de azért kihívást jelentsenek 

- Időtartamhoz kötött: a célokhoz a megvalósításra vonatkozóan 

határidőket kell rendelni. 

 

A gazdaság számára az innovatív tudás birtoklása fontos, amely nemcsak a 

diákoknak átadott tudást jelenti, hanem a tudásátadó, a tanár innovatív és 

naprakész tudását is. A felsőoktatási intézmények minőségét meghatározza, a 

vállalatokhoz hasonlóan, az oktatók által birtokolt és természetesen megosztott 

tudás. A tudás, amely megosztás által állandóan megújul, és újabb tudást hoz 

létre. A felsőoktatás az a terület, ahol a karbantartott tudás talán a legfontosabb.  
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Tudásmenedzsmenttel szembeni szervezeti elvárások, mint az általa elérhető 

javulás: 

 

 szervezeti egységek közötti együttműködés javulása, 

 minőség javulása, 

 hozzáadott érték növelése, 

 költségcsökkentés, 

 innováció felgyorsulása. 

 

A felsőoktatási intézményekben a tudásmenedzsment feladatai az alábbiakban 

összegezhető: 

 

 a tudásvagyon feltérképezése – tudástőkévé alakítása, 

 a tudásátadási folyamatok tudatos elősegítése, 

 a kollektív tudás fejlesztése, 

 a tudás fejlesztése egyéni szinten, 

 oktatók vonzása, megtartása, 

 új, fiatal oktatók vonzása – tudás frissülés. 

 

A tudásmenedzsment bevezetésének, alkalmazásának az alábbi eredményei 

lehetnek:  

 

1. Javul az intézményi infrastruktúra és szellemi vagyon kihasználtsága. 

2. Növekednek a közvetlen megrendeléseken alapuló, illetve a pályázati 

támogatásból elnyert kutatási és fejlesztési és innovációs intézményi 

bevételek. 

3. Javul a régióban a felsőoktatási intézmény kapcsolata a gazdasággal. 

4. Az egyetem külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött 

oktatási és kutatási együttműködés alapján javul a közös képzések és projektek 

eredményessége. 

5. Megvalósul a tudományos eredmények társadalmi és gazdasági 

hasznosulása.  
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6. Kevesebb időt kell eltölteni az információk megszerzésével és a források 

felkutatásával. Ez a hatékonyság növekedéséhez, ezáltal 

költségcsökkentéshez is vezethet. 

7. A tudásmenedzsment tevékenység elősegítheti a karok, tanszékek és 

intézetek együttműködését és interdiszciplináris kutatások indulását, 

csökkentheti az adminisztrációs költségeket. 

8. A tudásmenedzsment bevezetése a fentiek szerint és összekapcsolódása a 

minőségmenedzsmenttel és humán erőforrás menedzsmenttel valódi fejlődést 

jelenthet a felsőoktatási intézmények számára. 

 

2.2.2 Tudásmenedzsment a vállalatoknál 

 

2.2.2.1 Az erőviszonyok, gyenge pontok  

 

Az újdonságteremtő tevékenység auditálása segítheti a vállalatoknál meglévő 

jellemző erőviszonyok és hiányosságok feltárását. A vállalat adottságainak és 

sajátos megújulási képességének megismerése megköveteli az 

újdonságteremtő kapacitás rendszeres elemzését. A vállalaton belüli innovációs 

csapatnak meghatározó szerepe lehet például egy válságga súlytott gazdasági 

helyzetben. 

 

2.2.2.2 Az újdonságteremtő készség felmérése  

 

A vállalatok helyzetének vizsgálata elsősorban a vállalat újdonságteremtő 

készségét, tevékenységét méri fel. Ez megkönnyíti az elemzést és kevés 

ráfordítással járó értékelését. Minden kérdés a tevékenységek értékelésre irányul. 

Az elemzés tulajdonképpen már a kérdések megfogalmazásával megkezdődik. 

Ezért az elemzés és ennek eredménye a vállalat számára nyomon követhető.  
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2.2.2.3 A vállalatok önismerethiánya  

 

A vállalatok kellően nem karbantartott tudásállományuk egy részét veszni 

hagyják, járadékért vagy más követelések fejében átadják, eladják. De hogyan 

lehet a tudásállomány (know-how) veszteségét megakadályozni? A kérdésre 

a tudásállományért felelős vezető testület adhat választ. Másképp 

megfogalmazva a vállalat tudásállománya rendszeres gyűjtés eredménye, 

minden munkatársnak rendelkezésére áll. Oly módon formálódik, hogy a 

generációváltás lényegében nem veszélyezteti.  

 

2.2.2.4 Az együttműködés szerepe 

 

A vállalat működésének feltételeit magában foglaló adatbázis karbantartása, ezen 

belül a termelési programok ismerete és azok alkalmazhatósága a vállalat 

vezetőinek kötelessége. A tudásállomány kialakításában és működtetésében 

részt vevő vezetők munkáját számos világszerte ismert adatbázis-kezelőprogram 

könnyítheti meg. Általában azonban a fontos adatokat gyakran csak házon belül 

tárolják, és a munkatársak, azok hasznosítása terén együttműködnek. Ilyen 

módon számos munkacsoport között közvetlen kapcsolat alakulhat ki, a felmerülő 

problémák különböző irányokból világíthatók meg, új irányokat kijelölő tervek 

születhetnek, kedvezőbb lehet megvalósításuk. Az ismeretek átadását, kölcsönös 

cseréjét elősegíti, ha a munkatársak rendszeresen találkoznak egymással, 

például együtt tartanak kávészünetet. Túl szigorú munkarend megkövetelése 

ronthatja fontos információk cseréjének esélyét.  
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2.2.2.5 Növekedést ösztönző hálózatok  

 

A hálózatok elősegíthetik az ismeretek elterjesztését, kölcsönös cseréjét, 

alkalmazásuk sokoldalú bemutatását; az erőforrások hasznosításának új 

lehetőségeit, alternatív, illetve együttes felhasználásuk előnyeit. A hálózatok a 

nyílt innovációs piacok (Open Innovation) működésének fontos elemei, 

piacképessé teszik a vállalatok újdonságteremtő folyamatait, kapacitásuk 

hasznosítását, ugyanakkor mások tudását megismerve gazdaságos döntéseket 

eredményezhetnek.  

 

2.2.3 A tudásmenedzsmenttel kapcsolatos jelenlegi főbb jellemzők 

 

 A felsőoktatás mindennapi gyakorlatába - csakúgy mint a vállalatoknál - még 

nem épült be a tudásmenedzsment eszközeinek teljeskörű és tudatos 

alkalmazása. 

 

 Sokak nem szívesen osztják meg tudásukat és nem szeretnek csoportban 

dolgozni. 

 

 A tudásmenedzsmenttel kapcsolatban felülről jövő kezdeményezések semmit 

nem érnek, ha az oktatók nem motiváltak a tudásmenedzsment alkalmazására, 

ha nem látják értelmét a tudásmenedzsmentnek és nem épül be a természetes 

napi gyakorlatukba. 

 

 A tudásmenedzsment valamilyen szintű jelenlétével számos felsőoktatási 

intézménynél találkozunk, ezeket fontos felismerni és a további fejlesztések 

alapjává tenni ahelyett, hogy teljesen újat kelljen alkotni. 

 

 A felsőoktatási intézmények vezetőinek felelősségét emeli ki abban, hogy a 

tudásátadási folyamatokhoz lehetőséget és őszinte légkört kell biztosítani.  
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 A tudásátadásban a hangsúly a tevékenységközpontúságon van, de nem 

utalnak arra, hogy kinek a feladata is lenne a tudásátadási folyamatok 

menedzselése. 

 

A tudásmenedzsment valójában nem a tudás menedzselését jelenti, hanem 

sokkal inkább a tudásátadás folyamatának a menedzselését. 

 

2.2.4 A tudástranszfer szerepe, jelentősége  

 

A 21. század modern gazdaságainak növekedését és fejlődését elsősorban 

a tudomány táplálja. A különböző térségek, régiók legfontosabb erőforrása és 

tőkevonzó ereje a tudás, melynek növelése, átadása, elterjesztése és 

innovációvá válása a regionális gazdasági fejlesztés egyik kulcsfontosságú 

eleme. Ebből fakadóan növekvő figyelem irányul az innovációt befolyásoló helyi 

és regionális tényezők, mint a regionális innovációs környezet, a helyi 

termelési rendszerek (klaszterek, ipari körzetek), a különböző innovációs 

szereplők (vállalatok, felsőoktatási intézmények, hídképző intézmények stb.), és 

a közöttük megvalósuló együttműködésekre a kutatók, elemzők, de a politika 

formálói körében is. Az egyetemek egyidejűleg létrehozói az új ismereteknek, 

elterjesztői a tudásnak és növekvő mértékben előállítói a piacképes 

innovatív termékeknek és szolgáltatásoknak, így potenciálisan meghatározó 

szerepük van a gazdasági fejlődésben. Igen gazdag az a szakirodalom, amely a 

fejlett országok technológiai koncentrációiban (Szilícium-völgy, a Boston környéki, 

ún. 128-as Út, Research Triangle, Cambridge stb.) végbement látványos fejlődés 

létrejöttében és működésében szerepet játszó tényezőket kutatja. Tapasztalatok 

alapján ezeknek a csúcstechnológiai központoknak kialakulása az esetek 

többségében elválaszthatatlan az egyetemek ebben játszott szerepétől. 

 

Ezek a sikertörténetek hívták fel a figyelmet elsőként az egyetemi kutatásokban 

rejlő potenciális gazdaságfejlesztési lehetőségekre. Az elmúlt húsz évben ugyanis 

a kutató egyetemek a nemzeti és regionális gazdasági fejlődés központi 

szereplőivé váltak az Egyesült Államokban (Goldstein 2002). 
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A magyar innováció-politika megújulóban van. A kormányzat az elmúlt években 

változásokat kezdeményezett az innováció kormányzati struktúrájának és 

finanszírozási rendszerének átalakítása, illetve az innováció törvényi feltételeinek 

biztosítása érdekében. Ezen intézkedések elsősorban az innováció gazdasági 

hasznosulásának elősegítésére irányulnak, hiszen az ország 2004. évi uniós 

csatlakozása utáni versenyképességét javarészt nemzeti innovációs rendszerünk 

fejlettsége, teljesítménye, működése határozza majd meg. 

 

2.2.5 Nemzetközi tapasztalatok 

 

A globalizálódó világban a nemzetek és régiók versenyében a fejlett 

gazdaságok tudásalapú társadalom kiépítésére törekszenek. Már a korai 

növekedéselméletek felhívták a figyelmet az innováció, technológiai fejlődés és a 

gazdasági- és területi fejlődés közti összefüggésre. Az innováció már meglévő 

tudáselemekből új, gazdaságilag hasznosítható tudás létrehozatalát jelenti. A 

fejlett országok mai szakirodalmában az innováció motorjának a tudás 

áramlását minősítik, hiszen az innovációs folyamat során lényegében a 

különböző tudáselemek integrálása, illetve azok új, gazdaságilag 

hasznosítható termékké, műveletté vagy szolgáltatássá való alakítása zajlik. 

Az innovációs rendszerek irodalmában (pl. Lundval 1992; Nelson 1993) fontos 

megállapítás, hogy egy adott ország innovációs tevékenységét, az ipar 

technológiai fejlődését számos tényező befolyásolja, amelyek együttese adja az 

innovációs rendszert. A rendszer elemei az ipari szektor (iparvállalatok, 

termelők, beszállítók, ipari kutatóintézetek), a tudományos szektor (egyetemek, 

a magán- és állami kutatóintézetek), az ipari szolgáltatók szektora (pl. különféle 

pénzügyi-, marketing-, jogi vagy képzési tanácsadók), és az intézményi szektor 

(jogszabályok, törvények, viselkedési szabályok, normák, szokások) (Fischer 

2001). 

 

A gazdaságilag releváns új tudáselemek létrehozása kollektív folyamat, 

amelynek során a különböző szektorok formális és informális kapcsolatok 

hálózatán keresztül fűződnek egymáshoz. A rendszerben alapvetően tehát tudás 

(kodifikált és rejtett [tacit] ismeretek) áramlik a tudományos szféra, a vállalatok és 

az együttműködésüket, kapcsolatukat segítő közvetítő (hídképző vagy bridging) 
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intézmények között, de az innovációs folyamatokat további tényezők is nagyban 

befolyásolják. A nemzeti innovációs rendszer (NIR) egészének fejlettségét ezen 

kapcsolatok intenzitása és sűrűsége határozza meg. Vagyis egy ország 

innovációs teljesítménye alapvetően a szereplők által birtokolt (tudományos, 

műszaki, gazdasági, jogi) tudásmennyiség és a közöttük folyó tudásáramlások 

erősségének függvénye. A jogszabályi környezeten, illetve a K+F irányítási-, 

intézményi-, végrehajtási- és támogatási-rendszerének fejlettségén túl az 

egymástól való tanulás mértékét erősen befolyásolják a társadalmi kultúra 

különböző aspektusai (normák, szokások, tradíciók), hiszen az együttműködési 

hajlandóság és képesség, a bizalmi tényezők, a megítélések és elvárások 

országonként eltérnek (Varga, 2004). 

 

A nemzeti dimenzió mellett a regionális szint kiemelt szerepet tölt be az innovációs 

rendszerek alakulása tekintetében. Egyrészt a régiók jelentősen eltérnek 

egymástól az innováció előfeltételeiben (munkaerő képzettsége, oktatás 

színvonala, kutatóintézetek száma, létszáma). Másrészt az ipari klaszterek, 

csoportosulások - melyek általában leegyszerűsítik az információhoz való 

hozzájutást - helyhez kötöttek. Továbbá a tudás létrehozói és felhasználói közötti 

interakciók, a felsőoktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok, a tudás mellék- és 

utó- (spillover, spin-off) hatásai - amelyek a tapasztalatok szerint a 

csúcstechnológiai iparágak fejlődéséhez vezethetnek a régióban - mind-mind 

személyes kapcsolatokon alapulnak, így térben korlátozottak (Varga 1998). Az 

elmúlt években a régiók egyre aktívabb és fontosabb szerepet töltenek be 

az innovációs politika alakításában. A nemzetközi példák, tapasztalatok szerint 

az egyetemek - különösen az egyetemi kutatások - szerepe kiemelkedő 

fontosságú a különböző országok regionális innovációs rendszereiben. Egy 

arányosan fejlődő, kiegyensúlyozott gazdaság számára fontos a 

felsőoktatási intézmények regionális szerepvállalása, az egyetemek 

regionális fejlesztésbe való bekapcsolása. Ennek következtében mind az 

Egyesült Államokban, mind Európában kitüntetett szerepet kapnak az 

egyetemekre és kutatóintézetekre épülő tudásközpontok a regionális innováció 

politikák kialakítása során. 
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2.2.6 Egyesült Államok 

 

Az innovációt előtérbe helyező regionális gazdaságpolitika szülőföldje az Amerikai 

Egyesült Államok. A mai napig vezető csúcstechnológiai koncentrációk 

figyelemfelkeltő sikereinek hatására több amerikai állam új szemléletű regionális 

fejlesztési módszereket kezdett alkalmazni az 1980-as években. A régiók 

innovációs potenciáljának javítását, illetve a technológia-alapú fejlődés 

feltételrendszerének megteremtését célzó regionális fejlesztési politikák jelentős 

szerepet játszottak az USA mára elért vezető szerepében a csúcstechnológiai 

iparágakban. 

 

Az innováció-alapú regionális fejlesztési politikák az innovációs lánc egészét 

(kutatás, technológia kidolgozás, termékfejlesztés, értékesítés) átfogják. A 

programok mindegyike az innováció regionális feltételeinek javítását szolgálja, 

egyrészt a régióban rendelkezésre álló tudástömeg növelése, másrészt az 

innovációs rendszer helyi szereplői közötti tudásáramlások intenzitásának 

fokozása révén. A helyi egyetemek a legfontosabb szereplők, amit jól tükröz, 

hogy jelentős és növekvő mértékű összegeket fordítottak egyetemi 

kutatásokra a szellemi vagyon gyarapítása érdekében. Az alkalmazott 

eszközök javarészt a technológia-fejlesztést (pl. egyetem-ipar technológia 

központok, kormány-ipar konzorciumok, technológia-transzfer hivatalok stb.), a 

technológia-finanszírozást, a vállalatalapítást ösztönzik, valamint segítséget 

nyújtanak esetleges műszaki problémák megoldásához (pl. technológia 

kihelyezés). 

 

Az évek során felgyülemlett tapasztalatokat, tanulságokat számba véve - 

beleértve a témával foglalkozó tudományos munkákat, elemzéseket - az 

innovációt előtérbe helyező regionális gazdaságpolitika kulcstényezői Varga 

(2004) alapján az alábbiak: 

 elkötelezettség a központi kormányzat részéről a regionális szinttel való 

együttműködésre és a fejlesztések jelentős mértékű pénzügyi 

támogatására; 

 a regionális szintek döntéshozatali és pénzügyi önállósága;  
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 a belső erőkre alapozó fejlesztésben hosszú távon elkötelezett, 

karizmatikus regionális vezetés; 

 szoros partneri kapcsolat a politikai vezetés, az ipari szektor és az egyetemi 

kutatási szektor között; 

 nyitottság és bizalom az innovációs rendszer szereplői részéről az 

együttműködések és a partneri kapcsolatok kialakítására; 

 fejlett vállalkozói szellem; 

 színvonalas helyi akadémiai háttér (egyetemek, kutatóintézetek) a 

természettudományos- műszaki tudományokban; 

 a közösségileg finanszírozott kutatások eredményeinek ipari hasznosítását 

lehetővé tevő jogi háttér (szabadalmaztatás, értékesítés); 

 a szellemi tulajdon védelmének jogi intézményrendszere. 

 

Az Egyesült Államokban működő, modern regionális fejlesztési eszközöket a világ 

más területein, többek között Európában is alkalmaztak a csúcstechnológiai 

szektor támogatására. Ezen programok eredményessége azonban különböző 

okok miatt (kulturális, politikai, szabályozási) elmaradt az USA-ban 

tapasztaltaktól. 

 

2.2.7 Európa 

 

Az Európai Unió az egyike a  világ vezető tudásalapú gazdasági régióinak. Tervei 

szerint a tagállamok átlagos K+F ráfordításainak az évtized végére el kell érniük 

a GDP 3%-át, oly módon, hogy a kiadások 2/3-a vállalati forrásból származzon. A 

tagállamok innovációs teljesítményét az alábbi ábra mutatja.  
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1. ábra - Innovációs teljesítmény az EU tagállamaiban 

Forrás: DRIÜ 

 

Az innováció, mint a versenyképesség egyik fő forrása, illetve a gazdasági 

növekedés kulcstényezője, a regionális fejlesztési politikák középpontjába került. 

Az innovációs folyamatok előmozdításával kapcsolatos konkrét jövőbeni 

tennivalókat az alábbi célkitűzésekben határozták meg: 

 

1) az innovációs politikák összehangolása, 

2) innováció-barát szabályozási és működési keretek kialakítása, 

3) az innovatív vállalatok létrehozásának és növekedésének ösztönzése, 

4) az innovációs rendszer fejlesztési súlypontjainak kialakítása, valamint 

5)  innovációra nyitott társadalom formálása. 

 

Az EU tagországai rendszerszemlélettel, átfogóan - bár az eltérő társadalmi, 

történelmi, intézményi körülmények és a fejlettségbeli eltérések miatt némileg 

eltérő eszközökkel - közelítenek az innováció kérdéséhez. A cél azonban 

mindenütt azonos, a tudás áramlásának és a technológia vállalati 

elterjedésének (tudománygyakorlat) elősegítése. A tagországok innováció-

politikáinak a legfontosabb építőkövei: 
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Emberi erőforrás, oktatáspolitika (kiemelten: egyetemi kutatások): Az Egyesült 

Államokhoz hasonlóan Európában is felismerték a tudományos szektor, illetve az 

oktatási rendszer innovációs folyamatban betöltött szerepének jelentőségét, és 

ezen keresztül potenciális gazdaságfejlesztő hatását. Az oktatáspolitikákban, 

de az egyetemi kutatások területén is előtérbe került a vállalati igényeknek 

való megfelelés, a tudomány gyakorlathoz való közelítése. Több országban 

reformokat vezettek be (Portugália, Ausztria, Olaszország) az egyetemi kutatási 

kapacitások fejlesztése, növelése, illetve az akadémiai szektor 

versenyképességének megőrzése és függetlenségének erősítése érdekében. 

Ezek célja az egyetemek oktatási és kutatási funkciójának megerősítése, a tudás 

terjesztésének és gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az élethosszig tartó 

tanulás, vagyis az egész oktatási rendszer rugalmasabbá és az üzleti világ felé 

nyitottabbá tétele. 

 

Kutatás-fejlesztési ráfordítások: A tagállamok K+F ráfordításai és a K+F, illetve 

innovációs adókedvezmények szerepe fokozatosan növekszik, miközben egyes 

országok (Finnország, Németország, Írország) a közvetlen támogatásokat 

részesítik előnyben. 

 

Tudás- és technológiaáramlás: A tudásáramlás ösztönzését, támogatását 

mindenütt alapvetőnek tartják. A fejlesztési politikák jellemzően három fő területre 

fókuszálnak: 

 

1. a KKV-k innovációs kapacitásainak erősítésére (pl. emberi erőforrás 

mobilitásának támogatása), 

 

2.  a hálózatosodás támogatására (vállalkozások és a költségvetési 

gazdálkodási rendszerben működő kutatóhelyek részvételével),  

 

3. a közpénzből létrejött kutatási eredmények piaci értékesítésére (pl. 

szabadalom-hasznosítási irodák). 
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Együttműködések, kooperációk, hálózatok: A klaszter-politika az utóbbi 

években mindenütt terjed. Egész Európában ösztönözni kívánják az egyetemek, 

az állami kutatóintézetek és a vállalkozások együttműködését, tehát a kooperatív 

kutatási projektek támogatása általános, mindenütt alkalmazott eszköz. 

Ugyancsak a tudás terjesztését segítik elő azok az intézkedések, amelyek a 

költségvetési kutatóhelyeken létrehozott kutatási eredmények piacra vitelét 

támogatják. 

 

Innovatív vállalkozások: A legtöbb országban kifinomult támogatási 

mechanizmusok szolgálnak az innovatív vállalkozások alapításának 

támogatására. Ezek többnyire kombinálják a szellemi tulajdon hasznosításának 

támogatását a magvető tőkével, a vállalkozóképzéssel, a tanácsadással és a 

regionális fejlesztéssel. 

 

Szellemi tulajdon: A szellemi tulajdon hasznosításának kedvező keretfeltételek 

kialakítása növekvő figyelmet kap, ennek ellenére a védelmére nyújtott közvetlen 

támogatások nem túl gyakoriak. Az ehhez kapcsolódó programok célja az esetek 

többségében a szellemi tulajdon rendszerek fejlesztése, a társadalmi tudatosság 

erősítése, valamint közvetít ő szervezetek létrehozása (Balogh, 2004). 

 

Az eddigi erőfeszítések ellenére azonban az Európai Unió átlagos innovációs 

teljesítménye jelenleg még elmarad az Egyesült Államokétól, ráadásul a 

Közösségen belüli innovációs teljesítmények is rendkívül eltérőek. Az innováció-

alapú regionális fejlesztés így a már 28 tagú EU egészében is stratégiai 

jelentőségű. 

 

2.2.8 Magyarország 

 

Magyarország az 1990-es évek második felére egy szilárd, demokratikus politikai 

rendszerre épülő, működő piacgazdasággá alakult át. Az elsődleges gazdasági 

feladatok így ma már a stabilizáció helyett a hosszútávon fenntartható növekedési 

pálya kialakításával kapcsolatosak. Az ország versenyképességének növelése 

érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szellemi minőség javítására, a 
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tudásvagyon gyarapítására, valamint annak minél hatékonyabb elterjesztésére. A 

nemzeti és regionális innováció feltételeinek javítására, a korábbinál 

nagyobb hangsúlyt fektető gazdaságpolitika - a nemzetközi tapasztalatokat 

figyelembe véve - megfelelő eszköznek bizonyulhat hazánk számára is 

(Varga 2004). 

 

A fejlett államokban a gazdasági fejlődés dinamizálása érdekében az innovációk 

terjedésének gyorsítását (a „tudásáramlás" élénkítését) elősegítő intézkedéseket, 

tennivalókat általában innovációs törvény szabályozza. Az USA, Japán és az EU 

tagállamainak nagyobb része is törvénnyel teremtette meg az innovációs rendszer 

működését és koordinációját támogató jogi kereteket (Szentgyörgyi 2003). 

Magyarországon azonban idáig még nem volt ilyen jellegű eszköz az innovációs, 

illetve a K+F tevékenység szabályozására. 

 

Az innovációs rendszer hatékony működését támogató, elősegítő jogszabályi 

háttér kialakítása fontos lenne az ország számára, hiszen a rendszerváltás után - 

ahogy arra számos hazai tanulmány rávilágított (pl. Papanek 1999; Dévai -

Kerékgyártó- Papanek-Borsi 2001; Dőry 2001; Varga 2004b) - a magyar kutatási 

technológiai szektor igen jelentős mértékben vesztett erejéből. A K+F 

kiadások radikális csökkenése, a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak 

létszámának jelentős fogyása, valamint a szabadalmi bejelentések számának 

drámai esése mellett, további gondot jelentenek az innovációs rendszer 

szereplőinek alacsony együttműködési hajlandósága (tudomány-gyakorlat 

kapcsolat elégtelensége), a tőkehiány és a jogérvényesítés nehézségei (szellemi 

tulajdon-védelem), de az erős területi (Budapest) koncentráció kérdéséről is 

megoszlanak a vélemények. 

 

Az Európai Unióban az innováció mind a közösségi gazdaságpolitika, mind a 

nemzeti fejlesztési tervek központi kérdése. Az Európai Kutatási Térségben 

elkerülhetetlen a kutatás-fejlesztési tevékenység összehangolása, a K+F 

kapacitások erősítése, a K+F ráfordítások növelése. 
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2.2.9 A K+F főbb mutatói 

 

A kutatás-fejlesztés, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett információk 

alapján a fejlett országokban fontos szerepet tölt be a gazdasági fejlődés 

elősegítésében és fenntartásában. A tevékenység új munkahelyeket hozhat létre, 

hatására emelkedhet az életszínvonal. A világ vezető gazdasági térségei közötti 

versenyben a technikai fejlődés kiemelt fontossággal bír. 

 

A kutatás-fejlesztésnek makrogazdasági jelentősége is van, a ráfordítások 

nagysága jelzi, hogy a piaci szereplők mekkora összegeket hajlandók fordítani a 

jövőbeli helyzetük biztosítására. A kutatás-fejlesztési kiadások arányát ezért a 

gazdaság fejlődési lehetőségeivel összefüggőnek is gondolják. A K+F támogatása 

az Európai Unió egyik stratégiai prioritása, melynek révén a ráfordítások 

hányadának növelését tűzték ki célul minden tagállam számára. 

 

A kutatás-fejlesztés fontos szerepet játszik a gazdasági fejlődés fenntartásában, 

a versenyképesség megőrzésében, illetve javításában, különösen a természeti 

erőforrásokban szegényebb országok számára. A világ vezető gazdasági térségei 

közötti versenyben a technikai fejlődésnek kiemelt szerepe van. Az Európai Unió 

2000-ben elfogadott lisszaboni döntésében fogalmazta meg a célkitűzést, mely 

szerint egy évtized alatt a tagállamok K+F ráfordításaikat GDP-jük 3%-áig emelik 

fel, így téve lehetővé a kontinens versenyképességének megőrzését. Ezt a célt az 

Európa 2020 stratégia is tartalmazza, amely a szint meghatározása mellett 

ráirányítja a figyelmet a kutatás-fejlesztésre szánt vállalkozásoktól származó 

források fontosságára is. A kutatás-fejlesztésbe invesztált összegek nagysága a 

stratégiában meghatározott kívánt szintet a tagállamok döntő részében, így 

Magyarországon sem éri el. Az elmúlt években a ráfordítások alakulását a 

gazdasági válság következtében kialakult kedvezőtlen piaci környezet is 

befolyásolta. A kutatás-fejlesztés folyó áron számított ráfordításai ennek ellenére 

az ezredfordulót követő időszakban is folyamatosan növekedtek, s bár a bruttó 

hazai termékhez (GDP) viszonyított arányában néhány évben csökkenés 

figyelhető meg, tendenciájában e tekintetben is emelkedés tapasztalható. 2011-

ben összesen 336,5 milliárd forintot fordítottak kutatásfejlesztésre hazánkban, ami 
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a 2010. évi mérsékeltebb bővülést követően folyó áron már 8,5%-os emelkedést 

mutatott, a 2007. évinél pedig közel négytizedével volt magasabb. 

 

Az előzetesen számított bruttó hazai termékhez viszonyítva 2011-ben a 

kutatásfejlesztési kiadások aránya 1,20%-ot tett ki, ami az egy esztendővel 

korábbi csökkenést követően 3,4%-os növekedést jelzett, az öt évvel korábbit 

pedig több mint egyötöddel múlta felül. 

  

 

2. ábra - A kutatás-fejlesztési ráfordítások nagyságának és GDP-hez viszonyított aránya 

Forrás: KSH 

 

A kutatás-fejlesztésre szánt források összege a számottevő bővülés ellenére 

nemzetközi összehasonlításban még mindig az alacsonyabbak közé tartozik. Az 

Európai Unió 27 tagállamát tekintve Magyarország mind az egy főre jutó 

kutatásfejlesztési kiadások vásárlóerő-paritáson számított értéke, mind a 

ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya alapján a középső harmad végén 

található. (Azt érdemes azonban megjegyezni, hogy az unióhoz 2004-ben, illetve 

2007-ben csatlakozott 12 tagállam között hazánk mutatója a negyedik 

legmagasabb.) Az EU-27 átlagában 2011-ben a bruttó hazai termék 2,03%-át 

fordították kutatás-fejlesztési célokra, míg Magyarországon ez a – két évtizede 

legmagasabbnak számító – érték 1,2% volt. 
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3. ábra - A kutatás-fejlesztési ráfordítások nagysága az EU-27-ben (GDP %-ban) 

Forrás: KSH 

 

A relatív rangsorban élen álló országok mindegyikében a K+F kiadások 

forrásainak megoszlása tekintetében a vállalkozások súlya a domináns, tehát az 

üzleti szektor ez irányú tevékenysége a meghatározó. Magyarországon is hasonló 

helyzet figyelhető meg, ennek ellenére a ráfordítások aránya jóval kisebb. Mindez 

a vállalkozási szektor kisebb tőkeerejére, pénzügyi lehetőségeire, illetve 

gyengébb innovációs potenciáljára enged következtetni. 

 

Az ország régiói között a kutatás-fejlesztési tevékenység vonatkozásában 

megfigyelhető különbségek az elmúlt években kisebb mértékű változást mutattak. 

A K+F helyek legtöbbje az ország legnagyobb városaihoz, illetve felsőoktatási 

központjaihoz köthető (2011-ben a ráfordítások kilenctizede az ország 19 

városában működő kutató-fejlesztő helyeknél összpontosult), ami meghatározza 

a térségi különbségeket. A fővárosi dominancia révén Közép-Magyarország 

kiemelkedő szerepet tölt be az országban, ami a ráfordítások, a foglalkoztatott 

létszám nagyságának tekintetében is észlelhető. A K+F kiadások bruttó hazai 

termékhez viszonyított aránya szintén itt a legmagasabb, 2011-ben mértéke 

1,65%-ot tett ki, ami az országos majd 1,4-szeresét jelentette. Átlagoshoz közeli 

érték (1,07%, illetve 1,13%) ezen kívül mindössze Észak-Alföldön és Dél-Alföldön 

figyelhető meg. Közép és Nyugat-Dunántúl gazdasági fejlettségük és a kutatás-

fejlesztési tevékenységben való felzárkózásuk ellenére a régiók között a 

középmezőnyt képviselték. Dél- Dunántúlon és Észak-Magyarországon a többi 
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térséghez hasonlóan szintén jelentősen nőtt a K+F-ráfordítások nagysága, a két 

régió lemaradása azonban még mindig fennáll. 

 

A GDP-hez viszonyított K+F-ráfordítások nagysága alapján a vizsgált öt évben 

mérséklődtek a területi különbségek, 2011-ben a legkedvezőbb helyzetű és a 

legalacsonyabb mutatóval rendelkező régió között 2,8-szeres, míg öt évvel 

korábban még 3,6-szeres differencia adódott. 

 

 

4. ábra - A kutatás-fejlesztési ráfordítások nagysága (2011) 

Forrás: KSH 

 

A kutatás-fejlesztési beruházások nemzetgazdasági szintű fejlesztésekhez 

viszonyított arányának tekintetében regionális szinten az előbbiekhez hasonló, de 

nagyobb mértékű különbségek láthatók. A közép-magyarországi mutató e 

szempontból is kiugró, azonban még a rangsorban második helyet elfoglaló 

Észak-Alfölddel szemben is kétszeres előnyt mutatott. Ez utóbbi térséget Dél-

Alföld, majd szinte azonos értékkel rendelkező Nyugat- és Közép-Dunántúl követi, 

a sort pedig a két legkisebb ráfordítást koncentráló Észak-Magyarország és Dél-

Dunántúl zárja. 
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2.2.10 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása 

 

A kutató-fejlesztő helyek számát, valamint az ott dolgozók létszámát a Központi 

Statisztikai Hivatal hozzáférhető közleményéből megismerve a helyek száma 

2007 és 2011 között nőtt az országban. Természetesen régiónként eltérő 

mértékben, de összességében az arányok nem mutatnak jelentős változást. 

 

Magyarországon 2011-ben kereken 3000 kutatóhelyen végeztek kutatás-

fejlesztési tevékenységet, ami 5,6%-kal több a 2007. évinél. Az öt év alatt 

átlagosan 1,4%-os gyarapodás figyelhető meg. 2011-ben a korábbiakhoz 

hasonlóan, a kutató-fejlesztő helyek fele Közép-Magyarországon működött, ezen 

belül is 44%-a Budapesten koncentrálódott. Az elmúlt időszakban e térség vezető 

szerepe tovább erősödött, hiszen a K+F helyek száma az átlagosnál nagyobb 

mértékben emelkedett. Szintén az országos szint feletti bővülés következett be a 

Nyugat-Dunántúlon, Észak-Magyarországon valamint a Dél-Alföldön. Az öt év 

alatt a vidéki kutatóbázisok az utóbbi régióban nőttek a legnagyobb mértékben, 

közel ötödével, így itt 2011-ben 370 – az összes nyolcada – működött. 

 

 

5. ábra - A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása 

Forrás: KSH 

 

Észak-Alföld bár továbbra is jelentős szerepet tölt be a kutatás-fejlesztésben, az 

elmúlt időszakban a kutatóhelyek számának 13%-os csökkenését regisztrálták, 
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így 2011-ben a térségben 293 egységet tartottak nyilván, ami az országos mintegy 

tizedét jelentette. 2011-ben a Nyugat-Dunántúlon összesen 245 helyen folyt 

kutató-fejlesztő munka, ez 8,2%-os, az öt évvel korábbinál 0,6 százalékponttal 

magasabb hányadot képviselt. Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon csökkent a 

legnagyobb mértékben a kutatóhelyek száma, 2011-ben itt 202 helyen 

foglalkoztak tudományos kutatással, ami az országos kutatóbázisok 6,7%-át 

jelentette. A régiók közül Észak-Magyarország (196) és Közép-Dunántúl (195) 

rendelkezik a legkevesebb kutatóhellyel. Habár az előbbi helyzete 2007 és 2011 

között kedvezően alakult (13%-os növekedés), továbbra is az ország K+F 

helyeinek az egyik legkisebb része működött itt 2011-ben, melyet a térség 

felsőoktatási képzési szerkezete és gyengébb gazdasági teljesítménye is 

befolyásol. 2011-ben Közép-Dunántúl 195 kutatóhelyével a régiók közötti 

rangsorban – az országos 6,5%-ával – az utolsó helyet foglalta el, annak ellenére, 

hogy az elmúlt években itt is, ugyan országos átlag alatti, növekedés történt 

(4,8%). 

 

 

6. ábra - A kutató-fejlesztő helyek számának megoszlása (2011) 

Forrás: KSH 

 

A kutatóegységek szektorok szerinti csoportosítását vizsgálva az időszak 

folyamán a vállalkozási szektor térnyerése figyelhető meg a felsőoktatási és az 

államháztartási rovására. Ez a folyamat már korábban elkezdődött, az elmúlt 

években azonban felerősödött. 2007-ben még a felsőoktatási területen működött 
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a K+F helyek több mint fele, 2011-ben viszont már a vállalkozási vált dominánssá. 

Az államháztartási szektor kutató-fejlesztő helyeinek száma eltörpül a másik kettő 

mellett, bár ott is kisebb mértékű csökkenés történt. Az országos növekedést a 

vállalkozási kutatóhelyek számának jelentős mértékű emelkedése eredményezte: 

2011-ben az öt évvel korábbihoz viszonyítva 27%-kal több üzleti szereplő által 

fenntartott kutatóegység működött Magyarországon, míg a felsőoktatásban 7,8%-

kal kevesebb. A K+F fellendüléséhez hozzájárultak a kedvező feltételek mellett a 

hazánkba betelepülő transznacionális vállalkozások is, melyek fontos szerepet 

vállaltak az ország kutatóhelyeinek fejlesztésében. 

 

1. táblázat - K+F helyek számának alakulása szektorok szerint (2011) 

  

 

Régió 

Vállalko- 

zási 

Felső- 

oktatás 

Állam- 

háztartási 

Össze- 

sen 

Vállal- 

kozási 

Felső-

oktatási 

Állam- 

háztartási 

Összesen 

szektor  szektor  

K+F helyek száma 2007=100,0 

Közép-

Magyarország 

770 614 115 1499 130,7 93,9 87,8 109,1 

Közép-

Dunántúl 

126 56 13 195 131,3 73,7 92,9 104,8 

Nyugat-

Dunántúl 

96 132 17 245 128,0 103,9 121,4 113,4 

Dél-Dunántúl 83 110 9 202 112,2 67,1 112,5 82,1 

Észak-

Magyarország 

87 97 12 196 124,3 103,2 133,3 113,3 

Észak-Alföld 105 179 9 293 99,1 85,6 45,0 87,5 

Dél-Alföld 165 192 13 370 143,5 111,6 56,5 119,4 

Összes 1 432 1 380 188 3 000 127,3 92,2 85,8 105,6 

Forrás: KSH 
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2011-ben az államháztartási szektorban 188 K+F hely működött, ez az összes 

kutatóegység 6,3%-át jelentette. Számuk 2007-hez viszonyítva 14%-kal csökkent. 

Ebben a szektorban – mint a másik kettőben is – a közép-magyarországi régió a 

domináns 115 kutatóbázisával, őt követi Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint 

Dél-Alföld. 2007-ben még Közép-Magyarországon kívül a legtöbb állami 

kutatóintézettel Észak- és Dél-Alföldön találkozhattunk, azonban fél évtized alatt 

szinte megfeleződött a számuk. 

 

A felsőoktatási szektorban szintén csökkenés következett be, az öt évvel korábbi 

másfél ezerrel szemben, 2011-ben már csak 1380 helyen végeztek kutatás-

fejlesztési tevékenységet. A felsőfokú oktatási intézmények visszaszorulásuk 

ellenére a K+F legfőbb bázisának tekinthetők. Éppen ezért jelentős számban 

vannak jelen Közép-Magyarországon (614), ahol az ország nagy múlttal 

rendelkező egyetemeinek jelentős kutatási tevékenységei folynak. Itt a szektor 

2007. évi 48%-os részaránya 2011-re összességében 41%-ra változott. Ezzel 

szemben Észak-Alföldön a felsőoktatási kutatóhelyek számának csökkenése 

ellenére a szektor domináns maradt, a kutatóbázisok 61%-át tette ki.  

 

A térség viszonylagosan jó pozíciója a kiterjedt felsőfokú oktatással, illetve annak 

irányultságával van összefüggésben. Dél-Alföldön az általános tendenciákkal 

ellentétben 192-re gyarapodott a felsőoktatási kutatóhelyek száma. A régión belül 

Csongrád megye szerepe a meghatározó, ahol a Szegedi Tudományegyetem 

kutatásai révén a felsőoktatási intézmények képviselték a legnagyobb arányt. 

Mindezek ellenére a régióban a felsőoktatási szektor részaránya öt év alatt 55%-

ról 52%-ra változott, a vállalkozásié pedig 37%-ról 45%-ra emelkedett. Dél-

Alföldön összességében dinamikusan bővült a kutatóhelyek száma, ami 

Csongrád megye felsőoktatási és vállalkozási kutatóbázisainak gyarapodásával 

indokolható. Fél évtized alatt a Nyugat-Dunántúlon 3,9%-kal, Észak-

Magyarországon 3,2%-kal nőtt a felsőoktatási kutatóegységek száma, ennek 

ellenére mindkét régióban csökkent a szektor részaránya, miközben a 

vállalkozásié számottevően emelkedett. Dél-Dunántúlon a felsőoktatási 

szektorban a K+F helyek száma 33%-kal, Közép-Dunántúlon 26%-kal esett 

vissza. 
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A kutatóhelyek számát tekintve 2011-re országosan már a vállalkozási szektor 

vette át a vezetést a felsőoktatásival szemben, azonban ez a változás a régiók 

többségére nem volt igaz. 2007-ben még egyedül a Közép-Dunántúlon voltak a 

vállalkozási kutatóintézetek többségben, 2011-ben emellett már Közép-

Magyarországon is. A többi térségben szintén – igaz, eltérő ütemben – nőtt e 

szektor aránya, ennek ellenére a felsőoktatás megőrizte nagyobb súlyát. 2011-

ben hazánkban 1432 vállalkozási kutatóbázis működött, az összes kutatóhelyen 

belüli részarányuk az öt évvel korábbi 40%-kal szemben 48%-ot ért el. A régiók 

közül Közép-Dunántúlon a legnagyobb (65%) a vállalkozási szektor részesedése, 

bár számuk csupán a harmadik legmagasabb. Az öt évvel korábbinál szintén jóval 

több működött a Dél-Alföldön, Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon 

is. Egyedül Észak-Alföldön mérséklődött – 0,9%-kal – e szektor K+F helyeinek 

száma. A kutatás-fejlesztés szempontjából ez a régió Közép-Magyarországon túl 

az egyik legjelentősebb térség az országban, azonban 2007 és 2011 között 

mindhárom szektorban csökkent – összesen 13%-kal – a kutatóbázisainak 

száma, különösen a felsőoktatásban (14%), holott a korábbi években jelentős 

gyarapodást tapasztaltak. 

 

2.2.11 A kutató-fejlesztő helyek létszáma 

 

A KSH kiadványa áttekintést ad a kutató fejlesztő helyek számáról, amely szerint 

2011-ben teljes munkaidejében vagy annak egy részében kutatás-fejlesztési 

tevékenységgel 55 386 személy foglalkozott az országban, 5901 fővel több, mint 

2007-ben. A létszám 12%-os emelkedése mögött régiós szinten számottevő a 

differencia, a legnagyobb, 23%-os növekedés a Nyugat-Dunántúlt jellemezte, 

melyben igen jelentős szerepe volt a járműgyártás fokozatos fellendülésének. 

Szintén átlag feletti bővülés következett be a Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön 

is. A K+F személyi állományának összetétele öt év alatt lényegesen nem változott. 

A létszám kétharmadát a kutatók, fejlesztők adták, számuk az átlagossal 

megegyezően változott. A segédszemélyzetként foglalkoztatottaké ugyanakkor 

16%-kal, az egyéb fizikai és nem fizikai dolgozóké 8,7%-kal nőtt, így előbbiek 

hányada már 18%-ra emelkedett. A kutatók létszáma öt év alatt Dél-Dunántúl 

kivételével minden régióban bővült, közülük Közép-Magyarországon és Észak-

Magyarországon az adott térségre jellemző átlagnál nagyobb mértékben.  
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7. ábra - A K+F létszám változása - 2011 (2007=100,0) 

Forrás: KSH 

 

2011-ben a 33 960 fő teljes idejű dolgozóra átszámított létszám háromtizedével 

volt magasabb, mint 2007-ben, azaz a K+F-fel foglalkozók a korábbival 

összehasonlítva munkaidejük nagyobb részében végezték tevékenységüket. A 

növekedés Közép- és Dél-Dunántúlon megközelítette a másfélszerest, de Közép-

Magyarországon és a Dél-Alföldön is közel egyharmados volt. A kutatók, 

fejlesztők számított létszáma még nagyobb mértékben, 32%-kal emelkedett, 

azonban a változás tekintetében a régiók között kisebb szóródás figyelhető meg. 

 

A tízezer foglalkoztatottra jutó számított létszám 2011-ben országosan 89 fő volt. 

Kimagasló mutató Közép-Magyarországot jellemezte, ez itt 173 főt jelentett. A 

többi régióban ennél jóval alacsonyabb értékek mérhetők, csakúgy mint a kutatók, 

fejlesztők esetében. Utóbbiak számított létszáma tízezer foglalkoztatottra vetítve 

átlagosan 60 főt tett ki. A mutató mindkét esetben Észak-Magyarországon és 

Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb. 
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2. táblázat - A kutató-fejlesztő helyek számított létszáma, 2011 

Régió Számított létszám 

összesen 

Ebből: kutató, 

fejlesztő 

Tízezer 

foglalkoztatottra jutó 

fő 2007=100,0 fő 2007=100,0 számított 

létszám, fő 

ebből: 

kutató, 

fejlesztő, fő 

Közép-Magyarország 21 523 132,4 15 145 136,5 173 122 

Közép-Dunántúl 2 061 145,4 1 341 139,1 46 30 

Nyugat-Dunántúl 1 592 127,8 1 035 122,2 39 25 

Dél-Dunántúl 1 562 146,5 988 124,6 47 30 

Észak-Magyarország 1 388 120,2 921 124,5 36 24 

Észak-Alföld 2 624 108,6 1 667 112,9 52 33 

Dél-Alföld 3 210 133,7 1 922 130,0 67 40 

Összes 33 960 130,8 23 019 132,4 89 60 

Forrás: KSH 

 

Az egy kutatóhelyre jutó kutatás-fejlesztéssel foglalkozók száma 2011-ben 18 fő 

volt, 1 fővel több, mint öt évvel korábban. A kutatók, fejlesztők száma pedig 12, 

ami hasonló mértékben nőtt, mint az összlétszám, így 0,7 fővel haladta meg a 

2007-ben jellemzőt. 

 

A K+F-ben foglalkoztatottak száma szektoronként és régiónként eltéréseket 

mutat, ami különbözik a kutatóhelyek számának összetételétől, az államháztartási 

szektor e tekintetben ugyanis nagyobb, a vállalkozási és a felsőoktatási pedig 

kisebb hányadot képvisel. 2011-ben országosan az összes foglalkoztatott 18%-a 

az államháztartási, 38%-a a vállalkozási, 44%-a a felsőoktatási szektorban 

dolgozott. Közép-Magyarországon a régió közigazgatási helyzetéből adódóan 

minden negyedik személyt az államháztartási szektor kutatóhelyein 

foglalkoztatták, a kutatók, fejlesztők hányada pedig 23%-os volt. A vállalkozási 

szektor súlya Közép-Dunántúlon kiemelkedő, hiszen a létszám háromötöde 

koncentrálódott itt, a kutatók, fejlesztők aránya pedig 58%-ot tett ki, ami 1,6-szer 

magasabb az országosnál. 
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8. ábra - Kutatók-fejlesztők teljes munkaidős egyenértékes (FTE) létszáma, 2011 

Forrás: DRIÜ 

 

 

9. ábra - A K+F-létszám megoszlása szektorok szerint (2011) 

Forrás: KSH 

 

A felsőoktatásban kutatással foglalkozók aránya a nagyobb egyetemi 

centrumokkal rendelkező régiókban kimagasló. Dél-Dunántúlon az összes K+F-

ben dolgozó több mint kétharmada koncentrálódott ide, míg a kutatók, fejlesztők 



 

65 
 

esetében már háromnegyedes a szektor részesedése. A felsőoktatásban 

foglalkoztatottak magas aránya Észak-Alföldön és Dél-Alföldön is szembetűnő, s 

még ennél is jelentősebb a kutatók, fejlesztők körében. 

 

A K+F-ben dolgozók közel harmada a műszaki tudományok területén 

tevékenykedett országosan, ezen belül a jelentősebb ipari háttérrel rendelkező 

régiókban, úgy mint Közép-Magyarországon, Közép- és Nyugat-Dunántúlon, 

valamint Észak- Magyarországon magasabb arányuk az átlagosnál (az utolsó 

három térségben a négytizedet is meghaladta). Az orvostudományok területén 

dolgozók hányada az egészségügyi képzéshez, a gyógyszeripari fejlesztésekhez 

kapcsolódóan Dél- Dunántúlon, valamint Észak- és Dél-Alföldön a legnagyobb, 

több mint egyharmados, illetve közel háromtizedes. Országos átlagban a 

természettudományi kutatásokban résztvevők száma (22%) az 

orvostudományinál (15%) nagyobb arányt képvisel, ez azonban csupán az előbbi 

három régión kívüli térségekben figyelhető meg. A létszám tudományág szerinti 

összetételében az eddig nem említett társadalom-, bölcsészet- és 

agrártudományok együttesen háromtizedes részt mondhattak magukénak, a 

régiók között esetükben az előbbieknél jóval kisebb szóródás figyelhető meg. 

 

A kutatók átlagéletkora a vizsgált öt évben csökkent, elsősorban amiatt, hogy a 

45 éven felüli korosztályok részesedése jelentősen mérséklődött, míg az ennél 

fiatalabbaké nőtt. A 35–44 éves korcsoportba tartozó kutatók létszáma minden 

régióban az átlagosnál jóval nagyobb mértékben emelkedett, emellett három 

térségben, Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Észak-

Magyarországon a 25–34 éveseké is számottevően bővült. A változások hatására 

a 45 évesnél fiatalabb kutatók hányada 2011-ben 56–66% között szóródott, ami 

átlagosan 6,9 százalékponttal magasabb az öt évvel korábbinál. A 45–64 évesek 

aránya minden régióban csökkent, a 65 évesek és idősebbeké pedig Közép- és 

Nyugat-Dunántúl, valamint Dél-Alföld kivételével szintén mérséklődött. 

 

2011-ben az összes K+F tevékenységben dolgozók több mint háromnegyede 

diplomás, ötöde középfokú, 3,5%-a annál alacsonyabb végzettségű volt. Az 

összes dolgozót tekintve a diplomások aránya Közép-Magyarországon (79%) a 

legmagasabb, a Dél-Alföldön (70%) pedig a legalacsonyabb. A kutatók, fejlesztők 
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közül szinte mindenki rendelkezett diplomával, s ez jellemezte az egész időszakot 

is. 2007- ben a segédszemélyzetnek még csak negyede volt diplomás, ami 2011-

re 27%-ra emelkedett. Arányuk a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon a 

legmagasabb. 

 

 

10. ábra - A K+F létszám megoszlása iskolai végzettség szerint (2011) 

Forrás: KSH 

 

A kutatók, fejlesztők jelentős része, 38%-a a Magyar Tudományos Akadémia tagja 

volt, vagy más tudományos fokozattal rendelkezett. Ez az arány a jelentős 

egyetemi központokkal rendelkező Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon egyaránt 

48%-ot tett ki, de a Dél-Alföldön is 45%-ot ért el. A fokozattal rendelkező 14 177 

kutató, fejlesztő 54%-a Budapesten dolgozott. Országosan 315-en az MTA 

rendes, vagy levelező tagjai voltak, közel kétharmadukat szintén a fővárosi 

kutatóhelyek foglalkoztatták. A tudomány doktora fokozattal a kutatók 4,8%-uk 

rendelkezett, közel hattizedük az előzőekhez hasonlóan Budapesten folytatta 

tevékenységét. 

 

2.2.12 K+F ráfordítások 

 

A hazai kutatás-fejlesztési szektor szerkezete több szempontból szemlélve is 

nagyon erősen polarizált. A kutatóhelyek földrajzi megoszlása aszimmetrikus, a 

kutatóhelyek fele a Közép-magyarországi Régióban, jórészt a fővárosban 

található. A KSH 2011-es adatai alapján a vidéki kutatóhelyek megoszlását 
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szemlélve szembetűnő a két legnagyobb vidéki egyetemi központ, Szeged és 

Debrecen hatása. Habár a kutatóhelyek száma önmagában nem adhat pontos 

információt az ország K+F sajátosságait illetően, mégis jelzi a Közép-

magyarországi Régió túlsúlyát a vidéki régiókkal szemben. 

 

 

11. ábra - Vidéki kutatóhelyek megoszlása (2012) 

Forrás: Fonyó és Hausz 

 

Az egyes régiók kutatás-fejlesztési célú ráfordításai még kiegyensúlyozatlanabb 

képet mutatnak. A ráfordítások tekintetében még kiugróbb a Közép-

magyarországi Régió szerepe a konvergencia régiókhoz képest.  

 

 

12. ábra - K+F ráfordítások megoszlása régiónként (2011) 

Forrás: Fonyó és Hausz 
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A kutatási-fejlesztési célú ráfordítások kétharmada a Közép-magyarországi 

régióban koncentrálódik. A Dél-alföldi Régió és az Észak-alföldi Régió súlya közel 

azonos, a Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli Régiók ráfordításai ezektől 

némileg elmaradnak, a legalacsonyabb K+F ráfordításokkal a Dél-dunántúli és 

Észak-magyarországi Régiók rendelkeznek. 

 

A jórészt Budapesten található Közép-magyarországi Régióbeli kutatóhelyek 

legnagyobb része (770 kutatóhely) a vállalati szektorban található, több kutatóhely 

felsőoktatási intézményekben (614 kutatóhely), valamint jelentős számú 

kutatóhely a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül, illetve egyéb állami 

kutatóintézeten belül (115 kutatóhely) működik. Egyes vidéki régiók K+F 

berendezkedése és szektorok közötti megoszlása ettől igen eltér. A Közép-

magyarországi Régió után a legtöbb kutatóhellyel rendelkező Észak-alföldi és 

Dél-alföldi Régiót egyaránt a felsőoktatási kutatóhelyek magas száma jellemzi, a 

vállalati kutatóhelyek száma az állami finanszírozású K+F kutatóhelyek (államilag 

finanszírozott kutatóintézetek – a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a 

felsőoktatási kutatóhelyek) alatt marad. A Dél-dunántúli, az Észak-magyarországi 

és a Nyugat-dunántúli Régiókat is hasonló arányok jellemzik, azonban ezek a 

területek jóval kevesebb kutatóhellyel rendelkeznek. A Közép- Dunántúl K+F 

berendezkedése a kutatóhelyek száma alapján igen eltérő, itt a legnagyobb 

számú műhely a vállalati szférán belül található. A fent említettek szerint 

kijelenthető, hogy a kutatóhelyek számát figyelembe véve a felsőoktatási szektor 

igen erősen jelen van a hazai kutatás-fejlesztési palettán.  
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2012 

 

13. ábra - A magyarországi kutatóhelyek földrajzi megoszlása régiók szerint 

Forrás: KSH 

 

A kutatóhelyek számának szektorok közötti megoszlását ugyanakkor ki kell 

egészíteni a régiók kutatás-fejlesztési ráfordításainak szektorok közötti 

megoszlásával is. Az ábra szintén alátámasztja az előző ábrákhoz fűzött 

magyarázatot a főváros és a vidék közötti, illetve kutatóhelyek szektorok közötti 

megoszlásának aszimmetriáihoz. A térkép és a hozzá kapcsolt diagramok jól 

mutatják, hogy a fővárosi régióban a legmagasabb a vállalati K+F ráfordítások 

aránya, azonban még így is itt a legjelentősebb (abszolút értelemben véve) a 

felsőoktatási és az állami kutatóintézeti ráfordítások nagysága. A vidéki régiók 

K+F ráfordításainak szektorok közötti megoszlását szemlélve előzetesen az 

alábbi tipológiát állíthatjuk fel. 

 

A leginkább állami támogatásoktól függő két régió a Dél-alföldi Régió, ahol az 

államilag finanszírozott kutatóintézetek aránya az országban a legmagasabb, 

valamint a főleg a Pécsi Tudományegyetem K+F aktivitása által meghatározott 

Dél-dunántúli Régió. Ezen régióknál magasabb arányú vállalati ráfordításokkal 

rendelkezik az Észak-alföldi Régió, azonban e régió K+F teljesítményét is 

alapvetően meghatározza az állami ráfordítások nagysága. A Nyugat-dunántúli 

Régióban egyértelműen magasabb a vállalati K+F ráfordítások aránya, ezek igazi 
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túlsúlya azonban az Észak-magyarországi, valamint a Közép-magyarországi 

Régióban figyelhető meg. A kutatás-fejlesztési források szektorok közötti 

megoszlásának és a kutatóhelyek számának egyidejű vizsgálata a jövőbeli K+F 

teljesítményéről is képet vázolhat. 

 

A Közép-magyarországi Régió K+F és innovációs tevékenységét a 2014–2020-

as időszakban egyre inkább a forráshiány fogja meghatározni, hiszen az EU 

legfejlettebb régiói közé belépő Közép-Magyarország csak igen kevés Strukturális 

Alapokból származó támogatásra lesz jogosult. 

 

Habár a jórészt Budapesten található Közép-magyarországi Régióbeli 

kutatóhelyek legnagyobb része (770 kutatóhely) a vállalati szektorban található, 

több kutatóhely felsőoktatási intézményekben (614 kutatóhely), valamint jelentős 

számú kutatóhely a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül, illetve egyéb 

állami kutatóintézeten belül (115) működik, és amelyek léte elsősorban az állami 

finanszírozás függvénye. Érdemes megfigyelni, hogy vidéken a Közép-Dunántúl 

régió kivételével (ahol az ipar komoly szerepet kap a K+F tevékenység 

finanszírozásában) minden régióban a felsőoktatási kutatóhelyek száma van 

túlsúlyban, különösképp az Észak-alföldi régió esetében. 

 

Míg a Közép-Dunántúl igen magas arányú vállalati K+F ráfordításokkal 

büszkélkedhet, a Dél-Alföld, illetve a Dél-Dunántúl tudományos teljesítménye 

főleg az állami finanszírozás függvénye. Amennyiben a megfelelő nagyságú 

vállalati források bevonása előtt (amennyiben ez egyáltalán lehetséges) csökken 

ezen régiók állami K+F finanszírozása, úgy ezen régiók versenyképességének 

jelentős csökkenésével, illetve a K+F szektorban található aszimmetriák további 

növekedésével kell számolni.  
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E fenti tényeket és térszerkezeti sajátosságokat a Strukturális Alapok 2014–2020-

as (K+F) célkitűzéséhez kapcsolódó ex-ante feltételként kiírt intelligens 

szakosodás stratégiák tervezésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni, a 

konvergencia régiók (vidék) K+F tevékenységének jelentős részét a nagy vidéki 

egyetemek és főiskolák határozzák meg. Ennek megfelelően a felsőoktatási K+F 

tevékenységek és kapacitások erősítése a konvergencia régiókban Magyarország 

elemi érdeke. 

 

 

14. ábra - K+F ráfordítások szektorok szerinti regionális bontásban, 2011 

Forrás: KSH 

 

2.2.13 Külföldi vállalkozások száma és összetétele 

 

A külföldi vállalkozások számára és összetételére vontakozóan a Központi 

Statisztikai Hivatal a következőket közli. A területileg nem elosztható adatokat is 

figyelembe véve az állomány nyolctizede az európai országokból származott, de 

jelentős nagyságrendben (577 milliárd forint) érkezett az Amerikai Egyesült 

Államokból is. Továbbra is Németország a legnagyobb befektető, az innen 

beinvesztált befektetések értéke öt év alatt közel másfélszeresére növekedett, s 

így 2011-re elérte az 5 453 milliárd forintot. Nagyságát tekintve a Hollandiából 

érkezett közvetlen tőkeimport (2 591 milliárd forint) sorban a második, amelyet az 

ausztriai követ mintegy 2 000 milliárd forinttal. Az említett „dobogós” helyezetteken 
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túl legnagyobb tőkeimport (879 milliárd forint) Franciaországból érkezett az 

országba. 

 

2011-ben Magyarországon 29 879 külföldi érdekeltségű vállalkozás működött. 

Területi elhelyezkedésükre erős közép-magyarországi koncentráció jellemző, a 

szervezetek több mint héttizedének székhelye (21 365) itt található (ezen belül is 

a főváros szerepe a meghatározó, az országos állományból 62%-kal részesedve). 

Ehhez képest a Nyugat-Dunántúlon 2699, Közép-Dunántúlon pedig 1623külföldi 

érdekeltségű vállalkozás tevékenykedett. Ezen túl ezernél több szervezetet a dél-

alföldi és a dél-dunántúli régióban tartottak nyilván, számuk viszont Észak- 

Alföldön és Észak-Magyarországon nem érte el azt. A legkevesebb külföldi 

befektetéssel működő vállalkozást (744) észak-magyarországi székhellyel 

jegyezték be. 

 

Tízezer lakosra átlagosan 30 külföldi érdekeltségű vállalkozás jutott, ami 

Budapest kiugró értékének következtében Közép-Magyarországon az átlagosnál 

2,4-szer magasabb volt. A régiókat vizsgálva elmondható, hogy egyik térség 

mutatószáma sem érte el az országost, de a Dunától nyugatra lévő területeké volt 

a magasabb. A megyék kedvező sorrendjét is hasonló elrendeződés jellemzi, 

mindössze Bács-Kiskun és Csongrád „ékelődik be” Fejér és Tolna elé. A többi 

alföldi és észak-magyarországi megyében a mutatószám 5 és 8 között alakult. 

 

15. ábra - Külföldi érdekeltségű vállalkozások tízezer lakosra jutó száma, 2011 

Forrás: KSH 
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A szervezetek döntő része (átlagosan 85%) a legfeljebb 9 főt foglalkoztató mikro 

vállalkozások körébe tartozott, ami a főváros, illetve Közép-Magyarország mellett 

Nyugat- és Dél-Dunántúlon haladta meg a 80%-ot. A vállalkozások további 

mintegy tizede 10–49 fővel végezte tevékenységét, ami Észak-Magyarországon 

és Dél-Alföldön volt a legmagasabb, 13%. Összességében a szervezetek 98%-át 

a kis- és középvállalkozások (250 főnél kevesebbet foglalkoztatók) adták, így a 

nagyvállalatok részaránya átlagosan mindössze másfél százalékot tett ki. A kis- 

és középvállalkozások hányada Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, míg 

a nagyvállalatok előfordulása Közép-Dunántúlon, valamint Észak-

Magyarországon a leggyakoribb. 

 

2011-ben Magyarországon a külföldi érdekeltségű vállalkozások 78%-a kizárólag 

külföldi tőkével működött, ami a régiókban 66 és 80% között szóródott. A főváros 

átlag feletti értékének következtében az arány Közép-Magyarországon volt a 

legmagasabb, Észak-Magyarországon pedig a legalacsonyabb. A megyék közül 

kiemelkedik Zala, ahol a kizárólag külföldi tőkéjű vállalkozások hányada – 

Budapestet is megelőzve – 82%-ot tett ki. 

 

Minden régióban a legkisebb arányt a többségében hazai tőkével rendelkező 

vállalkozások képviselték, ami országosan minden tizedikre jellemző. A külföldi 

tőkére nagyobb vonzó hatást gyakorló közép-magyarországi, valamint nyugat-

dunántúli térségben a legalacsonyabb (8,9%), a Dél-Alföldön pedig a 

legmagasabb (16%) az 50%-nál nagyobb hazai tőkerésszel rendelkező 

vállalkozások hányada. 
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16. ábra - Külföldi érdekeltségű vállalkozások számának megoszlása tulajdonosi 
összetétel szerint (2011) 

Forrás: KSH 

 

A tulajdonosi összetétel tekintetében a kis- és középvállalkozások, valamint a 

nagyvállalatok között számottevő az eltérés, bár mindkét csoportban a 

legnagyobb részarányt a kizárólag külföldi tőkével rendelkező szervezetek 

képviselik. A 250 főnél kevesebb dolgozót alkalmazó vállalkozások 78%-a, az 

ennél nagyobbak 69%-a tartozik az említett kategóriába. Ez utóbbiak gyakorisága 

Észak-Alföldön a legmagasabb, ahol száz külföldi érdekeltségű nagyvállalatból 81 

kizárólag külföldi tőkével működött. 2011-ben mindössze 16 olyan külföldi 

érdekeltségű nagyvállalkozás volt az országban, ahol a hazai tőke aránya 

meghaladta az 50%-ot. Közülük öt a Közép-Dunántúlon, négy–négy pedig Közép-

Magyarországon és Dél-Alföldön működött. Leggyakoribb előfordulás ez utóbbit 

jellemezte, ahol a nagyvállalatok 14%-a volt hazai többségű.  

 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások számának gazdasági ág szerinti összetétele 

– a teljes vállalkozási körhöz hasonlóan – országosan a szolgáltatási szektor 

meghatározó szerepét mutatja, hiszen a szervezetek 82%-a itt található. 

Főtevékenységük alapján a vállalkozások háromtizede a kereskedelemben, 23%-

uk az ingatlanügyletekben, további 10–10%-uk pedig a feldolgozóiparban, 

valamint a tudományos és műszaki területen tevékenykedett. Minden negyedik 

feldolgozóipari vállalkozás a gépiparba tartozott, és az élelmiszeripar, valamint a 

kohászat, fémfeldolgozás hányada is közel azonos nagyságú, 16, illetve 15%.  
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Az ágazati összetételben az ország térségei között számottevő eltérés 

tapasztalható, azzal együtt is, hogy minden régióra a szolgáltatási szektor túlsúlya 

jellemző. A mezőgazdaság és a termelő-, valamint a tercier szektor között a 

legnagyobb különbség Közép-Magyarországon figyelhető meg, ahol a külföldi 

érdekeltségű vállalkozások kilenctizede a szolgáltatási ágakban, azon belül is 

főként a kereskedelemben, az ingatlanügyletekben, és a tudományos műszaki 

tevékenységben volt bejegyezve. Ezzel szemben a többi régióban a 

szolgáltatások aránya 58–68% között alakult, ami Észak- és Dél-Alföldön, 

valamint Közép-Dunántúlon volt viszonylag magas. Az Alföldön a szektoron belül 

a kereskedelem, utóbbi régióban pedig az ingatlanügyletek túlsúlya jellemző. 

Közép-Magyarország kivételével a külföldi érdekeltségű vállalkozások között az 

ipari tevékenységet folytatók hányada mindenütt meghaladta a 20%-ot, sőt Észak-

Magyarországon a kohászatban, valamint a gépiparban bejegyzettek gyakoribb 

előfordulása következtében egyharmadot tett ki. 

 

 

17. ábra - Külföldi érdekeltségű vállalkozások számának megoszlása összevont 
gazdasági ágak szerint (2011) 

Forrás: KSH  
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Az egyes régiók ágazati szerkezetét összehasonlítva az építőipar mutatja a 

legkisebb szóródást. Országosan a szervezetek 4,5%-a tartozott ebbe az 

ágazatba, ami Észak-Alföldön volt a legalacsonyabb, 3,2, a Nyugat-Dunántúlon 

pedig a legmagasabb, 5,5%. 

 

2011-ben 751 külföldi érdekeltségű mezőgazdasági szervezet működött az 

országban, 41%-ukat a Nyugat-Dunántúlon, további 18 és 14%-ukat pedig a Dél-

Dunántúlon, illetve Közép-Magyarországon jegyezték be. E vállalkozások a 

nyugat- és dél-dunántúli régió ágazati szerkezetében 11–11%-os, míg Közép-

Magyarországon mindössze fél százalékos részt képviseltek. 

 

A gazdasági ágankénti összetételt létszám-kategóriánként vizsgálva elmondható, 

hogy amíg a külföldi érdekeltségű kis- és középvállalkozások döntő (82%) része 

a szolgáltatási szektorban, addig a nagyvállalatok több mint hattizede az iparban 

tevékenykedett. Közép-Magyarország kivételével az iparban bejegyzett külföldi 

érdekeltségű nagyvállalatok aránya rendkívül magas (88–100%), míg a többi 

ágazat csak elvétve (vagy nem) fordul elő. Külföldi érdekeltségű nagyvállalatot a 

mezőgazdaságban sehol sem regisztráltak. 

 

2.2.14 Kutatási témák, publikációk 

 

A KSH közleménye alapján 2011-ben az ország háromezer kutatóhelyén 24 445 

kutatás-fejlesztési témával foglalkoztak, melyek költsége összesen meghaladta a 

293 milliárd forintot. A kutatófejlesztő helyeknél is nagyobb mértékű a területi 

koncentráció, a témaköltség kétharmada ugyanis a közép-magyarországi (ezen 

belül is túlnyomó részben a főváros) kutatóhelyekhez kötődött. Sorrendben utána 

Észak-Alföld és Dél-Alföld következett 8,0 illetve 7,7%-os részesedéssel. Mindkét 

régióban a kutatott témák költségeinek túlnyomó része – elsősorban a nagy 

egyetemek jelenlétéhez köthetően – egy-egy megyére esett, így e tekintetben 

Hajdú-Bihar hányada felülmúlta a négyötödöt, Csongrádé pedig közel 

kétharmados volt. 
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Öt évre visszatekintve országosan 3,1%-kal nőtt a munkában lévő kutatási témák, 

fejlesztési feladatok előfordulása, a ráfordított összegek nagysága pedig 38%-kal 

emelkedett. A költségek legnagyobb hányada kísérleti fejlesztésekhez (új 

anyagok, termékek, eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek, 

szolgáltatások bevezetésére irányuló módszeresen végzett, tesztelési, értékelési 

célú tevékenység) kapcsolódott, ez tette ki a teljes összeg 44%-át. A tudományos 

kutatás két részterületére egyenként ennél valamivel kevesebbet fordítottak. Az 

általános tudományos és technikai ismeretek bővítésére, struktúrák, kapcsolatok 

elemzésére irányuló alapkutatási témák költségei 22%-os, míg – az elsődlegesen 

már egy gyakorlati cél elérésére vagy a célkitűzés megvalósítására törekvő – 

alkalmazott kutatásoké 34%-os részt képviseltek. A legnagyobb mértékben a 

kísérleti fejlesztésekre fordított összegek nagysága nőtt a vizsgált öt évben, így 

hányaduk hat százalékponttal növekedett. Az egyes tevékenységtípusok 

témaköltségei régiónként eltérő mértékben változtak, de Közép- és Nyugat- 

Dunántúl kivételével mindenütt a kísérleti fejlesztésekre fordított összegek 

emelkedtek a legjobban. 

 

 

18. ábra - A kutatási-fejlesztés költségeinek megoszlása tevékenységtípus szerint 
(2011) 

Forrás: KSH 

  



 

78 
 

A kutatóhelyek tevékenységének jellegéből adódóan 2011-ben az alapkutatások 

hányada a Dél-Dunántúlon kiugróan magas (48%) volt, emellett Észak- és Dél- 

Alföldön múlta felül az átlagost. Közép-Dunántúlon a munkában lévő feladatokra 

fordított összegek 46%-a alkalmazott kutatási célt szolgált, ami a Nyugat-

Dunántúlon és a Dél-Alföldön is egyaránt mintegy kétötödös arányt képviselt. A 

kísérleti fejlesztések szerepe Észak-Magyarországon a legnagyobb, a kutatási 

témaköltség több mint hattizedét ez irányú tevékenységre fordították. Arányuk 

Közép- Magyarországon és Észak-Alföldön szintén kimagasló, de a Nyugat-

Dunántúlon is a fejlesztési feladatok legnagyobb részét jelentették. A kutatási célú 

költségek tevékenységtípus szerinti megoszlása minden régióban a témák 

számának összetételéhez hasonlóan alakult. A kutatóhelyek költségeit szektor 

szerint vizsgálva általánosságban megfigyelhető, hogy az államháztartási és a 

felsőoktatási szektorba sorolt kutatóhelyeken döntő részben alapkutatásokkal, 

vagy alkalmazott kutatási témákkal foglalkoznak, a vállalkozási szektorban viszont 

a kísérleti fejlesztések domináltak. 

 

 

3. táblázat - A kutatás-fejlesztési témák költségei tudományág szerint (2011) 

Régió Alap-

kutatás, 

millió 

HUF 

Ebből: Alkalmazott 

kutatás 

millió 

HUF 

Ebből: 

műszaki 

tudo- 

mányok 

aránya % 

Kísérle- 

ti fejlesz- 

tés 

millió HUF 

Ebből: 

műszaki 

tudo- 

mányok 

aránya % 

természet-

tudo- 

mányok 

orvos-

tudo- 

mányok 

társa- 

dalom- 

tudo- 

mányok 

aránya % 

Közép-Magyarország 40 017 38,9 15,1 10,9 64 856 55,2 91 039 72,6 

Közép-Dunántúl 2 099 42,4 0,1 0,4 7 617 63,5 6 787 81,6 

Nyugat-Dunántúl 2 645 35,7 0,7 10,2 6 201 57,9 6 380 90,4 

Dél-Dunántúl 4 590 4,8 58,9 16,9 2 570 36,4 2 324 23,6 

Észak-Magyarország 919 18,6 - 22,7 3 024 43,5 6 094 77,2 

Észak-Alföld 5 675 46,5 28,4 5,9 6 830 46,1 10 861 76,7 

Dél-Alföld 7 154 41,7 30,5 12,2 8 987 47,1 6 493 47,8 

Ország összesen 63 099 37,1 19,9 17,2 100 085 53,8 129 979 72,4 

Forrás: KSH 
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A kutató-fejlesztő helyek tudományági besorolása alapján Dél-Dunántúl és Észak- 

Magyarország kivételével az alapkutatásokra fordított költségek legnagyobb 

hányada, 36–46%-a a természettudományokhoz kötődött. Az alapkutatásokra 

felhasznált összegek országos szinten ötöde szolgált orvostudományi 

fejlesztéseket, a régiók közül Dél-Dunántúlon, valamint Észak- és Dél-Alföldön 

képviselt jelentősebb, közel hattizedes, illetve háromtizedes súlyt. A témák 

költségeinek 17%-át társadalomtudományi kutatásokra számolták el, a 

tudományág Közép-Magyarországon, valamint Észak-Magyarországon az 

átlagosnál nagyobb szereppel bírt. Az alkalmazott kutatások, valamint a kísérleti 

fejlesztések tekintetében a műszaki tudományok jelentősége kimagaslónak 

tekinthető, a költségek átlagosan 54, valamint 72%-át jelentette. Ez alól Dél-

Dunántúl és Dél-Alföld jelentett kivételt. A dél-dunántúli régióban az alkalmazott 

kutatások között szintén a műszaki tudományokra számolták el a legtöbb 

költséget, emellett azonban az agrártudományok szerepe is jelentős, a kísérleti 

fejlesztések között pedig az utóbbi tudományág szerepe a nagyobb. Dél-Alföldön 

a műszaki tudományok a kísérleti fejlesztések között relatíve kisebb hányadot 

képviseltek, ugyanis e térségben a természet-, az orvos- és az 

agrártudományokra felhasznált költségek aránya számottevően meghaladta az 

átlagost. 

 

A K+F eredményességét jellemzi a publikációs tevékenység alakulása is. 2011-

ben a kutatóhelyek közel 10 600 könyvet jelentettek meg, 36%-kal többet, mint 

2007-ben. Közép-Magyarország, ezen belül a főváros szerepe a publikációk terén 

is domináns. A tudományos tartalmú könyvek közül az idegen nyelven íródott 

publikációk száma és aránya minden régióban, három kivételével valamennyi 

megyében nőtt a vizsgált időszakban. 

 

A tudományterületi ráfordításokat jelző térkép és diagram jó irányt ad a régiók K+F 

specializációihoz kapcsolódó következtetésekhez, habár erősen figyelembe kell 

venni az egyes tudományterületek művelésének költségigényeit. A térképen 

látható, hogy 3 régió K+F tevékenységét egyértelműen a műszaki (és beleértve 

az informatikai) terület határozza meg (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-

Magyarország). Dél-Dunántúl K+F ráfordításainál jól látszik az orvostudomány 

túlsúlya (jórészt a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának magas 
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színvonalú tevékenysége miatt), ami szintén erős a Dél-Alföldön (a Szegedi 

Tudományegyetem Orvostudományi Kara), valamint az Észak-Alföldön is, jóllehet 

Dél-Alföld K+F tevékenységében markánsan megjelennek a 

természettudományok is, míg az Észak-Alföldön igen nagy hangsúlyt kap a 

műszaki terület is. Közép-Magyarország K+F tevékenységének közel 75%-át a 

műszaki-informatikai és természettudományos tudományterület művelése 

határozza meg. 

 

 

19. ábra - K+F tudományterületi ráfordítások régiónként (2011) 

Forrás: Fonyó és Hausz 

 

 

2.3 Egyetem és gazdaság: Európai Unió 

 

2.3.1 Befektetés a jövőbe 

 

A 2003-as Hatékony befektetés az oktatásba és képzésbe: Egy kötelesség 

Európa számára (Investing efficiently in education and training: an imparative for 

Europe) című Közleményben vetették fel a humánerőforrásba történő befektetés 

jelentős növelésére vonatkozó igényt a Lisszaboni célok elérése érdekében.  Az 
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egyértelmű felfelé mutató tendencia hiánya az oktatásra és a képzésre fordított 

állami kiadások terén, és a tudásgazdaság főbb területein a magán tőke hiánya a 

megcélzott állami befektetések, és a magánszektorból jövő nagyobb 

hozzájárulások okos kombinálását teszi szükségessé. 

 

Az Európa szellemi tőkéjének mozgósítása: tegyük lehetővé az egyetemek teljes 

körű hozzájárulását a lisszaboni stratégiához! című közlemény átfogó áttekintést 

nyújtott arról, hogy mi az egyetemek szerepe a Lisszaboni célok elérésében, és 

javaslatokat fogalmazott meg a modernizációs napirendet illetően. A Közlemény 

felszólította a Tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan pénzügyi szabályozást, 

amely lehetővé teszi és ösztönzi a vállalkozások és egyetemek közötti 

kapcsolatok kialakítását, az egyetemek helyzetének további erősödését. 

Tekintettel a munkaadók együttműködésére az egyetemi élet területén, a 

dokumentum kijelenti, hogy: „A reformokat megkönnyíti a kedvező gazdasági és 

társadalmi kontextus, és az, ahol a tudásba, ismeretekbe és szakképzettségbe 

történő állami- és magán befektetések szintje magas, de ott is, ahol a rendszer 

működtetésének módszerei egyben következetesek és összehangoltak is. 

Hatékony szinergia a miniszterek közötti tudáspolitikák terén (oktatás, képzés, 

foglalkoztatás/szociális ügyek, kutatás, stb.), erős a társadalmi dialógus,valamint 

más kulcsszereplők -,úgymint szülők és tanárok/oktatók, az önkéntes szféra és a 

helyi szereplők – tudatossága és aktív bevonása, akik mind támogatják a 

megegyezést a politikai célokat és a szükséges reformokat illetően. Azonban a 

kormányzás ilyen formái nem általánosan elterjedtek. Prioritást kéne adni a 

kormányzás fejlesztésének a tanulási kapcsolatokon keresztül, különösen 

regionális és helyi szinteken a felelősség és a költségek, adott szereplők 

(intézmények, állami hatóságok, szociális partnerek, vállalkozók, közösségi 

szervezetek, stb.) közti megosztásával. Az ilyen együttműködéseknek a tanárokat 

és oktatókat a rendszerek megváltoztatásának legfőbb képviselőiként kellene 

bevonniuk. Elő kellene segíteniük a munkavállalók nagyobb fokú bevonását is az 

élethosszig tartó tanulással kapcsolatos intézkedés 

fontosságának/életképességének biztosítása terén". 
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A 2005. október 27-i Hampton Court-i informális találkozón az európai uniós állam- 

és kormányfők hangsúlyozták a felsőoktatási alágazat reformjainak 

szükségességét. 2006. március 23-24-én az Európai Unió Tanácsa felszólította a 

Tagállamokat, hogy a nemzeti gyakorlattal párhuzamosan könnyítsék meg az 

egyetemek hozzáférését kiegészítő finanszírozási forrásokhoz, beleértve a 

magántőkét, valamint szüntessék meg az akadályokat vállalkozásokkal együtt 

létrehozott PPP-k vonatkozásában. 

 

Az egyetemek szerepét a Lisszaboni stratégia sikerében a „Az egyetemek 

korszerűsítési programjának megvalósítása - Oktatás, kutatás és innováció” című 

bizottsági Közleményben hangsúlyozták (2006. május). Ez a dokumentum kilenc 

olyan kulcsfontosságú üzenetet határozott meg, amelyeket a siker 

elengedhetetlen részének tekintenek a Lisszaboni programon belül. Ezek a 

tantervi reformtól a kormányzási és finanszírozási reformig váltakoznak. Az 

üzenetek megegyeznek a klaszter-tagok által, az első találkozón megállapított 

feladatokkal: tantervi reform, finanszírozás és kormányzás. A tevékenységeik 

között a Klaszter korlátozott számú olyan területet határozott meg, ahol az 

Egymástól való tanulási program (PLA) javasolható. Ezek közül az egyik az 

egyetemi-üzleti társulások volt. 

 

Ez a dokumentum elismeri, hogy: „Számos európai egyetem azonban még mindig 

alulbecsüli a tudás a gazdasággal és a társadalommal való megosztásának 

várható előnyeit, miközben az ipar nem fejlesztett ki megfelelő elnyelési 

képességet az egyetemi kutatás potenciáljának kihasználására. Ebből következik, 

hogy az üzleti közösséggel és a szélesebb társadalmi körökkel történő termékeny 

együttműködés továbbra is nehéz. ” 

 

Annak érdekében, hogy túllépjünk ezeken a nehézségeken, a tagállamoknak 

ajánlott kilenc tevékenység egyike a tudás aktiválása a társadalommal való 

kölcsönhatás révén. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy: "Az egyetemeknek 

ezért úgy kell – különösen a kutatással kapcsolatos – tevékenységük 

helyénvalóságát kommunikálni, hogy a tudást megosztják a társadalommal, 

és intenzívebbé teszik a párbeszédet valamennyi érdekelt féllel.” A külvilággal 

való kölcsönhatás az egyetemek tevékenységét általában, oktatási, képzési és 
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kutatási menetrendjüket pedig különösen fokozatosan a polgárok, és a 

társadalom általánosabb érdekeihez fogja igazítani. Segíti az egyetemeket abban, 

hogy megismertessék a nagyközönséggel különböző tevékenységeiket, és hogy 

meggyőzzék a társadalmat, a kormányokat és a magánszférát arról, hogy 

beruházásra érdemesek.  

 

Az Európa kutatási bázisának erősítése című Európai Bizottsági dokumentum 

jelentős részt szentel az Egyetemek szerepe a tudás iparral és társadalommal 

történő cseréjében és transzferében kérdésének, mivel Európa számára 

kulcsfontosságú kihívásnak tekintik azt, hogy a kontinensen élők jobbak legyenek 

a tudás alkalmazásában – a kutatás gyümölcseként – az ipari tevékenységen és 

a társadalmon belül. A tudás innováción keresztüli, ilyen jellegű kiaknázása a 

fenntartható gazdasági növekedés, valamint a megnövekedett jólét, és jobb 

életkörülmények egyik kulcsa. A dokumentum a következőket javasolja: 

 

 olyan programok megerősített támogatása, amelyek a képzett emberek 

mobilitását ösztönzik az egyetemek, az ipar (különösen a KKV-k) és az őket 

körülvevő társadalom között; 

 

 konkrét szinergiákat létrehozni az egyetemek és az őket körülvevő 

társadalom (vállalatok, kereskedelmi kamarák, állami hatóságok, stb.) 

között; 

 

 az egyetemek támogatása azon szakmai jártasságok és források 

megszerzésében, amelyek kutatási tevékenységük transzferének és 

valorizálásának menedzseléséhez szükségesek (közben figyelembe kell 

venni, hogy mostanára jelentős mennyiségű tapasztalat és „jó gyakorlat” 

halmozódott fel, de nem minden egyetemnek van olyan erős kutatási 

bázisa, amely indokolná a megfelelő emberi erőforrások biztosítását ehhez 

a területhez); 

 

 a hozzáférés fokozása az elengedhetetlen, hiteles ismerethez, 

referenciához és oktatási anyaghoz az egyetemekről az internet 

használatával;  
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 az egyetemeken a Tudományos Shopok létrehozatalának és 

fejlesztésének előmozdítása; 

 

 a meglévő jogalkotási keret bővítése a Közösségi Szabadalomra 

törekvésen keresztül. 

 

2.3.2 Tudástranszfer mechanizmusok 

 

EC jelentés alapján a tudás kiaknázása néhány országban még mindig kezdeti 

stádiumban van a gazdasági és technológiai problémák miatt. Mindazonáltal ez a 

tevékenység minden országban erősödik. A bolgár egy olyan tipikus helyzetet 

mutat be, amely más országokra is vonatkozik: A tudományos termékek 

terjesztésének különböző lépéseit kezdték meg országos és regionális szinten, 

főként a technológiai és inkubációs központok részvételével és a specializált 

adatbázisokba való bevonással. Ennek ellenére a gyakorlatban az egyetemek 

tudományos eredményeinek terjesztése nem áll a kellő szinten és nem éri el a 

kívánt mértéket 

 

Ugyanezen vonalak mentén a Cseh Köztársaság tevékenységeket fejleszt ki a 

tudástranszfer előmozdítása érdekében: Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, 

a Vállalkozási Környezet Fejlesztésének Tanácsa vagy az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium a CzechInvesttel (a Cseh Köztársaság befektetési és 

vállalkozásfejlesztési ügynöksége) együtt szemináriumokat rendezett a jó 

gyakorlatokat is bemutatva az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés 

vonatkozásában. 

 

Magyarországon a politikai és jogi helyzet ösztönzi a tudástranszferjét. 

Következésképpen a tudástranszfer számos mechanizmuson keresztül kezdett 

fejlődni Magyarországon. A fő mechanizmus egy viszonylag új innovációs alap. 

Itt az egyetemek és a kis- és középméretű vállalkozások együtt tudnak dolgozni a 

magasan innovatív természetű projekteken. A vállalkozások közvetlenül tudják 

támogatni az alkalmazott kutatást az alap keretén belül. Továbbá a nagy cégekkel 

való együttműködésen keresztül néhány aktívabb felsőoktatási intézmény (FI) az 
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FI-k és a társaságok közötti a tudástranszferhez inkubátorházakat hoznak létre. A 

társaságok szakértői részt vesznek a programok kidolgozásában, a vizsgákban 

és a megírt diplomamunkákban. A cégeknél eltöltött gyakorlat is fejleszti és 

fokozza a tudástranszfert mindkét irányban.  

 

Másfelől a FI-k Technológia Transzfer Központokat hoznak létre az üzleti 

partnereikkel. 

 

A tudástranszferre vonatkozó kezdeti, de növekvő figyelem hasonló helyzete 

figyelhető meg Izlandon, ahol a nagyobb egyetemek kiemelkedő figyelmet 

fordítottak a tudástranszferre a technológiatranszferen keresztül a szabadalmak, 

spin-offok és más hasonló tevékenységek révén. Ez azonban nem jelent meg 

jelentősebben sem az egyetemek politikájával, sem a költségvetésével. 

 

Az inkubátorok fejlesztése egy új és növekvő tevékenység a szlovén 

egyetemeken: A szlovén kormányzat és az Európai Unió támogatja az üzleti 

inkubátorok létrehozását a szlovén egyetemeken. 

 

Finnországban a tudás- és technológiatranszfer aktív vita tárgya. A Finnországi 

Tudományos és Technológiai Tanács, amelynek az elnöke a miniszterelnök, 

hangsúlyozta a szektorok közötti innovációkat és együttműködést, mint a 

finn versenyképesség egyik fő tényezőjét. A regionálisan és országosan 

összevont erőket szintén komoly erőforrásokkal látják el. A FI-k a tudástranszfer 

számára is hoznak létre mechanizmusokat. A szektorok közti együttműködésben 

leginkább részt vevő egyetemek külön személyzetet különített el, a tudás és a 

technológia transzfer megkönnyítésére. Ezek a szervezetek jelenleg 

együttműködnek annak érdekében, hogy a FI-k közötti közös szerkezeteket és 

gyakorlatokat megerősítsék. 

 

A tudástranszfer Hollandiában ott fejlettebb, ahol a kormányzat nagyon aktívan 

támogatja ezt a transzfert. Egyfelől az intézmények készen állnak ezekre a 

tevékenységekre, minden egyetem megkezdte a támogatási szolgáltatásokat az 

egyetemi spin-off-ok számára, az irodák és laboratóriumok elérhetővé tételétől 
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kezdve az olyan holdingokig, amelyek a spin-off társaságokba invesztálnak. 

Másfelől a kormányzat számos programot valósított meg, amelyek ebbe az 

irányba mutatnak, úgymint: 

 

a) a Tudást igazoló iratok, (knowledge vouchers) támogatás az olyan 

társaságok számára, amelyek a tudományos intézetektől vásárolnak 

szolgáltatásokat annak érdekében, hogy az innovációs folyamatot, a 

termékeket és a szolgáltatásokat fejlesszék; 

 

b) a RAAK (Regionális Tevékenység és Figyelem a Tudományos Innováció 

számára, Regional Action and Attention for Knowledge Innovation) pénzügyi 

támogatást kínál az kooperatív projektek számára a tudás-fejlesztés és tudás-

csere területén a FI-k és a kis-és közepes vállalkozások között; 

 

c) Az Előadók és a tudás körforgása körülbelül 270 új előadóval, akiket arra a 

célra jelöltek ki, hogy a "tudás körforgása" megvalósításának feladatát a 

megfelelő szervezetekkel végrehajtsák; 

 

d) a Smartmix, egy eszköz annak biztosítására, hogy mind több, a résztvevő 

cégek által egyetemen folytatott kutatás vezessen innovációhoz; 

 

e) a Casimir, egy olyan program, melyet az állami és magán K+F alkalmazottak 

cseréjére szántak. 

 

Az egyetemek és az üzleti szféra közötti tudástranszfer egy fejlettebb szintje is 

megtalálható az Egyesült Királyságban. Mind az egyetemek, mind a kormányzat 

nagyon aktív ezen tevékenységek támogatásában. „Az Egyesült Királyság 

kormányzata a munka segítése érdekében pénzügyi támogatást nyújt, hogy a 

felsőoktatási intézményekben és az Állami Szektor Kutatáskiaknázási 

Alapjaiban (Public Sector Research Expoitation Funds, PSRE-k) növeljék a 

teljesítményt annak érdekében, hogy a tudástranszferre vonatkozó 

tevékenységeket menedzseljék, kezdeti támogatást nyújtsanak a spin-out 

vállalkozások számára, vállalati képzést a természet- és műszaki tudományokat 
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hallgató diákoknak és modelleket dolgozzanak ki az egyetemi-üzleti 

kölcsönhatások vonatkozásában."  

 

Vannak bizonyítékok arra, hogy a rendszer kedvezően reagál. Egy évtized alatt 

az üzleti szférából jövő források az angol egyetemeken 42%-kal nőttek, és a 

kiadott szabadalmak száma 47%-kal nőtt. "Azonban a kormányzat kötelezettséget 

vállalt arra, hogy létrehozza a Felsőoktatási Innovációs Alapot (HEIF) mint az 

angol egyetemek támogatásának harmadik áramlatát annak érdekében, hogy a 

tudástranszfer számára az egyetemi szektorban tovább növelje a teljesítményt”. 

 

2.3.3 Együttműködés ösztönzők 

 

Nem meglepő, hogy számos jelentés a kulturális mentalitást említi a vállalkozóibb 

viselkedés fő ösztönzőiként: „Az intézményi kultúra hiányát figyeljük meg mind az 

egyetem, mind az üzleti szféra szintjén. Még mindig nem találták meg a 

kommunikáció legmegfelelőbb közös nyelvét. Nincsenek erős hagyományok az 

üzleti szféra és a felsőoktatás közötti együttműködés területén” (bolgár jelentés); 

„A munkaadók félnek az információ kiszivárgásától. Ez különösen igaz a szakértők 

és a hallgatók meglévő vállalati projektekben való együttműködése esetén” (cseh 

jelentés); „Meg kell változtatnunk a hagyományokat és a hozzáállást is. Az is 

fontos, hogy a személyzetet felkészítsük az üzleti tevékenységek fejlesztésére” 

(magyar jelentés); „Az akadályozó tényezők minden másnál kulturálisabbak és 

tradicionálisabbak. Az állam minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 

lehetővé tegye a szektorok közötti együttműködést” (finn jelentés); „Nem tűnik 

úgy, hogy sok hivatalos akadálya van, de a kultúra és a szabályozások bizonyos 

szempontjai nem ösztönzik a vállalkozói magatartást” (dán jelentés); „A régebbi 

és elfogadottabb FI-knél még mindig van néhány kulturális akadály az üzleti 

szférával való megerősödött kapcsolatok vonatkozásában. Az újabb FI-knél 

különösen a magán FI-knél, kevesebb akadály van és több támogatás (ha nem 

éppen közvetlen ösztönzők) a kapcsolat erősítése érdekében” (izlandi jelentés). 

„Általában a kultúra inkább akadémiai, mint vállalkozói” (szlovák jelentés). 

Szlovéniának is hasonló problémákkal kell szembenéznie: „A történelem és a 

hagyomány arra kényszerítik a szlovén egyetemeket, hogy nagyon merevek 
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legyenek és pénzügyileg teljes mértékben az állam támogassa őket, ez a tény az 

üzleti szférával való együttműködés fő akadálya”. 

 

A gazdasági helyzet is döntő tényező, különösen a kelet-európai országokban. A 

tudástranszfer megkívánja, hogy a FI-k szilárd tudományos és technológiai 

potenciállal és a társaságok a technológia iránti igénnyel, és felszívásának 

képességével rendelkezzenek. Nem mindig lehet mindkét körülményt megtalálni 

az átmeneti gazdasággal rendelkező országokban. Ezt világosan kifejtik a bolgár 

jelentésben: „Ami pozitív és tökéletesen illik magához a piac természetéhez, az 

nem az állami szabályozások vagy a társadalmi mérnökösködés, hanem a bolgár 

gazdaság fejlődésének mozgató ereje, amely a szorosabb együttműködés és 

részvétel szükségességére sarkall”. A források hiányát és a túl sok szereplő 

érintettségét a szlovák jelentés akadályként említi: „Alacsony fokú érdeklődés 

ipar részéről, az állami forrásokból történő alacsony támogatás és a K+F 

tevékenységek túl sok FI, állami kutató intézet és magán K+F intézmény között 

történő felosztása”. 

 

Néhány ország a hallgatók szakmai gyakorlatának területén az üzleti szférával 

fennálló kapcsolatok problémáját emeli ki. Ezen kapcsolatok megkönnyítésére 

Magyarországon kötelezővé tették az üzleti szféra számára a gyakorlati képzés 

támogatását és cserébe adókedvezményeket kínáltak. 

 

A vállalkozások fejlesztésének jogi vagy pénzügyi ösztönzőit még nem minden 

országban alkalmazzák, ahogy Bulgáriában sem: „Nincsenek olyan pénzügyi 

szabályozások, amelyek a külső aktív részvételt ösztönöznék az felsőoktatási 

folyamat finanszírozása, irányítása és fejlesztése terén. Nincs olyan speciális 

jogalkotás, amely a társaságokat befektetésekre ösztönözné az oktatásban”, és 

Izlandon: „Bármely hivatalos ösztönző hiánya akadályozó tényezőnek tekinthető, 

különösen egy olyan környezetben, ahol néhány akadály még létezik”. Más 

országokban mostanában kezdték alkalmazni őket, ahogy Csehországban is: 

„2005-től új K+F-támogatási eszközök léptek hatályba. A vállalkozások az 

adójukból levonhatják a kutatásokra és fejlesztésekre szánt befektetéseket.” 

Magyarországon is megváltozott a helyzet: 
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A FI-knek, mióta több autonómiájuk lett a tekintetben, hogy vállalkozásokat 

alapítsanak. ”Adókönnyítéseket terveznek Szlovéniában is. A szlovén 

kormányzat olyan pénzügyi ösztönzőt készít elő, amely a társaságokat mentesíti 

az adójuk egy részének megfizetése alól, amennyiben befektetnek a kutatásba és 

a fejlesztésbe. Nincs elég vállalkozás, amely a hallgatók számára gyakorlati helyet 

biztosítana: hiányzik az olyan munkajog, amely tisztázná a hallgatók és a 

munkaadók jogait és kötelezettségeit; valamint nincs megfelelő adópolitika sem” 

 

Néhány országban jól kidolgozott ösztönző rendszerek működnek. Ez a helyzet 

Finnországban, ahol a feltaláló névleges kompenzációt kap a közreműködéséért 

abban az esetben, ha az egyetem úgy dönt, hogy megelőlegezi az eredményt. Az 

egyetemeknek minisztériumi engedélye van arra, hogy az állami pénzeket 

korlátolt felelősségű társaságok megalakítására fordítsák, amennyiben a tervezett 

társaság megfelel bizonyos követelményeknek. 

 

Hollandiában a WBSO egy olyan pénzügyi eszköz, amely a K+F-t ösztönzi a 

K+F-n belüli munkaköltségek egy részének átvállalásán keresztül.  

 

Az Egyesült Királyságban a Felsőoktatási Innovációs Alap (HEIF) a 

Tudományos és Innovációs Iroda (Office of Science and Innovation) (70%) és a 

Finanszírozó Tanácson (Funding Council) keresztül az Oktatási és Képzési 

Minisztérium (30%), az angol egyetemeken a tudástranszfer tevékenységek 

támogatására megalakult társulása. A kormányzat elkötelezett a HEIF, mint az 

angol egyetemek állandó finanszírozásának olyan harmadik áramlat iránt, amely 

az egyetemi szektorban befogadóképességet teremt a tudástranszfer számára. 

 

Az első körben HEIF 2002-2004 között 77 millió fontot, és a második körben 2004-

2006 között 187 millió fontot biztosított. A harmadik körben 2006-2008 között 238 

millió fontot ad. Az első és a második körös HEIF-t egy versenytárgyalási folyamat 

osztotta ki. A harmadik körös HEIF-t egy adott felosztás szerint valósítják meg 

annak érdekében, hogy az egyetemeknek nagyobb tervezési stabilitást adjon”. 
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2.4 Tudástranszfer és tehetséggondozás a gyakorlatban 

 

2.4.1 Oxfordi Egyetem 

 

Oxfordban az angolul beszélő világ első egyeteme található. 1096 óta 

folyamatosan folyik a városban felsőoktatás. Jelenleg mintegy 20 000 hallgatója 

és 9 000 alkalmazottja van. Szervezetileg az egyetemnek 4 kara (division) van: a 

bölcsész és művészeti kar (Humanities), a természettudományi kar 

(Mathematical, Physical & Life Sciences), az orvostudományi kar (Medical 

Sciences) és a társadalomtudományi kar (Social Sciences). 38 College és 6 

úgynevezett Private Hallból épül fel. Ez a college-rendszer azt a célt szolgálja, 

hogy a hallgatók egy nagy egész – az Oxfordi Egyetem – részének érezzék 

magukat, miközben egy kisebb közösség előnyeit is élvezhetik: könnyebben 

alakíthatnak ki kapcsolatokat a college szorosabb közösségében, és az oktatókkal 

is személyre szabottabb kapcsolatba kerülhetnek. Ezek közül a College-ek közül 

egyébként mindegyik több tudományterületet fog át, de mindegyiknek megvan a 

maga specialitása, valamint olyan területek, amelyekkel egyáltalán nem 

foglalkozik. A 38-ból 3 a 13. század óta működik, a legfiatalabbat 2008-ban 

alapították. A legnagyobbnak az összes közül 715 hallgatója van, míg a 

legkisebbek 100-nál kevesebb hallgatóval foglalkoznak. Minden College-nak 

megvan a maga könyvtára, amelyekben összesen 11 millió könyv található, ez a 

hatalmas anyag a könyvtárakat átfogó egységes rendszerben kereshető. Az 

egyetemi épületek Oxfordban nem campus-szerűen helyezkednek el, hanem az 

egész város területén szétszórva. Az Oxfordi Egyetemen (a továbbiakban UO, 

University of Oxford) világszínvonalú kutatómunka folyik. Az egyetemnek mintegy 

70 tanszéke, 1 600 fős saját személyzete, 3 500 szerződéses kutatója és 3 600 

posztgraduális hallgatója foglalkozik kutatással. Az angliai egyetemek közül 

Oxford szerzi a legnagyobb kutatási bevételt külső szponzoroktól, méghozzá 

350,5 millió fontot, a 2008-9 évi bevételeinek 40%-át. A kutatással kapcsolatosan 

megfogalmazott missziója, hogy nemzetközi kutatási szereplők között vezető 

legyen az egyetem tudományterületeinek teljes spektrumában és 

interdiszciplináris kezdeményezésekben egyaránt. Céljuk, hogy a stratégiai és 

különösen sérülékeny témákban vezessék a kutatásokat, és ez által 

„maximalizálják a kutatásokból származó hasznokat növelve az emberi ismeretek 
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mennyiségét, és hozzájárulva a jobb közösségi politikákhoz, javuló egészségügyi 

helyzethez, gazdasági fellendüléshez, társadalmi kohézióhoz, nemzetközi 

fejlődéshez, közösségi identitáshoz, a művészetek, a kultúra és az általános 

életszínvonal javulásához.”. A kutatási misszióban szerepel az is, hogy ez a cél 

azáltal érhető el, hogy a legjobb tudósokat, kutatókat és hallgatókat igyekszik az 

egyetem megszerezni. Szükséges feltétel az is, hogy támogató körülményeket 

teremtsenek a kutatóknak, hogy támogassanak lokálisan, regionálisan, nemzeti 

és nemzetközi szinten minden kutatási együttműködési kezdeményezést, hogy 

biztosítsák, hogy a kutatások eredményei eljutnak a társadalomhoz. Az egyetem 

tisztában van azzal, hogy a kutatások eredményei, hatásai nem egyformaképpen 

mérhetőek minden tudományterületen. Egyes területeken a kutatásnak akár 

azonnali eredménye is lehet egy találmány mentén létrehozott spin-off cégekből, 

míg egy másik területen a kutatás hatása jóval közvetettebb és hosszabb távon 

érvényesülő. Egy 2008-as felmérésben, ami az Egyesült királyságbeli egyetemek 

kutatási tevékenységének minőségét mérte fel, a UO által benyújtott kutatások 

32%-át ítélték 4* minőségűnek, 70%-át pedig legalább 3* minőségűnek. A skála 

tetején lévő 4* azt jelenti, hogy az adott területen a kutatás világ-élvonalbeli, a 3* 

pedig azt, hogy az adott területen folyó kutatás nemzetközileg elismerten kiváló 

színvonalú. Az Egyesült Királyság egyetemei közül az oxfordi érte el legnagyobb 

arányban ezeket a kiváló minősítéseket. Az egyetemnek számos szakosított 

szervezete van, amelyek a kutatást segítik elő. Ezek egyik része a kutatóknak 

nyújt segítséget a kutatásaikban, ilyen a Research Services, egy másik része 

viszont éppen a témánk szempontjából igazán fontos egyetemi-ipari 

tudásáramlást segíti elő, ilyen az Isis Innovation Ltd. 

 

A 100%-ban az egyetem tulajdonában lévő Isis Innovation Ltd. valójában a 

említett tudástranszfernek (KTO – Tudástranszfer Iroda angol rövidítése) egy 

konkrét megjelenési formája. Az Isis Ltd. igazgatója, Tom Hockaday meg is 

fogalmazza, hogy milyennek kell lennie szerinte egy jól működő KTO-nak: legyen 

teljes mértékben az egyetem tulajdona, viszont legyen saját, elkülönült szervezete 

az egyetemtől. Ez utóbbi azért fontos, mert az üzletemberek nem mindig tudják, 

hogyan kell az egyetemekkel tárgyalni, illetve az egyetemi kutatók nincsenek 

hozzászokva az üzleti élet szereplőivel való tárgyaláshoz, ezért kell egy közvetítő 

a két szféra között, amelyet mindkettő magához közelinek érezhet. Egy különálló 

intézmény menedzsmentje folyamatosan szem előtt tudja tartani a KTO feladatait. 
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Fontos ugyanakkor a korlátozott felelősség is. Lényeges, hogy a KTO évente 

jelentsen az egyetemnek, ugyanazok auditálják, mint az egyetemet, az egyetem 

képviselje magát kellő mértékben a vezetőségében. 

 

Az 1987-ben alapított Isis Innovation Ltd. célja, hogy segítse azokat a kutatókat, 

akik szeretnék kutatási eredményeiket a piacra vinni. Ez a piacra vitel, 

hasznosítás többféle formában is megvalósulhat. 

 

Két alapvetően más féle piacra viteli módszer a szabadalmaztatás és licencbe 

adás illetve a saját vállalkozás általi piacra vitel, azaz a kipörgetés (spin-off vagy 

spin-out). A 2003-as Lambert-jelentés, ami a nagy-britanniai egyetemi-ipari 

kapcsolatokról szól, megemlíti, hogy mennyire megnőtt a súlya a tudástranszfer 

módozatok között a spin-off cégek alapításának a licencbe adással szemben. 

Ennek magyarázata az lehet, hogy az egyetemek alternatívákként kezelik e két 

módszert, és amennyiben egy korai kutatási szakaszról van szó, a licencekért 

nem tudnának elég magas díjakat kérni ahhoz, hogy indokolt legyen az 

alkalmazásuk. Ráadásul a növekvő szabadalmi portfólió fenntartása és 

menedzselése szintén súlyos pénzügyi és adminisztratív terheket róhat az 

egyetemekre. Adott esetben nagyobb érték teremthető az egyetem számára, ha 

saját vállalat alapításával és magántőke bevonásával viszi piacra a potenciálisan 

jövedelmező innovatív ötletet. Ez azonban a spin-off cégek minőségének 

rovására mehet, amennyiben nem tudnak elegendő tőkét gyűjteni, és hamar 

elbuknak – mutat rá a Lambert jelentés. Az Oxfordi Egyetem azonban mindkét 

területen vezető. Az Isis Ltd. az elmúlt 10 évben átlagosan évi 61 szabadalmat 

nyújtott be és 44 licencbe adást bonyolított le. Egyik fő tevékenysége, a 

szabadalmak és licencek kezelése révén egy 1300-nál is több szabadalomból 

illetve bejegyzésre váró szabadalomból és mintegy 330 licencszerződésből álló 

portfóliót kezel. A másik területen pedig az elmúlt 10 évben 5 spin-off céget 

alapított évente, az első, 1959-ben alapított ilyen jellegű vállalkozás óta pedig 

összesen 65-öt. A spin-off cégek „minőségének” jellemzőjeként a Lambert-

jelentés megemlíti, hogy az OU 1997 óta a kipörgetett vállalakozásainak 95%-a 

mögé tudott jelentős magán tőkét felsorakoztatni, ráadásul ezen cégek 

mindegyike a piacon van még jelenleg is. 
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A tudástranszfer ilyetén hatékonysága a szigorú szabályoknak köszönhető, 

amelyek az újonnan előálló tudás hasznosításának lehetőségeit szabályozzák. 

 

Ha valamely kutató vagy hallgató hasznosítani szeretné a felfedezését, 

találmányát, akkor az Isis Ltd. segítségével tudja ezt megtenni. Az ilyenfajta 

hasznosításból, azon túl, hogy magának a kutatónak jövedelme származik, illetve 

a társadalomnak előnyére válik az új technológia, termék vagy szolgáltatás, 

természetesen az egyetemnek is számos pénzügyi és nem pénzben jelentkező 

haszna keletkezik ilyen módon, úgymint részesedés a jogdíjakból, spin-off 

cégekből visszaáramló kutatási pénzek, vagy stratégiai szövetségek kötése, de 

ugyanúgy az egyetem növekvő ismertsége, kiváló kutatók és hallgatók felvétele. 

Az eljárás különösen hangsúlyos része, hogy az Isis csupán segíti a kutatókat az 

eredményei piacra vitelében, ami egyrészt azt jelenti, hogy nem maga végzi el ezt 

a feladatot helyettük, másrészt azt, hogy ez azokra a kutatókra és találmányaikra 

vonatkozik, akik ezt igénylik, vagyis nem automatikusan az összes elvileg 

piacosítható találmányra. 

 

Az Isis Ltd szerepe abban áll, hogy közvetít a kutatók, a befektetők és a 

vállalkozók között. Jellemzően az történik, hogy egy kutató megkeresi őket egy 

adott esetben még meglehetősen kiforratlan, kezdeti stádiumban lévő, de 

potenciálisan szabadalmaztatható és piacra vihető ötlettel. Ekkor a kutató mellé 

egy projekt menedzsert rendelnek, többnyire olyat, akinek egyrészt megfelelő 

tudományos tapasztalata van az adott tudományterületen, és ipari háttere is. Ők 

ketten próbálják megkeresni az ötlet optimális útját a piacra, amely a 

szabadalmaztatással indul. 

 

Fontos tehát szabályozni a szellemi tulajdonjogok kérdését. Az Oxfordi Egyetem 

az elsők között dolgozott ki szellemi tulajdonjog kezelési szabályzatot 1984-ben. 

Az egyetem teljes mértékű tulajdonjogot szerez minden olyan kutatási eredmény 

felett, amelyet az ott dolgozó kutatók vagy hallgatók érnek el. A szellemi 

tulajdonjogi szabályozás oxfordi megközelítésének lényege, hogy pontosan 

meghatározza egyrészt, milyen szellemi alkotás feletti tulajdonjog illeti meg az 

egyetemet, másrészt azt, hogy a szellemi tulajdon hasznosítása esetén a 

jövedelmek milyen hányada illeti meg az egyetemet, illetve a kifejlesztésben, 
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feltalálásban résztvevő kutatót, továbbá hogy egy jól felépített és finanszírozott 

intézményt állít a tudástranszfer szolgálatába. Mivel az egyetemé minden 

tulajdonjog, ezért szükséges szabályozni, hogy a feltaláló milyen módon 

díjazható: a licencdíjak egy része, bizonyos részesedés a spin-off cégekből illetve 

a személyes konzultációból származó jövedelmek illetik meg. Spin-off cégek 

alapítása esetében például a szabályozás szerint a részvények fele az egyetemet, 

fele pedig a feltalálót illeti meg. 

 

A szabadalmaztatás után attól függően, hogy milyen fázisban van a kutatás, az 

Isis és a kutató keresnek egy olyan vállalatot, amely licencbe venné és 

felhasználná az eredményeket, vagy pedig egy új vállalkozást pörgetnek ki a 

találmány felhasználására. Ez utóbbi esetben az Isis egy az üzleti életben járatos 

szakembert keres a kutató mellé, akivel közösen egy fókuszált üzleti tervet 

készítenek, és megkísérlik feltárni a találmányban rejlő valós üzleti lehetőségeket. 

A kutatók számára legalább annyira fontos, hogy legyen egy szervezet és egy 

szakértő, aki közvetít az egyetem és az ipar között – mely utóbbi képviselőivel az 

előbbi képviselői maguktól nehezen találnák meg a kapcsolatot –, mint amennyire 

az Isis számára is nélkülözhetetlen az egyetem kutatói háttere, illetve hogy 

legyenek olyan kutatók, akik szeretnének az ő segítségükkel a piacra lépni. Egy 

üzleti életben járatos szakemberben jobban megbíznak a potenciális befektetők, 

mintha csupán egy kutató állna egy tőkét kereső cég élén. A spin-off cégek 

létrehozása tehát a következő lépésben tőkét igényel. Erre a célra tartja fenn az 

egyetem az üzleti alapon működő Isis Angels Network-öt, az üzleti angyal 

hálózatot, valamint az adományokból működtetett Oxford University Challenge 

Seed Fund-ot. 1997 óta az egyetemről származó spin-off cégekbe ezek a 

szervezetek 43 millió fontot fektettek be, egyéb külső befektetők pedig további 409 

millió fontot. Ezután egy külön szervezeti egység (Oxford Spin-out Equity 

Management) lesz a felelős azért, hogy menedzselje a létrehozott spin-off 

cégekben az egyetem tulajdoni hányadát. 

 

Az Oxfordi Egyetemről a legkülönbözőbb tudományterületekről kerültek ki spin-off 

cégek, a legkorábbi 1959-ben. Csak az utóbbi néhány évet áttekintve alapítottak, 

céget az elektronikus meghajtású motortechnológia terén (Oxford YASA Motors), 

mikrobioreatkor-technológiával (mely a gyógyszerfejlesztést és tesztelést segíti 
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elő, Zyoxel), számítógépes pénzügyi szimulációs technológiával (Oxford Financial 

Computing), objektum-orientált számítógépes kódlekérdező technológiával 

(Semmle Ltd), oltóanyag kutatással (OETC Ltd), protein-alapú 

nanotechnológiával (Crysalin), vagy a kockázatelemzés területén (Oxford Risk). 

A legtermékenyebb karok a természettudományi és az orvostudományi karok, ami 

a kipörgethető ötletek számát illeti, de a fenti példákból látható, hogy más 

területeken is keletkeznek a piacon hasznosítható ötletek. 

 

Az oxfordi rendszer sajátossága, hogy még amennyiben egy innováció piaci 

kiaknázására külön spin-off céget is hozna létre, a találmány fölötti tulajdonjogot 

az egyetem birtokolja, az újonnan alapított cég csupán licencbe veszi azt. Az Isis 

rendkívül sokrétű tevékenységeinek egyike tehát a szabadalmak és licencek 

kezelése. Egy adatbázis segítségével hozzáférést biztosít a vállalkozások 

számára a Oxfordi Egyetemen keletkező szabadalmakhoz, és ő menedzseli a 

licencszerződéseket is. A licencbe adás „mindig kemény feladat, és nem 

tekinthető a spin-off cég alapítás könnyebb alternatívájának”, nyilatkozta az Isis 

igazgatója, mikor arról beszélt, hogy bizonyos tudományterületeken nagyon 

nehéz vagy egyenesen lehetetlen korai stádiumú fejlesztéseket licencbe adni, és 

ezért ezeken a területeken jelentősen több kipörgetett céget alapítanak 

Oxfordban. További fontos elem a spin-off cég alapításánál, hogy megfelelő 

mennyiségű tőke – az oxfordi modell esetében két évre elegendő pénz – 

megszerzése nélkül nem alapítják meg az új céget, ahogyan ez is előfordult már. 

 

A technológia-transzfer spektrum további eleme az Isis Ltd-n belül az Oxford 

University Consulting. Ez az üzletág arra nyújt lehetőséget a vállalatoknak, hogy 

az egyetem kutatóival, tudósaival konzultálhassanak technikai, tudományos vagy 

üzleti problémáikról. A cél az, hogy a konzultáció személyre szabott legyen, és 

hogy a vállalatok számára hozzáférést tudjanak biztosítani nem csak az 

egyetemen alkalmazott vezető kutatókhoz minden tudományterületen, hanem az 

egyetem technikai eszközeihez, infrastruktúrájához is. A consulting tevékenység 

egy másik iránya az Isis Entreprise, amely kifejezetten egyetemi-ipari 

tudástranszfer témában nyújt tanácsadást akár kormányzatoknak, akár 

vállalatoknak, más egyetemeknek és kutató intézményeknek, illetve 



 

96 
 

befektetőknek. A külső szereplők megnövekedett érdeklődése egy mutatója 

annak, hogy a tudástranszfer oxfordi modellje sikeres. 

 

Mindezeket összegezve az Isis Ltd és az ahhoz kapcsolódó további szervezetek 

funkciója az, hogy az egyetemen keletkezett tudást hozzáférhetővé és ezáltal 

felhasználhatóvá tegyék a magánszektor számára olyan módon, hogy abból mind 

a magánszektornak, mind az egyetemnek, mint olyannak, mind pedig a 

kutatóknak hasznuk származzon. 

 

A UO azonban további módokon is ösztönzi az innovációs folyamatot. Ennek 

egyik formája a tudástranszfer partnerség (KTP, Knowledge Transfer 

Partnership). Egy ilyen program három pilléren nyugszik: egy tudásbázison (ami 

a jelen esetben az egyetem), egy vállalaton illetve egy közreműködőn. Ez a 

közreműködő egy frissen végzett hallgató, aki az egyetem alkalmazásában áll, de 

teljes munkaidőben a vállalatnál dolgozik. A program célja hármas. Egyrészt 

gyorsítani a tudásáramlást a vállalatok felé, másrészt stimulálni az üzleti életben 

releváns kutatást és oktatást a tudásbázisban, harmadrészt javítani a frissen 

végzett hallgatók üzleti és speciális képzettségét. Egy további forma a Venturefest 

évente megrendezett esemény, melynek célja összehozni a kockázati tőkét, az 

egyetemen keletkező ötleteket és innovatív vállalkozókat. Egy 2009-es felmérés 

tanulsága szerint a megkérdezett 61 vállalat 53 azzal a céllal vett részt az 

eseményen, hogy tőkét gyűjtsön, és 17 az ottani előadása direkt 

következményeként talált befektetőket, míg további 33 az elkövetkező fél év 

során. 

 

Az Oxfordi Egyetem működtet egy tudományos parkot, a Begbroke Science Park-

ot. A tudományos park missziója, hogy „létrehozzon és fenntartson egy olyan 

környezetet, ahol a kutatás, üzlet és a tanulás világának találkozásából 

folyamatosan új szinergiák születnek – és hogy ezeket a szinergiákat innovációvá 

fordítsa, hogy a jelen üzleti kihívásainak megfeleljen.” A cél tehát az, hogy az ipar 

is megvethesse a lábát az egyetemen, és a földrajzi közelség erejére építve közös 

projektekben működjenek együtt. Ebben a tudományos parkban – ami mintegy 5 

mérföldre található csupán Oxfordtól – irodák és laborok találhatók, ahol egyrészt 
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interdiszciplináris kutatások folynak, másrészt pedig újonnan alapított spin-off 

cégek tevékenykednek. 

 

2.4.2 A Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) az Egyesült Államok egyik méltán 

híres egyeteme. Az egyetemet 1861-ben alapították, jelenleg 5 karból (School) és 

egy College-ből áll, összesen körülbelül 10 000 hallgatója és 1 000 oktatója van. 

Az oktatók között jelenleg is 8 Nobel-díjas, összesen az egyetem történetében 77 

tanár kapott Nobel-díjat. Az egyetemi épületek egy mintegy 168 hektáros területen 

campus-szerűen helyezkednek el a Boston, Massachusetts melletti Cambridge-

ben. Az egyetem a város második legnagyobb munkaadója és a legnagyobb 

adófizetője, a térségben lévő számos természettudományos, biotechnológiai és 

technológia-intenzív vállalatból álló innovációs klaszter egyik fő összetartója. Az 

MIT közel 800 céggel tart fenn együttműködést, ipari finanszírozású kutatásai 

2011-ben 100 millió dollárra rúgtak. Az egyetemhez kapcsolódó személyek 

(oktatók és volt- vagy aktuális hallgatók) évente 2-400 induló vállalkozást 

alapítanak, ezeknek mintegy 10%-a az egyetemen képződő új tudás 

hasznosítására alapított spin-off cég. Az egyetemhez köthető vállalkozások 

összesen 3,3 millió foglalkoztatottal évi 2000 milliárd dollár éves bevételt 

generálnak. Sikeres kipörgetett vállalkozásaik olyan sokféle területen 

tevékenykednek, mint a rákdiagnosztika (Matritech), a közlekedésbiztonság 

(Elesys North America Inc.), időjárás-előrejelzés (WeatherData) vagy légzőszervi 

betegségek kezelése (Alkermes) 

 

Az MIT is rendelkezik egy hivatallal, ami az egyetemen képződött tudás 

hasznosulását hivatott elősegíteni. Ez a Technology Licensing Office (TLO). Ha 

egy kutató új felfedezését szeretné a piacon hasznosítani, az első tennivalója, 

hogy kapcsolatba lépjen a TLO-val. Ez a hivatal a licencbe adásokért és a spin-

off cégek alapításáért felelős, de akármelyik legyen is a kutató választása, először 

is a Bayh-Dole act nyomán szabadalmaztatnia kell a találmányt. A szellemi 

tulajdonjogi védelem szabályai az MIT-n is kimondják, hogy az egyetemet illeti 

meg a tulajdonjog a találmány fölött, ha azt az egyetem infrastruktúrájának vagy 

forrásainak jelentős segítségével hozta létre a feltaláló (akár oktató, akár hallgató). 
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Ha más forrásból történt a finanszírozás, akkor ez korlátozhatja az egyetem 

tulajdonjogait (kormányzati vagy vállalati finanszírozás esetében). A szabályozás 

felismeri és kezeli a potenciális érdekütközést a feltaláló, mint MIT alkalmazott, 

azaz kutató-oktató, és a feltaláló, mint a találmányból pénzügyi hasznokat szerző 

és azzal kapcsolatban felelősséggel bíró személy érdekei között. 

 

Egy további módja az egyetem-ipari kapcsolatok erősítésének, melyet az MIT 

alkalmaz, az úgynevezett Ipari Kapcsolati Program (Industry Liaison Program, 

ILP). Amikor egy vállalat belép ebbe a programba, akkor egy ipari 

kapcsolattartóval fog kapcsolatba kerülni, aki egyaránt járatos az adott iparágban, 

illetve az üzlet világában és ismeri az egyetem oldalát is. Ennek a 

kapcsolattartónak a segítségével a vállalat menedzsmentje megfogalmazza a 

problémát, amelynek megválaszolására a vállalat a kapcsolatot keresi az egyetem 

kutatóival és oktatóival. Ezután a kapcsolattartó személyes találkozókat, 

konferenciákat és workshopokat szervez a megfelelő kutatókkal, hallgatókkal, és 

igyekszik érdekeltté tenni őket és bevonni a vállalat munkájába. Ezen a 

programon keresztül tudnak a vállalatok együttműködéseket, közös kutatásokat 

kezdeményezni az MIT kutatóival, de a program segít a megfelelő hallgatók 

felkutatásában későbbi alkalmazás céljára. Az MIT-n lévő, általuk „vállalkozói 

ökoszisztémának” nevezett vállalkozás-ösztönző környezet az eddigieken kívül 

számos további módon segíti az új vállalkozások alapítását. Az egyik fórum a 

Deshpande központ. Ehhez a központhoz kisebb vagy nagyobb összegű (50 000-

25 000 Dollár) támogatásokért lehet pályázni bárkinek az MIT kutatók közül, aki 

technikai innovációjával valamilyen piaci lehetőséget szeretne kihasználni. Egy 

másik a Vállalkozásfelügyelő szolgálat (Venture Monitoring Service), ahol az MIT 

remek helyi kapcsolatrendszerét kihasználva a gazdaságban már sikeresen 

működő mentorokból álló kis csapatot állít az induló vállalkozások mellé, akik 

naprakész tanácsokkal segítik a biztonságos beindítást. Az MIT vállalkozói 

központ (MIT Enterpreneurship Center) kurzusokat ajánl fel hallgatóknak, ahol 

vállalkozói készségekkel ismertetik meg őket. A $100K Vállalkozói verseny 

keretében üzleti terveket lehet egy tapasztalt vezetőkből, kockázati tőkésekből és 

jogászokból álló zsűri elé. Ez a verseny elmúlt 20 éves történelme alatt már 

mintegy 120 új vállalkozás megindulásához járult hozzá. Az egyetem számos 

hallgatói klubbal rendelkezik, amelyek a vállalkozói képzésben és 

kapcsolatépítésben állnak az MIT hallgatói és oktatói, kutatói rendelkezésére. 
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Számos iparág-specifikus konferenciát és találkozót szerveznek évente, ahol a 

potenciális kutató-vállalkozók megismertethetik innovatív ötleteiket célzottan a 

megfelelő iparág képviselőivel és befektetőket kereshetnek. Az MIT rendelkezik 

egy Szponzorált Programok Hivatala (Office of Sponsored Programs, OSP) 

intézménnyel is. Ez az intézmény menedzseli mindazokat a tevékenységeket, 

amelyek valamilyen külső forrásból nyerik részben, vagy egészben a 

finanszírozásukat. Ezek lehetnek szervezett kutatások, szervezett képzések vagy 

egyéb tevékenységek. Ezeknek a szponzorált programoknak a menedzselésében 

nyújt segítséget ez a hivatal a szponzori szerződések megkötésétől a költségek 

megfelelő nyilvántartásán át egészen a jelentések készítésének koordinálásáig. 

 

A legfontosabb sikerfaktorok az MIT szerint az új innovációs ötletek gazdag 

tárháza, az erős vállalkozói szellem, a világos és egyszerű szabályozás, a felső 

vezetés erőteljes támogatása, az ipar és a kutatók igényeit és lehetőségeit 

egyaránt ismerő felkészült szakembergárda. 

 

2.4.3 Tokió Egyetem (Todai) 

 

A sikeres amerikai egyetemek mind meglehetősen hasonló intézményi 

körülmények és szabályozók közepette működnek. Egészen másféle jogi és 

kulturális környezetben is lehet azonban elkötelezett és hatékony egy egyetem. 

Japánban az egyetem-ipari kapcsolatok erősítésének igénye és ezeknek a 

kapcsolatoknak a formalizálása, intézményesítése egészen új keletű, a legutóbbi 

másfél évtized hozadéka (Nilsson et al., 2006). Japánban központi, minisztériumi 

finanszírozású programokon keresztül próbálják erősíteni az egyetemek ipari 

kapcsolatait és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulását. Ilyen programok 

a 2002-ben indított Tudás-klaszter program, amely az egyetemeknek a regionális 

gazdaságfejlesztésben való szerepére és a feltörekvő iparágakra koncentrál, 

valamint a 2001-es Ipari Klaszter Program, amelynek inkább a már meglévő 

iparágak által támasztott igények állnak a középpontjában. Japánban az amerikai 

és angol példákhoz hasonló, saját egyetemi TTO-k még tanuló fázisban vannak. 

Bár a Japán rendszerben az alkalmazott kutatást nagyrészt a vállalatok végzik, az 

egyetemek jelentősége folyamatosan növekszik. Nagy előnyük van azoknak a 

régióknak, ahol sok Amerikában végzett kutató dolgozik, akik jóval nagyobb 
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vállalkozói kedvvel bírnak, mint nem Amerikában végzett kollégáik. Nilsson et al. 

(2006) interjúk alapján arra a következtetésre jutott, hogy a japán kutatók számára 

a személyes anyagi ösztönzőknél fontosabb szempont a találmánynak a 

társadalom érdekében való hasznosításának vágya, a pénz inkább annyiban 

ösztönzi a kutatókat, amennyiben a kutatások könnyebb finanszírozhatóságát 

jelenti. Az egyetem-ipari együttműködések kialakításában a kutatók személyes 

kapcsolati hálózatának jelentős szerepe van. Fontos probléma ugyanakkor a 

megrendelő vállalatok kritikus tömegének a hiánya. A japán vállalatok sokszor 

szívesebben kötnek kutatási szerződéseket tengeren túli partnerekkel, mint 

hazaiakkal. Ezért is fontos az induló és spin-off vállalkozások támogatása, 

amelyek segíthetnek a kutatásokat ösztönző kritikus tömeg megteremtésében. 

 

A Tokiói Egyetem (Todai) 1877-es alapítású, az első egyetem Japánban. Jelenleg 

körülbelül 30 000 hallgatója és 2 500 oktatója van. 10 karával minden 

tudományterületen képviselteti magát. Az egyetem 7 Nobel-díjas kutatóval 

büszkélkedhet. Japánban csak meglehetősen sokára, 1999-ben vezettek be az 

amerikai Bayh-Dole törvényhez hasonlót, így ez előtt az egyetem-ipari 

kapcsolatokat az egyetemen kívüli, és több egyetemhez tartozó, TTO-hoz hasonló 

intézmények felügyelték, összesen 41 az országban. Az új szabályozás után 

2004-re alakult ki a technológia-transzfer jelenleg működő intézményrendszere a 

Todai-on. Ennek fő szerve az Egyetem-Ipari Kapcsolatok Divíziója (Divison of 

University Corporate Relations, DUCR), amely több specializált alegységet fog 

össze.  Az egyetem-ipari kapcsolatok egyik területe a Proprius21 nevű program, 

amely segíti találkozni az egyetemi kutatást és a vállalatokat, mint felhasználókat 

közös kutatások céljából. Ezeket a kutatási együttműködéseket a program 

Japánon kívüli cégekre is ki kívánja terjeszteni. Különböző szervezett 

találkozókon és weboldalon keresztül gyűjtik össze azokat a kollaboratív kutatási 

együttműködési ötleteket, amelyhez a kutatók vagy a vállalatok partnereket 

keresnek. Az ilyen, magánszektorral kötött közös kutatási megállapodások száma 

2004 és 2009 között megduplázódott. A Todai-nak is van szellemi 

tulajdonjogokkal kapcsolatos szervezeti egysége, az Office of Intellectual 

Property. Ez az iroda az egyetemi és a közös vállalati kutatásokból keletkező 

szellemi tulajdonjogok biztosításáért, menedzseléséért és az ezekkel kapcsolatos 

adminisztratív tennivalókért és szabályokért felelős. Az iroda mintegy 600 

szabadalmat és közel 700 licencszerződést menedzsel. A Todai Technology 
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Licensing Office Ltd. feladata pedig az előállított és megfelelő tulajdonjogokkal 

védett tudás transzferálása, vagyis szabadalmak licencbe adása, tanácsadás. 

Érdekessége, hogy az egyetemtől szervezetileg elkülönült vállaltként alapították 

meg, és működik máig is. Spin-off vállalkozások alapításával pedig a University of 

Tokyo Edge Capital Co, Ltd. foglalkozik. 2010-ig összesen 35 vállalkozást 

alapítottak. Egy átfogó vállalkozóvá válást támogató programot működtetnek, 

amely a kutatástól és a piacon hasznosítható ötletek felismerésétől az üzleti 

tervezésen keresztül a tényleges vállalatalapításig segíti a potenciális 

vállalkozókat. 

 

2.4.4 Johns Hopkins Egyetem 

 

Ahogyan a fenti kiemelkedően teljesítő egyetemek példája is mutatja, az elmúlt bő 

két évtized fejlődése abba az irányba mutat, hogy az egyetemeknek kiemelt 

feladatként kell kezelniük a tudástranszfer kérdését, és néhány egyetemnek 

sikerült jövedelmezően kihasználni a lehetőségeket és kultúrájában és 

gyakorlatában kiépítenie a vállalkozó-egyetemet. Léteznek azonban ellenpéldák 

is. A baltimore-i központú egyetemnél például, amely a legnagyobb közösségi 

finanszírozási részt kapja az egyetemek közül az Egyesült Államokban, a 

vezetőség és az általuk képviselt egyetemi kultúra ellenállt a tudomány 

elüzletiesedése iránti kísértésnek. Úgy vélik, hogy az egyetemi kutatók feladata 

hasonlóan a felfedezőkhöz, hogy új vizekre evezzenek és kutassák az ismeretlent, 

és a tudományt önmagáért műveljék. Nézetük szerint a kutatóknak a kutatásban 

van komparatív előnyük, és ők nem vállalkozók, ezért az egyetem valóban 

elmarad más kutató-egyetemek mögött, ami a szabadalmak és licencek illetve a 

spin-off cégek számát illeti. Az egyetem a lineáris modell szerint képzeli el az 

innovációt, ahol az egyetemek feladata az oktatás és a kutatás, az eredmények 

publikálásával, az iparé pedig ezek felhasználása. A tudásáramlás egyirányú az 

egyetemektől az ipar felé, ahol az előbbi az open science paradigma mentén 

nyilvánosságra hozza és bárki számára hozzáférhetővé teszi az általa létrehozott 

tudást, még akkor is, ha a szabadalmaztatás elmaradása akár dollármilliókban 

mérhető elmaradt bevételekhez vezet. Példaként a saccharin feltalálását említik, 

amelyet egy vendégkutató véletlenül fedezett fel egy más irányú kutatás közben. 

Találmányát szabadalmaztatta, a Hopkins egyetemet, illetve a felfedezésben 
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közreműködő ottani kutatótársát azonban kihagyta a szabadalomból, így az 

egyetem semmiféle jogdíjat nem kapott ebből az egyébként nagy kereskedelmi 

sikert elért találmányból. Az érdekes azonban az, hogy az egyetem vezetése soha 

nem szólat fel ez ellen, az igazgató, elmondása szerint nem akarta „beszennyezni 

a kezét” az ipari kapcsolatokkal. Míg az Oxfordi Egyetem saját kultúrája mellett 

azzal büszkélkedhet, hogy a legtöbb magán kutatási finanszírozást kapja, a Johns 

Hopkins saját kultúrájának megfelelően a legnagyobb arányú közösségi kutatási 

finanszírozás kedvezményezettje. A kutatás mindkét intézményben 

világszínvonalú, mint ahogyan az egyetemi ranglisták helyezésein is kitűnik. Úgy 

látszik, valóban nincsen egy üdvözítő út, ami a megfelelő kutatás-, illetve 

tudásáramlás-ösztönzést illeti. 

 

 

2.4.5 Debreceni Egyetem 

 

Az MKIK által 2014-ben végzett tanulmány a DETEP programmal kapcsolatosan 

a következő leírást adja. A munkaerő szükséglet szempontjából a DETEP 

rendszer működtetésének derékhadát egyértelműen a programban részt vevő 

oktatók jelentik. A program kezdete óta folyamatosan bővül a résztvevő oktatók 

köre. Jellemző, hogy ha egy diák felkeres valakit, akkor az oktató szívesen válik 

a mentorává, és lesz a program keretein belül (is) konzulense. Ugyanis sok 

esetben jellemző, hogy a TDK-írás, szakdolgozatírás kéz a kézben jár, és a 

hallgató mindezeket egy kiválasztott oktatónál végzi. 

 

A DETEP programot kari szinten a koordinátorok fogják össze. Ez jellemzően egy 

kapcsolattartói, döntéshozói feladatkör, ami félévente két Tehetségtanácsbeli 

ülést jelent, valamint a program működtetésének feladatait. Ezek a jelentések, 

ajánlások készítése, döntéselőkésztés, a program népszerűsítése, illetve a 

hallgatók segítése. A DETEP szabályzata lehetőséget teremt arra, hogy az 

oktatók órakedvezményben részesüljenek, de ezt a gyakorlatban nem tudják 

realizálni. 
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Az oktatókat elsődleges a tehetséggondozó munka fontosságának tudata és 

élvezeti értéke állítja a programok mellé. Általános benyomásunk, hogy a 

tömegképzés esetében a hallgató és az oktató interakcióján, szakmai 

kommunikációján alapuló oktatási forma, mely mindkét fél számára lehetőséget 

teremt arra, hogy teljes személyiségükkel vegyenek részt a folyamatban, igen 

népszerű az oktatók körében. Ennek következménye az is, hogy az oktatók 

gyakorlatilag mindennemű ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt a programban. 

 

Ugyanakkor a Debreceni Egyetemen az a gyakorlat alakult ki, hogy a DETEP 

keretében folytatott munka hangsúlyosan jelenik meg az oktatók teljesítmény 

értékelésében, amely alapvetően befolyásolja az intézményen belüli előmeneteli 

lehetőséget. Ennek relevanciája abból fakad, hogy a hallgatók nyilvánvalóan nem 

véletlenszerűen választják konzulenseiket, hanem abban saját órai élményeik és 

az előző évfolyamok tapasztalatai együttesen megjelennek 

A programot intézményi szinten a tudományos rektorhelyettes mellett dolgozó 

DETEP koordinátor fogja össze, aki a rendszer működtetésén túl a program 

finanszírozásáért és anyagi lebonyolításáért is felelős, feladatait pedig főállásban 

látja el.  

 

A programmal kapcsolatos döntések a Tehetségtanácsban születnek. Ez a 

testület koordinálja a pályázatkiírásokat és a pályázatok értékelését, illetve dönt a 

teljesítménykreditek jóváhagyásáról.  

 

A Tehetségtanács elnöke a tudományos rektorhelyettes, tagjai közt a kari 

koordinátorokat, a HÖK és a szakkollégiumok képviselőit találjuk meg. Az interjúk 

alapján elmondható, hogy a testületben a program folyamatosan monitorozására 

alapozva igyekeznek kisebb korrekciókkal javítani a rendszeren.  

 

A DETEP program kihasználtságával kapcsolatosan megállapítható, hogy mára 

ez egy alulról nyitott rendszer, azaz gyakorlatilag bármennyi hallgató bekerülhet, 

akit elvállal egy konzulens. És mivel a kikerülés is igazából csak egy adminisztratív 

lépés, így a részvételnek minimális a kockázata. Ezért leginkább az oktatók 



 

104 
 

kapacitása az, ami korlátoza a programban részt vevők számát, de ezt is kezeli 

valamennyire, hogy lehetőség van külső konzulensek bevonására is a programba. 

 

A szolgáltatás egyik legfőbb erénye a teljesítmény folyamatos mérése, mely a 

visszacsatolási rendszereken keresztül lehetővé teszi egy jól működő 

minőségbiztosítási rendszer működését, mely magában foglalja az eredeti célok 

megvalósulásának értékelését és a célok aktualizálását is. A minőséget szavatolja 

a hallgatók esetében a konzultációs, illetve teljesítmény kredit rendszerelemek 

működése, de az is, hogy a DETEP rendszerben készülő produktumokat a 

könyvtár gyűjti és elérhetővé teszi. Az oktatók esetében fontos, hogy a DETEP-es 

tevékenység a teljesítmény értékelésük része, illetve hogy a kiválók számára 

alapították a ’Pro Cura Ingenii’ kitüntetést. Intézményi szinten pedig a 

Tehetségtanács és annak nyilvánossága illetve ellenőrző szerepe biztosítja az 

átlátható működést és ellenőrzi a működés megfelelő minőségét a NEPTUN 

rendszerben megjelenő adatok (azaz a kreditek) alapján. 

 

A program stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, köszönhetően annak, hogy az 

állami ösztöndíjas hallgatók után járó hallgatói normatíva 2 százalékával 

gazdálkodhatnak. Erről az összegről gyakorlatilag a Hallgatói Önkormányzat 

mond le, s ezért nincsenek tudományos, kutató hallgatói ösztöndíjak. E forrás 

mellett az egyetemi költségvetésből történő támogatást is tartalmazza a 

szabályzat, de ez a forrás bizonytalan, például a tavalyi évben gyakorlatilag nem 

kaptak ilyen támogatást. És bár további forrásokat is meg tudna kötni a program, 

de az alapműködést az ösztöndíjak kifizetése és a dologi költségek fedezése 

biztosítja. A forrásbevonás kapcsán főként pályázati pénzekben gondolkoznak, 

bár céges támogatásokat. céges ösztöndíjakat is el tudnának képzelni a DETEP- 

hez kapcsolódóan 
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2.4.6 Semmelweis Egyetem 

 

A Semmelweis Egyetem különösen nagy hangsúly fektet az utánpótlás 

nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A szervezett 

tehetséggondozási programok a szakkollégiumokban, illetve a tehetséggondozási 

programban valósulnak meg. 

 

A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programot az egyetem szenátusa hozta létre 

2007-ben a kivételesen tehetséges hallgatók felkutatására és folyamatos 

gondozására a szorosan vett egyetemi tanulmányok előtt, alatt illetve után. A 

programot a Tehetséggondozó Tanács működteti, a résztvevő karok 

képviselőinek segítségével. 

 

A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért 

eredmények) alapján lehet jelentkezni. A legjobbak a „Kiválósági listára” kerülnek, 

majd a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba a diákok személyes 

felvételi beszélgetés után juthatnak be. A diákok a Tehetséggondozó Programba 

kerüléssel elsősorban kiemelt szakmai irányítást, valamint az egyetem és a 

szponzorok által biztosított ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius 

Ödön Tehetséggondozó Programban részt vevő hallgatók számára az egyetem 

Tehetséggondozó Tanácsa mentort biztosít. A mentor a hallgatónak nemcsak a 

szűken vett szakmai előrehaladását segíti, hanem általános emberi fejlődését is 

figyelemmel kíséri. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programot a 

Tehetséggondozó Tanács irányítja. Tehetséggondozó Tanács tagjai az egyetem 

oktatóiból kerülnek ki. Ezek a személyek saját életpályájukkal is példát mutatnak 

a fiataloknak és egyúttal elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. A jelenleg 

mentorált hallgatóink száma 120 fő. Diákjaikat 50 aktív mentor támogatja és kíséri 

figyelemmel. Az idén várhatóan 12-18 hallgató kerül ki a programból. Azok a 

hallgatók, akik befejezik PhD tanulmányaikat, illetve kikerülnek az egyetem 

kötelékei alól, a Kerpel-Alumni szervezetbe kerülnek. 
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A felvett hallgatók személyes mentorálása és életútjuk követése mellett a 

következő programok kerülnek rendszeresen megrendezésre. Májusban és 

decemberben programuk egyik kiemelkedő tudományos-kulturális rendezvénye a 

Kerpel nap, melyen a tehetséges hallgatóik bemutatják a tudomány és a kultúra 

területén elért eredményeiket. Ez alkalommal kerül sor a Kerpel díjak és plakettek 

átadására is. Partner középiskolai megállapodásuk keretében egyetemük neves 

oktatói tartanak sikeres előadásokat az egyetem 19 partner középiskolájának 

diákjai számára. Emellett évente egy alkalommal Tehetségnapot tartanak 

számukra, melyen a diákok betekintést nyernek az egyetemen folyó klinikai és 

kutató munkába. Kerpel Ösztöndíjból, a különböző Alapítványok és pályázatok 

által nyújtott forrásból évente 30 hallgató kongresszusi részvételét vagy kutatói 

tanulmányútját támogatják. A Tehetséggondozó Tanács aktívan részt vett a 

Freiburgi, Heidelbergi Egyetem és az ausztriai Lions program által nyújtott 

ösztöndíj pályáztatásában. Elért eredmények között sikeres PhD védések, TDK 

Konferencia-helyezések, Rektori pályamunka díjazások, számos publikáció, 

nemzetközi ösztöndíjak sikeres pályázata szerepel a hallgatók részéről. 

Hallgatóik, mentoraik, rendszeres aktív résztvevői a kulturális és egyéb 

közösségépítő programokon, kirándulásokon, opera, színházlátogatásokon. A 

program önálló honlappal rendelkezik, ahol a legfrissebb hírek és eredmények 

elérhetőek. (forrás: kerpel.semmelweis.hu/index.php) 

 

 

2.5 Dél-alföldi Régió 

 

2.5.1 Gazdasági fejlettség 

 

A keleti országrészen belül a Dél-alföldi Régió gazdasági fejlettsége a 

legmagasabb, de pozíciója folyamatosan romlik. A folyamat különösen igaz 

Békés megyére, de Csongrád megye gazdasági és társadalmi helyzete is sokat 

romlott.  
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A régió településszerkezetét a mezővárosi jelleg jellemzi, a központi funkcióval 

rendelkező települések megfelelően lefedik a terület. Viszont a régióban, 

különösen Bács-Kiskun megye egyes részein magas a külterület népesség 

aránya – a tanyasi életből adódó problémák nagy része megoldásra vár. A régió 

térségeinek gyorsforgalmi elérési ideje sokat javult a közelmúltban, Békés megyét 

azonban továbbra sem érinti autópálya. 

 

Az országos átlaghoz képest a régió mindhárom megyéjében csökkent a 

fajlagos GDP aránya, mivel a növekedés üteme az országostól szinte 

folyamatosan elmaradt. Ennek következtében a megyék egy lakosra jutó GDP 

sorrendjében Békés és Csongrád megye pozícióvesztése volt a legjelentősebb 

(6-6 helyet veszíttettek 1994 óta). A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

Kecskemétre történő beruházásai és megjelenő külföldi tőkéje okozta az egyetlen 

jelentősebb pozitív változást a régióban. 

 

A rendszerváltozás óta százezer fővel csökkent a régió népessége, számában 

és arányában a legnagyobb fogyást Békés megye szenvedte el. A 

foglalkoztatási arány mindhárom megyében 48% körüli, a munkanélküliség 

tekintetében kisebb eltérések vannak. Csongrád megyében a munkanélküliek 

aránya az országosnál kedvezőbb, Bács-Kiskunban azzal nagyjából megegyező, 

ezzel szemben Békés megyében magasabb. A tartós munkanélküliség rátájában 

is hasonló területiség figyelhető meg. A lakosság képzettség szerinti megoszlása 

is kedvezőbb Csongrádban, de a községek lényeges elmaradást mutatnak mind 

régiós, mind országos összehasonlításban.  

 

A lakosság jövedelmi helyzete alapján is a Csongrád megyéhez tartozó érték a 

legkedvezőbb, de ez az országos átlagot így is alulmúlta. A be nem vallott 

jövedelmek viszont az egész régióban magasak, Bács-Kiskun megye pedig még 

ebből külön kiemelkedik. 
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2.5.2 Településszerkezet 

 

A Dél-Alföld – Közép-Magyarország után – a legkisebb településállománnyal 

rendelkező régió: az ország településeinek 8,1 százaléka található itt. A Nagy 

Alföldre jellemző mezővárosias (és tanyás) településszerkezet a régiót az Észak-

Alfölddel teszi hasonlatossá: 254 egységet számláló településállományának 

csupán egyötödén nem éri el a lakosságszám az ezer főt, ugyanakkor az ötezer 

főnél népesebb települések aránya is hasonló érték körül alakul, ami az országos 

átlagot messze felülmúlja. 

 

4. táblázat - Településnagyság-kategóriák Dél-Alföldön és megyéiben 

  Településnagyság-kategóriák (fő) 

  <200 200-

500 

500-

1e 

1e-

2e 

2e-

5e 

5e-

10e 

10e-

20e 

20e-

50e 

50e

< 

n 

Dél-alföld Településszám (db) 

Régión belüli 

eloszlás (%) 

Országos 

részesedés (%) 

3 

 

1,2 

 

0,8 

23 

 

9,1 

 

3,3 

35 

 

13,8 

 

5,2 

69 

 

27,2 

 

10,9 

75 

 

29,5 

 

15,8 

27 

 

10,6 

 

20,8 

11 

 

4,3 

 

13,1 

8 

 

3,1 

 

19,5 

3 

 

1,2 

 

- 

254 

 

100 

 

9,1 

Bács-

kiskun 

Településszám (db) 

Régión belüli 

eloszlás (%) 

Országos 

részesedés (%) 

2 

 

1,7 

 

0,5 

7 

 

5,9 

 

1,0 

19 

 

16,0 

 

2,8 

37 

 

31,1 

 

5,9 

35 

 

29,4 

 

7,4 

10 

 

8,4 

 

7,7 

5 

 

4,2 

 

6,0 

3 

 

2,5 

 

7,3 

1 

 

0,8 

 

5,3 

119 

 

100 

 

3,8 

Békés Településszám (db) 

Régión belüli 

eloszlás (%) 

Országos 

részesedés (%) 

1 

 

1,3 

 

0,3 

7 

 

9,3 

 

1,0 

11 

 

14,7 

 

1,6 

20 

 

26,7 

 

3,2 

16 

 

21,3 

 

3,4 

12 

 

16,0 

 

9,2 

5 

 

6,7 

 

6,0 

2 

 

2,7 

 

4,9 

1 

 

1,3 

 

5,3 

75 

 

100 

 

2,4 

Csongrád Településszám (db) 

Régión belüli 

eloszlás (%) 

Országos 

részesedés (%) 

0 

 

0,0 

 

0,0 

9 

 

15,0 

 

1,3 

5 

 

8,3 

 

0,7 

12 

 

20,0 

 

1,9 

24 

 

40,0 

 

5,0 

5 

 

8,3 

 

3,8 

1 

 

1,7 

 

1,2 

3 

 

5,0 

 

7,3 

1 

 

1,7 

 

5,3 

60 

 

100 

 

1,9 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012 
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A régió legnagyobb területű megyéje Bács-Kiskun megye, ahol 119 település 

fekszik. A megye egyetlen megyei jogú városa Kecskemét, 114 ezer fős 

lakosságával az ország 8. legnépesebb városa, a térség északi határánál terül el. 

A megye nagy kiterjedése és a székhely excentrikus elhelyezkedése lehetővé 

tette a középvárosi szint megerősödését. A megye második legnépesebb városa, 

Baja a terület délnyugati felében található, 1920 és 1950 között csonka Bács-

Bodrog vármegyének székhelye volt, és a településhálózatban ma is 

meghatározó szerepet tölt be. Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza a megye 

középső részeire fejt ki térformáló hatást, míg Kalocsa a kulturális és vallási 

életben vált központi településsé. Csongrád megye városhálózati sajátsága, hogy 

két megyei jogú várossal is rendelkezik; a megyeszékhely Szeged, amely 170 

ezer fős lakosságával az ország harmadik legnagyobb városa 2010 óta 

(megelőzve Miskolcot), valamint a 47 ezer lelket számláló Hódmezővásárhely. 

Mindezeken túlmenően Szentes és Makó népessége is meghaladja a 20 ezer főt. 

A megye tiszántúli területeinek városodottsága nagyobb, mint a megye nyugati 

részein, amelynek városai kisebb méretűek, fiatalabbak, Mórahalom esetében a 

településsé válás is csupán a huszadik század közepén ment végbe. Békés 

megye központi térségében fekszik a megyeszékhely Békéscsaba, valamint a 

megye második legnagyobb városa Gyula. A megye településeinek harmada 

városi rangú, ugyanakkor a 10 ezer főnél kisebb lakosú városok dominálnak, főleg 

a megye északi, északkeleti, és déli térségeiben. A már említett városokon kívül 

Orosháza, Békés, Szarvas, Gyomaendrőd tartozik a jelentősebbek közé. 

 

A Dél-Alföld elérhetőségi viszonyai alapján a rosszabb adottságú régiók közé 

sorolható. A megyeszékhelyek elérhetősége az ország e régiójában a 

legrosszabb; átlagosan 47 percet kell utazni a megyeközpontig. Különösen 

kedvezőtlen Bács-Kiskun megye Bajai, Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunhalasi és 

Kalocsai kistérségének elérhetősége, amelyekről Kecskemét elérése átlagosan 

egy óránál nagyobb időt vesz igénybe. 

 

A Dél-Alföld elérhetőségi helyzetét alapjaiban befolyásolja az M5-ös autópálya 

vonala, ami a IV., és a X/B jelű Helsinki folyosóként Európa nemzetközi 

közúthálózatának lényeges szakasza. Mindemellett jelentősége a Dél-Alföld 

szempontjából sem elhanyagolható, hiszen összeköttetést biztosít a régió két 
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legnépesebb városa között, de egyúttal megteremti a legfejlettebb közúti 

kapcsolatot az ország centrumtérsége felé is. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy 

Békés megye az ország azon megyéinek egyike, ahol nem épült még autópálya, 

ezért a megye szinte valamennyi pontjától legalább egy óra szükséges a 

legközelebbi felhajtó eléréséhez (ez alól a megye délnyugati határterületei 

jelentenek kivételt az M43 megépülése óta). Valamint Bács-Kiskun megye déli, 

délnyugati térségének elérhetősége sem kielégítő, igaz, a Sükösd és Szekszárd 

között futó Szent László híd megépülésével, és az M6-os autópálya 2010-ben 

átadott szakaszával a térség elzártsága enyhült. 

 

2.5.3 Gazdasági folyamatok 

 

A régióban, 2010-ben jött létre az országos GDP kevesebb, mint kilenc 

százalékát, az egy főre eső GDP értéke pedig megközelítőleg 1,7 millió Ft volt, 

ami az országos átlag csupán kétharmada. Mindkét mutató esetében a Dél-

Alföld az ötödik a régiók közül, ezek alapján pedig az ország gazdaságilag 

kevésbé fejlett területei közé sorolható. Ez az állítás pedig érvényes már a 

rendszerváltozás előtti évekre, sőt, az elmúlt évtizedben szinte folyamatos volt a 

leszakadás az országos és a vidéki átlagtól. 

 

20. ábra - Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában) 

Forrás: KSH, Stadat 2012 
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Nem csupán a régió egészének relatív fejlettségi pozíciója romlott, hanem ez az 

állítás a régió mindhárom megyéjére egyenként is igaz, de eltérő mértékben. 

Bács-Kiskun és Békés megye hasonló egy főre jutó GDP értékről indult, az 

országos átlag 80%-a környékéről. Azonban Bács-Kiskun relatív helyzetének 

visszaesése nem volt olyan nagymértékű és hosszan tartó. Ezzel szemben Békés 

megyében az egy lakosra jutó GDP az országos átlaghoz képest látványosan és 

folyamatosan csökkent. Így a két megye között már közel tíz százalékpontnyi 

különbség állt fent 2010-ben, Bács-Kiskun megye javára. Csongrád megye 

kedvezőbb pozícióból indult, hiszen 1994-ben még majdnem elérte az országos 

átlagot azonban 2010-re ennek aránya az országos átlag háromnegyedére 

csökkent. 

 

Budapestet kiemelve az összehasonlításból, csupán a 19 megye értékét vizsgálva 

Csongrád épphogy eléri a vidéki átlagot, Békés és Bács-Kiskun ettől jóval 

elmarad, így összességében a régió egy lakosra jutó értéke is alacsonyabb. 1994 

és 2010 között Csongrád és Békés megyét is hat-hat megye előzte meg az egy 

főre jutó GDP rangsorában, ezzel a legtöbb pozíciót vesztő megyéknek 

számítanak. 

 

A válság hatására 2008 és 2009 között egy százalékponttal, 2009 és 2010 között 

pedig ennél is többel csökkent az országos átlaghoz viszonyítva a régió egy 

lakosra jutó GDP értéke. Ez azt jelenti, hogy régió gazdaságát erőteljesebben 

érintette a válság, azonban nem egyenlő mértékben a három megyére 

vonatkozóan. Csongrád megye GDP-je ugyan csökkent, de az országos 

csökkenéshez képest kisebb mértékben, így a 2009-ben a relatív pozíciója kis 

mértékben még javult is. A másik két megyében azonban további csökkenés volt 

tapasztalható. A 2010-es országos gazdasági élénkülés viszont Csongrádot pont 

nem érintette oly mértékben, így a régió egészének helyzete tovább romlott. 

 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP 

megyei volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül 

a 2008 utáni éveket. 
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5. táblázat - A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 (%) 

 1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Bács-Kiskun 2,09 1,81 3,00 1,17 -5,18 

Békés 0,45 0,37 1,03 -3,35 -6,48 

Csongrád 1,23 0,66 2,59 0,15 -3,32 

Dél-Alföld 1,36 1,01 2,34 0,43 -4,84 

Ország 2,99 2,70 4,17 1,62 -2,81 

Budapest nélkül 2,66 2,69 3,83 0,68 -3,32 

Forrás: KSH 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázat jól érzékelteti, hogy hiába 

növekedett a fenti időszakokban a régió, és mindhárom megyéjének GDP 

volumene, a növekedés üteme mindig elmaradt az országos és a vidéki átlagtól 

is, ez pedig fokozatos pozícióvesztéssel járt. Az is jól látszik, hogy Békés megye 

gazdasága rendkívül lassan növekedett, Csongrád GDP-je nagyjából a régiós 

átlaggal megegyező ütemben. Bács-Kiskun megye gazdasága viszont közelebb 

volt a vidéki átlaghoz, a régió átlagánál gyorsabban nőtt. A válság hatására, 2008 

és 2010 között ráadásul Dél-Alföld összes megyéjében nagyobb volt a 

visszaesés, mint az országos átlag. A jelenlegi Bács-Kiskunban zajló folyamatok, 

főként a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary beruházása, a közeljövőben 

valószínűsíthetően azzal jár, hogy a megye relatív pozíciója megerősödik, az erre 

utaló jelek a beruházások vizsgálatakor már megjelentek. 

 

2001 és 2007 között a régióba érkező beruházások egy lakosra jutó értéke 

191ezer forint volt, ami a legalacsonyabb értéknek számít a régiók között. A 

régióban első Csongrád megye értéke is jócskán elmarad mind az országos, mind 

a vidéki átlagtól. Békés és Bács-Kiskun körüli egy főre jutó beruházási 

teljesítményértékei pedig épp hogy felülmúlják a sereghajtó Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyét. 
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A 2008 és 2010 közötti változásokat figyelembe véve azonban pozitív fordulatot 

tapasztalható. 2008-ban még a régióba irányuló beruházások egy főre jutó 

teljesítményértéke az országos átlag kétharmada körül alakultak, ez 2010-re 84%-

ra nőtt. Azonban ez időszakban Békés megye értéke az országos átlag fele, 

Csongrádé pedig az átlag körüli érték körül mozgott. Igaz utóbbi is csak annak 

köszönhető, hogy az Égáz, Dégáz és a Dunamenti Erőmű összeolvadásából 

létrejött cég szegedi székhelyű. Így kijelenthető, hogy egyedül a Bács-Kiskunba 

érkező beruházások növekedése áll a regionális érték javulásának hátterében, 

nagy valószínűséggel a megyébe ebben az időszakban betelepülő és fejlesztő 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary beruházásainak köszönhetően. Ennek 

következtében a békésihez hasonló értékről 89%-ra nőtt az egy főre jutó 

beruházások teljesítményértéke az országos átlaghoz képest, ami kimagasló 

mértékű előrelépés. 

 

 

21. ábra - A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

Forrás: KSH, Stadat 
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22. ábra - K+F beruházások a vállalkozási szektorban 

Forrás: DRIÜ 

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy regionális 

szinten nem történt változás 2000 és 2010 között, annak ellenére, hogy a vidéki 

átlag növekedett. Megyei szinten viszont jelentős elmozdulások voltak. Egyedüli 

növekedés Csongrádban volt tapasztalható, de a külföldi tőke 2010-ben még itt 

sem érte el a vidéki átlagot. Ráadásul ez a növekedés is a már említett GDF Suez 

felduzzadt tőkeállományának volt köszönhető. Ezzel szemben Bács-Kiskun és 

Békés megye még jobban leszakadt. 2009-ről 2010-re Bács-Kiskunban az egy 

lakosra jutó külföldi tőke ötödével bővült, és a beruházásokból 2010 után is javuló 

tendenciát fog mutatni. 

 

A bruttó hozzáadott érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb a 

mezőgazdaság relatív nagy súlya, hiszen mindhárom megyében két-

háromszorosa az országos átlagénak, ami azt jelenti, hogy 2010-ben itt állították 

elő az ország mezőgazdasági termékeinek közel negyedét. A legjelentősebb 

értéktermelő ágazat azonban az ipar, azon belül is a feldolgozóipar, ami a régió 

hozzáadott értékének egynegyedét adta. Azonban az ország egészének átlaga 

ettől magasabb érték, ezt csak Bács-Kiskun érte el. 
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Relatív magas a súlya az építőiparnak, valamint mivel itt található Szeged - mely 

nagy egyetemvárosnak számít – a közigazgatás és oktatás súlya is jelentős. 

Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 

szerepe a régió értéktermelésében. 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben növekedett a régió 

építőiparának súlya az országos összetermelésből, ez a valóságban viszont azt 

jelenti, hogy az ágazat visszaesése kisebb volt, mint az ország más részeiben. 

Érdemi növekedés egyedül az ingatlanügyek nemzetgazdasági ágban volt. A 

többiben mind stagnálás vagy visszaesés történt, legjelentősebben a 

mezőgazdaság értéktermelése csökkent.  

 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Itt ismét 

megemlíthető a GDF Suez, melynek nyereségéhez hozzájárul a százhalombattai 

erőmű, mégis Szegeden kerül kimutatásra a nyereség. Mégis érdemesnek tartjuk 

közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű cégeinek listáját. Ebből 

az derül ki, hogy inkább Csongrád és Bács-Kiskun megyébe települtek, és a 

legnagyobb cégek fő profilja az energetikához illetve az autóiparhoz kapcsolhatók. 

 

6. táblázat - Intelligens technológiák Dél-Alföld megyéiben 

Technológia Csongrád 

megye 

Bács-

Kiskun 

megye 

Békés 

megye 

Fotonika, lézertechnológia x   

Különleges anyagok, korszerű anyagok x x  

Bionika x   

Korszerű szénhidrogén technológia x   

Korszerű csomagolástechnikai technológiák x  x 

Vegyipar x x  

Építőipar x   
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Logisztika x x  

Kreatív ipar x   

Nem gépipari fémfeldolgozás x x  

Forrás: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 

 

7. táblázat - A Dél-alföldi Régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

55 EDM Démász Zrt energiaszolgáltatás Csongrád 

58 EDM Démász Zrt energiaszolgáltatás Csongrád 

97 GDF Suez Energia Magyarország Zrt energiaszolgáltatás Csongrád 

108 Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft autóalkatrész-gyártás Bács-Kiskun 

135 ContiTech Rubber Industrial Kft gumiipar Csongrád 

138 Legrand Magyarország Zrt gépgyártás Csongrád 

192 Mogyi Kereskedelemi Kft élelmiszeripar Bács-Kiskun 

221 Axiál Kft autókereskedelem Bács-Kiskun 

249 KÉSZ Építő és Szerelő Zrt építőipar Csongrád 

286 ContiTech Fluid Automative Hungária Kft gumiipar Csongrád 

Forrás: CREDITREFORM Kft.- HVG 2011/41  

 

A régió gazdaságában tehát fontos szerepet tölt be az ipari tevékenység mind 

a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása, mind a legnagyobb vállatok ágazati 

besorolása alapján, noha az ipari kapacitások csekélyebb hányada települt a Dél-

alföldi régióba. 2009-ig az ipari termelés országos volumenindexénél alacsonyabb 

a régió egészének, és általában az egyes megyék értéke is. A válság hatására 

2009-ben az egész országban igen komoly mértékben csökkent az ipari 

kibocsátás, de ennek a visszaesésnek mértéke a Dél-Alföldön kisebb volt. A régió 

megyéit tehát nem érintette oly mélyen a válság. Ez annak is betudható, hogy 

alacsonyabb volt az ipari termelés szintje, és kisebb a globális piacokhoz 

kapcsolódó vállalkozások súlya. Békés megyében 2005-től kezdve folyamatos 

visszaesés volt tapasztalható. A 2010-es és 2011-es növekedés azonban a régió 

egészében ismét elmaradt az országos szinttől. Itt is érdemes megjegyezni, hogy 
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a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary beruházása következtében 2012-ben 

vélhetően Bács-Kiskun megyében növekedés várható. 

 

 

23. ábra - Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

Forrás: KSH Stadat - 2012 

 

A régió ipari termelésének részesedése az országosból ugyanakkor gyakorlatilag 

változatlan maradt, a megyék esetében viszont érezhető változás történt. Békés 

megyében az ipari termelés 2011-ben a 2001-es szint háromnegyedére 

zsugorodott, Csongrádban kevéssel csökkent, Bács-Kiskuné pedig kevéssel 

nőtt.  

 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi 

szintre, mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk 

be. Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban 

és foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások 

sűrűsége leginkább a népességszámmal függ össze, így a legnépesebb 

kistérségek - Kecskeméti, Szegedi - rendelkeznek a legmagasabb értékkel. Az 

általában kisebb méretű jogi személyiség nélküli vállalkozások gyakorisága a 

mezőgazdasági jellegű térségekben, így például Mórahalom körzetében 

magasabb, az országos átlag kétszerese fölé emelkedik.  
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24. ábra - Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma szerint, 
2010 (100=országos átlag) 

Forrás: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Dél-

Alföldön működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait gyakorlatilag 

1998 óta folyamatosan romló tendencia jellemzi. Békés megye komplex 

mutatójának értéke több, mint hat éve, Csongrádé pedig a válság óta 0% alatti. 

Bács-Kiskun megyében a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

beruházásainak köszönhetően pozitívabb az üzleti hangulat. 

 

2.5.4 Foglalkoztatás és jövedelem 

 

A Dél-alföldi Régióban 2013-ban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 

létszáma 202 754 fő volt, ami bázisszintű, csupán 312 fővel haladja meg az előző 

évi létszámot. Országosan ezzel ellentétes folyamatok történtek, ugyanis 2013-ra 

47 841 fővel, 22,2 százalékkal csökkent az átlagos állományi létszám, 

amelyből a régió részesedése kismértékű javulást követően 9,5 százalék. 
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25. ábra - Foglalkoztatottak létszáma a Dél-alföldi Régióban (2012, 2013) 

Forrás: KSH 

 

A foglalkoztatottak több mint egyharmada, 35,1 százaléka a 

feldolgozóiparban, alig egyötöde, 18,6 százaléka pedig a kereskedelem, 

gépjárműjavítás ágban állt alkalmazásban a régióban. 2013-ban a legnagyobb, 

853, illetve 777 fős létszámbővülés az előbbiekben említett két nemzetgazdasági 

ágban történt, míg az építőiparban 1040 fővel, a humán-egészségügyi, szociális 

ellátás területén 754 fővel kevesebb munkavállaló dolgozott. A többi ágban 

dolgozók létszáma az előző évihez képest nem változott lényeges mértékben. 

 

8. táblázat - Legnagyobb foglalkoztatók a régióban 

Név Megye Fő tevékenység Létszám (fő) 

 2012.        2013. 

Változás 

(%) 

2013/2012 

Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft 

Bács-Kiskun Közúti gépjármű gyártása 2540 3119 22,8 

PICK SZEGED Zrt Csongrád Hús, baromfihús-készítmény 

gyártása 

2708 2727 0,7 

Linamar Hungary Zrt Békés Közúti jármű, járműmotor 

alkatrészeinek gyártása 

2176 2184 0,4 

HUNGERIT Zrt Csongrád Baromfihús feldolgozása, 

tartósítása 

1492 1610 7,9 
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Név Megye Fő tevékenység Létszám (fő) 

 2012.        2013. 

Változás 

(%) 

2013/2012 

ContiTech Fluid Automative 

Hungária Kft 

Csongrád Gumiabroncs, gumitömlő 

gyártása 

1543 1551 0,5 

TISZAVOLÁN Zrt Csongrád M.n.s egyéb szárazföldi 

személyszállítás 

1239 1195 -3,6 

Phoenix Mechano Kecskemét 

Kft 

Bács-Kiskun Egyéb műanyag termék 

gyártása 

1199 1028 -14,3 

Villeroy & Bosch 

Magyarország Kft 

Csongrád Egészségügyi kerámia 

gyártása 

916 887 -3,2 

KEFAG Zrt Bács-Kiskun Egészségügyi, egyéb 

erdőgazdálkodási 

tevékenység 

812 831 2,3 

SOLE-MiZo Zrt Csongrád Tejtermék gyártása 744 821 10,3 

Forrás: KSH 

 

2013-ban a régió egészére jellemző alacsony foglalkoztatotti 

létszámnövekedéssel szemben a TOP 10 gazdálkodóinál 584 fős növekedés 

tapasztalható, amit elsősorban az első helyezett Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. 579 fős létszámbővítése indukált. Jelentősebben, 77 fővel 

növekedett még a tízedik helyen álló Sole-MiZo Zrt. munkavállalóinak létszáma, a 

többi vállalkozás esetében alig nőtt, illetve csökkent a foglalkoztatottak száma. 

 

2013. évben a személyi jellegű ráfordításokon belül a Dél-alföldi Régióban a 

bérköltség 4,7 százalékkal, országosan 2,5 százalékkal haladta meg az előző 

évi értéket. A bérköltség és az átlagos statisztikai állományi létszám 

hányadosaként számított egy főre eső bérköltség 2013.évre jutó összege a 

régióban 1,9 millió forint, mely 4,6 százalékkal több az előző évinél. 

Nemzetgazdasági szinten ennél kedvezőbben, 4,8 százalékkal, 2,5 millió 

forint/főre emelkedett az átlagkereset. 

 

Pozitív eredmény, hogy a növekedés mértéke mind a régióban, mind országosan 

meghaladta 2013. évi 1,7 százalékos inflációt, ugyanakkor a régió béreinek 

lemaradása a kisebb növekedés hatására fokozódott. 2013-ban a bányászat, 
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kőfejtés nemzetgazdasági ágat kivéve minden további ágban alacsonyabbak az 

átlagkeresetek a régióban, mint országosan. 

 

26. ábra - Egy főre jutó bérköltség a Dél-alföldi Régióban és országosan 2013-ban 
(millió forint/fő) 

Forrás: NAV 

 

A bányászat, kőfejtés esetében régiónk 4,5 millió forintos egy főre jutó 

jövedelmétől az országos 1,2 millió forinttal marad el. Régiónkban a második 

helyen szereplő villamosenergia- gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

nemzetgazdasági ág 4,1 millió forintos átlagjövedelme csaknem egy millió forinttal 

alacsonyabb az országosan viszont első helyen álló eredménytől. 

 

Harmadik a pénzügyi, biztosítási tevékenység 2,7 millió forinttal, melynek 2,2 

millió forintos lemaradása van az országos (második helyen álló) átlagtól. A 

feldolgozóiparban dolgozók 2,3 millió forintos átlagkeresete csak 0,4 millió forinttal 

kevesebb az országosnál, míg a legkisebb különbség a mezőgazdaságban 

mutatható ki, ahol régiónk 2 millió forintos átlagos bérköltségénél az országos 

csupán 59,2 ezer forinttal magasabb. Az egy főre jutó bérköltség növekedésének 

üteme követi a vállalkozási méretet, így a legkevesebb jövedelmet a mikro-

vállalkozásoknál dolgozók kapták, a legtöbbet pedig (az elmúlt évihez hasonlóan) 

a nagyvállalkozások munkavállalói kerestek. 
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2.5.5 Adózók a Dél-alföldi Régióban 

 

A NAV által közzétett adatok alapján a Dél-alföldi Régióban 2014 első félévének 

végén 245 163 adószámmal rendelkező működő adóalanyt – amely az 

országos adóalanyi kör 13,6 százaléka – tartott nyilván az adóhatóság, 2106 

darabbal többet, mint egy évvel korábban. A működő adóalanyok 40,2 százaléka 

Bács-Kiskun megyében, 32,5 százaléka Csongrád megyében, 27,3 százaléka 

Békés megyében koncentrálódik. A régió adóalanyi körének összetételét 

vizsgálva a társas vállalkozások és az adószámos magánszemélyek számában 

megvalósuló 0,5, illetve 0,6 százalékos gyarapodást tovább erősítette az egyéni 

vállalkozók 2,0 százalékos növekménye. A működő adózók több mint felét – 54,6 

százalékát – az önálló tevékenységet folytató adószámos magánszemélyek 

alkotják, a gazdálkodó szervezetek a 24,1 százalékát, az egyéni vállalkozók pedig 

21,3 százalékát teszik ki. 

 

A régióban 2014 I. félévében a tevékenységét 7 147 adózó kezdte el, ami az előző 

évihez képest 5,0 százalékos növekményt jelent, míg a tevékenységük 

megszüntetéséről 5 711-en döntöttek, 410-el többen, mint egy évvel korábban. 

 

2014 júniusában, a régióban a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá történő 

bejelentkezés lehetőségével 471 gazdálkodó szervezet élt, ami 6,4 százalékkal, 

vagyis 32-vel kevesebb, mint 2013 júniusában. 

 

2014 I. félévében a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) hatálya alá a 

régióban 963 egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély, valamint 999 

társas vállalkozás tartozott. A kata-adózói kör dinamikusan növekszik hónapról 

hónapra, átlagosan havi 250 fő/darabbal. Az új adózási módok bevezetésével 

egyidejűleg a régióban az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozók 

száma folyamatosan csökken. 2014. június végére a társas vállalkozásoké 13,4 

százalékkal, az egyéni vállalkozóké csaknem húsz százalékkal lett kevesebb az 

egy évvel ezelőttinél. 
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A Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság illetékességi területén 2014. I. félév 

végén 52 ezer darab működő adóalany tartozott az általános forgalmi adó körbe, 

ami az előző év azonos időszakához képest 0,9 százalékos visszaesést jelent. 

Ezen belül a gazdálkodói kör 0,3 százalékos, az egyéni vállalkozók és áfás 

adószámos magánszemélyek száma ennél nagyobb mértékű 1,8 százalékos 

csökkenést mutat. Az áfaalanyok száma az összes működő adóalanyszám 21,2 

százalékát teszi ki a megelőző évi 21,5 százalékkal szemben. Az áfa alanyok 

számát bevallási gyakoriság szerint vizsgálva az éves adózók számának 

csökkenése tovább folytatódott (-7,5 százalék), melyet a negyedéveseknél, illetve 

a havi bevallóknál tapasztalható bővülés némileg ellensúlyoz (+0,9, illetve +0,3 

százalék). 

 

A Dél-alföldi Régióban a közösségi adószámok igénylése az évek folyamán 

növekvő tendenciát mutat mind a gazdálkodók, mind az egyéni vállalkozók 

körében. Az érvényes közösségi adószámmal rendelkezők száma 29 247 darab, 

mely az előző évihez képest 5,1 százalékos növekményt takar. Ezen belül az 

egyéni vállalkozók közül 11,3 százalékkal, a gazdálkodók közül pedig 3,0 

százalékkal kértek többen közösségi adószámot. A Dél-alföldi Régióban 2013. I. 

félévhez viszonyítva a felszámolás alatt álló gazdálkodók száma 425 darabbal 

(12,9 százalékkal), a végelszámolás alatti adózók száma jelentősen, 30,5 

százalékkal kevesebb. 

 

2.5.6 Vállalkozások árbevétele 

 

A Dél-alföldi Régió területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozások 2013-ban 5 515 milliárd forint nettó árbevételt realizáltak, ami 12,4 

százalékkal magasabb az előző évinél. Nemzetgazdasági szinten ennél 

mérsékeltebb, 2 százalékos volt a növekedés mértéke, ezért a régió részesedése 

a 72 297,6 milliárd forint nettó árbevételből 7,6 százalékra növekedett a 2012. évi 

6,9 százalékról. A régió adózói közül a TOP 100-as körbe került vállalkozások 

2563,6 milliárd forint nettó árbevételt értek el, mely a régió teljesítményének közel 

a fele 46,5 százaléka. 
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27. ábra - Nettó árbevétel nemzetgazdasági áganként a DAR-ban 

Forrás: NAV 

 

Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a legnagyobb, 41,6 százalékos részarányú, 

2 291,7 milliárd forint nettó árbevételt a feldolgozóipar érte el. Növekedési üteme 

is az elsők között szerepel, mivel a bázishoz képest 27,2 százalékos bővülést 

mutat a teljesítménye. A második legjelentősebb a kereskedelem, 

gépjárműjavítás 1 475,2 milliárd forintos árbevételével, melynek 2013. évi 

eredménye 26,7 százalékos részesedést ért el a régió nettó árbevételéből. A 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 6,8 százalékos részesedése 

jelentősen elmarad az előző két nemzetgazdasági ág mögött, mely különbséget 

csökkenő teljesítménye is fokozott, így részesedése 1,8 százalékponttal esett 

vissza a bázishoz képest. A legkiemelkedőbb, a feldolgozóiparnál is egy 

százalékponttal magasabb, 27,3 százalékos bővülést ért el az építőipar, 

teljesítménye azonban az összes nettó árbevételen belül csak 6,5 százalékos 

részarányt képvisel. Említésre méltó még 6,6 százalékos részesedésével a 

mezőgazdaság szerepe is a régióban, bár teljesítménye csupán 3,6 százalékkal 

bővült 2013-ban. Hét nemzetgazdasági ágban történt visszaesés, melyek közül a 

legjelentősebb, 20,1 százalékos, 8,4 milliárd forint összegű csökkenést a 

pénzügyi, biztosítási tevékenység szenvedte el, részesedése az összes 

bevételből 0,6 százalékos.  
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Régióban a feldolgozó iparágon belül 35 százalékos részaránnyal a járműgyártás 

ágazat vezet, melyet 31,8 százalékkal az élelmiszer, ital, dohány gyártása követ. 

Jelentős még a gumi-, műanyag termék gyártása 9,5 százalékos, valamint a gép, 

berendezés gyártása 6,6 százalékos részesedése is. 

 

 

28. ábra - A feldolgozóipar nettó árbevételének megoszlása (2013) 

Forrás: KSH 

 

A nemzetgazdasági ágak közül az első három helyezett sorrendje és részesedése 

a nettó árbevételből a régióéhoz hasonlóan alakult országosan is. Első a 

feldolgozóipar 34 százalékkal, második a kereskedelem, gépjárműjavítás 28,3 

százalékkal, harmadik a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ág 

6,3 százalékkal. A régióban a negyedik helyen álló mezőgazdaság országosan a 

kilencedik helyre szorult 2,4 százalékos részarányával, amely teljesítményhez 

viszont a régió igen jelentős, 20,9 százalékos mértékben járult hozzá. 

 

Az országos adatokban kiegyenlítettebbek az arányok a feldolgozóiparon belül. 

19,5 százalékos részarányával, a régióhoz hasonlóan szintén az első helyen 

szerepel a járműgyártás, a második és harmadik helyen megosztva, egyaránt 



 

126 
 

13,1-13-1 százalékos részaránnyal a gép, berendezés gyártása, valamint az 

élelmiszer, ital, dohány gyártása ág szerepel. 

 

 

9. táblázat - A legnagyobb nettó árbevételt elérő vállalkozások 

Név Megye Fő tevékenység Létszám (millió Ft)) 

 2012.        2013. 

Változás 

(%) 

2013/2012 

Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft 

Bács-Kiskun Közúti gépjármű gyártása 267918,7 622397,0 132,3 

GDF SUEZ Energia Magyarország 

Zrt 

Csongrád Gázkereskedelem 231685,6 184259,9 -20,5 

EDF DÉMÁSZ Zrt Csongrád Villamosenergia-

kereskedelem 

120285,8 123748,6 2,9 

Hungary-Meat Kft Bács-Kiskun Húsfeldolgozás, tartósítás 92751,3 86363,1 -6,9 

PICK SZEGED Zrt Csongrád Hús, baromfihús-

készítmény gyártása 

57136,1 64194,9 12,4 

AXIÁL Kft Bács-Kiskun Egyéb gépjármű-

kereskedelem 

50434,2 58770,2 16,5 

Dunaaszfalt Kft Bács-Kiskun Út, autópálya építése 28158,3 54073,2 92,0 

HANSA-KONTAKT Kft Csongrád Élelmiszer, ital, dohányáru 

vegynagykereskedelme 

33017,0 48883,9 48,2 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft Csongrád Villamosenergia elosztás 48529,3 46731,1 1,7 

HUNGERIT Zrtz Csongrád Baromfihús feldolgozás, 

tartósítás 

37908,9 43537,6  

Forrás: KSH 

 

A régió legnagyobb nettó árbevételű vállalkozásainak TOP 10-es listáján az első 

helyezett Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 622,4 milliárd forintot 

szerepeltetett bevallásában, amely a legnagyobb arányú növekedéssel, 132,3 

százalékkal haladja meg az előző évi összeget. A régiós nettó árbevétel 24,2 

százalékát adja a tíz legnagyobb árbevételt elért vállalkozás, amelynek a bázishoz 

viszonyított növekedése (37,4százalék) jelentősen meghaladja a régiós szintű 

(12,4 százalék) növekedést. 
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2.5.7 Az innovációs teljesítményére ható tényezők, lehetséges válaszok és 

megoldások az S3 stratégia alapján  

 

Teljesítményt befolyásoló téényezők: 

 Kis számban vannak jelen a gazdasági húzóágazatokban tevékenykedő 

nagyvállalatok. 

 

 Jellemző, hogy a Magyarországon működő multinacionális cégek 

beszállítói települtek a térségbe. 

 

 A cégek fejlődési kilátásaik, mind az innovációban játszott szerepük 

tekintetében kisebb mozgástérrel rendelkeznek. 

 

 Kisebb cégek innovációhoz szükséges tőkehiánya. 

 

 Kutatási eredmények hasznosítását leginkább akadályozó tényező, a 

technológia transzfer akadálya a régió releváns iparágainak 

fejletlensége. 

 

 A non-profit szervezetek az innováció társadalmasításában, a non-

profit innovációs tanácsadásban járnak élen 

 

 Erőtlen innovációs kapcsolatok. 

 

 Kockázati tőke jelenléte nem jelentős 

 

 Kis- és középvállalatok egymás közötti és nagyvállalatokkal való 

együttműködése gyenge. 

 

Válaszok, megoldások 

 Intelligens szakosodás ösztönzése 

 

 A tudás és technológia társadalmi megismertetése és elismertségének 

erősítése a régióban  
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 Stabil és innováció-barát gazdasági és szabályozási környezet 

kialakítása. 

 

 Fiatal, tudás intenzív kisvállalkozások létrehozása, működtetése. 

 

 A gazdasági modernizációért felelős szervezetek azonos irányú, 

harmonikus fejlődése. 

 

 Megfelelő felsőoktatási háttér. 

 

 Ipar kellő fogadókészsége az innovációs megoldásokra. 

 

 Beruházások növelése az innovációs helyzet változtatására (lásd pl. 

Mercedes program). 

 

 Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és 

fejlesztése. 

 

 Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, 

megerősítése, kulcságazatokban. 

 

 Innovatív szereplők közti kapcsolatok megerősítése mind hazai és 

nemzetközi szinten. 
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2.6 Békéscsabai járás 

 

2.6.1 Helye az országban 

 

A Békéscsabai Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés 

megyében található. A térség Budapesttől mintegy 200 kilométerre, Szegedtől 90 

kilométerre, míg a romániai Aradtól alig 60 kilométerre fekszik. A kistérség 

központja Békéscsaba, Magyarország délkeleti kapuja, a román határ 

(Gyulavarsánd) mintegy 20 kilométerre, keleti irányban található. 

 

 

2.6.2 Közlekedés 

 

A Békéscsabai járás közlekedési helyzete nem csupán a megyén belül, hanem a 

régióban is kedvező. A 120-as számú vasúti fővonal a transzeurópai közlekedési 

hálózatok része, két országos két számjegyű főútvonal halad át rajta, s biztosít 

kapcsolatot Szeged, Debrecen, Kecskemét (Budapest), Arad (Románia) irányába. 

Az alsóbbrendű vasutak és útvonalak nemcsak befelé biztosítanak jó feltártságot 

a térségben, hanem a megye kisebb városai, szomszédos térségei fele is nyitottá 

Békéscsabai járás 

29. ábra - A Békéscsabai járás elhelyezkedése 
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teszik azt. Békéscsaba mellett nemzetközi kisgépek fogadására is alkalmas 

repülőtér működik. A tömegközlekedési feltártság kedvező a megyeszékhely és a 

községek közötti csillagszerű megközelítést tekintve. 

 

 

 

30. ábra - A Békéscsabai járás települései 

 

A járás települései közé tartoznak: Békéscsaba (megyeszékhely), Doboz, 

Csorvás, Csabaszabadi, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás 

és Újkígyós. A járás lakossága összesen 85 454 fő (2012). 

 

2.6.3 A járás gazdasága 

 

A Békéscsabai járás természetföldrajzi adottságai az agrárgazdaságnak 

kedveznek. A járás fontos szerepet játszik az ország mezőgazdaságában; az 

agrárszektor súlya a helyi gazdaságon belül azonban egyre mérséklődik. A 

mezőgazdaságon belül meghatározó a szántóföldi növénytermesztés, az 

állattenyésztés nem jelentős. A térség egykor legnagyobb társadalmi bázissal 

rendelkező iparága, a feldolgozóipar helyzete az elmúlt években egyre romlott. A 
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közelmúltban több nagy feldolgozóüzem is bezárt (Barnevál, tejüzem, 

konzervgyár, hűtűház). 

 

A legnagyobb létszámú vállalkozások a mezőgazdaság és feldolgozóipar mellett 

a textiliparban, a kereskedelemben, valamint a közösségi szolgáltatásban 

dolgoznak. Nagy hagyománya van a térség központjában a tégla- és 

nyomdaiparnak is. 

 

Békéscsaba a foglalkoztatási szerepkör szerint térségi központi szerepkörrel 

rendelkezik. A Békéscsabán működő 5 149 kis- és középvállalkozás mellett 

országosan, sőt nemzetközileg elismert cégek is megtalálhatók (pl. Linamar 

Hungary Zrt)., Tondach Magyarország Zrt., Frühwald Kft., Csabahús Kft., Körös 

Volán Zrt., Hirschmann Kft., Budapest Bank Nyrt., Kner Packaging Kft., 

Wienerberger Zrt.). 

 

 

2.7 Résztvevők 

 

2.7.1 Konzorciumi tagok 

 

2.7.1.1.Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 

A Szent István Egyetem (SZIE) a felsőoktatási intézmények integrációs 

programjának részeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-

tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi 

Tanítóképző Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola szervezeti 

integrációjával 2000. január 1-jén jött létre. A 2011-es év ismét intézményi 

integrációt tett szükségessé: október 1-jével az Alkalmazott Bölcsészeti Kar 

beolvadt a Pedagógiai Karba és Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar néven 

szarvasi központtal működik. A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az 

Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet pedig a Gazdasági 

Karba beolvadva Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar néven 
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békéscsabai központtal folytatja tevékenységét. Az Állatorvos-tudományi Kar 

kiválását követően 2016. január 1-től a Budapesti Corvinus Egyetem Budai 

Campusának – amely már korábban is volt a SZIE része - három kara integrálódik 

az intézménybe. (www.szie.hu) 

 

2.7.1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

Békéscsaba, megyeszékhely, megyei jogú város, Békés megye gazdasági-

földrajzi központja és székhelye. Mérete alapján Magyarországon középvárosnak, 

európai szinten kisvárosnak tekinthető. A Békéscsabai járás a Viharsarok 

központja, hazánk 12. legnépesebb városa. A Tiszántúl déli részén, Békés megye 

földrajzi középpontjában, a Körös-Maros közén, a Kettős-Körös folyótól 8 km-re 

délnyugatra fekszik. A város Gyulától 16 kilométerre nyugatra, Orosházától, 36 

km-re északkeletre található. A román határ (Gyulavarsánd)) mintegy 20 

kilométerre keleti irányban húzódik. A városnál találkoznak a 44-es és 47-es 

főutak. A 120-as és 135-ös vasútvonalak metszik a települést. 

 

A Békéscsabai járás Békés megyéhez tartozó járás. Magyarországon 2013-tól, 

székhelye Békéscsaba. Területe 636,16 km², népessége 85 454 fő, népsűrűsége 

134 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Békéscsaba, Csorvás és 

Újkígyós) és 6 község tartozik hozzá. 
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31. ábra - BMJV Polgármesteri Hivatal szervezeti ábra 

Forrás: www.bekescsab.hu 

 

 

2.7.1.3 SZIE Nonprofit Kft 

 

A Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató 

Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2011-ben hozta létre az 

egyetem 500 ezer Ft törzstőkével. A szarvasi székhelyű, jelenleg 24 főt 

foglalkoztató Kft. fő tevékenységi köre a természettudományi, műszaki kutatás 

és fejlesztés.  

 

2.7.2 Stakeholderek 

 

2.7.2.1 Linamar Hungary Zrt 

 

Békés-megye és az Alföld egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó 

vállalata, melyet még ismertebbé tesz erőteljesen növekvő ágazata. A LINAMAR 
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Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság az elődcég Mezőgép Rt sok 

évtizedes szakértelmével és tapasztalatával illetve az anyavállalat LINAMAR 

Corporate támogatásával az európai autó és gépipar egyik legfontosabb 

beszállítója valamint az európai mezőgazdasági gépgyártás egyik legnagyobb 

gyártója akar lenni. A növekedéshez alkalmazkodva a Társaság magabiztosan 

használja ki az autóalkatrész gyártás és a mezőgazdasági gépgyártás 

lehetőségeit dinamikus árbevétel növekedéssel párosulva. A Társaság 2003. 

július 8.-án névváltoztatást hajtott végre, a Mezőgép névről áttért a Linamar 

Hungary névre. A Társaság a megnövekedett autóipari megrendelések teljesítése 

érdekében egy új üzemcsarnok építéséről döntött békéscsabai telephelyén. A 

beruházás, amely a PPM divízió bővítését jelenti, 2003. júliusában indult. Az 5 

700 négyzetméteres üzemcsarnok október végére, infrastruktúrája november 

közepére készült el, a hozzá tartozó 1 200 négyzetméteres irodaépület műszaki 

átadása december elején történt meg.(www.linamar.hu) 

 

2.7.2.2 Csaba Metál Zrt 

 

A Csaba Metál Zrt. egy 100%-ig magántulajdonban lévő magyar vállalkozás. A 

békéscsabai üzletág egy nyomásos öntöde, ahol döntően a járműipar számára 

készülnek alumínium alkatrészek. Az ismert személygépkocsi márkák közül 

megtalálhatók a Békéscsabán gyártott alkatrészek többek között a Peugeot, Audi, 

BMW, Chrysler, Citroen, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguár, Mercedes, Nissan, Opel, 

Porshe, Renault, Rover, Toyota, Volvo, VW különböző modelljeiben.  

 

A szeghalmi acélszerkezet üzletág 2005-ben vásárolta meg a társaság. A 

szeghalmi gyáregység többek között busz alvázakat, felépítményeket, lég- és 

üzemanyag tartályokat, haszongépjármű alvázakat, komplett trailereket és egyéb 

alkatrészeket gyárt. A 2011-ben Magyar Termék Nagydíjban részesült URBANUS 

midibusz kifejlesztése és gyártása is itt történik. 2015. február 18-án a Csaba 

Metál Zrt-nél egymilliárd forintos beruházás keretében új üzemcsarnokot avatott 

fel. Az öntödében közel 400 ember dolgozik 3 műszakban. 2012-ben a cég teljes 

bevétele elérte a 28 millió eurót.(www.csabametal.hu) 
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2.7.2.3 Mazek Kner Packing Kft 

 

A Marzek Kner Packaging Kft. nagy és jelentős iparágak bizalmát elnyerve készíti 

vevői számára változatos anyagok és technológiák felhasználásával termékeit. A 

piac folyamatosan változó elvárásainak a társaság rugalmasan, a vevők által kért 

minőségű termékekkel és egyedi szolgáltatásokkal kíván megfelelni.  

 

Elődei jó hagyományait ismerve és tudva, tovább kívánja fejleszteni a szervezet 

működését minden elemében, hogy egységes, fejlett, fejlődésre képes, 

gazdaságilag eredményes társaság legyen. Ezzel szolgálhatja az összes érdekelt 

fél: vevők, tulajdonosok, alkalmazottak, beszállítók és a társadalmi környezet jelen 

és jövőbeni érdekeinek érvényesülését.  

 

Magyarország csomagolóanyag-iparának meghatározó szereplőjeként a 

békéscsabai Marzek Kner Packaging Kft. 10 évvel ezelőtt csatlakozott az ausztriai 

székhelyű Marzek-csoporthoz. Az ezredfordulót követő években komoly 

problémákkal küzdő vállalat életében gyökeres fordulatot hozott az új tulajdonos. 

Szakmai befektetőként hosszú távú, eredményes működtetést ígért, melynek 

biztos alapját képezi a dolgozók szakmai tudása és elkötelezettsége. 

(www.kner.hu) 

 

2.7.2.4 Mondi Békéscsaba Kft 

 

A Mondi Békéscsaba széles választékát gyártja flexo- vagy mélynyomtatott 

laminált fóliáknak, egyedi kódolás lehetőségével az édességipar, snackgyártók, 

egészség- és gyógyszeripar, valamint az állateledel gyártók részére - feldolgozott 

és száraz eledelekhez, továbbá az üdítőipari szektor gyártóinak. Innováció ezen 

felül cégünknél a magas minőségű laminált szerkezetek feldolgozása innovatív és 

kényelmes visszazárható tasakká, amely főleg az állateledel piacra készül. Teljes 

és részleges lézer perforáció alkalmazása még jobban megkönnyíti a termék 

felbontását, kinyitását. (www.mondigroup.com) 
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2.7.2.5 Humánsoft Kft 

 

Az 1989-ben alapított Humansoft Kft., amely 2014 óta a 4iG csoport tagjaként 

működik, napjainkra teljes informatikai termék- és szolgáltatás portfoliót épített 

ki. Színvonalas szolgáltatásaival és minőségi megoldásaival a hazai informatikai 

piac kiemelkedő szereplője. 

 

A vállalat a következőkkel foglalkozik: alkalmazásfejlesztéssel, vállalatirányítási 

rendszerek bevezetésével, vezetői információs rendszerekkel, különféle 

alkalmazások integrációjával, rendszerintegrációval, hálózatfejlesztéssel, 

üzemeltetéssel, IT biztonsági megoldásokkal. 

 

Az elmúlt években jelentős méretű - Uniós támogatással megvalósult - IT 

projektek fővállalkozójaként dolgozott az e-közigazgatás és az egészségügy 

területén. 

 

A Humansoft Kft. 1991 óta forgalmazza a világ egyik vezető számítógépgyártója, 

a DELL termékeit, 2013-tól Dell Preferred Partner, Intel Technology Provider Gold 

Partner, Citrix Silver Partner, IBM Global Financing Top Contributor for Hungary. 

2014-től Balabit Silver Partner. A Humansoft Kft. elnyerte a Business Superbrands 

2013 és 2014 díjat is. 2006-tól a Fujitsu Technology Solutions hivatalos, Select 

Partneri státusszal rendelkező partnere. 2008 novemberétől elnyerte a HP Gold 

Preferred Partneri címét, 2010. januártól pedig a HP Minősített szervizpartnere 

lett. Továbbá rendelkezik: EMC Premier Partneri, NetApp Gold Partneri, Lenovo 

Business Partneri, Cisco Premier Partneri, Microsoft Gold Partneri, VMware 

Enterprise Partneri, CA Premier Partneri, Utimaco Business Partneri, Zorp 

Support Partner, 2012-től pedig Symantec Platinum Parnteri minősítéssel. 

(www.humansoft.hu) 
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2.7.2.6 Árpád-Agrár Zrt 

 

A szentesi Árpád Agrár Zrt. nem csak Magyarországon, hanem Európa más tájain 

is ismertté vált az elmúlt több, mint fél évszázad alatt. Az Árpád cégcsoport 

kertészete Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. 

Kezdetben szabadföldi és melegágyi termesztés folyt, majd a 60-as évek végétől 

kezdetét vette üvegházak és fóliasátrak építése, amelyeknek az olajipari 

próbafúrások során talált termálvíz adott igazán lendületet. Jelenleg az Árpád-

Agrár Zrt. mellett a kertészeti ágazathoz az Árpád Masterplant Kft. és a Szentesi 

Paradicsom Kft. vállalkozások tartoznak. Az új fejlesztések méltán tükrözik, hogy 

az Árpád cégcsoport vezetői követik elődeik példáját, biztatják kertészeiket, 

szakembereiket az összefogásra, amelynek eredménye folyamatosan 

kézzelfogható. A szentesi Délkertész, TÉSZ tevékenységére alapozva történik a 

zöldségfélék értékesítése, amelynek az Árpád Agrár Zrt. nem csak alapítója, 

hanem legnagyobb beszállítója is. A cégcsoport által megművelt termőföldek 

összterülete 4 751 hektár, amelyeken búza, kukorica, árpa, napraforgó, szója, 

lucerna, cirok és füveshere terem. A kenyeret adó föld értéke és megbecsülése, 

ha valahol, akkor itt tetten érhető, az itt élők és gazdálkodók örömüket lelik a 

vetésben, az aratásban és azokban a terményekben, amelyekből sokak asztalára 

éltető erő kerül. A cégcsoport egyik legfontosabb mottója; „a jó minőségű áru a jó 

alapanyag gazdálkodással kezdődik”, hiszen a tiszta, friss, egészséges 

élelmiszer, az ivóvíz, az emberiség lételemét és fennmaradását jelenti, hosszú 

távon ezek előállításában vállal az Árpád Agrár Zrt. szerepet és felelősséget, azzal 

az elhivatottsággal és szándékkal, hogy a kiváló áru termelése mellett 

folyamatosan növelje a foglalkoztatottak számát és hozzájáruljon egy társadalom 

szociális és gazdasági fejlődéséhez. (www.szentesiparadicsom.hu) 
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2.8 Egyetemi – ipari együttműködések 

 

2.8.1 Gazdasági hatás 

 

A felsőoktatás által generált gazdasági hatásokat két csoportba sorolják a 

közgazdászok (Florax, 1992). „Kiadási hatásnak” (Varga, 2004), vagy „rövid távú 

hatásnak” nevezhetjük a hallgatók és oktatók fogyasztásra gyakorolt hatását. Az 

intézmény hallgatói, dolgozói komoly hatást gyakorolnak a település (és 

környezete) ingatlanpiacára, albérleti áraira, kiskereskedelmi stb. forgalmára. A 

szakirodalomban a keynesi multiplikátor hatások vizsgálatának hagyománya van. 

 

A másik hatás az egyetemeken keletkezett tudás reálszférába történő 

átkerülésével tárgyiasul, ezt „tudáshatásnak” nevezhetjük. A felsőoktatási 

intézmények diákokat, tanárokat, kutatókat vonzanak a térségbe, javítják az 

oktatási infrastruktúrát. Az oktatók kutatási tevékenységük révén tudást 

termelnek, eredményeik megjelennek az oktatásban, és a hallgatók végzése 

után direkt módon a gazdaságban is, átadva azt a régió vállalkozásainak. A 

modern kommunikációs lehetőségek birtokában is kimutatható a közelség 

(egyetem, vállalat) szerepe a telephely-választásban. A rejtett tudáselem (tacit 

tudás) érzékeny a térbeli távolságokra, ezért az innovációs tevékenységet térbeli 

csoportosulás, klaszterképződés jellemzi. A fontos, az előrelépés szempontjából 

meghatározó, új tudáselemek (sejtések, dilemmák, ötletek) sok esetben még nem 

írhatók le, nem kodifikálhatók. Terjedésük jellemzően személyes kapcsolatokkal, 

szóban zajlik. A tudás mozgása nem dokumentált ebben a helyzetben, a jelenség 

vizsgálata is meglehetősen bonyolult. 

 

Az 1990-es évek elemzései alapján megállapítható, hogy az egyetemek hatása a 

„nem rutin jellegű” tevékenységek kapcsán (kutatás, fejlesztés, kísérleti gyártás) 

érzékelhető. Szignifikáns egyetemi hatások speciális iparágakkal kapcsolatban 

állapíthatók meg: elektronika, mikroelektronika, biotechnológia, űrkutatás. Néhány 

iparág (vegyipar, műszergyártás) kapcsán pro és kontra eredmények is 

előfordulnak (Varga, 2004). 
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Az amerikai (USA) szakirodalom az egyetemi tudás-átszivárgás (knowledge 

spillovers) vizsgálatával, az európai pedig jellemzően a regionális innovációs 

rendszerek vizsgálatával közelíti meg a jelenséget (Varga, 2004). 

 

A tudásátszivárgást az ipari kutatók megkérdezésével, az egyetemi 

szabadalmakra történő hivatkozások térbeli jellemzőivel, illetve tudástermelési 

függvény alkalmazásával vizsgálják. Varga és munkatársai tudástermelési 

függvénnyel történő vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy „az 

egyetemi tudás átszivárgásának terjedésében a térbeli közelség meghatározó” 

(Varga, 2004). Itt is felismerhető iparágankénti eltérés, a kutatók az elektronika és 

a műszeripar vonatkozásában érzékelték az erős kapcsolatot. 

 

Az innovációs rendszerek alapjellemzői a kutatás-fejlesztési és innovációs 

együttműködések. A rendszerek magukba foglalják a vállalatokat, beszállítókat, 

kutatóintézeteket, versenytársakat, az iskolarendszert és a bankrendszert is. 

Varga (2004) két európai projekt (REGIS, ERIS) adatfelvételének eredményeinek 

elemzése után megállapította, hogy az egyetemek és a közösségi finanszírozású 

kutatóintézetek következetesen az információs forráslista alján helyezkednek el. 

A vásárlók és a beszállítók mindkét esetben lényegesen fontosabb források, mint 

a felsőoktatási intézmények. 

 

2.8.2 Tudástranszfer a gyakorlatban 

 

Az egyetemek számos módon hozzájárulhatnak a gazdasági fejlődéshez. Az 

egyetemek gyakorta térségük jelentős munkaadói. A lentebb említendő MIT 

például a második legtöbb embert foglalkoztató munkaadó Cambridge-ben. Az 

egyetemek nagy megrendelők is. Költségvetésüknek jelentős részét fordítják 

termékek és szolgáltatások vásárlására a térségükben. Az egyetemek jelentős 

ingatlanberuházók. Még akár olyan térségekben is terjeszkednek, amelyek eleinte 

magánberuházók számára túlzottan kockázatosak lennének. Rendkívül fontos 

azonban az egyetemeknek a tudástranszferben betöltött szerepe.  A 

tudásalapú gazdaság egyetemei egyre növekvő mértékben szeretnének, illetve 

kénytelenek kapcsolatot ápolni a vállalatokkal. Szeretnének, mert a megfelelő 
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törvényi háttér lehetőséget ad arra, hogy felfedezéseiket, kutatási eredményeiket 

kivigyék a piacra és a tudományos elismertségen kívül jövedelmet is szerezzenek 

az egyetemnek. Kénytelenek pedig, mert az 1980-as évek óta a felsőoktatással 

kapcsolatos reformok kapcsán (kisebb, de jobban menedzselt felsőoktatás iránti 

törekvés,) lecsökkent állami finanszírozás helyére kénytelenek más forrásokat 

bevonni. Az egyetemek magánszektor felé való nyitása egy kölcsönösen előnyös 

folyamat, mert ahogyan a magánszektor segíti az egyetemeket, úgy az egyetemek 

is hozzájárulnak a magánszektor sikeréhez és a közvetlen vagy tágabb 

környezetük gyorsabb gazdasági fejlődéséhez. Ezek az egyetem-ipari 

kapcsolatok különböző helyeken különböző mértékben megtermékenyítőek, 

bizonyos közös jellemzők azért mégis megállapíthatóak, amelyek nagyobb 

sikerrel kecsegtetnek 

 

2.8.3 Egyetemi K+F 

 

A nemzeti innovációs rendszer elemei - ahogy arra számtalan tanulmány 

rámutatott az elmúlt években - területileg rendkívül egyenlőtlenül fejlettek, a régiók 

innovációs és kutatási kapacitásai között jelentős eltérések figyelhetők meg. Mivel 

a tudástermelés legfontosabb bázisát az egyetemi és az akadémiai szektor 

képviseli hazánkban, a magyar nemzeti és regionális innovációs politika 

formálása során nagy figyelmet kell kapnia e tudásbázis - különösen a vidéki 

szellemi központok - minőségi fejlesztésének. A nagyobb egyetemi városok 

(pl. Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Veszprém, Miskolc) ugyan jelentős 

kutatóközpontokkal rendelkeznek, nem tekinthetők a főváros igazi ellensúlyának. 

A tapasztalatok azt mutatják viszont, hogy az ún. kritikus tömeg megléte (fejlett 

tudásbázis, magasan kvalifikált humán erőforrás, megfelelő minőségű 

infrastruktúra stb. tekintetében) jelenti a kulcsot a fejlődés elindulására. Egy 

tudáson alapuló, kiváló adottságokat felmutató regionális környezet (tudástérség) 

ugyanis ösztönzi a gazdasági fejlődést, hiszen kreatív, tehetséges és egymással 

kapcsolatokat kereső embereket vonz egy adott területre, megteremtve a 

technológiai tudás és szakértelem páratlan koncentrációját. A kutatóintézetek és 

a spin-off (egyetemről kipörgetett vállalkozás) folyamatok pozitív hatásának 

következtében új vállalatok sokasága jelenik meg, sűrűsödnek a helyi cégek, helyi 

közösségek kapcsolatai, megteremtve a tudásbázis hálózatait.  
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Igazi tudásközpontok kialakítása természetesen több tényező függvénye 

(kedvező gazdasági és szabályozási környezet, szakmai koordináció, ipar-

egyetem együttműködések ösztönzési rendszere, stb.) 

 

A kutatás-fejlesztés - és különösen a felsőoktatási K+F - központi finanszírozása 

ugyanis egy szűk keresztmetszetet jelent a hazai tudás-, illetve. innováció-alapú 

regionális fejlesztésben. Az Európai Kutatási Térség megteremtésének stratégiai 

fontosságú része az innováció regionális ösztönzése, melyben kulcsszerepe van 

a helyi szereplők (ipari, üzleti szféra, egyetemek, kutató központok, tudományos 

parkok, kormányzati szervezetek stb.) közötti együttműködéseknek. A magyar 

regionális fejlesztési stratégiák jelentősen építenek - az egyetemi tudásközpontok 

támogatásán keresztül - az egyetem-gazdaság kapcsolatok erősítésére, mint az 

innovációs folyamat leglényegesebb elemére. A kooperáció kialakulása és 

majdani eredményessége azonban nagyban függ a felek hozzáállásától, és 

az innovációs rendszer fejlettségétől. Egy versenyképes, innovatív 

gazdaságban az üzleti szektor nyitott a tudományos eredményekre, nemcsak mint 

alkalmazó, hanem mint ösztönz ő, finanszírozó is. Az egyetemek pedig - bizonyos 

fokú gazdasági szemléletet átvéve - piacorientált, a helyi igényekhez igazodó, 

esetleg konkrét gyakorlati probléma megoldására irányuló kutatásokat folytatnak. 

 

Az ideális kutatóegyetem ilyen értelemben a környezet (régió, helyi gazdaság és 

társadalom) széles értelemben vett igényeit, az abból adódó sokféle bevételi 

forrást figyelembe véve végzi két fő tevékenységét: a helyi igényekhez 

illeszkedő képzést, valamint az innováció lényegi elemét adó kutatás-

fejlesztést. Gazdálkodását meghatározza a regionális gazdaságba való 

beágyazottsága, kutatási forrásai pedig - az együttműködésből fakadóan - 

jelentős mértékben az üzleti szféra által biztosítottak, miközben a központi 

támogatás mértéke elegendő alapot biztosít ahhoz, hogy megőrizze és ellássa a 

közjót szolgáló funkcióját. Ezen túlmenően a forrásbevonási lehetőségek széles 

köre, illetve ezek hatékony koordinációja, az átlátható, rugalmas, a területi 

szempontokat is figyelembe vevő, és az innovációt valóban ösztönző központi 

pályázati rendszer, a kritikus tömeg elérését segítő forráskoncentráció, valamint a 

megszerzett források megfelelő felhasználása és elosztása jelenthetik az ideális 

kutatóegyetem finanszírozási rendszerének tartópilléreit. 
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2.8.4 Együttműködési formák 

 

Az innováció rendszerének szereplői közötti interakciók tekintetében a 

rendszerváltás óta eltelt időszak egyértelműen pozitív eredményeket ért el. Az 

ipar-egyetem együttműködésnek több formája alakult ki Magyarországon is. 

Számos nagyvállalat vesz részt a Ph.D. képzésben és fektet be az egyetemi 

kutatásokba. Minden méretkategóriában található rendszeresen egyetemi 

kutatási eredményeket vásárló vállalat. Az interakciók bizonyos formái (így a 

speciális berendezésekhez való hozzáférés, az egyetemi kutatási 

eredmények rendszeres vásárlása, vagy a közös szellemi tulajdonjog) 

azonban ritkaságszámba megy. Számos oka van annak, hogy a három típus 

esetében csak elszórtan figyelhető meg interakció: alacsony kapacitások, az 

egyetemek hiányos belső szabályozása, az egyetemi kutatási eredmények 

tulajdonjogának tisztázatlansága. Csekély számú vállalkozásnál, de a formális 

K+F együttműködések is előfordul az egyetemek és a nagyvállalatok között. 

 

Az 1995 után indított kormányzati programok (K+F együttműködés ösztönzése a 

KMÜFA keretében, az IKTA program) elsősorban a közeli együttműködésekre 

gyakorolhatnak pozitívhatást. Jobban megvizsgálva ezeket a programokat, 

egyértelműen észrevehető, hogy melyek azok az elemeik, amelyek túlmutatnak 

az átalakuló gazdaságok innovációhoz fűződő hagyományos, a kutatási 

eredményeket létrehozó intézmények nyomására épülő lineáris innovációs 

modellen. Az 1998 óta létező kormányprogramok (a Biotechnológia 2000 

program, a Technológia a környezetvédelemért program, a csúcstechnológiai K+F 

laboratóriumok létrehozását/bővítését támogató program, a kooperációs 

kutatóközpontok létrehozását célzó program, az NKFP) jellemzője a tudásképző 

intézmények és az innováció megvalósítására képes vállalkozások közti 

szorosabb kapcsolatok, a közös érdekek mentén szerveződő partnerség 

ösztönzése. Az átalakulás második periódusának (nagyjából az 1990-es évek 

második felétől) innovációs rendszere már több lehetőséget kínál 

hálózatosodásra. Az innovatív nagyvállalatok és az egyetemek közötti növekvő 

számú együttműködések, valamint a partnerek közötti virágzó nemzetközi 

együttműködések jól érzékelhetőek. 
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A kormányprogramok eddig a gazdaságnak csak kevés szereplőjét tudták 

innovatív együttműködésekre ösztönözni: az interakciók száma még mindig 

nagyon kevés ahhoz, hogy létrejöjjön a tudásalapú gazdaság. Valójában csak 

kevés vállalat érdekelt az egyetem-vállalkozás kapcsolatokban. Nem túl 

magas az innovatív és az egyetemeket kutatási együttműködésekbe aktívan 

bevonó vállalatok száma. A vállalkozások alacsony innovativitása az egyik 

legfontosabb akadálya az együttműködéseknek. Ebben az értelemben 

Magyarország nem különbözik a többi, kevésbé fejlett országtól, ahol a vállalkozói 

szektor kapacitása nem elegendő az új tudás előállításának ösztönzésére és 

átvételére. 

 

A vállalkozások leggyakrabban akkor kérik fel az egyetemeket vagy az akadémiai 

kutatóintézeteket ezen a K+F szolgáltatási vagy kísérleti fejlesztési feladatok 

ellátására, amikor a környezetükben nincsenek vagy nehezen megtalálhatók a 

technológiai támogatást nyújtó, arra szakosodott intézmények. Egy gyenge alap- 

és alkalmazott kutatási impulzusokat kibocsátó környezetben pedig az egyetemek 

a kisléptékű innovációk megvalósításához szükséges fejlesztésekben akkor 

készek részt venni, ha nehéz gazdasági helyzetük is erre sarkallja. Az így létrejövő 

együttműködések megváltoztathatják az egyetemek magatartását és kutatási 

programját is, ami hosszú távú hatást gyakorolhat az egyetemek képességeire és 

jövőbeli együttműködéseikre is. Tehát a kooperációk pozitív externáliák mellett, 

negatív hatásokkal is járhatnak. 

 

Igazi tudásközpontok kialakítása természetesen több tényező függvénye 

(kedvező gazdasági és szabályozási környezet, szakmai koordináció, ipar-

egyetem együttműködések ösztönzési rendszere, stb.) 

 

A kutatás-fejlesztés - és különösen a felsőoktatási K+F - központi finanszírozása 

ugyanis egy szűk keresztmetszetet jelent a hazai tudás-, illetve. innováció-alapú 

regionális fejlesztésben. Az Európai Kutatási Térség megteremtésének stratégiai 

fontosságú része az innováció regionális ösztönzése, amelyben kulcsszerepe van 

a helyi szereplők (ipari, üzleti szféra, egyetemek, kutató központok, tudományos 

parkok, kormányzati szervezetek stb.) közötti együttműködéseknek. A magyar 

regionális fejlesztési stratégiák jelentősen építenek - az egyetemi tudásközpontok 
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támogatásán keresztül - az egyetem-gazdaság kapcsolatok erősítésére, mint az 

innovációs folyamat leglényegesebb elemére. A kooperáció kialakulása és 

majdani eredményessége azonban nagyban függ a felek hozzáállásától, és 

az innovációs rendszer fejlettségétől. Egy versenyképes, innovatív 

gazdaságban az üzleti szektor nyitott a tudományos eredményekre, 

nemcsak mint alkalmazó, hanem mint ösztönző, finanszírozó is. Az 

egyetemek pedig - bizonyos fokú gazdasági szemléletet átvéve - piacorientált, a 

helyi igényekhez igazodó, esetleg konkrét gyakorlati probléma megoldására 

irányuló kutatásokat folytatnak. 

 

 

2.9 Iparági elemzés 

 

2.9.1 Gépipar 

 

A magyarországi gépipar jelentős szellemi tőkével rendelkezik, amelyet a 

nemzetközi szinten is elismert mérnökképzés, a számos gépipari szabadalom, 

illetve a nagy nemzetközi gépipari gyártók hazai leányvállalatai által képviselt 

kiváló minőség fémjeleznek. 

 

A hazai gépipar termékei és szolgáltatásai a világ számos országában elismertek, 

amelynek legfőbb oka, hogy a hazai iparági szereplők német piacokon edződött 

precizitása ötvöződik a fejlesztésekben és egyedi megoldásokban testet öltő 

magyar mérnöki kreativitással, szakismeretekkel. 

 

A gépipari vállalkozások termelésének több mint 90%-a a külpiacokra irányul. 

Kimondottan erős gépipari területeknek számít Magyarországon a 

gépalkatrészgyártás, egyedi célgépek, anyagmozgatási rendszerek, vízgépek, 

valamint a mezőgazdasági-, gabonatechnikai-, bizonyos élelmiszeripari-, 

gyógyszeripari- és faipari gépek fejlesztése és gyártása. Ugyancsak 

versenyképes területnek számít a csomagolóipari, erdészeti, és 

szerszámgépgyártás. 
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A gépipar a fejlett országok húzóágazatai közé tartozik. Ennek oka, hogy nagy 

termelési érétket képes előállítani viszonylag kevés alapanyagból, és sok más 

iparág termékeit használja fel termelése során (vegyipar, textilipar). Ennek persze 

hátránya is van, hiszen ha a húzóágazat meginog, akkor a neki szállító cégek is 

bajba kerülhetnek. Az ágazat működtetéséhez szakképzett munkaerőre van 

szükség, valamint nélkülözhetetlen a tudományos háttér. A termelés során 

viszonylag kevés környezetszennyező anyag keletkezik, a melléktermékek és a 

termékek nagy része újrahasznosítható. 

 

A rendszerváltás idején a magyar gépipar nagyon rossz helyzetben volt. Termékei 

főleg a volt szocialista piacokra készültek, ennek megfelelően a nyugati 

elvárásokhoz képest technikailag alacsony színvonalat képviseltek. A 80-as évek 

végén ezeket a biztos piacokat elvesztette, ami gyakorlatilag a vállaltok 

tönkremenetelét jelentette. A nagyvállalatok megvásárlására itthon nem volt tőke, 

ezért vagy felszámolták őket, vagy külföldi tulajdonosok kezébe kerültek. Voltak 

persze kivételek, amihez különféle állami kedvezményekre volt szükség 

(kárpótlási jegy csere, dolgozói részvényprogram), de mivel az államnak is nagy 

szüksége volt a pénzre, ezek száma alacsony maradt (Ikarus, Videoton). A 

gyáreladások mellett a fejlődéshez hozzájárult, hogy sok zöldmezős gépipari 

beruházás is történt, főleg a sok szakképzett munkaerőt igénylő ágakban. 

Ezeknek jelentős része az újonnan létrejött ipari parkokba került, és vámszabad 

területen termel, ami azt jelenti, hogy az alkatrész behozatal során nem kell a 

vámot megfizetni, igaz a készterméket is külföldre kell eladni (ha nálunk adja el, 

akkor már ugyanúgy vámot fizet, mintha külföldről hozta volna). Ez főleg azoknak 

a vállalatoknak jó, amelyek döntően exportra termelnek. Összességében a 

rendszerváltásnak az egyik fő nyertese a gépipar volt, a régi elavult üzemeket 

szanálták, helyettük jóval nagyobb termelésű modern gépipar jött létre. 

 

A 2012-ben az erős verseny ellenére is jobban szerepeltek a hazai gépipari 

vállalatok külföldön, mint belföldön, mert más országokban kevésbé szűkítették a 

mozgásterüket azok a tényezők, amelyekkel Magyarországon szembesülnek. 

Értékesítésük és rendelésállományuk szempontjából azon társaságoknak 

kedvezett, amelyek a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség 

(MAGEOSZ) közreműködésével válaszoltak a Világgazdaság kérdéseire.   
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A gyenge forint segítette a 2012-es exportot, de nem zökkenőmentesen. Az 

árfolyam ingadozása miatt nehezebbé vált a vállalatok számára a tervezés és az 

árképzés, így gépgyártóink komoly versenyhátrányba kerültek a külpiacokon. 

Mivel a többségük import alapanyaggal dolgozik, beszerzéseiknél többnyire 

semleges vagy kedvező volt a forint viszonylagos gyenge volta. Az ezekre az 

árfolyamhatásokra való érzékenység azonban sok cég szempontjából a múlt, mert 

egyre többen térnek át a devizaalapú elszámolásra. 

 

Főként a belföldi értékesítésre összpontosító cégek voltak – és lesznek– rosszabb 

helyzetben, de van néhány olyan tényező, amely a minden piacon rontotta a 

helyzetüket. Ilyen a jogszabályi környezet gyors változása, a minimálbér 

megemelése, a magas bérterhek, a magas kamatok, végső soron pedig a 

működési költségek drasztikus megemelkedése. A nehezen előre tervezhető 

gazdasági környezet kihat stratégiájukra, marketingjükre, árpolitikájukra, 

tevékenységük egészére. Mindez a gyenge belföldi kereslettel társulva rendkívül 

kíméletlen versenyhez és nyomott árakhoz vezetett. Adott helyzetben közvetlen 

túlélést szolgáló, érdemtelen áralkuk születtek. 

 

A versenyt erősíti a vevők árérzékenysége is. Mivel a vevők maguk is eladók 

vagy beszállítók, hiába kerültek jobb pozícióba a gépgyártókkal szemben, őket 

magukat is sújtotta a szabályozások miatti bizonytalanság. Emiatt a komoly 

ajánlatkérések és a rendelések a megszokottnál egyre későbben futnak be. 

 

A működési környezet a rendelkezésre álló munkaerő terén is vegyes volt, de 

inkább rossz. A hazai mérnökképzéssel a hazai gépgyártók többsége elégedett, 

de ezzel vége is a sornak. A gazdaság igényeihez igazított szakképzés 

megvalósítása és a stratégia csak lassan formálódik, s a várva várt a hazai 

szakmunkás életpálya marketingje is késik. Így több cég maga indított a saját 

igényei szerinti oktatást. Számukra most az jelenthet gondot, hogy minél jobb 

képzést adnak, annál nagyobb az esélye annak, hogy az általuk kitanított diák, 

vagy dolgozó utóbb külföldön (Németországban, Ausztriában), vagy pedig egy 

másik hazai cégnél keres munkát. Ezért megint mások, jórészt német hátterű 

cégek (Siemens, Bosch, Mercedes, Knorr-Bremse, Audi) a duális szakképzést 
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támogatják, üzemeikben gyakorlati képzést adnak azoknak a tanulóknak, akik az 

elméletet oktatási intézményekben sajátítják el. 

 

Találhatók kitörési pontok. Javíthatja például a tevékenység tervezhetőségét és a 

piac ismeretét, ha a gépgyártók együttműködnek, információt cserélnek azokkal 

az iparágakkal – mezőgazdaság, építőipar, élelmiszergyártás – amelyekkel üzleti 

kapcsolatban állnak. Fontos lenne az is, hogy az állam ne csak egyes 

nagyvállalatoknak kínáljon stratégiai partnerséget, hanem a beszállításban és az 

exportban nagy lehetőségeket rejtő kkv-knak is. 

 

A cégek fő lehetőségnek az exportképes (részben energetikai) termékek, 

alkatrészek előállítását látják. Belföldön, mivel a hazai lehetőségek beszűkültek – 

például az élelmiszeripari beruházások több éve késnek –, a legtöbb gépgyártó a 

paksi bővítéstől, az erőmű-felújításoktól és a vasúttól remél megrendelést. Van, 

aki az autóiparban és a multikban bízik, de csak mértékkel, mert tapasztalataik 

szerint e cégek elsődleges beszállítói köre e cégek külföldi már meglévő 

kapcsolataiból áll. A hazai gépipart, illetve az iparág exportképes kkv-it támogató 

politikát várnak a tőke- és hitelszegény környezetben. 

 

2.9.1.1 Szervezeti jellemzők 

 

A KSH információi alapján 2011. december végén mintegy kétezer legalább ötven 

főt foglalkoztató fel-dolgozóipari vállalatot regisztráltak hazánkban, melyek 27%-

a, azaz 540 szervezet a gépiparban tevékenykedett. Döntő hányaduk, több mint 

hattizedük az ország középső, valamint a Dunántúl északi, illetve nyugati régióiba 

helyezte székhelyét, ezen belül is legtöbbjük (153) Közép-Magyarországon volt 

bejegyezve. A legkevesebb gépipari vállalkozást, mindössze 39-et a Dél-

Dunántúlon regisztrálták. Az egyes régiókban a gépipari szervezetek 

feldolgozóiparon belül eltérő súlyt képviseltek. Hányaduk Közép-Dunántúlon 

kimagasló, négytizedet tett ki, emellett Közép-Magyarországon, Nyugat-

Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon átlagosnak mondható. Az ország 

további három régiójában előfordulásuk kisebb, ami tevékenységüket is 

befolyásolja. 2008-hoz viszonyítva a vizsgált vállalkozások száma országosan 
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egytizeddel csökkent, feldolgozóiparon belüli arányuk azonban nem változott 

számottevően az évek folyamán 

 

 

32. ábra - Gépipari vállalkozások számának összetétele 

Forrás: KSH 

 

A gépiparon belül a legtöbb vállalkozás, az összes háromtizede, a gép, gépi 

berendezés gyártásába volt sorolható, ezt szorosan követte a járműgyártás 

(29%), majd a villamos berendezés gyártása, közel egynegyedes részesedéssel, 

végül 17%-os aránnyal a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

következett. A szervezetek gazdasági ágak szerinti összetétele területileg 

számottevő eltéréseket mutat, néhol egy-egy ágazat dominanciájával. A 

vállalkozások számának megoszlása Közép-Magyarországon tekinthető a 

legegyenletesebbnek, ezzel szemben a járműgyártás Közép- és Nyugat-

Dunántúlon valamint Észak-Magyarországon, a villamos berendezés gyártása a 

Dél-Dunántúlon, a gép, gépi berendezés gyártása pedig az alföldi régiókban 

meghatározó részt képviselt. A vállalkozások nagyobb száma azonban nem 

mindig elegendő az adott ágazatok, vagy térségek fejlődéséhez, jelentősebb 

teljesítményéhez, azt a szervezetek tevékenysége, mérete, külföldi tőkéjük 

nagysága befolyásolja, amelyet a gépipari produktum szervezeti struktúrától 

eltérő összetétele is jelez.  
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A gépiparban tevékenykedő vállalkozásokat az átlagostól némileg eltérő 

gazdálkodási forma szerinti összetétel jellemzi. A részvénytársaságok 

gyakorisága – néhány szolgáltatási ágban tevékenykedő szereplőre vonatkozó 

szigorúbb szervezeti előírások, valamint a külföldi tőkével működő gépipari 

vállalkozások tulajdonlási, irányítási kapcsolatai következtében – az 

ágazatcsoportban jóval kisebb, ezzel szemben a korlátolt felelősségű társaságok 

előfordulása itt számottevően nagyobb a nemzetgazdaságra jellemzőnél. 

 

2011-ben Magyarországon a regisztrált gépipari vállalkozások közül 539 társas 

formában volt bejegyezve, és mindössze egy, közép-dunántúli székhellyel 

rendelkező szervezet tevékenykedett egyéni vállalkozásként. Országos szinten a 

társas vállalkozások között a legnagyobb arányt a korlátolt felelősségű társaságok 

képviselték 86%-kal, a részvénytársaságok hányada pedig egytizedet tett ki. A 

betéti társaságok a gépipari szervezetek mind össze 2,6%-át alkották. 

 

A vállalatok számát vizsgálva is érzékelhető Közép-Magyarország  gazdasági 

súlya, ugyanis közel háromtizedük, ezen belül a rt-k majd kétötöde, illetve a kft-k 

27%-a e régióban volt bejegyezve. Mindössze 14 gépipari fő tevékenységű betéti 

társaságot regisztráltak az ország öt régiójában, legtöbbjüket a Nyugat-és Közép-

Dunántúlon, ugyanakkor Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön nem volt e 

gazdálkodási formába sorolt vállalkozás.  

10. táblázat - Leggyakoribb vállalkozási formák aránya (%), 2011 

Régió Rt Kft Bt 

Közép-Magyarország 13,7 83,7 2,0 

Közép-Dunántúl 6,9 89,2 3,9 

Nyugat-Dunántúl 7,8 85,7 5,2 

Dél-Dunántúl 2,6 92,3 5,1 

Észak-Magyarország 1,8 96,4 - 

Észak-Alföld 17,5 78,9 1,8 

Dél-Alföld 14,5 83,6 - 

ÖSSZESEN 10,0 86,5 2,6 

Forrás: KSH 
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Az egyes régiókban a gazdálkodási formák szerinti összetétel kisebb mértékű 

eltérést mutatott a gépiparban. A részvénytársaságok hányada az átlagosnál 

nagyobb volt Közép-Magyarországon valamint az Alföldön, ellenben Észak-

Magyarországon és Dél-Dunántúlon mindössze egy-egy szervezet 

tevékenykedett ilyen formában. A korlátolt felelősségű társaságok jelenléte 

azonban épp az utóbbi két régióban a legmagasabb, 96 illetve 92%-os hányaddal. 

A bt-k súlya Nyugat- illetve Dél-Dunántúlon volt a legjelentősebb. A társas 

vállalkozásokon belül vett arányuk itt volt a legmagasabb. 

 

A gépipari vállalkozások tevékenységét, jövedelemtermelő képességét jelentősen 

befolyásolja méretük, alkalmazottaik száma. 2011-ben a vizsgált szervezetek 

héttizede középvállalkozásnak minősült, azaz az 50–249 fős létszám-kategóriába 

tartozott, 15%-uk 250–499 fővel, egytizedük 500–999 fővel, 5,7%-uk pedig ezer, 

vagy annál több alkalmazottal tevékenykedett. A kategóriák szerinti megoszlást 

vizsgálva jelentős eltérések figyelhetők meg az egyes régiók között. A 

középvállalkozások (50–249 fős) súlya a Dél-Alföldön a legnagyobb, 82% volt, 

ezzel szemben az 500–999, illetve a legalább ezer főt foglalkoztatók e régióban 

képviselték a legkisebb arányt (1,8%; 3,6%). Ez utóbbi szervezetek szerepe a 

jelentős gépipari potenciállal rendelkező Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint 

Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon az átlagosnál hangsúlyosabb. 

Szembetűnő még, hogy a fővárost is magában foglaló központi régióban – ahol 

kimagasló a vállalkozásszám – szintén az 50–249 fős vállalkozások domináltak, 

s a másik három létszám-kategória hányada kisebb az átlagosnál.  

  



 

151 
 

 

33. ábra - Gépipari vállalkozások megoszlása létszám-kategória szerint 

Forrás: KSH 

 

Az összes gépipari vállalkozás közel háromtizedét, ezen belül az 50–249 fővel 

működők 31%-át a központi régióban regisztrálták. A 250–499 főt 

foglalkoztatóknál Közép-Dunántúllal holtversenyben szintén e térség képviselte a 

legnagyobb arányt. A további két nagyobb létszám-kategóriában a Közép-

Dunántúlon bejegyzett szervezetek hányad a volt a legjelentősebb az országban.  

 

 

2.9.1.2 Gépipar és a felsőoktatás közötti K+F együttműködés 

 

A tudományos kutatás és fejlesztés kiemelt jelentőséggel bír a magyar 

gazdaságban. 2011. július 1-jén Magyarország vette át egy évre az EUREKA 

nemzetközi szervezet feladatait, amelynek célja olyan országok közötti 

együttműködés, amely az innovációt, az új, tudásra épülő gazdasági növekedést 

támogatja. A nemzetközi szervezettel való kapcsolattartásban kiemelt szerepe 

van a Nemzeti Innovációs Hivatalnak, amely a kutatás-fejlesztésért és 

technológiai innovációért felelős szervként a hazai K+F eredmények 

hasznosításához, a piacra jutást célzó kezdeményezésekhez nyújt szakmai 

támogatást. A hazai K+F tevékenység három fő területre koncentrálódik, amelyből 

az egyik az ipari alkalmazások területe. E kiemelt cél hatékony megvalósulásához 
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fel kell készíteni a magyar gazdaságot arra, hogy az Európai Unió 2014-től 

megnövekvő kutatás-fejlesztés és innovációs forrásaiból minél nagyobb 

összeghez tudjon hozzájutni. A program eredményes megvalósulásában 

hatékonyan közrejátszhatnak a gépiparhoz kapcsolódó tudományos egyesületek, 

platformok, innovációs centerek, melyek többnyire az egyetemekkel való 

együttműködés keretében fejtik ki tevékenységüket.  

 

Jelenleg az ország felsőfokú intézményeiben tanulók 16%-a vesz részt valamilyen 

műszaki tudományos oktatásban. A skála rendkívül széles, hiszen a nagy 

egyetemi centrumok közül valamennyiben több szakon is folyik műszaki oktatás. 

Az egyetemek különböző projektek, tudományos kutatások, műhelyek keretében 

szoros kapcsolatot ápolnak az innovációt támogató multinacionális cégekkel, 

valamint az erre orientált kis- és közepes vállalkozásokkal is. Az egyetemek és az 

ipar együttműködése kettős célt szolgál, egyrészt a kutatás-fejlesztések során 

igényes, szellemi értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre 

komplex információ-rendszertani alkalmazásokkal, másrészt a már működő 

rendszerek és üzleti modellek fejlesztését végzik.  

 

Valamennyi egyetem és főiskola együttműködését a sokszínűség jellemzi, 

többségük jelentős számú munkáltatóval áll kapcsolatban. A kutatás-fejlesztést 

támogatók az oktatáson és képzésen keresztül elősegítik az innovációs potenciál 

fejlesztését. A jelentős oktatási centrumok mellett más városok kihelyezett 

tagozatain szintén folyik képzés, amely műszaki szakembereket biztosít a helyi 

vállalkozói kör számára is. A nagy műszaki létszámot felvevő multinacionális 

cégek közül a Győrben működő AUDI 2012. január 1-jétől megalapította a 

Széchenyi István Egyetemmel közösen az AUDI Hungária Jármű mérnöki 

Tanszékcsoportot, ahol anyagtudományi, technológiai, járműgyártási, belsőégésű 

motorok szakirányban képezik a leendő vállalati szakembereket. A műszaki 

oktatás során az anyagtudományok, mechanikai technológiák mellett jelentős 

szerepet kap a minőségbiztosítás oktatása is. A vállalkozások és oktatási 

centrumok közötti projektek mind a hallgatók, mind a támogatók számára 

hoznak rendszeresen konkrét, költségtakarékos és innovatív eredményeket. 

A felsőfokú szakember képzésen túl kiemelt szerepet kapott a szakiskolai képzés 
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átalakítása is, amely főként a helyi kamarák ajánlásai és a vállalkozások igényei 

szerint egyes szakmák újra, vagy más típus ú képzésére helyezi a hangsúlyt. 

 

A legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján a gépiparban 2010-ben 

összességében 40 milliárd forintot fordítottak K+F-re, amelynek kilenctizede a 

fejlesztések költségeit, egytizede pedig annak beruházásait szolgálta. A gépipar 

feldolgozóiparon belüli aránya országosan 38%-ot tett ki, ugyanez az arány a 

költségek esetében 41, a beruházásoknál pedig 25% volt. A gépipar részesedése 

régiónként nagyon differenciált. A nagyobb ipari központokkal rendelkezők 

esetében aránya is ott volt a magasabb, ahol a járműgyártás, vagy a számítógép, 

elektronikai, optikai termék gyártása a húzóágazat. Így a hazai autóipar 

„fellegvárai”, vagy az észak-magyarországi multinacionális vállalatok K+F 

tevékenysége alapjaiban meghatározta az ágazat feldolgozóiparon belüli 

részesedését.  

 

 

34. ábra - Gépipari K+F aránya a feldolgozóiparon belül - 2010 

Forrás: KSH 

 

A termelésben képviselt kisebb hányad ellenére a K+F tevékenységben a régiók 

között Közép-Magyarország szerepe a meghatározó, az összes ráfordítás 44%-a 

itt realizálódott, melyben a főváros dominált. A Közép-Dunántúl 15, illetve a 

Nyugat-Dunántúl 14%-os részesedése szintén a jármű gyártás jelenlétéből fakadó 
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innovációs tevékenység eredménye. A gépipari K+F ráfordítások között a dél-

dunántúli régió hányada a legkisebb, 2,5%. Az összes kutatás, kísérleti fejlesztés 

költségei hasonlóan alakultak, mint a ráfordításoké, míg a beruházásaik esetében 

a villamos berendezések kutatási projektjei a K+F beruházások 23%-át hozták az 

észak-alföldi régióba. A gépiparon belül országosan a kutatás-fejlesztési 

ráfordítások 34%-a a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártására, 13%-a 

villamos berendezések, 18%-a gép, gépi berendezések, míg 35%-a 

járműgyártásra irányult. Ezutóbbi súlya a Dél-Alföldön kilenctizedes, a Nyugat-

Dunántúlon a háromnegyedes, a Közép-Dunántúlon pedig közel héttizedes volt. 

Az egyes régiókban a kutatás, fejlesztés ráfordításait alapvetően a helyi gépipari 

sajátosságok határozzák meg. 

 

 

35. ábra - Gépipari K+F ráfordítások megoszlása ágazat szerint (2010) 

Forrás: KSH 

 

Országosan a feldolgozóiparban kutatással, fejlesztéssel foglalkozó létszám 46%-

a a gépiparban tevékenykedett. Arányuk az összes, és a kutató személyzet 

tekintetében egyaránt a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb.  
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11. táblázat - Gépipari K+F-et folytatók főbb jellemzői (2010) 

Régió Összesen 

létszám, 

fő 

Ebből 

kutatók, 

fejlesztők 

aránya,% 

Kutatók, 

fejlesztők 

számának 

megoszlása

, % 

100 

kutató, 

fejlesztőre jutó 

segédszemély-

zet, fő 

Aránya a 

feldolgozóiparból, % 

Összes 

létszám 

Kutatók, 

fejlesztők 

Közép-Magyarország 2266 72,5 53,0 38 40,8 47,2 

Közép-Dunántúl 546 57,7 12,8 73 62,8 68,8 

Nyugat-Dunántúl 589 60,3 13,8 66 71,5 76,0 

Dél-Dunántúl 180 41,1 4,2 143 46,4 68,5 

Észak-Magyarország 315 65,1 7,4 54 42,9 60,3 

Észak-Alföld 140 70,4 3,3 43 23,6 29,3 

Dél-Alföld 241 45,1 5,6 33 48,1 58,6 

ÖSSZESEN 4277 67,1 100 49 45,7 52,2 

Forrás: KSH 

 

A társadalmi, gazdasági célok szerinti rendszerben a gépipar, mint kutatási terület 

az energia, valamint az ipari termelés és technológia főcsoportban van jelen. A 

tizenhárom nevesített cél, mint pl. a Föld kutatása, a környezet, egészség, 

mezőgazdaság, a világűr mellett az említettek aránya az összes ráfordítás 

négytizedét tette ki. Legmagasabb, kétharmados részesedéssel e területen 

Észak-Magyarország rendelkezett, s ezt Nyugat-Dunántúl követte 58%-kal. A 

kutatás, fejlesztés költségeit illetően hasonló a sorrend, míg a beruházásoknál 

Észak-Alföld 62%-os arányt képviselt, Közép-Magyarországon pedig az említett 

energia és ipari termelés, technológia főcsoport a kutatási beruházások több mint 

felét adták.  

 

2.9.1.3 Mezőgazdasági gépgyártás 

 

Husti és szerzőtársai (2014) átfogó képet adnak a mezőgazdasági gépgyártásról. 

Ezek alapján hosszabb időintervallumban a világ mezőgépgyártása emelkedő 

tendenciájú. Regionálisan a legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó a világon az 

Európai Unió; itt készül a világ kibocsátásának mintegy harmada. A második 

legnagyobb mezőgépgyártással az észak-amerikai régió rendelkezik, valamivel 

kisebb részesedéssel. Új jelenség, hogy helyet követelnek a mezőgépipari 
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piacokon olyan országok (Kína, India és Törökország), amelyek korábban 

egyáltalán nem vagy szinte alig gyártottak mezőgazdasági gépeket, mára 

azonban a világtermelés egyötödét adják és az exportjuk sem elhanyagolható.  

 

Európa mezőgépgyártó nagyhatalma Németország, amely egyben a legnagyobb 

exportőr és a legnagyobb a belső piaca is, az európai termelésből és az exportból 

is 25%-kal részesedik. A magyar mezőgazdaság ugyancsak legnagyobb 

beszállítói a német mezőgépipari vállalatok. Az unióhoz utóbb csatlakozott 

tagországok közül jelentős mezőgazdasági gépgyártással három ország – 

Lengyelország, Csehország és Magyarország – rendelkezik. Közülük 

Lengyelországban állítják elő a legtöbb mezőgazdasági gépet, ez az ország 

rendelkezik egyben a legnagyobb mezőgéppiaccal is, sőt, a legtöbb gépet 

exportálja a kelet-közép-európai régióból, de még így is nettó importőr. A 

mezőgépipari termelésben, a felvevőpiac és az export tekintetében megelőzött 

bennünket a legutóbbi időben Csehország is, amely ennek ellenére szintén nettó 

mezőgépimportőrnek számít. 

 

A mezőgazdasági gépek kereskedelmében a régióból csupán Magyarország 

tekinthető nettó exportőrnek, köszönhetően néhány nagy külföldi mezőgépgyár 

itthoni leányvállalatának és beszállítójának (pl.Claas, Vogel-Noot, Fliegel, 

McHale, illetve Agrikon KAM, Contarex, Hantech). 

 

A magyarországi mezőgépgyárak elsősorban a különböző talajművelő gépeket, 

növényvédő gépeket, betakarító adaptereket, pótkocsikat, állattartási technológiai 

berendezéseket, valamint a szemes terménykezelés és -tárolás gépeit, 

berendezéseit állítják elő. Az exportban fontos szerepet játszanak a 

betakarítógépek adapterei, a betakarítógépek egyéb részegységei és különböző 

gépalkatrészeik. A magyarországi mezőgépgyártás versenyképessége 

szempontjából fontos lenne, hogy az ágazat szereplői lépést tartsanak a 

gyorsuló technológiai fejlesztésekkel, meg tudjanak felelni a kor 

kihívásainak. Így lehetne esély arra, hogy felvegyék a versenyt a külföldi 

versenytársakkal. 
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A magyar mezőgazdaság a mindig nehéz piaci versenyben akkor képes igazán 

eredményes lenni, ha maga mögött tudhatja a termeléséhez szükséges inputok 

hazai előállítóit, beszállítóit. A versenypozíció javításához a hazai gyártóknak 

minőségben és választékban folyamatosan javulniuk kell. A 

gépfejlesztéseknek jobban kell követniük a termeléstechnológiák 

változásait, a nemzetközi fejlesztési trendeket. Kívánatos lenne a komplex 

gépesítési megoldások irányába történő elmozdulás, minek eredményeként 

megoldhatóvá válna akár egy-egy technológiai gépsor teljes lefedése. 

 

A versenyképesség növeléséhez nyújthatna segítséget a mezőgazdasági (a 

korábbiakban már sikeres) termelési rendszer, amely a piacorientált termelési 

modellben megvalósulhatna. Új lehetőségeket teremthet a hazai mezőgépiparnak 

a mezőgazdaság megújuló energiatermelésbe történő nagyobb mérvű 

bekapcsolódása is.  

 

A gépesítésfejlesztés eredményeinek következtében mára szinte valamennyi 

mezőgazdasági művelet géppel is elvégezhető. Ez a magyarországi 

mezőgéppiacon is érezhető; szinte minden mezőgazdasági termelő megtalálhatja 

a számára optimális gépesítési megoldást – pénzügyi lehetőségeinek és 

technológiai színvonalának függvényében (Husti, 2006). 

 

A teljes mezőgépkínálatnak jelenleg csak mintegy 13-14%-át teszik ki a magyar 

gyártmányú gépek. A kínálatban egyaránt megtalálhatók a kisebb, valamint a 

nagyobb méretű gazdaságok által használható gépek és eszközök. A hazai 

mezőgéppiaci kínálatban leginkább a nyugati relációjú gépek szerepelnek, 

mintegy 80%-os részaránnyal. 

 

A hivatalos statisztikák szerint 2013-ban 168 szervezet foglalkozott 

mezőgazdasági gépgyártással Magyarországon. Az ezekben a szervezetekben 

előállított géptípusok száma meghaladja a 25 000-et, és a termelés döntő 

hányada exportra kerül. Ez a körülmény alapvetően befolyásolja azt a tényt, hogy 

Magyarország – a jelentős mértékű traktor- és kombájnimport ellenére – a 
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mezőgazdasági gépek tekintetében exporttöbblettel rendelkezik, azaz nettó 

exportőr. 

 

2.9.2 Agrár-műszaki informatika 

 

2.8.2.1 Információs rendszerek 

 

A mezőgazdaságban az információs rendszerek használata az elmúlt években 

nagyon gyorsan növekedett, amely annak is köszönhető, hogy a vezetők üzleti 

döntéseik meghozatalakor egyre gyakrabban használják ezeket a rendszereket a 

jobb üzleti döntések érdekében. 

 

Azonban az információs technológia, és ezzel együtt azok a problémák is, 

amelyekkel a döntéshozóknak szembe kell nézniük, folyamatosan változnak. Az 

információs technológia egyre nagyobb érdeklődésre tart számot a 

mezőgazdasági szereplők körében, amelyek segítségével hatékonyabb 

mezőgazdasági működés, illetve fejlesztés valósítható meg. 

 

Az információ és a mezőgazdaság, valamint a fejlesztések közötti kapcsolat 

egyértelmű. A mezőgazdasággal kapcsolatos információk, mint például az 

inputok, piacok, ár, infrastruktúra, technológiai változások ismerete alapvető 

elemei a mezőgazdasági fejlesztéseknek. A mezőgazdaság fejlődése 

nagymértékben függ az információk hozzáférésétől. Az információk segítségével 

számos más cél, a profit maximalizálása, vagy például a környezeti hatások 

csökkentése is megvalósítható.  

 

2.9.2.2 IKT alkalmazási területek 

 

Az alapvető IKT eszközökön, megoldásokon túl ma már a hazai agrárcégek, még 

a kisebbnek számító üzemméretű, pár száz hektáron gazdálkodók is, további, 

viszonylag komplexebb IKT megoldásokat vehetnek igénybe annak érdekében, 
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hogy működési hatékonyságuk javuljon, időt takarítsanak meg, költségeik 

csökkenjenek, bevételük növekedjen, vagyis összességében versenyképességük 

javuljon. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők: 

 

Agrár IKT megoldások, alkalmazások és felhasználási lehetőségei 

 

 Integrált vállalatirányítási rendszerek 

Egységes rendszerbe integrálása a vállalkozás üzleti tevékenységéhez 

szükséges (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) erőforrások tervezésének, 

szervezésének, vezetésének, illetve irányításának (pénzügy, készletgazdálkodás, 

beszerzés, értékesítés, HR stb.). 

 

 Vezetői információs / döntéstámogató rendszerek 

Vállalkozás működésének elemzése a hatékony döntéshozatalhoz a költségek, 

hozamok táblákhoz, kultúrákhoz vagy korcsoportokhoz való rendelésével, 

fajlagos kimutatással. 

 

 Térinformatikai (GIS) modulok 

Precíziós gazdálkodás elérése: digitális adatbázisok automatikus felhasználása, 

amelyek segítségével hatékonyan elvégezhető többek között a pontos 

hozammérés, a terület adottságai szerint változó műtrágyaszórás, öntözés, a 

táblán belüli gyomviszonyokhoz igazodó gyomirtás. 

 

 GPS megoldások 

Precíziós gazdálkodás elérése: a műholdról érkező adatok és vezérlés (navigáció) 

révén hatékonyabb tápanyagellátás és vetőmagmennyiség szabályozás és érhető 

el, amellyel csökken a környezetterhelés, műtrágya-, víz- és 

üzemanyagfelhasználás. 
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 Mobil, vezeték nélküli megoldások, RFID eszközök 

Mezőgazdasági termékek nyomonkövetése a termelésben, szállításban. 

Állatállomány nyilvántartása, jószágok azonosítókkal való ellátása. 

 

 Fedélzeti számítógép, kommunikációs rendszer 

A legmodernebb mezőgazdasági erőgépek mindegyikében jelen van fedélzeti 

számítógép, ami egyrészt a munkavégzés minőségét javítja, másrészt pedig a 

munkaműveletek adatait rögzíti. A fedélzeti számítógép segítségével kijelölhető a 

táblán belüli optimális munkavégzési útvonal. 

 

 Internetes értékesítési portál 

A gazdaságban megtermelt javak értékesítése az internet adta szélesebb körű 

vásárlóréteg elérésének kihasználása révén (akár elektronikus bolt létesítésével). 

 

2.9.2.3 Innovációs területek: három példa 

 

A világ népessége a következő 40 évben várhatóan 7-ről 9 milliárd fölé emelkedik 

és ez mindenekelőtt az élelmiszeripar iránti igény drasztikus növekedésével jár 

majd. A jelenlegi mezőgazdasági termelésben 70-100 százalékos növekedésre 

lesz szükség, amely az egyre extrémebb időjárási körülményeket és a gazdák 

állandóan növekvő költségeit nézve igen komoly kihívás elé állítja az iparágat. 

 

Sokak a precíziós mezőgazdaság széleskörű elterjedésében látják a megoldást. 

A hatékonyság és termelékenység növelésére mind pontosabb, valós idejű 

adatokra van szükség, ezzel csökkentve a gazdák költségeit és munkaidejét. Az 

UAV-k általános használatához vezető úton több akadályba ütközhetünk. A 

gyártók most kezdik megérteni, hogy a mezőgazdasági dolgozók nem akarnak 

drónpilóta tanfolyamokat végezni vagy külön UAV irányítót fizetni, hanem 

egyszerűen és napi szinten használható eszközökre van szükségük. 
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A másik kulcstényező a drónok által begyűjtendő adatok mennyisége, minősége, 

gyakorisága, feldolgozhatósága és tárolhatósága. A fejlesztése három főbb 

területre összpontosul. 

 

1. Szenzorok 

 

Több és többféle! Megfigyelési feladatok során a szimpla vizuális képanyag is jól 

használható, de az igazán hatékony segítséget az olyan fejlett technológiák 

jelenthetik, mint a hiperspektrális és lidar (lézerradar) szenzorok. A Precision 

Hawk Lancaster típusú fix szárnyas modellje által hordozott hiperspektrális 

érzékelője például a fény 100 sávját képes emebri szem számára is láthatóvá 

tenni, amely már alkalmas a vizsgált objektumok egyes fizikai, kémiai 

tulajdonságainak, a kőzetek ásványi összetételének vagy éppen a növényzet 

állapotának nagyon pontos vizsgálatára. A Lidar szenzorok kisebb hatótávolságon 

belül képesek nagy felbontású, topográfiai elemzésekre alkalmas 

háromdimenziós megjelenítésre, amely különösen a növényzettel fedett területek 

vizsgálatát teszik alkalmassá, ahol a sima fotogrammetria már nem képes a 

szükséges információkat begyűjteni. A két fenti példán túl számos más hasznos 

szenzorral láthatjuk el drónunkat, mint például UV, infravörös vagy termokamera. 

 

Az UAV-k az adatok begyűjtése mellett a termés védelmét is hatékonyan láthatja 

el, több gyártó például sas formájú burkolattal látja el fix szárnyú drónjait, így az 

repülés közben elijeszti a földeken garázdálkodó madarakat és kisebb emlősöket. 

Ez különösen is nagy segítséget jelenthet a szőlőtermesztők számára. 

 

A felhasználók szempontjából nem elenyésző szempont az UAV-k által hordozni 

kívánt szenzorok vagy egyéb eszközök, valamint a drón akkumlátorának gyors 

cserélési és rögzítési lehetősége sem. 
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2. Termény megfigyelésének technológiája 

 

Az adatok felhő alapú tárolása és azonnali elérhetősége számos felhasználó 

számára kritikus szempont, gondoljunk csak egy katasztrófahelyzet során 

bevetett kutatóegység munkájára. A vizsgálati eredmények valós időben történő 

közvetítése óriási előnyökkel jár és rengeteg időt takarít meg. Ugyanakkor vannak 

olyan adatok, amelyek feldolgozásához és kielemzéséhez több időre van 

szükség. A jövő kihívása tehát nem csupán a drónok adatgyűjtési képességeinek 

bővítése, hanem azok feldolgozásához szükséges fedélzeti intelligenciájának 

fejlesztése. 

 

A mobilipar előretörésével magától értetődő igény a pilóta nélküli rendszerek okos 

telefonokkal és tabletekkel való kompatibilitása. A gazdák ugyanis ezen eszközök 

segítségével fogják a drónok által szállított információkat rögtön a helyszínen 

megkapni. 

 

3. Adatközpont 

 

Végül, de nem utolsó sorban: tárolás és összehasonlíthatóság. Tegyük fel, hogy 

drónunk naponta 900 nagy felbontású képet készít megfigyelendő földünkről és 

ezeket a felvételek a termény növekedésének vizsgálata végett hétről hétre össze 

szeretnénk hasonlítani. Hol tárolunk és kezelünk ilyen terabájtnyi mennyiségű 

adatot? Egy biztos, a gazdák nem fognak adattárházat építeni a siló mellé. 

 

2.9.3 Nyomdaipar 

 

2.9.3.1 Az Európai nyomdaipar 

 

Az Intergraf legújabb – főként 2009-es adatokra épülő – összesítése szerint az 

európai nyomdaipar mintegy 88 milliárd eurós forgalmat bonyolít le. A nyomdaipari 

cégek száma közel 119 ezer, az iparágban foglalkoztatottak száma pedig 
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meghaladja a 725 ezer főt (www.intergaf.eu/Europe and the Printing 

Industry/Statistics). Az európai nyomdaipar erősen szétaprózódott: az ipari 

struktúra jellemzője, hogy a vállalkozásoknak több mint 85%-a olyan kis- és 

középvállalkozás, amelyekben az alkalmazottak száma kevesebb mint 20 fő. 

 

A nyomdaipari piac alapvetően európai piac – a jelentősebb nyomdák 

többsége, méretüktől függően, exporttevékenységet is folytat. Ez a kis 

nyomdákra is hatással van, hiszen azok egyre gyakrabban konfrontálódnak a 

saját piacaikon aktivizálódó külföldi versenytársakkal. A közép- és kelet-európai 

volt szocialista országok közül Lengyelország, Horvátország, Szlovákia, 

Észtország és Magyarország közel azonos szinten van: az egy főre eső éves 

nyomdaipari forgalom az említett öt országban átlagosan 62 ezer euró/fő (ez 290 

Ft/euróval számolva: 19 millió Ft/főnek felel meg). Ez az átlagos teljesítmény 

azonban csak mintegy fele Olaszország, Németország vagy Finnország hasonló 

teljesítményének és csak közel egynegyede a „listavezető” Belgium (212 ezer 

euró/fõ) teljesítményének. 

 

12. táblázat - Nyomdaipar az EU-ban 

Országok Forgalom, 

millió 

euró/év 

Cégek 

száma 

Alkalmazottak 

száma 

Ausztria 2090 995 19176 

Belgium 9462 4972 16924 

Bulgária 274 1195 9585 

Cseh Köztársaság 1608 8994 18089 

Dánia 1506 1069 9594 

Egyesült Királyság  12965 14055 106255 

Észtország 159 279 2554 

Finnország 1499 1197 11185 

Franciaország 10694 14987 74259 

Hollandia 4996 9620 91927 

Írország 571 920 4657 

Lengyelország 2080 8186 92220 

Lettország 194 422 9061 
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Litvánia 127 949 9787 

Magyarország 950 3695 15211 

Németország 20405 10901 154068 

Olaszország 11422 16901 82299 

Portugália 1241 9200 19695 

Románia 649 2165 18502 

Spanyolország 7781 14427 69512 

Svédország 2964 91781 6822 

Szlovákia 991 245 6225 

Szlovénia 448 1219 4921 

EU összesen 87949 118980 725378 

Horvátország 546 1905 8692 

Norvégia 1287 1911 7099 

 

2.9.3.2. Jövő - fenntarthatóság 

 

Az IKT és a papírfogyasztás közötti kapcsolat rendkívül összetett, amelyet 

számos ún. megatrend befolyásol. Ilyenek a demográfia, a gazdaság, az oktatás, 

a kommunikáció, és a környezet védelem. Néhány információ, adat ezekkel 

kapcsolatban. 

 

Demográfia: Míg 1980-ben még csak 4,4 milliárd ember élt a Földön, addig 2010-

ben ez a szám már meghaladta a 7 milliárdot, és a prognózisok szerint 2040-ben 

már több mint 9 milliárd lesz. Gazdaság. Jelenleg rendkívül nagy különbség van 

a világ fejlett és fejletlen országainak helyzete között. A nagy kérdés az, hogyan 

alakul majd ez a jövőben. 2010-ben például a világ második és negyedik 

legnépesebb országában a papírfogyasztás a következő volt: India: 9,3 kg/fő/év, 

USA: 236 kg/fő/év. Ugyanebben az évben három nagyságrendbeli különbség volt 

a világ legtöbb és legkevesebb papírt felhasználó országa között (Luxemburg: 

409; Kongói Demokratikus Köztársaság: 0,24 kg/fő/év).  

Oktatás: Mindannyian tapasztaljuk azt, hogy milyen hihetetlen mértékben nő az 

elektronikus kommunikációs eszközök (okostelefonok, táblagépek) 

használata. Az Egyesült Államokban a két éven aluliak 38 százaléka már azelőtt 

elsajátítja a táblagépek, az okostelefonok kezelését, mielőtt beszélni kezdene. Két 
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évvel ezelőtt ez az arány még csak 10 százalék volt. 2013-ban a 0-8 év közötti 

amerikai gyerekek több mint egynegyede olvasott könyvet e-könyvolvasón vagy 

táblagépen. A tanulmány megállapításai között mindemellett az is olvasható, hogy 

az elektronikus olvasás még jóval kevésbé gyakori, mint a nyomtatott könyv 

olvasása. Vajon mit hoz a jövő? Valóban el fog tűnni az oktatásból és általában 

az olvasásból a papír alapú könyv? Jelenleg az látható, hogy e tekintetben 

jelentős különbség van USA és Európa között. 

 

Az említett bonyolult kapcsolatok következménye, hogy az internethasználat és a 

papírfogyasztás között nincs olyan általános érvényű összefüggés, amely alapján 

azt lehetne mondani, hogy az előbbi növekedése egyértelműen csökkenteni fogja 

a papírfelhasználást. 

 

Az ugyan kétségtelen tény, hogy nem csak a 2008-ban indult gazdasági válság 

miatt változott és változik a papír- és nyomdaipar helyzete, de a „a papír alapú 

információ már nem korszerű, közeledik a Gutenberg-galaxis vége” típusú 

kijelentések komolytalanok és ártalmasak is. A fiatalok körében például azt a 

hamis látszatot keltheti – és sajnos vannak jelei annak, hogy már keltették is –, 

hogy nincs perspektívája annak, hogy nyomdaipari szakmát tanuljanak, 

nyomdaipari területre pályázzanak. 

 

Tudomásul kell venni, hogy elmúlt a korábbi nagy növekedés időszaka, de nem 

kell temetni a nyomdaipart. Ugyan nem fog visszatérni az a „boldog nyomdaipari 

időszak”, amelyben a növekedés például Magyarországon 21%-os volt évente, de 

a változó igényekhez igazodó rugalmas reagálással a papír- és nyomdaipar 

a jövőben is verseny- és profitképes tud maradni. 

 

A világ nyomtatási piacán 2013–2018 között átlagosan két százalékos növekedés 

várható (CAGR = 2%). Ezt az átlagos növekedési értéket azonban 

termékcsoportonként és régiónként jelentősen különböző növekedési, illetve 

csökkenési trendek eredője adja. 
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A papír alapú nyomdatermékek jövőjét vizsgálva különbséget kell tenni: 

 

• a nincs e-alternatívája és 

• a van e-alternatívája 

termékek között. 

 

Az elsőbe például a papír alapú csomagolóanyagok, higiéniai termékek tartoznak, 

melyek jövőjét nem veszélyezteti az e-kihívás. 

 

A pesszimista jóslatok általában a második csoportba tartozó nyomdatermékekkel 

kapcsolatban hangzanak el leggyakrabban. A jelenlegi helyzet itt a következő. 

Vannak olyan „kihalt nyomdatermékek”, melyek egyértelműen az e-kihívás 

áldozatai. Ilyenek például a hajdani nagy terjedelmű telefonkönyvek, vagy 

jogtárak. 

 

Vannak „kihalásra ítélt nyomdatermékek”, melyeket nagy valószínűséggel nem 

fognak sokáig használni. Ilyenek lehetnek például a pilóták nyomtatott repülési 

információs és biztonsági anyagai (flight bag), melyeket ma már egyre több 

légitársaságnál iPad-eken tárolt elektronikus anyagok (EFB: electronic flight bag) 

váltják fel. 

 

Vannak olyan e-alternatívával is rendelkező papír alapú nyomdatermékek, 

melyek sorsa ma még nem látható egyértelműen. Ebbe a csoportba tartoznak a 

könyvek, az újságok, a magazinok, de ide tartoznak az OOH-termékek, a 

számlalevelek, direct-mal nyomdatermékek is. 

 

Ádáz kommunikációs csata folyik, amely során gyakran elhangzanak 

valótlanságok is (például: „védd az erdőt, olvas e-könyvet”; kontra: „az 

elektronikus eszközöket nem lehet újrahasznosítani, a papírt igen”), a lényeg az, 

hogy a papír, a nyomat sem gazdasági, sem társadalmi és – legfőképp – sem 

környezetvédelmi okokból nem „idejétmúlt”, belátható időn belül nem fog eltűnni. 
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A pesszimista: „vége a hagyományos nyomdatermékeknek” vélekedéssel 

szemben az elektronikus és a papír alapú információk kiegészítik, sőt gyakran 

erősítik egymást. 

 

A 2010–2014 közötti időszak legfőbb jellemzői, hogy az eredetileg kézműves 

nyomdaipar tevékenysége egyre gyorsuló mértekben es visszafordíthatatlanul, 

egy a virtuális térben szerveződő, számítógépes adatbázis alapú, 

komputerintegrált multimédiás kommunikációvá válik. Emiatt iparunk a digitális 

hálózatok iparszerű üzemeltetése és a teljes körű automatizálás irányába halad. 

Ez az átalakulás határozza meg a várható változásokat, az ipar által felhasznált 

anyagokat, eszközöket, alább részletezett gyártási módszereket, a gyártó 

teljesítményeket, a gyártott végtermékeket, a szakmai szóhasználatot, a fokozódó 

digitálisadat veszélyeztetettséget és az iparunk világpiaci pozícióját és elérhető 

forgalmát. 

 

A globális nyomdaipar éves forgalma az IntertechPira „Novel Application for 

Printing Technologies” című regionális és országonkénti adatcsoportosítású 

tanulmánya szerint, mára meghaladta az egytrillió (10l8) US dollárt. A kedvezőtlen 

gazdasági körülmények ellenére e téren a fejlődés ütemesen egyenletes. Ebben 

jelentős szerepe van az olyan új termékeknek is, mint a nyomógéptermi 

technológiákkal előállított mikroelektronikai alkatrészek és elemek, a 3D 

nyomtatványok, a textil- és az élelmiszernyomtatási technológiáknak, továbbá a 

nanoanyagok és a nanotechnológia nyomdaipari alkalmazásának. A pénzügyi 

világválság csökkentette a nyomdaüzemek számát, hatására a megmaradó 

nyomdák munkaellátottsága és termékminősége javult. A világválság a 

keresletcsökkenés miatt mérsékelte az inflációt, valamint az alap- és segédanyag 

költségeket is. 

 

A címke- és a csomagolóanyag digitális nyomtatás (köztük kiemelten a flexibilis 

csomagolóanyagoké.) 2014-bene, az IntertechPira szerint, globálisan 6,8 

milliárd US dollárt profitál. Ezért ez a szakterület akar stratégiai húzóágazatnak 

is tekinthető. Jelentős bevétel növekedés várható az újgenerációs 

rádiófrekvenciás csomagolóanyagok, a 3D grafikai megoldások, az elektronikus 

festek és az elektronikus papír széleskörű alkalmazása következtében, mely 
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utóbbi a pénzügyi válság és az ipari bevezetéséhez szükséges költséges 

infrastruktúra igénye miatt – egyelőre – nem vart lassú ütemben terjed.  

 

Az ipari dekoratív nyomtatás jövője és globális árbevétele, az említett tanulmány 

becslései szerint, a címke- és csomagolóanyag-nyomtatás trendjeit követve a 

2010–2014-es időszakban közel azonos módon alakul. 

 

A nyomtatott üzleti kommunikáció nyomtatványai (Printed Business 

Communications) fogalma alatt az olyan kül- és beltéri, többségében reklám 

jellegű nyomtatványok értendőek, amelyek a gyártó és forgalmazó árucikkeivel, 

az azokhoz fűződő szerviztevékenységgel kapcsolatos marketing és promóciós 

információkat eljuttatják a potenciális vevőkorhoz, felhasználókhoz. 2003-ban a 

globális eves forgalom ebből 59 milliárd US dollár volt, de 2009-re mar 51,8 

milliárdra csökkent. Ez a változás is számszerűen jól kifejezi a nyomtatott 

reklámbevételek globális csökkenésének tendenciáját, a szilárd adathordozós 

(CD, DVD), a tv- és rádióreklám, továbbá az internet hatását. A Global Print 

Monitor 2013-ig az online közvetítésű internetes és elektronikus videoreklám-

forgalmat az USA területén, az eddigi trendek alapján, 2013-ra már csak 1,9 

milliárd, ami szintén a nyomdaiparnak hiányzik majd. 

 

2.9.3.3 Nyomda logisztika 

 

Az egyedi logisztikai szolgáltatása segítségével költséghatékony, rugalmas és 

praktikus megoldást jelent nyomdai anyagok tárolására. Legyen szó 

marketinganyagról vagy ügyviteli nyomtatványokról, papírokról. A fizikai 

raktározás mellett lehetőség van a nyomdai anyagok házhoz szállítására, 

egyedi csomagolásra. A modern kor követelményeinek megfelelően 

raktárkészletét online módon nyomon követhető.  

 

Logisztikai szolgáltatás támogatja a tárolással és a folyamatos ellenőrzéssel 

kapcsolatos funkciókat. Így az ügyfeleket a lehető legtöbb területen segíti 

munkájukban. Ez a nyomdai munkák mellett kiterjed az összes nyomdai 

tevékenységhez szükséges szolgáltatásra.  
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Logisztikai szolgáltatás ezen köre azok számára jelent hozzáadott értéket, 

akik aktív marketing tevékenységet folytatnak és ehhez nagy mennyiségű 

nyomdai marketinganyag szükséges, illetve azoknak, akiknek ügyviteli 

tevékenységük magas szintű nyomtatvány felhasználással jár.  

 

Az elektronikus termékkód szolgáltatóját az EPCglobal nemzetközi szervezete, 

amely a rádiófrekvenciás azonosítókban használt elektronikus sorszámokért és a 

szabványstruktúra fejlesztéséért felel. 

 

Az EPCglobal az ország- és ágazati határokat átlépve a rádiófrekvenciás 

technológia egységes használatára fejleszt ki standardokat a teljes ellátási 

láncolat mentén. Az EPC nemzetközi információs hálózatként a gyártók, 

kereskedők, szolgáltatók és fogyasztók érdekében a termékadatok hatékony és 

biztonságos cseréjét is lehetővé teszi. Hivatalos EPCglobal szolgáltatóként a 

tagok jogosulttá válnak egyedi sorszámok létrehozására és az RFID-alapú 

azonosítókba történő kódolására. A technológia elterjedésével számtalan 

alkalmazási terület lehet, a dokumentumkövetéstől a tömegközlekedés 

elektronikus jegyeinek, bérleteinek bevezetésén át az árukövetés 

automatizálásáig. 

 

Magyarországon a rádiófrekvenciás azonosítási eljárást (RFID) a 

biztonságtechnikai és automatikus azonosítással - beléptetőrendszerekkel - 

foglalkozó cégek már hosszú évek óta alkalmazzák, ám a logisztikai célú 

felhasználás csak az elmúlt pár évben került a figyelem középpontjába. A 

logisztikai cégek jelentős megtakarítást érhetnek el a rádiófrekvenciás rendszer 

alkalmazásával, külföldi példák alapján a költséghatékonyság átlagosan 10-30 

százalékkal növelhető. A legtöbb magyar logisztikai vállalat egyelőre csak a 

gyűjtőegységek azonosítására használja az RFID-címkéket, de a technológia 

fejlődésével, ára csökkenésével pár éven belül eljuthatnak a termékszintű 

azonosításig is. 
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A második generációs, nagy sebességű logisztikai felhasználásra optimalizált 

RFID-megoldás már az EPCglobal számozási szabványára épül. A raklapon lévő 

dobozok és ládák mindegyikét egyedi RFID-címkével látják el, amelyeket az 

adatgyűjtő kapu a raklap áthaladásakor egyszerre olvas le. A megoldás olyan 

nagy áruházláncoknál alkalmazott technológiával kompatibilis, mint a Wal-Mart, a 

Metro vagy a Tesco. A társaság K+F tevékenysége keretében az RFID-del 

kapcsolatos kutatások az előző években hangsúlyossá váltak, a cégnél több 

kísérleti projekten is dolgoznak, az eredményeket ez évtől várják. Az előrejelzések 

szerint az új technológia nagymértékű előretörése várható. Az elmúlt években a 

nyomdák a logisztika, a gyártástechnológiai folyamatok és az egészségügyi 

szolgáltatások követése területén (kórház-informatika és költségfigyelés) speciális 

megoldásokat dolgoztak ki, így középtávon akár piacvezető szerepet is elérhetnek 

a magyar és a regionális piacon egyaránt. 

 

 

2.10 Triple Helix Békéscsabán 

 

2.10.1 Triple Helix modell 

 

A Triple Helix modell három szféra, az egyetemi-tudományos-, a gazdasági szféra 

és a kormányzati szervek hármas kapcsolatán keresztül alkot komplex innovációs 

elméletet. Fő megállapítása, hogy e három egység folyamatos kommunikációja 

biztosítja mindhárom szektor fejlődését, a tudásteremtő régiók kialakításához 

ezek a feltételek elengedhetetlenek. 
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36. ábra - Egyetem, ipar, kormányzat Triple Helix modellje 

Forrás: Ezkowitz és Leydesdorff (2000) 

 

Az egyetem fokozott szerepe a tudásalapú gazdaságfejlesztésben jól 

megfigyelhető regionális szinten, ahol számos módon fejtheti ki aktivitását: 

biztosítja a tudásteret, a technológiaalapú vállalatok inkubációjának 

erőforrásait; a konszenzus teret, vezető szerepet az önkormányzattal, 

kormányzattal és iparral történő együttműködés kialakításában; valamint az 

innovációs teret, új szervezeti formák kialakítását. Az egyetem vállalkozóvá 

válása, valamint vállalkozásoktatási szolgáltatás nyújtása révén közvetve 

nagymértékben hozzájárulhat a regionális versenyképesség növeléséhez. 

Továbbá, regionális szinten különösen felértékelődnek az egyetem köré 

szerveződő kooperációs hálózatok. 

 

A helyi húzóágazatok ugyanis kinyilvánított fejlesztési igényekkel tudnak 

helyben fellépni, amelyek beépülnek egyrészt a helyi gazdaságpolitikába, 

másrészt az egyetem képzési irányaiba. Továbbá megfelelő mennyiségű 

kutatási megbízással tudják ellátni az egyetemet, amelynek az adott terület a 

fő profiljává válhat.  Ugyanakkor európai példák igazolják, hogy az egyetemi spin-

off vállalkozások gazdasági hatásai nem elégségesek ahhoz, hogy az egyetem a 

helyi gazdasági húzóágazat létrejöttének kiindulópontjaként beindítsa az 

innováció öngerjesztő folyamatát, ehhez ugyanis elengedhetetlenül szükséges 

néhány meghatározó cég jelenléte. 
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A szektorok közötti folyamatos kommunikáció biztosítja mindhárom szektor 

fejlődését. A szervezeti korlátok lebontása szorosan kapcsolódik a 

szervezetekben dolgozó emberek értékrendje közötti különbségek 

mérsékléséhez. A modell kereteiben gondolkozva ezen a területen is meg kell 

kísérelni valamilyen beavatkozást a folyamatos kommunikáció interakciókon 

keresztüli tanulás alaptényezője. Ezért a „vállalat-vállalat” közötti interakciók 

kiterjeszthetők szektor-szektor közötti interakciókká, amelyek szintén a 

gördülékenyen működő széles hálózatok irányába hathatnak.  

 

Ha a partnerek mindegyike felismeri a közös érdekeket, egy rendkívül 

dinamikusan fejlődő kapcsolati háló alakulhat ki a különböző stakeholderek 

között. Gyakorlatilag három érdemi szereplő különíthető el az együttműködés 

keretein belül. 

 

2.10.2 Együttműködés Békéscsabán 

 

Az együttműködés alapjaként, a térség innovációs potenciálja számára fontos 

tényezőket az alábbi pontokban foglalhatjuk össze:  

 

 finanszírozási források, célzott és hatékony pályázati rendszerkialakítása, 

 oktatás fejlesztése (műszaki vonal), mind közép, mind felső szinten 

 magasabb munkabérek, 

 hatékony lobby tevékenység, 

 szoros kapcsolattartás a vállalkozások és a politikai szereplők között, 

 infrastruktúra fejlesztése, 

 kiszámítható gazdasági környezet, 

 felkészült szakemberek helyben tartása és visszacsábítása, 

 adminisztrációs terhek csökkentése. 
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Az egyetem-gazdaság-önkormányzat közötti együttműködés eredményeit az 

alábbiakban foglalhatjuk össze. 

 

 Tudásalapú társadalomban az innovációban és gazdasági fejlődésben 

meghatározó szerepe van az egyetemeknek. 

 Tudástranszfer új formái. 

 Új intézményi perspektíva: vállalkozói egyetem. 

 Hagyományos szerepeken túllépő partnerek. 

 

Az egyetemen fellelhető szellemi kapacitás rendkívül jól hasznosítható az 

együttműködések keretein belül. A kooperáció következtében egyre nagyobb 

jelentőséget kapnak a részben vagy egészben a profitorientált szféra által 

finanszírozott kutatások. Másrészt a profitorientált szféra egyértelműen 

elsődleges hasznosítójává válik az eredményeknek. A kutatási igényeit helyben 

kielégíti az egyetemi és a finanszírozási kondíciók is kedvezőek, az esetek nagy 

hányadában közösen finanszírozzák a projekteket a különféle kutatási 

egységekkel, és közösségi támogatásokat is kapnak (hazánkban ez különösen 

fontos pl. az uniós források tekintetében). Végül, a települési és regionális 

döntéshozók (közösségi szektor) egyrészt segítséget nyújthatnak az egyes 

projektek finanszírozásában, másrészt – és ezt a tényező legalább olyan fontos, 

mint az előző – bevonhatják az egyetemet a döntéshozatalba, különösen a 

gazdaságfejlesztési döntések esetén. 

 

A Triple Helix modell-rendszerű megközelítésében vizsgálhatjuk, hogy az 

önkormányzat tevékenysége hogyan mozdítja, mozdíthatja elő az egyetem és 

vállalkozások közti együttműködéseket. Elemzéseik alapján a helyzet a 

következőkkel írható le: 

 

 A gazdasági környezetben az önkormányzat szabályozó tevékenységének 

eredményeként már megjelenhetnek az innováció ösztönzői, sőt az 

innovációs együttműködéseket támogató programok és eszközök hatása is 

érzékelhető. A folyamatot elősegítheti a vállalkozói szféra fellendülése és az 

egyetem képzési átszervezése.  
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 Az egyetem és a vállalkozások közti interakciót az önkormányzat az 

innovációs politika eszköztárával – aktívan serkentheti. Cél az innovációs 

rendszer kulcsszereplői, a tudás terjedését segítő (hídképző) intézmények 

kiépülésének, és a különböző tudáselőállító szervezetek közti együttműködés 

előmozdítása, a vállalatok K+F iránti keresletének növelése, a 

technológiatranszfer ösztönzése, az új, technológia-orientált kis- és 

mikrovállalkozások K+F kapacitásainak erősítése, az egyetem-ipar 

kapcsolatok, valamint a nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás 

elősegítése.  

 

 Az önkormányzat eddig a gazdaságnak csak kevés szereplőjét tudta innovatív 

együttműködésre ösztönözni. Az interakciók száma meglehetősen 

alacsony, valójában csak kevés vállalkozás érdekelt az egyetem-ipar 

kapcsolatokban. Igaz ennek legfőbb akadálya a vállalkozások alacsony 

innovativitása. Ebben az értelemben Magyarország nem különbözik a többi, 

kevésbé fejlett országtól, ahol a vállalkozói szektor kapacitása nem elegendő 

az új tudás előállításának ösztönzésére és átvételére. Ugyanakkor az 

egyetemek kínálatának igazodnia kell a vállalkozások keresletéhez; az 

egyetemnek a gazdaság számára közvetlenül hasznosítható tudást kell 

biztosítani, ráadásul az egyetemi szellemi tulajdonjogokat tisztázni 

szükséges. 

 

Az egyetem számára kétségtelen előny, hogy ezek a kapcsolatok hozzájárulnak 

a szűkösen rendelkezésre álló források kiegészítéséhez. További előny, hogy 

a kutatási együttműködések segíthetik a projektekben résztvevő, végzős hallgatók 

elhelyezkedését, az új tudományos eredmények pedig azonnal és közvetlenül 

kerülnek be az oktatási folyamatba.  

 

Úgy látjuk, hogy az egyetem-ipar kapcsolatokban mindkét fél számára az 

eredmények vannak túlsúlyban, az együttműködések fokozása mindkét, illetve 

mindhárom félnek alapvető érdeke.  
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Az önkormányzati szándék egyértelműen a szektorok közti együttműködések 

javításának irányába mutat, az átütő erejű eredmények elérésének azonban ma 

még komoly financiális, strukturális és kulturális akadályai vannak. 

 

Úgy látjuk, hogy a vállalkozó egyetem koncepcióját az önkormányzat a Triple Helix 

egyik pólusaként azzal tudja a leghatékonyabban támogatni, ha bizonyos 

felsőoktatással kapcsolatos feladatokat támogatja és az önkormányzati 

szándékot artikulálja. Az önkormányzat Triple Helix-beli adekvát szerepe egy 

tudásalapú helyi gazdaságfejlesztési stratégia kialakításában és koordinálásában 

rejlik, a stratégia végrehajtása során viszont előtérbe kell engednie a modell másik 

két résztvevőjét, az egyetemi és az üzleti szektort.  

 

Hozzáadott érték növelését akadályozó tényezők lehetnek a vállalakozásoknál:  

 

 szakember hiány, 

 műszaki tudás hiánya, 

 menedzsmentképességek hiánya, 

 K+F pályázati együttműködés más cégekkel, kutatóintézetekkel, 

 innovációmarketing hiánya, 

 marketing, 

 duális képzés kiforratlansága, 

 forráshiány, 

 jogi kérdések (szellemi tulajdon kérdése), 

 

A hozzáadott érték növeléséhez elengedhetetlen feltételei  

 

 széles szakmai és nyelvtudással rendelkező szakemberek megléte, 

 új technológiák megismerése, 

 innovációs termékfejlesztés, gyártási folyamatfejlesztés, 

 K+F+I ráfordítások növelése, 

 a termelékenység emelése, 

 megújuló energia népszerűsítése, 
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 a cégek szolgáltatási palettájának szélesítése. 

 

Mindezek tükrében a Triple Helix szereplőinek (Szent István Egyetem, BMJV 

önkormányzata és a vállalkozások) kooperációjában meg kell valósulnia a: 

 

1. Tudástárak létrehozásának – oktatói publikációs adatbázisok, egyetemi 

repozitóriumok és adattárak létrehozása, egyetemi tudástérképek készítése, 

kutatási és szolgáltatási portfólió elkészítése, alumni rendszer kiépítése; 

 

2. A tudáshoz való hozzáférés segítésének – web alapú tudásportálok és 

kommunikációs eszközök kiépítése, technológiai és tudástranszfer irodák 

kialakítása, e-learning projektek, e-learning rendszerek bevezetése, vezetői 

információs rendszerek fejlesztése; egyetemi könyvtárak fejlesztése és 

átalakítása, tanulási és oktatási központok létrehozása; 

 

3. A tudáskörnyezet, a szervezeti kultúra fejlesztésének – konferenciák és 

workshopok tartása, az oktatók képzése, alumni rendszerek kiépítése; 

 

4. A tudás, mint vagyon elismerésének és menedzselésének – szellemi 

tulajdonvédelmi szabályzatok létrehozása; minőségbiztosítási rendszerek 

bevezetése. 

 

2.10.3 SZIE regionális szerepe 

 

A Szent István Egyetem regionális elkötelezettségét az alábbiak mutatják: 

 

 Az egyetemi kar hallgatói az adott régióból érkeznek és a diplomájuk 

megszerzése után is a régióban maradnak. Ennek előfeltétele egyrészt az, 

hogy legyen megfelelő számú potenciális munkahely a friss diplomások 

számára, másrészt pedig, hogy az egyetem képzési és továbbképzési 

programjaival, K+F és egyéb innovációs tevékenységével a régió 

gazdaságának igényeit elégítse ki;   
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 Az együttműködés mindhárom fél számára hasznos, hiszen a régió 

munkaerőpiaca megfelelő számú és összetételű, képzett munkavállalóhoz jut, 

az egyetem pedig ellentételezésként a régió és gazdasága sokoldalú 

támogatását élvezheti;  

 

 Az együttműködés nem szűkíthető le egyetlen célra, az 

oktatás−kutatás−gazdaságfejlesztés funkcióhármasát egyaránt be kell töltenie. 

A 21. század globálisan jelentkező új kihívásainak ugyanis csak egy tanuló 

egyetem által támogatott tanuló régió tud megfelelni, amely a felek aktív, 

sokoldalú, állandóan megújulni képes együttműködését feltételezi;  

 

 Az egyetemen felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag arra 

predesztinálja az intézményt, hogy aktívan vegyen részt a régiót érintő 

fejlesztési programokban.  

 

 A regionális elkötelezettségű egyetemtől az önkormányzat és a közvélemény 

joggal várja el, hogy az egyetemi infrastruktúra és alkalmazotti állomány 

kvázi helyi tőkeként támogassa a helyi gazdaság fejlődését, segítse a 

közösségi problémák megoldását. Ehhez viszont regionális jellegű képzésre és 

kutatásra, nyitott, innovatív vezetésre, és sokkal hangsúlyosabb kapcsolati 

politikára van szükség. Ezt a jelenlegi autonóm tanszéki egységekre tagolódó, 

a tanszékközi együttműködésektől elhatárolódó, poroszos egyetemi szervezet 

– melyen a névleges „intézeti” átalakulás érdemben nem változtatott – nem 

teszi lehetővé. A tanuló régió tanuló egyeteme rugalmas szervezetet feltételez, 

amely nemcsak a környezeti változások követésére képes, de kész akár elébük 

is menni.  

 

Az egyetem elvárásai általában az alábbi célok körül csoportosulnak: 

 

 az egyetemi szellemi tulajdon kihasználásának elősegítése, 

 a kutatási bevételek növelése, 

 a szerződéses kutatási kapcsolatok elősegítése,  
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 a végzős hallgatók gyakorlati helyeinek, elhelyezkedésének elősegítése, 

 mérnökhallgatók és Ph.D. hallgatók számára képzési lehetőség 

biztosítása, 

 lehetőség biztosítása az egyetemi oktatási tematikának a tudás-alapú 

vállalatokkal való informális egyeztetésére, 

 a telek és/vagy az épületek bérbeadásából bevételek biztosítása, 

 az egyetemnek, mint a regionális gazdaságfejlesztés fontos tényezőjeként, 

hírnevének növelése. 

 

A Triple Helix versenyképessége abban rejlik, hogy az egyetem-ipar-

önkormányzat közötti együttműködés elősegítésén keresztül gazdasági 

növekedést generál. Az egyetem, az ipar és az önkormányzat, a Triple Helix 

funkcióinak átalakulása megtörténik, ahogy az intézmények egyre jobban átveszik 

a másik szerepét. A Triple Helix a szektorok fúziója: az egyetem működtethet 

tudásparkot és üzleti inkubátorokat. A vállalatok kutatási tevékenységeket 

folytatnak, viszont az alapkutatásokat kormányzati intézmények finanszírozzák. A 

kormányzati és non-profit szervezetek együttműködhetnek üzleti- vagy oktatási 

tevékenységekben.  

 

2.10.4 Helyi gazdasági hatások 

 

A Triple Helix-en belüli együttműködés célja a stratégiai és különösen a már 

megjelölt három témában vezessék a kutatásokat, és ez által maximalizálják a 

kutatásokból származó hasznokat növelve az emberi ismeretek mennyiségét, 

és hozzájárulva a jobb közösségi politikákhoz, gazdasági fellendüléshez, 

társadalmi kohézióhoz, nemzetközi fejlődéshez, közösségi identitáshoz, az 

általános életszínvonal javulásához. 

 

Az egyetem helyi gazdaságfejlesztési hatásai két csoportra oszthatók: kínálati, 

illetve keresleti. Az input oldalon megjelenő hatások például az egyetemi kiadások 

(épületek fenntartása, üzemeltetése), egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók 

költései. Ezek a hatások függetlenek az egyetem specifikumaitól (képzések 



 

179 
 

típusa, minősége, K+F tevékenység mértéke stb.), minden egyetemi városban 

megfigyelhetők 

 

Az output oldali hatások, mint például kvalifikált munkaerő, egyetemi oktatók, 

kutatók K+F tevékenysége és azok gazdasági hasznosítása már nem jelenik meg 

automatikusan, hanem tudatos egyetemi stratégia és helyi gazdaságfejlesztés 

eredményei. Itt nagy szerepe lehet az egyetem erőteljes vállalkozásfejlesztési-

vállalkozásoktatási szerepvállalásának mind az egyetemről kipörgő spin-off 

vállalkozások, mind a hallgatói vállalkozások támogatásában, mind azegyetem-

vállalkozások együttműködésnek kialakításában, mind pedig a K+F 

tevékenységek eredményeinek piacosításában. 

 

Az egyetem és a vállalatok közötti interfész tartalmának meghatározó elemei: 

 

 A vállalat az egyetemi kutatás megrendelője, vagy a kutatási eredmény 

felhasználója lehet. 

 

 A vállalat potenciális foglalkoztatója lehet a végzős diákoknak. 

 

 A vállalat az egyetemre informális műszaki tanácsadóként tekinthet. 

 

 Az egyetem a vállalat számára rendelkezésre bocsáthatja laboratóriumi 

infrastruktúráját. 

 

 Növekedhet az egyetem és a vállalatok közötti mobilitás, az egyetem a 

vállalati szakértők számára oktatási lehetőséget biztosíthat, illetve az 

egyetemi oktatók-kutatók a vállalatoknál valósíthatják meg innovációs 

elképzeléseiket. 

 

 Ösztönzőleg hathat a betelepülni szándékozó új vállalkozások számára. 
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Egyetemi- vállalati együttműködések lehetséges lépcsőfokai: 

 

 Állás-és gyakorlati helyek közzététele, állásbörzén részvétel. 

 Céges előadás/rendezvény az egyetem falain belül (egyszeri alkalom). 

 Oktatásba bekapcsolódás (rendszeres). 

 Közös egyetemi-vállalati szervezeti egységek létrehozása. 

 Közös laborok, kutatási projektek, infrastruktúra. 

 Felmérések a munkaerő-piaci igényekre vonatkozóan 

 

Együttműködések lehetséges eszközei 

 

 Szakmai gyakorlatok 

 Duális képzés  

 K+F: vállalati tanszéki csoportok, közös laborok 

 Közös pályázatok, projektek, kutatási együttműködések: 

Tudásmenedzsment Központ Kutató Központok 

 Szakmai rendezvények 

 

- Állásbörzék, különböző projektek 

- Szakmai napok, gyárlátogatások 

- Hallgatói helyi és országos konferenciák 

- Esettanulmányi versenyek 

- Életpálya programok 

- Karrier tanácsadás, kurzusok 

- Start-up, Spin-off vállalkozások alapítása 

 

 Vállalati ösztöndíjak 

 

 Vállalati professzor rendszer 
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Békéscsaba város jelentősége a modellben 

 Hely biztosítása 

 

– Infrastruktúra (építkezések, fejlesztések) –megfelelő bázis biztosítása 

– Támogató jogi környezet (adózási feltételek, támogatások nyújtása, 

stb.) 

– Folyamatos konzultáció az ipari partnerekkel (befektetői igények és 

munkaerő-piaci kínálat összehangolása) 

– Interaktív kiállítási központ kialakítása 

 

 Közös megjelenések (pl. Szakmai Kiállítás, pályaválasztási rendezvények) 

 Életpálya-modell (műszaki élet pályakiemelt prioritása, 

Szemléletformálás, pályaorientáció) 

 Belépés előtt álló fiatalok közös megszólítása 

 Túlmutat a gazdasági kapcsolatokon (kiváló oktatási intézmények, 

lakásállomány, sokszínű kulturális kínálat, sportolási lehetőségek, élhető 

városi környezet) 

 

2.11 Összefoglalás 

 

2.11.1 Tudásmenedzsment 

 

A felsőoktatási intézményen belüli tudás menedzselése az intézmény egyik 

legfontosabb feladata, mert ilyen módon biztosíthatja az innovációhoz, a 

versenyképességhez szükséges tudás feltárását, és megosztásának feltételeit. A 

tudásmenedzsment stratégia egyrészt iránymutatásul szolgál a szervezet tagjai 

számára, másrészt a megfogalmazott célok elérésének módját határozza meg. 

A tudásmenedzsment a szervezet számára akkor hasznos, ha nem önmagában 

működik, hanem beépül a szervezet és a tagok életébe, a tevékenységekbe. A 

gazdaság számára az innovatív tudás birtoklása fontos, amely nemcsak a 

diákoknak átadott tudást jelenti, hanem a tudásátadó, a tanár innovatív és 

naprakész tudását is. A felsőoktatási intézmények minőségét meghatározza, a 
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vállalatokhoz hasonlóan, az oktatók által birtokolt és természetesen megosztott 

tudás.  

A kooperáció, a hálózatok kialakítása elősegíthetik az ismeretek elterjesztését, 

kölcsönös cseréjét, alkalmazásuk sokoldalú bemutatását; az erőforrások 

hasznosításának új lehetőségeit, alternatív, illetve együttes felhasználásuk 

előnyeit. 

Az egyetemek egyidejűleg létrehozói az új ismereteknek, elterjesztői a tudásnak 

és növekvő mértékben előállítói a piacképes innovatív termékeknek és 

szolgáltatásoknak, így potenciálisan meghatározó szerepük van a gazdasági 

fejlődésben. 

A nemzetközi példák, tapasztalatok szerint az egyetemek - különösen az egyetemi 

kutatások - szerepe kiemelkedő fontosságú a különböző országok regionális 

innovációs rendszereiben. Egy arányosan fejlődő, kiegyensúlyozott gazdaság 

számára fontos a felsőoktatási intézmények regionális szerepvállalása, az 

egyetemek regionális fejlesztésbe való bekapcsolása. A cél mindenütt azonos, a 

tudás áramlásának és a technológia vállalati elterjedésének (tudománygyakorlat) 

elősegítése. 

Az EC jelentésben megfogalmazottak szerint az egyetemeknek úgy kell – 

különösen a kutatással kapcsolatos – tevékenységük helyénvalóságát 

kommunikálni, hogy a tudást megosztják a társadalommal, és intenzívebbé teszik 

a párbeszédet valamennyi érdekelt féllel 

A gazdaság számára az innovatív tudás birtoklása fontos, amely nemcsak a 

diákoknak átadott tudást jelenti, hanem a tudásátadó, a tanár innovatív és 

naprakész tudását is. A felsőoktatási intézmények minőségét meghatározza, a 

vállalatokhoz hasonlóan, az oktatók által birtokolt és természetesen megosztott 

tudás. A tudás, mely megosztás által állandóan megújul, és újabb tudást hoz létre. 

A felsőoktatás az a terület, ahol a karbantartott tudás talán a legfontosabb 

A tudásmenedzsment gyakorlati alkalmazásához nagyfokú technológiai 

beruházásokra is szükség van, de a tudásgazdálkodás nem egyenlő egy 

tudáskezelő szoftver bevezetésével. A tudásmenedzsment célja olyan szervezeti 

kultúra kialakítása, amelyben a tudás megosztása, a folyamatos tanulás és 

ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi 

munkafolyamatok szerves részét képezik. 
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A tudásmenedzsment valójában nem a tudás menedzselését jelenti, hanem 

sokkal inkább a tudásátadás folyamatának a menedzselését. 

 

Az egyetemek egyidejűleg létrehozói az új ismereteknek, elterjesztői a tudásnak 

és növekvő mértékben előállítói a piacképes innovatív termékeknek és 

szolgáltatásoknak, így potenciálisan meghatározó szerepük van a gazdasági 

fejlődésben. 

 

2.11.2 K+F+I Magyarországon 

 

A magyar kutatási technológiai szektor igen jelentős mértékben vesztett erejéből. 

A nemzeti és regionális innováció feltételeinek javítására, a korábbinál nagyobb 

hangsúlyt fektető gazdaságpolitika - a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe 

véve - megfelelő eszköznek bizonyulhat hazánk számára is. A K+F jellemzői: 

 

 A kutatás-fejlesztésre szánt források összege a számottevő bővülés 

ellenére nemzetközi összehasonlításban még mindig az alacsonyabbak 

közé tartozik. 

 

 A relatív rangsorban élen álló országok mindegyikében a K+F kiadások 

forrásainak megoszlása tekintetében a vállalkozások súlya a domináns, 

tehát az üzleti szektor ez irányú tevékenysége a meghatározó. 

Magyarországon is hasonló helyzet figyelhető meg, ennek ellenére a 

ráfordítások aránya jóval kisebb. 

 

 A GDP-hez viszonyított K+F-ráfordítások nagysága alapján a vizsgált öt 

évben mérséklődtek a területi különbségek, 2011-ben a legkedvezőbb 

helyzetű és a legalacsonyabb mutatóval rendelkező régió között 2,8-

szoros. 

 

 A kutató-fejlesztő helyek száma 2007 és 2011 között tovább nőtt az 

országban. Természetesen régiónként eltérő mértékben, de 

összességében az arányok nem mutatnak jelentős változást.  
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 A kutatóegységek szektorok szerinti csoportosítását vizsgálva az időszak 

folyamán a vállalkozási szektor térnyerése figyelhető meg a felsőoktatási 

és az államháztartási rovására. 

 

 A K+F-ben foglalkoztatottak száma szektoronként és régiónként 

eltéréseket mutat, ami különbözik a kutatóhelyek számának összetételétől, 

az államháztartási szektor e tekintetben ugyanis nagyobb, a vállalkozási és 

a felsőoktatási pedig kisebb hányadot képvisel. 

 

 A felsőoktatásban kutatással foglalkozók aránya a nagyobb egyetemi 

centrumokkal rendelkező régiókban kimagasló. Dél-Dunántúlon az összes 

K+F-ben dolgozó több mint kétharmada koncentrálódott ide, míg a kutatók, 

fejlesztők esetében már háromnegyedes a szektor részesedése. 

 

 A hazai kutatás-fejlesztési szektor szerkezete több szempontból szemlélve 

is nagyon erősen polarizált. A kutatóhelyek földrajzi megoszlása 

aszimmetrikus, a kutatóhelyek fele a Közép-magyarországi régióban van.  

 

 A ráfordítások tekintetében még kiugróbb a Közép-magyarországi régió 

szerepe a konvergencia régiókhoz képest.  

 

 Magyarországon 29 879 külföldi érdekeltségű vállalkozás működött (2011). 

Területi elhelyezkedésükre erős közép-magyarországi koncentráció 

jellemző, a szervezetek több mint héttizedének székhelye (21 365) itt 

található 

 

 Tízezer lakosra átlagosan 30 külföldi érdekeltségű vállalkozás jutott, ami 

Budapest kiugró értékének következtében Közép-Magyarországon az 

átlagosnál 2,4-szer magasabb volt. 

 

 Az alapkutatások hányada (2011) a Dél-Dunántúlon kiugróan magas (48%) 

volt, emellett Észak- és Dél- Alföldön múlta felül az átlagost. 
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2.11.3 Területi jellemzők 

 

 A keleti országrészen belül a Dél-alföldi Régió gazdasági fejlettsége a 

legmagasabb, de pozíciója folyamatosan romlik. A folyamat különösen igaz 

Békés megyére. 

 

 Az országos átlaghoz képest a régió mindhárom megyéjében csökkent a 

fajlagos GDP aránya, mivel a növekedés üteme az országostól szinte 

folyamatosan elmaradt. 

 

 A rendszerváltozás óta százezer fővel csökkent a régió népessége, 

számában és arányában a legnagyobb fogyást Békés megye szenvedte el. 

A foglalkoztatási arány mindhárom megyében 48%. 

 

 A Dél-Alföld – Közép-Magyarország után – a legkisebb 

településállománnyal rendelkező régió: az ország településeinek 8,1 

százaléka található itt. 

 

 A régióban az országos GDP kevesebb, mint kilenc százaléka, az egy főre 

eső GDP értéke pedig az országos átlag csupán kétharmada. 

 

 A 2008 és 2010 közötti változásokat figyelembe véve azonban pozitív 

fordulatot tapasztalható. 2008-ban még a régióba irányuló beruházások 

egy főre jutó teljesítményértéke az országos átlag kétharmada körül 

alakultak, ez 2010-re 84%-ra nőtt. Azonban ez időszakban Békés megye 

értéke az országos átlag fele. 

 

 A bruttó hozzáadott érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb a 

mezőgazdaság relatív nagy súlya, hiszen mindhárom megyében két-

háromszorosa az országos átlagénak 

 

 A régió ipari termelésének részesedése az országosból ugyanakkor 

gyakorlatilag változatlan maradt, a megyék esetében viszont érezhető 

változás történt. Békés megyében az ipari termelés 2011-ben a 2001-es 

szint háromnegyedére zsugorodott.  
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 A Dél-Alföldön működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait 

gyakorlatilag 1998 óta folyamatosan romló tendencia jellemzi. Békés 

megye komplex mutatójának értéke több, mint hat éve, Csongrádé pedig a 

válság óta 0% alatti. Bács-Kiskun megyében a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary beruházásainak köszönhetően pozitívabb az üzleti 

hangulat. 

 

 2013-ban a régió egészére jellemző alacsony foglalkoztatotti 

létszámnövekedéssel szemben a TOP 10 gazdálkodóinál 584 fős 

növekedés tapasztalható, amit elsősorban az első helyezett Mercedes-

Benz Manufacturing Hungary Kft. létszámbővítése indukált. 

 

 2013. évben a személyi jellegű ráfordításokon belül a Dél-alföldi Régióban 

a bérköltség 4,7 százalékkal, országosan 2,5 százalékkal haladta meg az 

előző évi értéket. 

 

 A régió béreinek lemaradása a kisebb növekedés hatására fokozódott. 

 

 A Dél-alföldi Régióban  2014 első félévének végén 245 163 adószámmal 

rendelkező működő adóalanyból 27,3 százaléka Békés megyében 

koncentrálódik. 

 

 A Békéscsabai járás természetföldrajzi adottságai az agrárgazdaságnak 

kedveznek. A járás fontos szerepet játszik az ország mezőgazdaságában; 

az agrárszektor súlya a helyi gazdaságon belül azonban egyre 

mérséklődik. 

 

 Békéscsaba a foglalkoztatási szerepkör szerint térségi központi 

szerepkörrel rendelkezik. 

 

 A legnagyobb létszámú vállalkozások a mezőgazdaság és feldolgozóipar 

mellett a textiliparban, a kereskedelemben, valamint a közösségi 

szolgáltatásban dolgoznak. Nagy hagyománya van a térség központjában 

a tégla- és nyomdaiparnak is. 
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2.11.4 Együttműködés 

 

Mivel a tudástermelés legfontosabb bázisát az egyetemi és az akadémiai szektor 

képviseli hazánkban, a magyar nemzeti és regionális innovációs politika 

formálása során nagy figyelmet kell kapnia e tudásbázis - különösen a vidéki 

szellemi központok - minőségi fejlesztésének. 

Az oktatók kutatási tevékenységük révén tudást termelnek, eredményeik 

megjelennek az oktatásban, és a hallgatók végzése után direkt módon a 

gazdaságban is, átadva azt a régió vállalkozásainak 

Az ipar-egyetem együttműködésnek több formája alakult ki Magyarországon is. 

Az interakciók bizonyos formái (így a speciális berendezésekhez való hozzáférés, 

az egyetemi kutatási eredmények rendszeres vásárlása, vagy a közös szellemi 

tulajdonjog) azonban ritkaságszámba megy. 

 

Valójában csak kevés vállalat érdekelt az egyetem-vállalkozás kapcsolatokban. 

Nem túl magas az innovatív és az egyetemeket kutatási együttműködésekbe 

aktívan bevonó vállalatok száma. 

A kooperáció kialakulása és majdani eredményessége nagyban függ a felek 

hozzáállásától, és az innovációs rendszer fejlettségétől. Egy versenyképes, 

innovatív gazdaságban az üzleti szektor nyitott a tudományos eredményekre, 

nemcsak mint alkalmazó, hanem mint ösztönző, finanszírozó is. 

Az Oxfordi Egyetemen például a Tudástranszfer Irodán keresztül bonyolódik az 

együttműködés, amely mértékben az egyetem tulajdona, viszont saját, elkülönült 

szervezete az egyetemtől. Szerepe abban ábban áll, hogy közvetít a kutatók, a 

befektetők és a vállalkozók között. 
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2.11.5 Iparágak 

 

Mezőgazdasági és járműipari vállalatok 

 

A gépipari vállalkozások fontos szerepet töltenek be az ország 

jövedelemtermelésében, versenyképességének megőrzésében, javításában. A 

magyar régiók többségében a gazdaság húzóágazatát képezik, termékeik zöme 

exportra kerül. Az ágazatcsoport tevékenységében kialakult területi 

különbségeket befolyásolták a gépipari hagyományokkal rendelkező térségek 

termelési szerkezetének átalakulása, megújulása, a zöldmezős beruházások 

révén létrejövő gyárak által meghonosított új technológiák. 

 

A mezőgazdaság ágazati szerepének jelentősége rohamosan nőtt az elmúlt 

években. Az iparágat klasszikus élelmiszer-ellátó funkciója mellett az aktuális 

környezetvédelmi fejlemények miatt, immáron energiaellátó szektorként is el kell 

ismerni. Az egyre növekvő kereslet új kihívásokat is rejt. Az iparágban jellemző 

gyártási életciklusok lerövidülése, az új és könnyebb, környezetbarát alapanyagok 

alkalmazása innovatív ötleteket és flexibilitást kíván a piaci szereplők részéről. 

 

Agrárinformatika 

 

A mezőgazdaságban az információs rendszerek használata az elmúlt években 

nagyon gyorsan növekedett, amely annak is köszönhető, hogy a vezetők üzleti 

döntéseik meghozatalakor egyre gyakrabban használják ezeket a rendszereket a 

jobb üzleti döntések érdekében. Az alapvető IKT eszközökön, megoldásokon túl 

ma már a hazai agrárcégek, még a kisebbnek számító üzemméretű, pár száz 

hektáron gazdálkodók is, további, viszonylag komplexebb IKT megoldásokat 

vehetnének igénybe annak érdekében, hogy működési hatékonyságuk javuljon, 

időt takarítsanak meg, költségeik csökkenjenek, bevételük növekedjen, vagyis 

összességében versenyképességük javuljon. 
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Azonban az információs technológia, és ezzel együtt azok a problémák is, 

amelyekkel a döntéshozóknak szembe kell nézniük, folyamatosan változnak. Az 

információs technológia egyre nagyobb érdeklődésre tart számot a 

mezőgazdasági szereplők körében, amelyek segítségével hatékonyabb 

mezőgazdasági működés, illetve fejlesztés valósítható meg. Az információk 

segítségével számos más cél, a profit maximalizálása, vagy például a környezeti 

hatások csökkentése is megvalósítható. 

 

Nyomdaipar 

 

Az Intergraf legújabb összesítése szerint az európai nyomdaipar mintegy 88 

milliárd eurós forgalmat bonyolít le. A nyomdaipari cégek száma közel 119 ezer, 

az iparágban foglalkoztatottak száma pedig meghaladja a 725 ezer főt 

(www.intergaf.eu/Europe and the Printing Industry/Statistics). Az európai 

nyomdaipar erősen szétaprózódott: az ipari struktúra jellemzője, hogy a 

vállalkozásoknak több mint 85%-a olyan kis- és középvállalkozás, amelyekben az 

alkalmazottak száma kevesebb mint 20 fő. 

 

Az ICT és a papírfogyasztás közötti kapcsolat rendkívül összetett, amelyet 

számos ún. megatrend befolyásol. Ilyenek a demográfia, a gazdaság, az oktatás, 

a kommunikáció, és a környezet védelem. Az említett bonyolult kapcsolatok 

következménye, hogy az internethasználat és a papírfogyasztás között nincs 

olyan általános érvényű összefüggés, amely alapján azt lehetne mondani, hogy 

az előbbi növekedése egyértelműen csökkenteni fogja a papírfelhasználást 

 

2.11.6 Az innovációs teljesítmény okai  

 

Teljesítményt befolyásoló téényezők: 

 Kis számban vannak jelen a gazdasági húzóágazatokban tevékenykedő 

nagyvállalatok. 
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 Jellemző, hogy a Magyarországon működő multinacionális cégek 

beszállítói települtek a térségbe. 

 A cégek fejlődési kilátásaik, mind az innovációban játszott szerepük 

tekintetében kisebb mozgástérrel rendelkeznek. 

 Kisebb cégek innovációhoz szükséges tőkehiánya. 

 Kutatási eredmények hasznosítását leginkább akadályozó tényező, a 

technológia transzfer akadálya a régió releváns iparágainak fejletlensége. 

 A non-profit szervezetek az innováció társadalmasításában, a non-profit 

innovációs tanácsadásban járnak élen 

 Erőtlen innovációs kapcsolatok. 

 Kockázati tőke jelenléte nem jelentős 

 Kis- és középvállalatok egymás közötti és nagyvállalatokkal való 

együttműködése gyenge. 

 

2.11.7 A modell Békéscsabán 

 

Az egyetem fokozott szerepe a tudásalapú gazdaságfejlesztésben jól 

megfigyelhető regionális szinten, ahol számos módon fejtheti ki aktivitását: 

biztosítja a tudásteret, a technológiaalapú vállalatok inkubációjának erőforrásait; 

a konszenzus teret, vezető szerepet az önkormányzattal, kormányzattal és iparral 

történő együttműködés kialakításában; valamint az innovációs teret, új szervezeti 

formák kialakítását. 

 

A helyi húzóágazatok ugyanis kinyilvánított fejlesztési igényekkel tudnak helyben 

fellépni, amelyek beépülnek egyrészt a helyi gazdaságpolitikába, másrészt az 

egyetem képzési irányaiba. Továbbá megfelelő mennyiségű kutatási megbízással 

tudják ellátni az egyetemet, amelynek az adott terület a fő profiljává válhat.   

 

Az egyetemen fellelhető szellemi kapacitás rendkívül jól hasznosítható az 

együttműködések keretein belül. A kooperáció következtében egyre nagyobb 

jelentőséget kapnak a részben vagy egészben a profitorientált szféra által 

finanszírozott kutatások. 
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Az egyetem számára kétségtelen előny, hogy ezek a kapcsolatok hozzájárulnak 

a szűkösen rendelkezésre álló források kiegészítéséhez. További előny, hogy a 

kutatási együttműködések segíthetik a projektekben résztvevő, végzős hallgatók 

elhelyezkedését, az új tudományos eredmények pedig azonnal és közvetlenül 

kerülnek be az oktatási folyamatba.  

 

Mindezek tükrében a Triple Helix szereplőinek (Szent István Egyetem, BMJV 

önkormányzata és a vállalkozások) kooperációjában meg kell valósulnia a: 

 tudástárak létrehozásának,  

 tudáshoz való hozzáférés segítésének,  

 tudáskörnyezet, a szervezeti kultúra fejlesztésének,  

 tudás, mint vagyon elismerésének és menedzselésének.  

 

A Triple Helix versenyképessége abban rejlik, hogy az egyetem-ipar-

önkormányzat közötti együttműködés elősegítésén keresztül gazdasági 

növekedést generál. Az egyetem, az ipar és az önkormányzat, a Triple Helix 

funkcióinak átalakulása megtörténik, ahogy az intézmények egyre jobban átveszik 

a másik szerepét. 

 

Szerepek és hasznok 

 

 Az egyetmi kar hallgatói az adott régióból érkezik és a diploma 

megszerzése után is a régióban marad. Ennek előfeltétele egyrészt az, 

hogy legyen megfelelő számú potenciális munkahely a friss diplomások 

számára, másrészt pedig, hogy az egyetem képzési és továbbképzési 

programjaival, K+F és egyéb innovációs tevékenységével a régió 

gazdaságának igényeit elégítse ki;  

 

 Az együttműködés mindhárom fél számára hasznos, hiszen a régió 

munkaerőpiaca megfelelő számú és összetételű, képzett munkavállalóhoz 

jut, az egyetem pedig ellentételezésként a régió és gazdasága sokoldalú 

támogatását élvezheti;   
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 Az együttműködés nem szűkíthető le egyetlen célra, az 

oktatás−kutatás−gazdaságfejlesztés funkcióhármasát egyaránt be kell 

töltenie. A 21. század globálisan jelentkező új kihívásainak ugyanis csak 

egy tanuló egyetem által támogatott tanuló régió tud megfelelni, amely a 

felek aktív, sokoldalú, állandóan megújulni képes együttműködését 

feltételez. 

 

 Az egyetemen felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag arra 

predesztinálja az intézményt, hogy aktívan vegyen részt a régiót érintő 

fejlesztési programokban.  

 

 A regionális elkötelezettségű egyetemtől az önkormányzat és a 

közvélemény joggal várja el, hogy az egyetemi infrastruktúra és 

alkalmazotti állomány kvázi helyi tőkeként támogassa a helyi gazdaság 

fejlődését, segítse a közösségi problémák megoldását. Ehhez viszont 

regionális jellegű képzésre és kutatásra, nyitott, innovatív vezetésre, és 

sokkal hangsúlyosabb kapcsolati politikára van szükség. Ezt a jelenlegi 

autonóm tanszéki egységekre tagolódó, a tanszékközi együttműködésektől 

elhatárolódó, poroszos egyetemi szervezet – melyen a névleges „intézeti” 

átalakulás érdemben nem változtatott – nem teszi lehetővé. A tanuló régió 

tanuló egyeteme rugalmas szervezetet feltételez, amely nemcsak a 

környezeti változások követésére képes, de kész akár elébük is menni. 

 

A Triple Helix modell három szféra, az egyetemi-tudományos-, a gazdasági szféra 

és a kormányzati szervek hármas kapcsolatán keresztül alkot komplex innovációs 

elméletet. Főmegállapítása, hogy e három egység folyamatos kommunikációja 

biztosítja mindhárom szektor fejlődését, a tudásteremtő régiók kialakításához 

ezek a feltételek elengedhetetlenek.  
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3 SWOT analízis 

 

3.1 Bevezetés 

 

A stratégiaalkotási folyamat megalapozásához Rabi Sándor szerint szerencsés 

sturkturálni a rendelkezésre álló információkat. Ehhez az egyik legelterjedtebb 

eszköz a SWOT elemzés. A mozaikszó angol és magyar nyelvű összetevői: 

Strengths - Erősségek, Weaknesses - Gyengeségek, Opportunities - Lehetőségek 

és Threats - Veszélyek.  

 

A SWOT elemzés jelentőségét főleg az adja, hogy egy ön- és környezetértékelési 

felületet kínál a résztvevők számára a jó döntések meghozatalához, segít kijelölni 

azt az utat, amelytől a vállalkozás fennmaradása remélhető. A SWOT elemzés 

láthatóvá teszi a valódi mozgásteret, megóvja az irányítókat, vezetőket a 

“vágyvezérelt” gondolkodás veszélyeitől. Minden környezetben nagyon hasznos 

kiindulási eszköz ez a vezetésnek, amely megteremti a kapcsolatot a 

helyzetértékelés és a stratégia megalkotása között. 

 

A szempontrendszer meghatározásához először a SWOT elemzés történeti 

hátterének felvázolása is szükséges.  

 

SWOT elemzést először a stratégiai menedzsment koncepcióalkotási, és 

tervezési megközelítései alkalmaztak az 1960-70-es években. Philip Selzenick 

(1957) vezette be az „illesztés” és a „megkülönböztető kompetencia” fogalmakat. 

A stratégiai menedzsmentben a 60-as évekre erősödött meg az az irány, amely 

azt hangsúlyozta, hogy a szervezet „belső állapotát” hozzá kell „igazítani” 

(illeszteni) a külső „környezet elvárásaihoz” és jellemzőihez. A többek által formált 

modell a fókuszba a belső és külső állapotok felmérését helyezte. A belső 

állapotok elemzése kiadja a vállalat erősségeit és gyengeségeit, a kifelé irányuló 

vizsgálat megvilágítja a környezetben rejlő lehetőségeket és fenyegetettségeket. 

Szélesebb rátekintésben az alkotók azt feltételezték, hogy a stratégiaalkotás 

tudatos és szándékolt gondolati művelet kell legyen, ahol az elemzést, de főleg a 
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stratégia megalkotását a kiemelt vezető, a „stratéga” végzi, és a folyamat 

végterméke egy stratégiai koncepció vagy terv. 

 

 

 

37. ábra - A stratégiai menedzsment koncepcióalkotási megközelítésének fő modellje 

  

A SWOT elemzés a 80-as években is hangsúlyos maradt, Michael Porter (1980) 

versenystratégiai megközelítésének is fontos eleme volt. Ez az iskola az 

azonosítható piaci pozíciók megszerzését állította a fókuszába. A 

stratégiaalkotást itt is tudatos, kontrollált tevékenységnek tekintették, úgy néztek 

a piaci lépésekre, mint egy megvívandó háború hadműveleteire. Az elemzéseket 

kiemelten kezelték, de a SWOT-on kívül számos más modellt és eljárást is 

alkalmaztak.    
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Az eddig bemutatott megközelítések tovább éltek és élnek napjainkban is. Színre 

lépett azonban néhány olyan stratégiai menedzsment megközelítés is, amely csak 

részben, vagy egyáltalán nem él az elemzés eme eszközével. A vállalkozói 

megközelítés például a szellemi, intuitív folyamatokat hangsúlyozza, amelynek 

kimenete perspektivikus, egy jövőkép, egy vízió. A tanulási megközelítés még 

kevesebb teret enged az elemzésnek. E felfogás szerint a stratégia menet közben 

alakul ki, a hangsúly a tanulási adaptációs folyamaton van.  

 

A legújabb integráló jellegű megközelítésekben – például a konfigurációs 

stratégiai menedzsment iskolákban – ismét fontos helye van az elemzésnek, így 

például a SWOT elemzésnek is. Ugyanakkor a SWOT mellett használnak több 

más elemzési keretrendszert, ilyen például a PEST elemzés (a politikai, 

gazdasági, társadalmi és technológiai környezet vizsgálata), vagy a BCG mátrix 

(a termék, szolgáltatás vizsgálata a piaci részesedés és a piaci növekedés 

függvényében).  

 

A leírtakból már meghatározható, hogy jelen vizsgálat során a stratégiai 

menedzsment intuitív folyamatokat hangsúlyozó változatát alkalmazhatjuk. Ennek 

megfelelően az elemzést követően jövőkép meghatározása mellett a probléma- 

és az azokra adandó válaszokat tartalmazó célrendszer felvázolása lesz a feladat.  

 

A lehetőségeket és a fenyegetettségeket potenciális hatásaik és bekövetkezési 

valószínűségük alapján lehet tovább osztályozni.  
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38. ábra - Példa hatás/valószínűség elemzésre 

 

A továbbiakban a SWOT elemzés szakmacsoporti felosztásán belül külön-külön 

vizsgáljuk a konzorciumi tagokat és a stakeholdereket.  

 

 

3.2 Gépipar (mezőgazdasági- és járműipar)  

 

3.2.1 Konzorciumi tagok 

 

A projektben konzorciumi tagokként központi költségvetésből gazdálkodó 

szervezet – Szent István Egyetem Szarvason működő Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kara; önkormányzat – Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata; és a Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs 

és Szolgáltató Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban 

SZIE Nonprofit Kft.).  
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Az ő szempontjaik – mivel költségvetési, illetve non-profit szervezetekről van szó 

– részben eltérnek a for-profit vállalatokétól. Az elemzés során a belső- és külső 

körülményeiket vizsgáljuk.  

 

Erősségek Gyengeségek 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre 

 agrárinformatikai fejlesztések 

fontosságával tisztában vannak az 

érintettek  

 számos ígéretes kutatási terület 

határozható meg  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 a kutatási témák között jelentős az 

agrártudományokra felhasznált 

költség 

 meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 a fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 

 

 a vállalatok túlnyomó többsége 

nem köt stratégiai megállapodást 

felsőoktatási intézményekkel és a 

közszféra szereplőivel  

 a támogatott együttműködések 

inkább párhuzamos 

kapacitásokon alapulnak és nem 

komplementer magas hozzáadott 

értékű tevékenységeken   

 egyetem és az ipari szereplők 

között kommunikáció nem 

megfelelő 

 tudásféltés – mind egyetemi, mind 

ipari oldalon fennáll  

 üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 

 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége a fő európai 

tranzitutaktól távolabb esik (nincs 
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autópálya, vasúti közlekedés 

felújítása folyik, lassító tényező) 

 IT infrastruktúra és kapcsolódó 

alapvető szolgáltatások 

színvonala alacsonyabb és a 

rendelkezésre állás stabilitása 

tekintetében hátrányban van a 

régió 

 IT szolgáltatók alacsony száma a 

térségben, így nem alakulhat ki 

megfelelő verseny  

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 az alacsonyabb bérek miatt a 

szakemberkínálat vidéken és a 

KKV szektorban korlátos lehet  

 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 az üzleti szféra a kötelező 

gyakorlati képzési támogatást 

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 

 minőségi, a piaci igényekhez 

jobban alkalmazkodó képzések 

kidolgozása és elindítása  

 az oktatási területek közötti 

átjárhatóság növelése  

 rendszeres oktatási „skill-gap” 

vizsgálatok elvégzése és az 

eredmények visszacsatolása  

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 

 a Kormány és a gépipar 

kulcsszereplői konszenzusra 

jutnak az ágazat fejlesztési 

prioritásait illetően  

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 
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nagyrészt alacsonyabb szinten 

teszi, nem a felsőoktatási 

intézménnyel működik együtt 

 az ipar nem fejlesztett még ki 

megfelelő elnyelési képességet az 

egyetemi kutatás potenciáljának 

elnyelésére  

 egyetem alulbecsüli a tudást a 

gazdasággal és a társadalommal 

való megosztásának várható 

előnyeit  

 államilag finanszírozott 

kutatóintézetek nagy aránya a 

régióban, tudományos 

teljesítménye főleg az állami 

finanszírozás függvénye 

 Az elvándorlás agyelszívó 

hatással növekedhet  

 Bizonytalan az alkalmazott 

technológia/platform hosszútávú 

fenntarthatósága, és tovább-

fejleszthetősége a piacon 

jelenlevő szolgáltatók 

rendszerportfóliója miatt 

 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 A felsőoktatási és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők közös társulások 

formájában   

 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  

 nagyszámú kutatási hely 

kialakítása, fenntartása 

biztosíthatja a regionális szerep 

erősödését 

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  

 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van   
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3.2.2 Stakeholderek 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Magyarországon a vállalati 

együttműködés erősödése rögtön 

a rendszerváltást követő években 

megkezdődött: ipari parkok és 

inkubátorházak fejlesztése  

 a 2000-es évek második felében 

lendületet kapott a 

klaszterfejlesztés 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre  

 számos ígéretes kutatási terület 

határozható meg  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 kötelező az üzleti szféra számára 

a gyakorlati képzés támogatása, 

melyet adókedvezmény 

formájában honorálnak 

 Innovációs Alap megléte  

 az együttműködést segítő 

középfokú tantervi reform 

bevezetésre került  

 a kutatási témák között jelentős az 

agrártudományokra felhasznált 

költség 

 meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 a fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 a mezőgépgyártás a „vidék ipara”  

 együttműködési kultúra hiánya a 

hazai KKV szektorban 

 a pozitív egyedi példák ellenére a 

gépipari szereplők között a 

hálózatosodás és az 

együttműködés nem számít 

elterjedtnek  

 a vállalatok túlnyomó többsége 

nem köt stratégiai megállapodást 

felsőoktatási intézményekkel és a 

közszféra szereplőivel  

 a vállalatok közötti együttműködés 

gyakran csak egyedi igényre és 

átmeneti jelleggel jön létre  

 a támogatott együttműködések 

inkább párhuzamos 

kapacitásokon alapulnak és nem 

komplementer magas hozzáadott 

értékű tevékenységeken   

 a kisebb hazai cégek 

versenyképessége az egyre 

komplexebbé váló érintett 

ágazatban folyamatosan gyengül 

 a hazai középvállalati szektorban 

viszonylag kevés a piacvezérelt 

kutatás-fejlesztés  

 a hazai KKV-k többsége nem 

végez K+F tevékenységet, sőt: 

szolgáltatás-fejlesztést sem hajt 

végreegyetem és az ipari 
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szereplők között kommunikáció 

nem megfelelő 

 tudásféltés – mind egyetemi, mind 

ipari oldalon fennáll  

 megfelően motivált résztvevők 

alacsony száma a térségben  

 üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vállalkozások sűrűsége az 

országos átlag alatt van  

 Alacsony a gépipari területen 

működő vállalkozások száma  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 

 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége nem túl jó 

 Beruházások egy lakosra jutó 

értéke a régióban jóval 

alacsonyabb az országos átlagnál 

 

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 az alacsonyabb bérek miatt a 

szakember kínálat vidéken és a 

KKV szektorban korlátos lehet  

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 
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 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 külföldi befektetők 

elbizonytalanodnak, ha 

kedvezőtlennek ítélik a hazai 

adózási és gazdaságpolitikai 

környezetet és ez kedvezőtlenül 

hat a szolgáltatások keresletére  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 az üzleti szféra a kötelező 

gyakorlati képzési támogatást 

alacsonyabb szinten teszi, nem a 

felsőoktatási intézménnyel 

működik együtt 

 Az ipar nem fejlesztett még ki 

megfelelő elnyelési képességet az 

egyetemi kutatás potenciáljának 

elnyelésére  

 Magyarországon a munkaerő 

mobilitása nem a Dél-Alföldi Régió 

felé mutat, így nehezebb ide 

megfelelő szakembergárdát 

csábítani 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 

 a Kormány és az érintett terület 

kulcsszereplői konszenzusra 

jutnak az ágazat fejlesztési 

prioritásait illetően  

 a hazai KKV szerepvállalásának 

és kulturájának fejlesztése  

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 Helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 felsőoktatási- és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők közös társulások 

formájában   

 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  
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 az országos átlagnál alacsonyabb 

a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma  

 az elvándorlás agyelszívó 

hatással növekedhet  

 Munkaerő vállalathoz kötése,  

motiválása folyamatosan 

megterheli az adott munkáltatót  

 

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  

 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van  

 A konzorciumban résztvevők a 

térség jelentős foglalkoztatói (Pl. 

Linamar)  

 A régió feldolgozóipari jellemzői a 

projekt szempontjából 

megfelelőek 

 

 

 

3.3 Nyomdaipar   

 

3.3.1 Konzorciumi tagok 

 

Erősségek Gyengeségek 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre  

 számos ígéretes kutatási terület 

határozható meg  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 Meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 A fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 együttműködési kultúra hiánya a 

hazai KKV szektorban 

 a pozitív egyedi példák ellenére a 

nyomdaipari szereplők között az 

együttműködés nem számít 

elterjedtnek  

 a vállalatok túlnyomó többsége 

nem köt stratégiai megállapodást 

felsőoktatási intézményekkel és a 

közszféra szereplőivel  
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  a vállalatok közötti együttműködés 

gyakran csak egyedi igényre és 

átmeneti jelleggel jön létre  

 a támogatott együttműködések 

inkább párhuzamos 

kapacitásokon alapulnak és nem 

komplementer magas hozzáadott 

értékű tevékenységeken   

 a kisebb hazai cégek 

versenyképessége az egyre 

komplexebbé váló érintett 

ágazatban folyamatosan gyengül 

 a hazai középvállalati szektorban 

viszonylag kevés a piacvezérelt 

kutatás-fejlesztés  

 a hazai KKV-k többsége nem 

végez K+F tevékenységet, sőt: 

szolgáltatás-fejlesztést sem hajt 

végre 

 felsőoktatási intézmény és az ipari 

szereplők között kommunikáció 

nem megfelelő 

 tudásféltés – mind felsőoktatási, 

mind ipari oldalon fennáll  

 üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-Alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 
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 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége a fő európai 

tranzitutaktól távolabb esik  

 Beruházások egy lakosra jutó 

értéke a régióban jóval 

alacsonyabb az országos átlagnál 

 IT infrastruktúra és kapcsolódó 

alapvető szolgáltatások 

színvonala alacsonyabb és a 

rendelkezésre állás stabilitása 

tekintetében hátrányban van a 

régió 

 IT szolgáltatók alacsony száma a 

térségben, így nem alakulhat ki 

megfelelő verseny  

 

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 az alacsonyabb bérek miatt a 

szakember kínálat vidéken és a 

KKV szektorban korlátos lehet  

 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 

 minőségi, a piaci igényekhez 

jobban alkalmazkodó képzések 

kidolgozása és elindítása  

 az oktatási területek közötti 

átjárhatóság növelése  

 rendszeres oktatási „skill-gap” 

vizsgálatok elvégzése és az 

eredmények visszacsatolása  

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 
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 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 a felsőoktatási intézmény 

alulbecsüli a tudást a gazdasággal 

és a társadalommal való 

megosztásának várható előnyeit  

 Államilag finanszírozott 

kutatóintézetek nagy aránya a 

régióban, tudományos 

teljesítménye főleg az állami 

finanszírozás függvénye 

 Bizonytalan az alkalmazott 

technológia/platform hosszútávú 

fenntarthatósága, és 

továbbfejleszthetősége a piacon 

jelenlevő szolgáltatók 

rendszerportfóliója miatt 

 

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 Felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 A felsőoktatási és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők közös társulások 

formájában   

 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  

 nagyszámú kutatási hely 

kialakítása, fenntartása 

biztosíthatja a regionális szerep 

erősödését 

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  
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 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van  

 

3.3.2 Stakeholderek 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Magyarországon a vállalati 

együttműködés erősödése rögtön 

a rendszerváltást követő években 

megkezdődött: ipari parkok és 

inkubátorházak fejlesztése  

 a 2000-es évek második felében 

lendületet kapott a 

klaszterfejlesztés 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 kötelező az üzleti szféra számára 

a gyakorlati képzés támogatása, 

melyet adókedvezmény 

formájában honorálnak 

 Innovációs Alap megléte  

 az együttműködést segítő 

középfokú tantervi reform 

bevezetésre került  

 meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 a fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 komoly piaci tapasztalatok a 

nyomdaipar területén 

 együttműködési kultúra hiánya a 

hazai KKV szektorban 

 a cégek túlnyomó többsége nem 

köt stratégiai megállapodást 

felsőoktatási intézményekkel és a 

közszféra szereplőivel  

 a cégek közötti együttműködés 

gyakran csak egyedi igényre és 

átmeneti jelleggel jön létre  

 a kisebb hazai cégek 

versenyképessége az egyre 

komplexebbé váló érintett 

ágazatban folyamatosan gyengül 

 a hazai középvállalati szektorban 

viszonylag kevés a piacvezérelt 

kutatás-fejlesztés  

 a hazai KKV-k többsége nem 

végez K+F tevékenységet, sőt: 

szolgáltatás-fejlesztést sem hajt 

végre 

 egyetem és az ipari szereplők 

között kommunikáció nem 

megfelelő 

 tudásféltés – mind egyetemi, mind 

ipari oldalon fennáll  

 megfelően motivált résztvevők 

alacsony száma a térségben  
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  üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vállalkozások sűrűsége az 

országos átlag alatt van  

 Alacsony a agrárinformatikai 

területen működő vállalkozások 

száma  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 

 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége nem túl jó 

 Beruházások egy lakosra jutó 

értéke a régióban jóval 

alacsonyabb az országos átlagnál 

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 az alacsonyabb bérek miatt a 

szakember kínálat vidéken és a 

KKV szektorban korlátos lehet  

 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 külföldi befektetők 

elbizonytalanodnak, ha 

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 

 a Kormány és a nyomdaipar 

kulcsszereplői konszenzusra 

jutnak az ágazat fejlesztési 

prioritásait illetően  
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kedvezőtlennek ítélik a hazai 

adózási és gazdaságpolitikai 

környezetet és ez kedvezőtlenül 

hat a szolgáltatások keresletére  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 az üzleti szféra a kötelező 

gyakorlati képzési támogatást 

alacsonyabb szinten teszi, nem a 

felsőoktatási intézménnyel 

működik együtt 

 Az ipar nem fejlesztett még ki 

megfelelő elnyelési képességet az 

egyetemi kutatás potenciáljának 

elnyelésére  

 Magyarországon a munkaerő 

mobilitása nem a Dél-Alföldi Régió 

felé mutat, így nehezebb ide 

megfelelő szakembergárdát 

csábítani 

 az országos átlagnál alacsonyabb 

a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma  

 az elvándorlás agyelszívó 

hatással növekedhet  

 a hazai KKV szerepvállalásának 

és kultúrájának fejlesztése  

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 Helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 felsőoktatási- és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők (PLA) közös társulások 

formájában   

 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  
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 Munkaerő vállalathoz kötése, 

motiválása folyamatosan 

megterheli az adott munkáltatót  

 

 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van  

 A konzorciumban résztvevők a 

térség jelentős foglalkoztatói (Pl. 

Linamar)  

 

 

3.4 Agrárinformatika 

 

3.4.1 Konzorciumi tagok 

 

Erősségek Gyengeségek 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre  

 számos ígéretes kutatási terület 

határozható meg  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 kötelező az üzleti szféra számára 

a gyakorlati képzés támogatása, 

melyet adókedvezmény 

formájában honorálnak 

 az együttműködést segítő 

középfokú tantervi reform 

bevezetésre került  

 a kutatási témák között jelentős az 

agrártudományokra felhasznált 

költség 

 meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 a fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 egyetem és az ipari szereplők 

között kommunikáció nem 

megfelelő 

 tudásféltés – mind egyetemi, mind 

ipari oldalon fennáll  

 megfelően motivált résztvevők 

alacsony száma a térségben  

 üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-Alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 

 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége nem túl jó 
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  Beruházások egy lakosra jutó 

értéke a régióban jóval 

alacsonyabb az országos átlagnál 

 

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 az üzleti szféra a kötelező 

gyakorlati képzési támogatást 

alacsonyabb szinten teszi, nem a 

felsőoktatási intézménnyel 

működik együtt 

 az elvándorlás agyelszívó 

hatással növekedhet  

 

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 Helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 felsőoktatási- és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők (PLA) közös társulások 

formájában   
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 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  

 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van  

 

 

3.4.2 Stakeholderek 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Magyarországon a vállalati 

együttműködés erősödése rögtön 

a rendszerváltást követő években 

megkezdődött: ipari parkok és 

inkubátorházak fejlesztése  

 a 2000-es évek második felében 

lendületet kapott a 

klaszterfejlesztés 

 pozitív példák az egyetemi-

vállalati együttműködésre  

 számos ígéretes kutatási terület 

határozható meg  

 rejtett (tacit) tudás a területen 

elérhető  

 kötelező az üzleti szféra számára 

a gyakorlati képzés támogatása, 

 együttműködési kultúra hiánya a 

hazai KKV szektorban 

 a vállalatok túlnyomó többsége 

nem köt stratégiai megállapodást 

felsőoktatási intézményekkel és a 

közszféra szereplőivel  

 a vállalatok közötti együttműködés 

gyakran csak egyedi igényre és 

átmeneti jelleggel jön létre  

 a kisebb hazai cégek 

versenyképessége az egyre 

komplexebbé váló érintett 

ágazatban folyamatosan gyengül 

 a hazai középvállalati szektorban 

viszonylag kevés a piacvezérelt 

kutatás-fejlesztés  
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melyet adókedvezmény 

formájában honorálnak 

 Innovációs Alap megléte  

 az együttműködést segítő 

középfokú tantervi reform 

bevezetésre került  

 a kutatási témák között jelentős az 

agrártudományokra felhasznált 

költség 

 meglévő jó gyakorlatok száma 

magas  

 a fejlesztési folyamatok leírása 

egzakt gyakorlatokra épül 

 Agrárium meghatározó gazdasági 

terület a régióban  

 

 a hazai KKV-k többsége nem 

végez K+F tevékenységet, sőt: 

szolgáltatás-fejlesztést sem hajt 

végre 

 egyetem és az ipari szereplők 

között kommunikáció nem 

megfelelő 

 tudásféltés – mind egyetemi, mind 

ipari oldalon fennáll  

 üzleti közösség és a felsőoktatás 

szereplői közötti termékeny 

együttműködés nehéz 

 a Dél-Alföldi Régió 

szakembereinek 

tudásmennyisége ugyan 

megfelelő lenne, de területi 

eloszlása nem egyenletes.  

 Vállalkozások sűrűsége az 

országos átlag alatt van  

 Vidéki kutatóközponton nem 

tekinthetők igazán a főváros igazi 

ellensúlyának 

 Békés megye közúti és vasúti 

elérhetősége a fő európai 

tranzitutaktól távolabb esik  

 Beruházások egy lakosra jutó 

értéke a régióban jóval 

alacsonyabb az országos átlagnál 

 

Veszélyek Lehetőségek 

 túlzott forráskivonás az államilag 

finanszírozott oktatásformákból 

 oktatási-vállalati együttműködést 

erősítő szabályozás ösztönzők 

bevezetése 
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 az alacsonyabb bérek miatt a 

szakember kínálat vidéken és a 

KKV szektorban korlátos lehet  

 az érintett terület kulcsszereplői 

nem tudják világosan 

megjeleníteni a Kormány számára 

a fejlesztések szükségességét és 

várható eredményeit  

 külföldi befektetők 

elbizonytalanodnak, ha 

kedvezőtlennek ítélik a hazai 

adózási és gazdaságpolitikai 

környezetet és ez kedvezőtlenül 

hat a szolgáltatások keresletére  

 a hazai és uniós támogatásokból 

végrehajtott K+F vállalati 

disszeminációja gyenge marad  

 jogszabályváltozás, mely az 

együttműködést nehezíti, az 

eredmények disszeminációját 

ellehetetleníti  

 felsőoktatási és ipari szereplők 

egy-egy problémára eltérő 

rugalmassággal reagálnak  

 az üzleti szféra a kötelező 

gyakorlati képzési támogatást 

alacsonyabb szinten teszi, nem a 

felsőoktatási intézménnyel 

működik együtt 

 Magyarországon a munkaerő 

mobilitása nem a Dél-Alföldi Régió 

felé mutat, így nehezebb ide 

megfelelő szakembergárdát 

csábítani 

 a piaci-civil-kormányzati 

együttműködés intézményi 

formáinak erősítése, 

hatékonyságának növelése 

 az agrárinformatikai K+F 

lehetősége szinte végtelen 

 a „soft elemekben” rejlő fejlődési 

potenciál fokozottabb 

kihasználása 

 határmenti együttműködések 

fejlesztése   

 a kutatóhelyi kutatási kínálat és a 

vállalati innovációs igények 

harmonizálása (K+F gap)  

 felsőoktatási és ipari 

együttműködések jelenlegi 

alacsony száma miatt a létrejövő 

eredmények könnyen termékké 

formálhatók 

 Helyi szereplők (tanárok, oktatók, 

szülők, önkéntes szféra, 

gazdasági élet meghatározó 

alakjai) elkötelezhetőek a 

fejlesztés iránt 

 felsőoktatási- és az üzleti szféra 

egymástól tanulási lehetőségei 

bővíthetők (PLA) közös társulások 

formájában   

 Európai Unióban erősen 

támogatott a tudás ipari 

tevékenységeken belüli 

alkalmazása  

 2020-ig megvalósulhat a térséget 

elérő gyorsforgalmi út fejlesztése  
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 az országos átlagnál alacsonyabb 

a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások száma  

 az elvándorlás agyelszívó 

hatással növekedhet  

 Munkaerő vállalathoz kötése, 

motiválása folyamatosan 

megterheli az adott munkáltatót  

 regionális fejlesztési stratégiák 

jelentősen építenek az egyetem-

gazdaság erősítésére  

 Budapest-Békéscsaba-Battonya 

(120-as számú) vasútvonal 

fejlesztése folyamatban van  

 

A SWOT elemzés minden területen és minden érintettnél – konzorciumi tagok és 

a stakeholderek esetében is – azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzet igényli a 

fejlesztést, és a lehetőség, a potenciál ott van mind a szakmai mind pedig a 

földrajzi területen. A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy az egyes ágazatok és 

a konzorciumi partnerek esetében milyen konkrét jövőbeni célok fogalmazhatók 

meg, illetve hogy a célok eléréséhez milyen tevékenységek megvalósítása 

szükséges.  

 

 

3.5 Összefoglalás 

 

Az elkészült SWOT elemzések – szakáganként és résztvevői csoportonként – sok 

esetben hasonlóságokat, átfedéseket mutatnak. Az ok, amiért mégis érdemes volt 

így készíteni a táblázatokat az az, hogy a későbbiek során, ha csak egy résztvevői 

csoport szemszögéből van szükség egy-egy ágazati elemzésre, akkor könnyen 

használhatók legyenek az itt leírtak.  

 

A táblázatok elkészítését követően az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

 

 a fejlesztendő területek mindegyike szenved valamilyen földrajzi területi 

hátránytól;  
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 az ágazatok különböző mértékben végeztek el szakmai know-how 

átadására, megosztására is vonatkozó hálózatosodást, de inkább a 

szakmai féltékenység mentén megtartják maguknak a megszerzett 

tudásukat; 

 

 a duális képzés kialakítása mindhárom területen fontos lenne, a helyi 

szereplők motivációjának növelése mellett; 

 

 a konzorciumi tagok, kiemelten a SZIE, fontos feladatokat tud vállalni a 

kooperáció elősegítése terén; 

 

 Békéscsaba MJV projektben való érdekeltségének növelése, híd 

szerepének kialakítása a végrehajtás szempontjából elengedhetetlen; 

 

 a végrehajtó szakember gárda – oktatók, kutatók, hallgatók, egyéb 

szakszemélyzet – tekintetében motivációs rendszer és a megbecsülést 

biztosító elismerési rendszer kialakítása szükséges; 

 

 SZIE kutatás-fejlesztési irányai közé a nyomdaipar felvétele szükséges, 

ennek a későbbiekben az intézményi dokumentumokban is meg kell 

jelennie;  

 

 SZIE kutatási potenciálja jobb kihasználásának növelése az érintett 

területeken.  

 

A felsorolás alapján elmondhatjuk, hogy a tervezett fejlesztés és a megvalósítás 

elemei megfelelnek az ágazati és a szereplők elvárásainak.  

 

A leírtak és a következő fejezetben bemutatásra kerülő szakágazatonként 

meghatározott vízió és jövőkép a projekt megvalósítás célrendszerét határozza 

meg.  
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4 Vízió és jövőkép 

 

4.1 Bevezetés 

 

A stratégiai vízió és jövőkép kidolgozása során olyan minőségileg és 

mennyiségileg meghatározható célállapotot kell megadni, amely az érintett 

területek jelenlegi helyzetének, jövőbeni fejlődési irányainak meghatározását 

jelenti, amely egyúttal a modern piacgazdaság felépítését is követi.  

 

A helyzetelemzés című fejezetben szereplő jelenlegi helyzetet és nemzetközi 

példákat is bemutató anyagrész alapján a stratégiai víziónak az alábbi dimenziók 

esetében egyaránt érvényesnek kell lennie: 

 

 felsőoktatási kutatási-fejlesztési folyamatok, 

 felsőoktatási-vállalati technológiai transzfer együttműködések, 

 nemzetgazdasági szintű kutatási-fejlesztési folyamatok, 

 határon átívelő, határon túli kutatás-fejlesztési folyamatok (térségi hatás),  

 a GDP- arányos hozzájárulás növelése.  

 

A felsőoktatási és vállalati technológiai transzfer fejlesztéseknek kulcsszerepük 

van mind a felsőoktatás szereplőjének, mind pedig a vállalati versenyképesség 

erősítésében a gépipar, a nyomdaipar és az agrár informatika területén is.  

 

A vízió és jövőkép meghatározásakor figyelembe kell venni a felsőoktatási 

intézmény belső és külső fejlődési katalizátor szerepét is.   

  



 

218 
 

 

 

39. ábra - A felsőoktatási intézmény, mint fejlődési katalizátor 

 

Tovább bonthatjuk az ábrában meghatározottakat, így megkaphatjuk azt, hogy 

milyen konkrét feladatok várnak a résztvevőkre a végrehajtás során:  

 

1. Stratégia, láthatóság 

- kommunikáció, médiaszereplés,  

- ágazati testületekben való részvétel. 

 

2. Innováció (projektek)  

- szakembercsere az ipar és a felsőoktatási intézmény között,  

- KKV-k támogatása,  

- közös kutatóközpontok nagyvállalatokkal. 

  

3. Vállalkozói légkör, start-up vállalatok 

- tudásszolgáltatás,  

- menedzsment tanácsadás, 

- vállalkozói kultúra növelése.  
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4. Tudástár 

- ipar és felsőoktatási intézmény együttműködése, 

- technológiai transzfer. 

 

5. Nemzetközi beágyazottság 

- nemzetközi kutatási projektek,  

- alumni tevékenység.  

 

6. Tehetségmágnes 

- tehetséges területre (földrajzi, szakmai) vonzása,  

- tehetséges fiatalok megtartása, visszahívása.  

 

7. Tematikus profil 

- tudástérképezés,  

- skill-gap analízis készítése,  

- projektek generálása forrástérkép alapján.  

 

Az előzőekben leírtak figyelembevételével a javasolt értékalapú célállapot (vízió, 

jövőkép) fő elemei:  

 

 Vállalati, felsőoktatási intézményi (mikro) szinten a technológiai transzfer 

jövőkép arra az alapvető fejlődési folyamatra koncentrál, amelynek során a 

vállalatok és felsőoktatási intézmények belső kutatás-fejlesztési 

folyamataikat egyre hatékonyabban szervezik meg. A korszerű kutatás-

fejlesztési háttér emellett kiemelten fontos az ágazati, iparpolitikai célok 

megvalósítása szempontjából.  

 

 Összességében a fejlett piacgazdaságok gyakorlatának megfelelő 

gazdálkodási és szolgáltatási kultúra terjedésével Magyarországon is 

csökkenhet a gazdaság általános költségszintje és javulhat a felsőoktatási-

vállalati technológiai transzferrel fejleszthető termelési és szolgáltatási 

tevékenységek színvonala, amelyek a hazai vállalatok és a gazdaság 

egésze számára is a versenyképesség növelését eredményezik.  
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 Nemzetgazdasági (makro) szinten a stratégiai vízió tekintetében az a – 

szakmai közélet képviselőinek körében évek óta érlelődő – elképzelés a 

meghatározó, mely szerint az Európai Unió bővülésével hazán számára 

továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a régióban növekedjen hazánk 

megítélése technológiai transzfer területén.  

 

 

4.2 Gépipar (mezőgazdasági- és járműgyártás) 

 

A járműipar az EU gazdaságának egyik meghatározó ágazata, a tagországok 

GDPjének több mint a 3%-át adja. A járműipari vállalatok közvetlenül 4 millió, 

közvetve 10 millió embert foglalkoztatnak. Ennek az európai szintű 

munkamegosztásnak tevékeny résztvevője Magyarország, ahol a járműipar 

hozzájárulása a GDP-hez 3,1%. Ez a 3. helyet jelenti az EU rangsorban. A 

járműipar bruttó kibocsátása 7,1%a, exportja 17,4%-a az országos mutatóknak, a 

63 ezer (egyes becslések szerint 100 ezer) alkalmazott magas hatékonyságú 

munkahelyeken dolgozik.  Az iparág fő meghatározója a multinacionális, 

elsősorban EU-s cégek jelenléte, ami a K+F kiadások belső struktúrájában is 

jelentkezik. A magyar K+F intézmények (egyetemek, akadémiai kutatóhelyek stb.) 

szorosan együttműködnek ezekkel a vállalati kutatóhelyekkel. Ez utóbbiak EU-s 

irányultsága miatt a hazai fejlesztések összhangban állnak az EU elvárásaival, a 

meghatározó irányvonalakkal.  

 

Tényleges potenciál mutatkozik a vállalati és a felsőoktatási valamint a 

kapcsolódó intézmények közötti intenzívebb K+F+I együttműködésben. A régió 

egyik új innovációs törekvésének középpontjában a gépjárműipar, mint 

húzóágazat áll. A közlekedés az árumozgatással és az egyéni mobilitással 

egyszerre elégít ki társadalmi és egyéni igényeket. Az autó a teherszállításban 

45%-os, személyszállításban ~80% (EU) illetve ~60%-os (Magyarország) 

részesedéssel rendelkezik. Bár az utóbbi évek válsága nem kímélte a járműipart 

sem, ennek ellenére mind Európában, mind Magyarországon még mindig 

meghatározó gazdasági szerepe van, a motorizáció növekedése várható.  
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A világ jelenlegi 800 milliós járműparkjának 2050-ig 2 milliárdra való növekedése 

mind a járművek mind a hajtóanyagok tekintetében fejlesztéseket igényel. 

Továbbá, 2030-ra a hagyományos üzemanyagok (dízel olaj, benzin) részaránya 

az összes fogyasztáson belül ~50%-ra csökken és fokozatosan az alternatív 

hajtóanyagok (SunFuel, SynFuel, CNG, hidrogén) veszik át a meghatározó 

szerepet. Hasonlóan jelentős perspektíva áll a megújuló energiaforrásokból 

nyerhető elektromos energiával meghajtott autók előtt. A járművek számának két 

és félszeres növekedése egyáltalán nem jár együtt az energia felhasználás 

hasonló méretű növekedésével, köszönhetően az egyre korszerűbb, kisebb 

fogyasztású autók megjelenésének. Ezek a folyamatok oda vezetnek, hogy a 

közlekedés okozta környezet-terhelés a mennyiségi növekedés ellenére is 

csökkenni fog. A mobilitási igényeket a kutatási stratégiák kialakítása során 

komplexen kell kezelni, figyelembe véve a járműtechnikai, a hajtóanyag ellátási 

és a környezetvédelmi szempontokat is. A magyar járműipar a közép-európai 

járműipari koncentráció része. Motorgyártásban Magyarország szerepe 

meghatározó (2008-ban 2,35 millió darab), autó összeszerelésben a hazai 

termelés 200 ezer egység, a szlovák, cseh és osztrák kibocsátás még 

jelentősebb.  

 

A világon 65 milliárd euro értékben állítottak elő mezőgazdasági gépeket 2010-

ben. A mezőgépipari termelés az előző évhez képest 9,5 százalékkal nőtt, de így 

is 5,2 százalékkal elmaradt a 2008-as termelési csúcstól. A 2011 évben tovább 

nőtt a világ mezőgépipari kibocsátása. A legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó 

a világon az Európai Unió, a világtermelés 35 százalékát adta 2010-ben. A hazai 

mezőgépgyártás 2010-ben az európai uniós termelésből mindössze 1,4 

százalékkal, az új tagállamok termeléséből pedig 18 százalékkal részesedett. Az 

2008-2010 között 515 millió euróról 317 millió euróra csökkent a hazai 

mezőgépipar termelő kibocsátása. Magyarországon is szintén 2008-ban állították 

elő a legtöbb mezőgazdasági gépet, ahhoz képest 2010-ben 38,5 százalékkal 

csökkent a termelő kibocsátás. Ugyanakkor az ezzel foglalkozó országok közül 

egyedül Magyarország számít nettó mezőgép exportőrnek.  
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A Magyar mezőgazdaság gépberuházásai 2010-ben az előző évinek a felére 

csökkentek, 395 millió euróról (109 milliárd forintról) 194 millió euróra (53,4 milliárd 

forintra). A csökkenés a 2008-as 133 milliárd forinthoz képest még nagyobb, 60 

százalékos volt. A csökkenés legfőbb okat az EU-s direkt géptámogatások 

megszűnésére vezethető vissza.  

 

Hazánkban több, mint száz vállalkozás foglalkozik mezőgazdasági gépek és 

műszaki termékek előállításával, ezen belül pedig negyvenre tehető a fő profilként 

mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó cégek száma. Mezőgépgyáraink 

elsősorban különböző talajművelő és növényvédő gépeket, betakarító 

adaptereket, pótkocsikat, állattartási technológiai berendezéseket, valamint a 

szemestermény-kezelés és tárolás gépeit, berendezéseit állítják elő a magyar 

mezőgazdaság számára.  

 

A Magyar mezőgépgyártás számára fontos a hazai mezőgazdaság igényeinek a 

kielégítése, ennek ellenére a hazai eladásokban csupán 10 százalék körül alakul 

a részesedése – elsősorban azért, mert a hazai ipar nem gyárt erőgépeket, és a 

munkagépek területén is csak bizonyos szegmensekben van megfelelő kínálata.  

 

A magyar mezőgazdaság csak akkor lehet eredményes a piaci versenyben, ha 

nemcsak az agrártermelőket, hanem az ágazathoz szorosan kötődő gépgyártást 

is helyzetbe hozza. A brüsszeli tárgyalások eredményeként a közös agrárpolitika 

a 2014-2020 közötti időszakában is kiemelt területként kezeli a tagállamok 

műszaki fejlesztésének elősegítését. Remélhető, hogy a magyar gazdák, mint 

felhasználók, megismerve a hazai termékek széles választékát, minőségét és 

használati értékét, gépbeszerzéseik során az eddiginél nagyobb előnyben 

részesítik majd a Magyarországon készült mezőgépeket. 

 

Számos fejlett mezőgazdasággal rendelkező ország példája igazolja, hogy nincs 

korszerű mezőgazdaság korszerű mezőgazdasági gépgyártás nélkül. Új 

lehetőségeket teremthet a hazai mezőgépiparnak a mezőgazdaság megújuló 

energiatermelésbe történő nagyobb mérvű bekapcsolódása is. A 

gépesítésfejlesztés eredményeinek következtében mára szinte valamennyi 
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mezőgazdasági művelet géppel is elvégezhető. Ez a magyarországi 

mezőgéppiacon is érezhető; szinte minden mezőgazdasági termelő megtalálhatja 

a számára optimális gépesítési megoldást – pénzügyi lehetőségeinek és 

technológiai színvonalának függvényében (Husti, 2006). 

 

A magyar mezőgazdaságnak és vidéknek szüksége van egy erős, fejlett hazai 

mezőgépiparra, amely rugalmasan képes kielégíteni a hazai kis- és nagyüzemek 

gépesítési igényeit, lépést tud tartani a gyorsuló technológiai fejlesztésekkel, meg 

tud felelni a kor kihívásainak, és fel tudja venni a versenyt a külföldi 

versenytársakkal. A Magyar mezőgazdaság a piaci versenyben akkor tud 

eredményes lenni, ha mögötte tudhatja a termelési inputok hazai előállítóit és 

beszállítóit. Ehhez a hazai gyártóknak minőségben és választékban is javulniuk 

kell.  

 

A gépfejlesztéseknek jobban kell követniük a termeléstechnológiák változásait, a 

nemzetközi trendeket és kedvező pozíciót kell elérniük az árversenyben. Növelni 

kell a complex gépesítési megoldások kínálatát, amelyek képesek akár egy-egy 

technológiai gépsor lefedésére is. Új lehetőségeket teremthet a hazai 

mezőgépiparnak a mezőgazdaság megújuló energiatermelésben történő nagyobb 

részvállalása is. A magyar vidéknek is szüksége van a munkahely megőrzése és 

esetleges bővítése szempontjából a hazai mezőgépiparra, hisz üzemei vidéken 

találhatók, tradicionális szakmakultúrát képviselnek, amelynek a képviselői erősen 

kötődnek a vidékhez.  

 

A fent leírtak kijelölik a teljesítendő célokat:  

 olyan mezőgazdasági gépek gyártásához kapcsolodó kutatások, 

fejlesztések, melyekre a hazai piacon szükség van,  

 a meglévő, keresett gépek továbbfejlesztése, folyamatos modernizálása a 

kutatási potenciál növelésével, 

 valamint a gépgyártás területén a megújuló energiák felhasználásának 

erősítése. 
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4.3 Nyomdaipar  

 

2012-ben stagnálás jellemzi a magyar nyomdaipar teljesítményét, az állóvizet 

leginkább strukturális változások mozgatták meg. A szektor 2011-ben átlagosan 

5-10 százalékkal a 2007-es szint alatt teljesített, így várhatóan a válság előtti 

termelési szintet 2012-ben sem éri el. A piacon erőteljes koncentráció zajlik, a piac 

tehát egyre kevesebb kézben koncentrálódik.  

 

A szektorban továbbra is gyakorlatilag állnak a beruházások a tradicionális 

(ofszet) technológiák esetében, a fejlesztések egyértelműen a digitális 

technológia irányába mutatnak – a világtendenciáknak megfelelően 2012-ben 

emelkedett a nyomdaipari cégbedőlések száma. Az évek óta köztudott, hogy a 

magyar nyomdaipar túltelített, a cégbedőlések várhatóan mindaddig folytatódnak 

– előre nem látható ütemben -, amíg a keresleti és kínálati egyensúly ki nem 

alakul.  

 

A könyvnyomtatással foglalkozó itthoni vállalkozások egyre nagyobb számban 

jelennek meg az exportpiacokon – a szegmens Magyarországon lényegében nem 

bővült és erre nem is igazán lehet számítani. A könyvnyomtatásban jellemzően 

könnyebb a külpiacokra lépni, mint más termékeknél, az utóbbi időszakban pedig 

olyan, Európán kívüli piacokon is sikerrel szerepelnek a magyar nyomdák, 

amelyek korábban szóba sem jöttek. Ennek oka, hogy a távol-keleti, kínai 

nyomdák árai az elmúlt években jelentősen megemelkedtek (részben a 

bérköltségek változása miatt), ezért már az európai gyártók is labdába rúghatnak 

azokon a piacokon.  

 

A nyomdaipar középtávú kilátásait meghatározhatja, hogy egy felmérés szerint a 

papírfelhasználás amerikai és ázsiai növekedése ellenére Európában a 2010-ig 

tartott bővülés nagy eséllyel megáll és visszafordul majd – ennek hatására pedig 

a papírgyártók kapacitáscsökkentése hozhat magasabb alapanyagárakat. A 

másik világtendencia, ami hosszú távon is meghatározza a nyomdaipar helyzetét, 

az elektronikus media előretörése. Alapvetően nem is önmagában az internet mint 

kommunikációs csatorna jelent kihívást a szektornak, hanem az elmúlt években 
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robbanásszerűen terjedő okos telefonok, tabletek és egyéb eszközök 

felhasználása. Ebből a szempontból nem is az e-könyvek terjedése a fő kérdés, 

a tablet- és okostelefon-gyártók azt az érzetet keltik, hogy a közösségi media 

világában már nincs is arra szükség, hogy nyomtatott termékeket állítsanak elő.  

 

Ebben a helyzetben a nyomtatott ágazatnak paradigmaváltáson kell 

keresztülmennie, megtalálva, hogy miként kapcsolódhat be a megváltozott 

világba, hol és milyen szerepet játszhat, miben válhat hangsúlyosság, újra kell 

fogalmaznia a magáról alkotott képet. Ehhez tudomásul kell venni, hogy bizonyos 

területeken az elektronikus kommunikáció vette át a helyét – például az oxford 

egyetem már nem is ad ki nyomtatott szótárakat, de hasonló a helyzet a 

telefonkönyvet vagy az enciklopédiák esetében is. Más területeken azonban 

fennmarad az igény a nyomtatott termékekre, adott esetben az új 

médialehetőségekkel összekapcsolva, együttműködve (az úgynevezett 

crossmédia-kommunikációban). A folyamat együtt jár egy minőségi elmozdulással 

is, azaz egyre kisebb rétegeknek szóló és egyre jobb minőségű nyomtatott 

termékekre lesz szükség a jövőben. Különböző felmérések is arra utalnak, hogy 

– gyakorlatilag korosztálytól függetlenül – az embereknek továbbra is igényük van 

a printre, de nem a megszokott tömegtermelésre.  

 

A nyomdai piacot egyre kisebb részekre kell feldarabolni, egyre magasabb 

követelményekkel, a nagyobb jövedelmezőséget a nagyobb értéktartalom 

szolgáltathatja a mennyiségi stagnálással vagy csökkenéssel párhuzamosan. A 

professzionális digitalis technológia jellemzője, hogy jelentősen kisebb egyszeri 

beruházást igényel, mint a hagyományos ofszettechnológia, azonban sokkal 

gyakrabban kell cserélni a berendezéseket.  

 

Jelentős bevétel növekedés várható az újgenerációs rádiófrekvenciás 

csomagolóanyagok, a 3D grafikai megoldások, az elektronikus festek és az 

elektronikus papír széleskörű alkalmazása következtében, mely utóbbi a pénzügyi 

válság és az ipari bevezetéséhez szükséges költséges infrastruktúra igénye miatt 

– egyelőre – nem vart lassú ütemben terjed.  
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Környezetbarát nyomtatás. Trend az újabb környezetbarát pigmentek, festékek és 

lakkok típusának és mennyiségének a növekedése is. Gyorsul a szerves oldószer 

alapú festékek, lakkok és más rétegképző anyagok kiváltása az energiatakarékos 

vizalapú es oldószermentes termékekkel. 

 

A fent leírtak alapján a jövőbeni feladatokat az alábbiak szerint lehet 

meghatározni: 

 

 előnyt biztosítani a projektben résztvevő nyomdaipari cégeknek abban, 

hogy a ma még mindig telített piacon a technológia transzfer 

tevékenységekkel versenyelőnyhöz jussanak,  

 a minőségileg magasabb igényeknek megfelelő nyomdatermékek 

létrehozását elősegíteni a projektben résztvevő cégek esetében,  

 valamint olyan nyomdaiparhoz kapcsolodó kutatások, fejlesztések, 

melyekre nemcsak a hazai piacon van szükség, hanem megállják a 

helyüket az exportpiacon is,  

 használati tárgyak és élelmiszeripari termékek, valamint a csomagoló 

anyagaik előállításának modernizálása, skálájának bővítése; 

 környezetbarát nyomdatechnikai kutatások erősítése.  

 

 

4.4 Agrárinformatika 

 

Az alapvető IKT eszközökön, megoldásokon túl ma már a hazai agrárcégek, még 

a kisebbnek számító üzemméretű, pár száz hektáron gazdálkodók is, további, 

viszonylag komplexebb IKT megoldásokat vehetnének igénybe annak érdekében, 

hogy működési hatékonyságuk javuljon, időt takarítsanak meg, költségeik 

csökkenjenek, bevételük növekedjen, vagyis összességében versenyképességük 

javuljon. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők: 
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13. táblázat - Agrárinformatikai megoldások 

Agrár IT megoldások, alkalmazások Felhasználási lehetőség 

Integrált vállalatirányítási rendszerek Egységes rendszerbe integrálása a 

vállalkozás üzleti tevékenységéhez 

szükséges (emberi, pénzügyi, fizikai és 

információs) erőforrások tervezésének, 

szervezésének, vezetésének, illetve 

irányításának (pénzügy, 

készletgazdálkodás, beszerzés, 

értékesítés, HR stb.). 

Vezetői információs / döntéstámogató 

rendszerek 

Vállalkozás működésének elemzése a 

hatékony döntéshozatalhoz a költségek, 

hozamok táblákhoz, kultúrákhoz vagy 

korcsoportokhoz való rendelésével, 

fajlagos kimutatással. 

Térinformatikai (GIS) modulok Precíziós gazdálkodás elérése: digitális 

adatbázisok automatikus felhasználása, 

amelyek segítségével hatékonyan 

elvégezhető többek között a pontos 

hozammérés, a terület adottságai szerint 

változó műtrágyaszórás, öntözés, a 

táblán belüli gyomviszonyokhoz igazodó 

gyomirtás. 

GPS megoldások Precíziós gazdálkodás elérése: a 

műholdról érkező adatok és vezérlés 

(navigáció) révén hatékonyabb 

tápanyagellátás és vetőmagmennyiség 

szabályozás és érhető el, amellyel 

csökken a környezetterhelés, műtrágya-

, víz- és üzemanyagfelhasználás. 
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Mobil, vezeték nélküli megoldások, 

RFID eszközök 

Mezőgazdasági termékek 

nyomonkövetése a termelésben, 

szállításban. Állatállomány 

nyilvántartása, jószágok azonosítókkal 

való ellátása. 

Fedélzeti számítógép, kommunikációs 

rendszer 

A legmodernebb mezőgazdasági 

erőgépek mindegyikében jelen van 

fedélzeti számítógép, ami egyrészt a 

munkavégzés minőségét javítja, 

másrészt pedig a munkaműveletek 

adatait rögzíti. A fedélzeti számítógép 

segítségével kijelölhető a táblán belüli 

optimális munkavégzési útvonal. 

Internetes értékesítési portál A gazdaságban megtermelt javak 

értékesítése az internet adta szélesebb 

körű vásárlóréteg elérésének 

kihasználása révén (akár elektronikus 

bolt létesítésével). 

 

4.4.1 A dolgok internete 

 

Az IoT megoldások (Smart farming, vagy precíziós mezőgazdaság) 

robbanásszerű fejlődésének köszönhetően olyan, a termelésbe bevont eszközök 

köthetők hálózatba, illetve „okosíthatók”, melyek alap felépítésüket tekintve 

alkalmatlanok ilyen komplex feladatok ellátására.  

 

Általános célok, amelyek a precíziós mezőgazdaság révén elérhetőek: 

 Hatékonyság maximalizálása 

 Preventív megközelítés a kockázatok minimalizálásával 

 Gazdaságos működtetés, az igénybevett komponensek (víz, permetszer, 

tápanyag, stb.) felhasználásának optimalizálásával 

 Folyamatok valósidejű nyomon követése a termelési ciklus egészére nézve   



 

229 
 

Az alapanyagok, földterületek, tápanyagok, illetve egyéb javak korlátozott 

rendelkezésre állása mellett kiemelten fontos a fenntarthatóság és a hatékonyság 

érvényre juttatása a lehető legmagasabb szinten. 

 

A 2010-es évek közepén már általánosan elérhetőek azok az eszközök, melyek 

segítségével távolról monitorozható a termelési folyamat bármely 

résztevékenysége. A rendszerek felépítéséhez egyszerű szenzorok mérési 

eredményeit begyűjtő és elemző folyamatokra van szükség. 

 

 

40. ábra - IoT megoldások az agráriumban 

 

Néhány példa az alkalmazás lehetőségekre: 

 

 Talaj nedvességtartalmának ellenőrzése 

 Tápanyag összetétel monitorozása 

 Tárolók, ketrecek aktuális hőmérsékletének, páratartalmának követése 

 Növényvédő szerek, adalékok fogyásának, eloszlásának követése 

 Egészségügyi időablakok pontos nyilvántartása (pl.: permetszer 

semlegesedés) 

 Vetőmagmennyiség, termény arányosítás a hatékonyság követésére 

 Kártevők elleni védelmi megoldások elemzése 

 Gyógyszerezés nyomon követése  
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A megoldással pontosan nyomon követhető bejuttatott, vagy kihordott tápanyagok 

eloszlása, felhasználása, különböző mintavételezési eljárással pedig lehetőség 

van a folyamatos monitorozásra és kontrollra. 

 

A külső hatások előrejelzésével könnyebben tervezhetővé válnak olyan 

folyamatok, melyek korábban azonnali ellenintézkedéseket követeltek. Hiszen ma 

már a technológia azt is lehetővé teszi, hogy helymeghatározó eszközök és 

térinformatikai rendszerek alkalmazásával nyomon kövessük és számszerűsítsük 

az ültetvényben lejátszódó vegetációs változásokat, így például a 

gyomdetektálást, a növények vízfogyasztását, vagy éppen a gyümölcsök 

mennyiségének és érettségének aktuális állapotát. 

 

A megfelelő tervezési, stratégiai döntések előkészítésének kiváló alapja a fenti 

folyamatokból előálló adattömegből dinamikusan felépíthető kimutatás halmaz. 

 

 

41. ábra - Internet használat megoszlása az okos eszközök között 
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Az IoT alapú megoldások alkalmazásának főbb előnyei: 

 Meglévő technológiák bevonása a folyamatba (pl.: öntözőrendszer, 

kombájn, vagy termosztát felszerelése a megfelelő szenzorokkal 

 Ismert, bejáratott személyi számítógépek, okos eszközök alkalmazása az 

adatok kezelésére, elemzésére (pl.: okostelefonok, PC-k, tabletek) 

 Fokozatos bevezetés lehetősége 

 Olcsó és sokoldalú érzékelők beszerzésének lehetősége 

 Naprakész információk rendelkezésre állása 

 Prompt riasztási lehetőségek beépítése 

 Kiterjeszthetőség, továbbfejleszthetőség 

 Technológia, illetve platform függetlenség 

 

4.4.2 Felhő alapú, bérelt, vagy egyedi infrastruktúra 

 

A felhő alapú adattárolás, illetve a bérelt hardver/szoftver kapacitás (Saas) olyan 

környezetet, illetve megoldást biztosít, mely megbízhatóbb és fenntartása, 

esetleges bővítése nem igényli IT üzemeltetési szakember közvetlen bevonását. 

A megoldás a következő kihívásokra ad megfelelő választ: 

 

 Üzemeltetési költségek csökkentése  

 Hardver, illetve szoftver eszközök beszerzésével kapcsolatos kompetencia 

hiányának kiküszöbölése 

 Megbízható, redundáns adatmentési stratégia kialakítása 

 Skálázható környezet és szolgáltatáskészlet igénybevétele 

 

A privát, bérelt felhő lehetővé teszi, hogy az adatokhoz harmadik fél ne férhessen 

hozzá, illetve azt, hogy a bérelt eszközök körét, illetve szolgáltatások szintjét (pl.: 

bérelt tárhely, rendszermemória, stb.) bármikor szabadon módosíthassa az 

ügyfél. 
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Software as a service (SaaS, magyarul szolgáltatott szoftver - gyakran: "on-

demand software" azaz lekérhető szoftver) egy olyan szoftverszolgáltatási 

módszer, amelynél a szoftver és a kapcsolódó adatok központilag vannak tárolva 

(tipikusan egy (Internet) felhőben) ugyanakkor a felhasználói hozzáférések egy 

vékony kliensen keresztül zajlanak, amely leggyakrabban valamilyen web-

böngésző alkalmazás. 

 

Az SaaS a közelmúltban nagyon elterjedtté vált a legtöbb üzleti alkalmazás 

szolgáltatása területén, ideértve a számlázást, a csoportos munkaszervezést, a 

Customer Relationship Management (CRM) alkalmazásokat, a management 

information systems (MIS) és az enterprise resource planning (ERP) 

rendszereket. Ide tartozik gyakran a könyvelés, a human resource management 

(HRM - emberi erőforráskezelés), content management (CM tartalomkezelés) és 

a service desk management (a vevőszolgálat menedzsment) is. (forrás: 

Wikipedia) 

 

 

4.5 Szent István Egyetem  

 

Az Egyetem fejlesztési terve szerint olyan képzési profillal és képzési potenciállal 

rendelkezik, amely képes kielégíteni a vidék felemelkedését szolgáló fejlesztések 

aktuális és a jövőt egyaránt építő szakemberigényét. Az intézmény képzései 

sokrétűek, a gazdasági élet, a természetes és az épített környezet, szolgáltatások 

a műszaki és humán területen, illetve a pedagógusképzés számára nyújtanak 

szakmai irányultságú programokat. Unikális jellegű képzéseivel és az általa 

gondozott diszciplínáknak köszönhetően több tudományterületen olyan szellemi 

központtá kíván válni, amely a hazai és külföldi hallgatói rekrutációban, továbbá a 

hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokban is jelentős 

szerepet tölt be.  

 

Az egyetem egyaránt fontosnak tartja az intézményi beágyazottságot és a 

környezettel való szerves kapcsolatot. A felnőttképzési, továbbképzési rendszere, 

ágazati szaktanácsadási és vidékfejlesztési tevékenysége garancia arra, hogy a 
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tudományos eredmények a valódi felhasználók gyarapodását szolgálják. Az 

egyetem vállalt céljában így találkozik a tudomány magas szintű képviselete a 

vidék, az ország felemelkedését a szolgáló törekvéssel. 

 

Az intézmény kutatási fejlesztési fókuszai közül az egyik legfontosabb a 

környezeti fenntarthatósági fókusz alapja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

tradícióból fakad. Az ebből kifejlődött fenntartható mezőgazdasági termelés, 

valamint a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási fejlesztési irányok jól 

harmonizálhatóak az építészeti kar organikus építészeti, a gépészeti kar megújuló 

energetikai és a gazdaságtudományi kar modern gazdaságtudományi 

fejlesztéseivel valamint az alkalmazott bölcsészettudományi kar alkalmazott 

társadalomtudományi adottságaival. Ez a fejlesztési fókusz hordozza magában a 

legnagyobb potenciális szinergikus lehetőségeket. 

 

Az egyetem egyik meghatározó jellegzetessége a hagyományosan erős 

gyakorlati képzés, amelyet a képzések nagy többségének gyakorlat-orientált 

jellege tesz szükségessé. A gyakorlati képzés jelentős súlya egyrészt a képzések 

hagyományaiban gyökerezik, másrészt pedig az egyes karok szoros felhasználói, 

mezőgazdasági, ipari és munkaerő-piaci kapcsolatrendszerének köszönhető. A 

gyakorlati készségek (kompetenciák) elsajátítására való törekvés nemcsak a 

karok képzési portfoliójában meghatározó, hanem abban is, hogy az egyetem 

kutatásai kevés kivételtől eltekintve az alkalmazott kutatások közé tartoznak. Az 

egyetem K+F+I stratégiája az ipari partnerek számára gyakorlati megoldásokat 

eredményező alkalmazott kutatásokat helyezi előtérbe. Az alkalmazott kutatási 

gyakorlat nemcsak az agrár, a környezettudományi és műszaki területeken 

érvényes, hanem ez határozza meg a gazdaság és társadalomtudományi, 

valamint az alkalmazott bölcsésztudományi kutatásokat is. 

 

A Szent István Egyetem tudományos és szakmai műhelyei átfogják a 

vidékfejlesztés, a természeti erőforrások, az élelmiszervertikum, a környezet, a 

terület és településfejlesztés, az egészséges táplálkozás, az életminőség 

előmozdítását döntően meghatározó, technológiai transzfert megalapozó. EU 

konform országos és regionális K+F programok megvalósítását. 
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A Szent István Egyetem kutatási stratégiai megvalósítását elsősorban a 

következő főbb területeken irányozza elő: 

 

 Az életminőség javítását és az egészséges táplálkozást megalapozó, az 

ökológiai adottságainkhoz jól illeszkedő, alacsony energia-és 

anyagráfordítással működtethető élelmiszertermelési technológiák, 

termékpályák, és termékek, valamint azok biológiai alapjainak, növény-és 

állategészségügyi feltételrendszerének, a termelési, a feldolgozási és az 

értékesítési vertikumok komplex műszaki-gazdasági fejlesztésének 

elősegítése. 

 

 A természeti erőforrások hatékony, környezettudatos felhasználása, az 

alternatív energia és előállításuk végtermékének beépítése, komplex 

alkalmazása, a hulladék, a szennyvíz tudatos kezelése és a természeti 

körforgásba való visszajuttatása, a környezetipar, mint húzóágazat 

középpontba állítása. Az energiafelhasználás hatékonysága és megújuló 

energiák használata a környezetvédelemi célok figyelembevételével. 

 

 A terület- és településfejlesztést, a táj- és település rehabilitációt, illetve a 

természeti és települési értékek védelmét szolgáló kutatások végzése, 

amely a vidékfejlesztésre és az európai méretű nagyvárosok környezet- és 

ökotudatos revitalizációjára egyaránt vonatkozik.  

 

 A környezet és az egészség kapcsolatrendszerét tudományosan feltáró és 

vizsgáló technológiák, módszerek és azok gyakorlati hasznosítását 

előirányzó fejlesztések megvalósítása.  

 

 Agrár-műszaki gyártó, szolgáltató és felhasználó szféra vertikuma  

 

 Elektronika, mechatronika és automatizálás  

 

 Anyagtudomány és tribológia  

 

 Mérnökinformatika és gyártástudomány  
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 Komplex (műszaki-gazdasági- és menedzsment) területek 

 

A SZIE – jogelőd intézményei sajátosságaiból és hagyományaiból adódóan – 

máig jelentős szerepet tölt be az ország K+F+I szférájában. Kötődése 

hagyományos a mezőgazdasági tudományok irányába, de igen jelentős a kutatási 

potenciál az egyetem alapításával felvállalt, immár multidiszciplinárisan 

értelmezett, vidékkel kapcsolatos tudományokkal kapcsolatban is (ökológia, 

környezet-gazdaságtan, regionális gazdaságtan, fenntartható fejlődési stratégiák, 

környezettudomány, tájgazdálkodás, stb.). 

 

A Szent István Egyetem nemzetközi pozícionálását, kapcsolatait tehát az alábbi 

címszavak jellemzik:  

 

 a „klasszikus”, európai egyetemi modellnek megfelelő hallgatói létszám és 

szakstruktúra,  

 szoros kapcsolatrendszer Nyugat-Európa és Észak-Amerika meghatározó 

felsőoktatási intézményeivel és tudományos műhelyeivel,  

 kiterjedt tagsági viszony a szakterületek meghatározó világszervezeteivel,  

 nagyszámú külföldi, nappali tagozatos költségtérítéses hallgató 

(legnagyobb számban az Állatorvos-tudományi Karon, kisebb számban a 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, ill. a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karon),  

 jelentős szerep a határon túli magyarság felsőfokú képzésében 

(Csíkszeredai képzési központ), 

 jelentős európai kutatási programokban, konzorciumokban való részvétel, 

nagyszámú bilaterális programok, közös doktori képzések,  

 kiemelkedő kutatási-fejlesztési megbízások a különböző szakterületeken 

tevékenykedő multinacionális vállalatoktól (pl. Claas). 

 

A fent leírtakból is látszik, hogy a SZIE elkötelezett a stratégia három 

fókuszterületéből már eleve kettő kutatási kapacitás bővítésében, jelen stratégia 

a nyomdaipari területet is idekapcsolja, így ez az Egyetem későbbiekben kiadásra 

kerülő fejlesztési terveiben a nyomdaipari vertikum is szerepelni fog.   
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A Tudáspark projekt végrehajtása során a Szent István Egyetem - márcsak a 

Technológiai Transzfer Iroda befogadóintézményeként is – vezető szerepet tud 

vállalni, koordinálni tudja a többi partner tevékenységeit is.  

 

 

4.6 Békéscsaba Megyei Jogú Város 

 

Békéscsaba stratégiában meghatározott szerepét a A Dél-alföldi Régió Regionális 

fejlesztési stratégia innovációs stratégiai céljaihoz, valamint Békéscsaba 

városfejlesztési koncepciójához kell igazítani. Fontos ismerni regionális és a helyi 

szintű elvárásokat is, és a projekt keretében betölteni kívánt híd szerepből fakadó 

kihívásokat is. A továbbiakban a regionális fejlesztési stratégia idevonatkozó 

részeit mutatjuk be.  

 

 

14. táblázat - A Dél-alföldi Régió innovációs stratégiai céljainak rendszere 

  Jövőkép: 

A Dél-alföldi Régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal 

rendelkező régiója.   

Stratégiai cél:  

A Dél-alföldi Régió innovációs teljesítményének javítása  

PRIORITÁSOK 

I. Azi innovációs 

folyamatok 

feltételrendszereinek 

megteremtése és 

fejlesztése 

II. Vállalkozások innovációs 

versenyképességének 

fejlesztése, megerősítése 

III. Innovatív 

szereplők közti 

kapcsolatok 

megerősítése 
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INTÉZKEDÉSEK 

I/1. K+F+I 

infrastruktúrák 

fejlesztése 

II/1. A régiós ágazati 

prioritásokhoz 

(biotechnológia, 

lézertechnológia, 

gépjárműipar, ICT) 

kapcsolódó technológia-

fejlesztés támogatása 

III/1. Beszállítói 

hálózatok 

fejlesztése 

I/2. Innovációs 

szolgáltatások 

fejlesztése 

II/2. A régiós prioritáson 

kívüli, de a régiós 

adottságokra, 

hagyományokra épülő 

ágazatok (megújuló 

energiák, geotermia, 

napenergia, biomassza, 

mezőgazdaság) egyes  

technológiafejlesztéseinek 

támogatása 

III/2. KKV 

beszállítóvá 

válásának 

elősegítése  

I/3. K+F+I 

humánerőforrás 

fejlesztése  

II/3. KKV-k innovatív és 

tőkevonzó képességeinek 

fejlesztése  

III/3. Régiós 

ágazati 

prioritásokhoz 

kapcsolódó iparági 

klaszterek 

támogatása 

I/4. Innovációs 

pályázati rendszerek 

kialakítása, 

fejlesztése, 

működtetése, 

finanszírozása  

II/4. Innovatív ötletek 

piacra lépésének 

elősegítése  

III/4. Az innováció 

népszerűsítése  

I/5. Tőkebefektetés és 

kockázati tőke kínálati 

és keresleti 

II/5. Tudás-intenzív 

munkahelyek teremtése  

III/5. 

Tudástranszfer 

elősegítése  
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feltételeinek 

megteremtése és 

javítása  

III/6. Regionális 

tudásközpontok 

megerősítése  

  Forrás: Dél-alföldi Regionális Innovációs stratégia 

 

 

4.6.1 Békéscsaba szerepe a stratégiai célok megvalósításában  

 

Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése 

fejezetben az alábbi célok határozhatók meg:  

 

 vertikális és horizontális tudásáramlást segítő megoldások kialakítása, 

intézményesítése és a potenciális érintettek számára szolgáltatások 

biztosítása;  

 a régió innovációs tevékenységeit irányító, koordináló és az innovációs 

szolgáltató, valamint a technológia-transzfer szolgáltatást végző 

szervezetek együttműködésének, koordinációjának fejlesztése és a 

szolgáltatások kiterjedtségének növelése;  

 az innovációs eszközök és az intézményrendszer megfeleltetése, az 

innovációs folyamatot támogató szolgáltatások intézményekhez rendelése;  

 tudásteremtésben és az innováció-hasznosulásban érdekelt 

humánerőforrás számára az eredmény-menedzseléshez kapcsolódó tudás 

és képességek fejlesztése;  

 kialakítani, illetőleg fejleszteni az intézményrendszerben azt a szervezeti 

tudást, amely segíti az eltérő típusú innovációs szervezetek 

együttműködését;  

 hídképző szervezetek tevékenységének jobb összehangolása, a 

szervezetek közötti folyamatok hatásosságának és hatékonyságának 

javítása;  
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 regionálisan felhasználható források bővítése, stratégia-fókuszált 

hasznosítása.  

 

Indokoltság:  

A régióban az elmúlt évek során egy sor olyan szervezet alakult, amelyek a 

vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások innovációs 

folyamataiban egyfajta irányító, koordináló szerepet látnak el. Ezeknek a 

szervezeteknek a hatékonyságát szükséges javítani a feladataik, hatáskörük 

pontosításával, a tevékenységüknél a határpontok egyértelmő definiálásával, a 

párhuzamosságok megszüntetésével. 

 

Az innovációs intézmény rendszer másik csoportját alapvetően innovációs 

szolgáltató szervezetek, illetőleg ezek hálózatai alkotják. Ezek jellemzően a tágan 

értelmezett innovációs folyamat egy-egy elemét támogatják.   

 

A harmadik szereplő a technológiatranszfer szolgáltatást végző szervezetek 

csoportja. Ezek mőködésének fejlesztése a technológia-transzfer megerősítése, 

azt eredményezi, hogy javul a kutatás-fejlesztési és az ipari-gazdasági partnerek 

között a szellemi termékek gazdasági célú hasznosítása. A kutatási intézmények 

ösztönzést kapnak az ipari kapcsolatok építésére, az ipari megrendelések 

becsatornázására az intézményi K+F gyakorlatba. A Dél-alföldi Régióban 

rendelkezésre álló magas színvonalú elméleti humántőke, valamint kiemelkedő 

innovációs értékkel bíró szellemi termékek gazdasági hasznosítása 

elengedhetetlen a régió gazdaságának fejlesztéséhez, a versenyképességének 

növeléséhez.  

 

Kiemelt jelentőségű, hogy egyre erősebb a versenyhelyzet az egyes európai 

régiók között az innovációs vonzóképességben, (nem csak határon belül, hanem 

kívül is). Mindenkinek az a célja, hogy erős innovatív hatású nagyprojekteket 

vonzzon be, ehhez az kell, hogy a régió innovációt támogató 

intézményrendszerének is erősnek kell lennie, azaz:  

  



 

240 
 

 a regionális intézményrendszert koncentrálni kell;  

 versenyképessé kell tenni a világ nagy regionális ügynökségeivel  

- a meghatározott iparágakban kutatói és innovációs szinten is 

kiemelkedő kapcsolatrendszer legyen, (nagyprojektek 

Magyarországba jövetelét személyes kapcsolatok határozzák 

meg, nem csak az intézményi háttér); 

- az innovációban érdekelt intézmények neve mindig meg kell 

jelenjen a köztudatban (innovációs brand építése, innovációs 

marketing);  

- legyen egy komolyan felkészült, megfelelő mennyiségő 

(kapacitással rendelkező) és minőségű szakembergárda;  

- le kell bontani az egyes ágazatoknak az innovációs stratégiájukat, 

meg kell tudni határozni ágazatonként mik az innovációs stratégia 

elemei, céljai;  

- a meglévő, elfogadott stratégiának megfelelő mozgatórugóként 

kell viselkednie, amelynek előfeltétele, hogy az egyes 

innovációban érintett ágazatokban végiggondolásra kerülnek a 

„személyre” szabott feladatok.  

 

Az előbbiekben felvázoltakból Békéscsaba MJV koordináló, szervező és hátteret 

biztosító szerepet tud elsősorban felvállalni. A Tudáspark projekt keretében egy 

olyan híd szerep lesz a feladata, amely segíti és összehangolja a felsőoktatási 

intézmény és az érintett, valamint a potenciálisan érdekelt vállalkozások 

együttműködését.  

 

Az innovatív szereplők közti kapcsolat megerősítésében lehet a legtöbb szerepe 

a városnak. Ezen tevékenység céljai az alábbiak szerint határozhatók meg:  

 

 növekedjen a régión belüli kutatóhelyek és a vállalati szektor közötti K+F+I 

kooperációk száma és volumene a hídképző szervezetek 

közreműködésének erősödése mellett;  
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 azoknak a koordinációs mechanizmusoknak és információ megosztási 

platformoknak fejlesztése, amelyek erősítik az innovációs szereplők 

(intézmények, vállalatok) közötti együttműködéseket;  

 a régió innovációra képes szervezetei meghatározó mértékben vegyenek 

részt a tudás-intenzív iparágak innovációs folyamataiban.   

 

Indokoltság:  

A régióban különösen fontos a kooperációk erősítése, vagyis a kutatóhelyek és a 

vállalatok közötti együttműködések számának és volumenének növelése. Ez 

lényegesnek tűnik a tekintetben, hogy a kutatási tevékenységek irányultságában 

is megjelenik egy piaci kontroll, mert az innovációs értékláncban hátrább 

elhelyezkedő termelő/szolgáltató cég alapvetően olyan kutatás-fejlesztési 

tevékenységbe szándékozik befektetni, amiben valós üzleti lehetőséget lát, 

kezelhető szintű kockázatok mellett. Tehát az ilyen kutatás-fejlesztés üzleti alapú 

megtérülésének, ezáltal társadalmi hasznosulásának lényegesen nagyobb az 

esélye, mint a pályázati rendszeren keresztül megvalósult K+F 

tevékenységeknek. Ez utóbbi esetben maga a pályázat kiírása képezte le 

valamilyen formában a társadalmi igényt, a kutatás eredményének hasznosulását 

csak közvetve lehet megítélni. A kooperációból előálló kutatási/fejlesztési 

eredmények várhatóan magasabb hányadban hasznosulnak, mint a tisztán 

kutatóhelyek által pályázott források produktumai.  Az innovációs 

együttműködések hatékony formáját jelentik a klaszterek, tehát a meglévő, 

illetőleg az új klaszterek létrehozásának támogatása a vállalkozásfejlesztés és az 

innovációs képesség javítása szempontjából nagy jelentőséggel bír.  

 

Az innovációs együttműködések másik iránya a régió felsőfokú oktatási 

intézményeinek, innovációs potenciáljainak jobb kihasználása, technológia-

transzfer tanácsadással, melynek kedvezményezettjei az intézményekkel 

kooperatív viszonyban álló vállalkozások. A tanácsadás célja az érdekelt 

vállalkozásokat hasznosítható, a szellemi tulajdon transzferálását elősegítő 

ismeretekhez juttatni. A technológia-transzfer tanácsadás során az érdekelt 

vállalkozások iparjogvédelmi kutatási szolgáltatásban, szabadalmi 

szolgáltatásban, technológia-értékelési szolgáltatásban részesülnek. Emellett az 

intézmények technológia-transzfer, iparjogvédelmi, licencia, valamint szellemi 



 

242 
 

tulajdonra alapozott vállalkozási-üzleti tervezési tanácsadást nyújtanak az 

érdekelt vállalkozások részére. Az együttműködések kialakításában fontos szerep 

jut a kutatói és a vállalkozói oldal keresleti igényeit, kínálati lehetıségeit egyaránt 

jól ismerı hídképző intézményeknek, akik kapcsolatrendszerüket felhasználva 

hatékony segítséget nyújthatnak az innovatív együttműködések számának és 

értékének növekedésében. 

 

A Triple Helix modell-rendszerű megközelítésében vizsgálhatjuk, hogy az 

önkormányzat tevékenysége hogyan mozdítja, mozdíthatja elő az egyetem és 

vállalkozások közti együttműködéseket. Elemzéseink alapján a helyzet a 

következőkkel írható le: 

 

 A gazdasági környezetben az önkormányzat szabályozó tevékenységének 

eredményeként már megjelenhetnek az innováció ösztönzői, sőt az 

innovációs együttműködéseket támogató programok és eszközök hatása is 

érzékelhető. A folyamatot elősegítheti a vállalkozói szféra fellendülése és 

az egyetem képzési átszervezése.  

 

 Az egyetem és a vállalkozások közti interakciót az önkormányzat az 

innovációs politika eszköztárával – aktívan serkenti. Cél az innovációs 

rendszer kulcsszereplői, a tudás terjedését segítő(hídképző) intézmények 

kiépülésének, és a különböző tudáselőállító szervezetek közti 

együttműködés előmozdítása, a vállaltok K+F iránti keresletének növelése, 

a technológiatranszfer ösztönzése, az új, technológia-orientált kis- és 

mikrovállalkozások K+F kapacitásainak erősítése, az egyetem-ipar 

kapcsolatok, valamint a nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás 

elősegítése.  

 

 Az önkormányzat eddig a gazdaságnak csak kevés szereplőjét tudta 

innovatív együttműködésre ösztönözni. Az interakciók száma 

meglehetősen alacsony, valójában csak kevés vállalkozás érdekelt az 

egyetem-ipar kapcsolatokban. Igaz ennek legfőbb akadálya a 

vállalkozások alacsony innovativitása. Ebben az értelemben Magyarország 

nem különbözik a többi, kevésbé fejlett országtól, ahol a vállalkozói szektor 
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kapacitása nem elegendő az új tudás elő állításának ösztönzésére és 

átvételére. Ugyanakkor az egyetemek kínálatának igazodnia kell a 

vállalkozások keresletéhez; az egyetemnek a gazdaság számára 

közvetlenül hasznosítható tudást kell biztosítani, ráadásul az egyetemi 

szellemi tulajdonjogokat tisztázni szükséges. 

 

Az önkormányzati szándék egyértelműen a szektorok közti együttműködések 

javításának irányába mutat, az átütő erejű eredmények elérésének azonban ma 

még komoly financiális, strukturális és kulturális akadályai vannak. 

 

 

4.7 Összefoglalás 

 

Az előzőekben a jövőre vonatkozó lehetőségeket és várható célállapotot több 

szempontból vizsgáltuk. Megnéztük, hogy általánosságban a technológiai 

transzfer szolgáltatások tekintetében milyen elvárásokat fogalmazhatunk meg. Itt 

az alábbi megállapításokat tettük:  

 

 Vállalati, felsőoktatási intézményi (mikro) szinten a technológiai transzfer 

jövőkép arra az alapvető fejlődési folyamatra koncentrál, amelynek során a 

vállalatok és felsőoktatási intézmények belső kutatás-fejlesztési 

folyamataikat egyre hatékonyabban szervezik meg. A korszerű kutatás-

fejlesztési háttér emellett kiemelten fontos az ágazati, iparpolitikai célok 

megvalósítása szempontjából.  

 

 Összességében a fejlett piacgazdaságok gyakorlatának megfelelő 

gazdálkodási és szolgáltatási kultúra terjedésével Magyarországon is 

csökkenhet a gazdaság általános költségszintje és javulhat a felsőoktatási-

vállalati technológiai transzferrel fejleszthető termelési és szolgáltatási 

tevékenységek színvonala, amelyek a hazai vállalatok és a gazdaság 

egésze számára is a versenyképesség növelését eredményezik.  
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 Nemzetgazdasági (makro) szinten a stratégiai vízió tekintetében az a – 

szakmai közélet képviselőinek körében évek óta érlelődő – elképzelés a 

meghatározó, mely szerint az Európai Unió bővülésével hazán számára 

továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a régióban növekedjen hazánk 

megítélése technológiai transzfer területén.  

 

A továbbiakban az egyes ágazatokhoz, illetve a vezető konzorciumi partner – 

Szent István Egyetem – és a híd szerepet betöltő partner – Békéscsaba Megyei 

Jogú Város – jövőre vonatkozóan tettünk néhány megállapítást.  

 

Gépipar (mezőgazdasági és járműipar) 

 

Az érintett területen valóban megjelenik egy igény a vállalati szféra és a 

felsőoktatás között egy intenzívebb, K+F+I domináns együttműködésre. A Dél-

alföldi Régió ezért már most is a gépjárműipari fejlesztéseket tekinti innovációs 

húzóágazatnak, de a Békéscsabai járás ebben a feladatban még nem kapott 

kiemelt szerepet.  

 

A hazai mezőgépgyártásban levő helyi potenciálra építve a tacit és explicit tudás 

is kihasználásra kerülhet. A gépfejlesztéseknek jobban kell követniük a 

termeléstechnológiák változásait, a nemzetközi trendeket és kedvező pozíciót kell 

elérniük az árversenyben. Növelni kell a complex gépesítési megoldások 

kínálatát, amelyek képesek akár egy-egy technológiai gépsor lefedésére is. Új 

lehetőségeket teremthet a hazai mezőgépiparnak a mezőgazdaság megújuló 

energiatermelésben történő nagyobb részvállalása is. A magyar vidéknek is 

szüksége van a munkahely megőrzése és esetleges bővítése szempontjából a 

hazai mezőgépiparra, hisz üzemei vidéken találhatók, tradicionális szakmakultúrát 

képviselnek, amelynek a képviselői erősen kötődnek a vidékhez.  
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Nyomdaipar 

 

A tradicionális technológiák esetében – kiváltképp az ofszet nyomtatás területén 

– gyakorlatilag nincs előrelépés a beruházások terén az elmúlt néhány évben. 

Sajnos a cégek piacról való eltűnése is általános manapság. Ez a helyzet azt 

indukálja, hogy a nyomtatott termékek esetében paradigmaváltásra van szükség, 

ebben pedig nagy segítségre lehet a K+F+I.  

 

A professzionális digitális technológia jellemzője, hogy jelentősen kisebb egyszeri 

beruházást igényel, mint a hagyományos ofszettechnológia, azonban sokkal 

gyakrabban kell cserélni a berendezéseket, többet kell a soft elemekkel dolgozni.  

 

Jelentős bevétel növekedés várható az újgenerációs rádiófrekvenciás 

csomagolóanyagok, a 3D grafikai megoldások, az elektronikus festék és az 

elektronikus papír széleskörű alkalmazása következtében. Ezeket a területeket 

kell a jelenlegi fejlesztés fókuszába állítani. Meg kell jegyezni, hogy ezen a 

területen a vállalati szektor, a vállalkozások K+I igényének felmérése és gyűjtése 

kiemelten fontos, hiszen így garantálható számukra versenyképesség 

megmaradása. A SZIE nyomdaipari K+F tevékenysége ma elhanyagolható, így 

ezen terület fejlesztése is szükséges.  

 

A fejlesztés szempontjából az egyik előre mutató kutatási terület lehet a 

környezetbarát nyomtatás, hiszen trend az újabb környezetbarát pigmentek, 

festékek és lakkok típusának és mennyiségének a növekedése is. Gyorsul a 

szerves oldószer alapú festékek, lakkok és más rétegképző anyagok kiváltása az 

energiatakarékos vizalapú es oldószermentes termékekkel. 

 

Agrárinformatika 

 

Az agrárinformatika területén belül két szegmenst vizsgáltunk. Az egyik az IKT 

lehetőségek köre, a másik egy kicsit talán nehezebben megfogható kör az IoT – 

The Internet Of Everything.  
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Agrár IT alkalmazások  

 Integrált vállalatirányítási rendszerek 

 Vezetői információs / döntéstámogató rendszerek 

 Térinformatikai (GIS) modulok  

 GPS megoldások  

 Mobil, vezeték nélküli megoldások,  

 RFID eszközök  

 Fedélzeti számítógép, kommunikációs rendszer 

 Internetes értékesítési portal 

 

The Internet of Everything lehetőségek 

 

Az IoT megoldások (Smart farming, vagy precíziós mezőgazdaság) 

robbanásszerű fejlődésének köszönhetően olyan, a termelésbe bevont eszközök 

köthetők hálózatba, illetve „okosíthatók”, melyek alap felépítésüket tekintve 

alkalmatlanok ilyen komplex feladatok ellátására.  

 

Az alfejezetben néhány fejlesztési lehetőséget is bemutattunk, az alábbiak 

szerint:  

 

 Talaj nedvességtartalmának ellenőrzése 

 Tápanyag összetétel monitorozása 

 Tárolók, ketrecek aktuális hőmérsékletének, páratartalmának követése 

 Növényvédő szerek, adalékok fogyásának, eloszlásának követése 

 Egészségügyi időablakok pontos nyilvántartása (pl.: permetszer 

semlegesedés) 

 Vetőmagmennyiség, termény arányosítás a hatékonyság követésére 

 Kártevők elleni védelmi megoldások elemzése 

 Gyógyszerezés nyomon követése 

  



 

247 
 

A leírtakon túlmenően természetesen további lehetőségek merülhetnek fel, ahol 

szükség lehet a létrehozandó Tudáspark tevékenységeire. Ez a terület kiemelten 

fontos, hiszen a gazdaságon belüli szerepe is felértékelődésben van.  

 

Szent István Egyetem  

 

Az egyetem, mint a konzorcium vezetője, a jelen stratégia megvalósításában 

különösen érdekelt, annak sikeressége kiemelten fontos számára. A jövőképe a 

megvalósítási feladatok szakszerű, hatékony és fenntartható kivitelezésében 

mutatkozik meg.  

 

A konzorciumi partnereivel való szoros együttműködés mellett arra is figyelnie kell, 

hogy a kialakításra kerülő új szervezetet – mely önálló jogi személyiséggel is 

rendelkezik – megfelelően integrálja az egyetemi környezetbe jogilag és 

szakmailag egyaránt.  

 

Békéscsaba MJV 

 

A konzorciumi partner esetében a speciális szerep miatt volt indokolt a fejezetben 

való részletes bemutatása. A város a vertikális és horizontális tudásáramlást 

segítő megoldások kialakításában, későbbi intézményesítésében és a potenciális 

érintettek számára történő szolgáltatás biztosításában vállalhat szerepet.  

 

A régió innovációs tevékenységeit irányító, koordináló és az innovációs 

szolgáltató, valamint a technológiatranszfer szolgáltatást végző szervezetek 

együttműködésének, koordinációjának fejlesztése és a szolgáltatások 

kiterjedtségének növelése és az az innovációs eszközök és az intézményrendszer 

megfeleltetése, az innovációs folyamatot támogató szolgáltatások 

intézményekhez rendelése az a terület, amelyben a projektmegvalósítás során 

részt vállal.  
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Fontos itt is hangsúlyozni, hogy a tudáspark kialakítása során híd szervezetként 

határoztuk meg a feladatait, mint ilyen a koordináció, a kapcsolatteremtés 

szakmai, humánerőforrás és infrastrukturális igényeik biztosítása terén 

számítanak rá a partnerek. 

 

 

5 Átfogó célrendszer és indikátorok 

 

5.1 Bevezetés 

 

A stratégia célrendszere az általános stratégiai célokból, valamint a stratégia 

pillérei szerint megfogalmazott specifikus célokból áll. A célok meghatározása 

során kiemelten fontos, hogy csakis olyan elvárások kerüljenek meghatározásra, 

amelyek teljesíthetők, ugyanakkor valamelyest kihívások elé is állítják a 

szereplőket. Az elérendő állapot meghatározásakor több szempontot, többféle 

előírást is figyelembe kell venni. Jelen fejezetben meghatározott célok nemcsak 

az Európai Bizottság anyagainak, de a Nemzeti Innovációs Hivatal által gondozott 

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon c. anyag víziójában meghatározott 

kutatási infrastruktúrára vonatkozó alábbi hármas elvárásnak is megfelelnek: 

 

 Olyan tudományos tevékenységet kell folytatniuk, amely az európai 

tudomány élvonalába helyezi őket. 

 

 Segíteniük kell a hálózatosodást a gazdasági szektor és a felsőoktatási-

akadémiai szektor között annak érdekében, hogy a gazdaság szereplői 

hatékonyabban tudjanak tevékenykedni termékük piacain, azaz az 

infrastruktúrát közvetlenül használhassák alkalmazott kutatásokra.  

 

 Segíteniük kell abban, hogy a hazai gazdasági szereplők a természetbeni 

hozzájárulásokon (inkind beszállítás) keresztül csúcstechnológiai 

beszállítókká váljanak a külföldi és hazai kutatási infrastruktúrához.  
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42. ábra - A célok rendszere 

 

A fejezet második felében megvizsgáljuk, hogy milyen indikátorokkal mérhető a 

jelenlegi fejlesztés és annak sikeressége. Először némi tudományos 

iránymutatással felvezetjük a választható monitoring mutatók körét, majd a fejezet 

végén, a táblázatos formát követően felsoroljuk a választásra érdemesnek tartott 

output és hatás indikátorokat. Jelen anyag a javaslattételnél tovább nem megy, a 

konkrét mutatókhoz tartozó bázisérték és vizsgálati gyakoriságot mutató elemek 

meghatározása a végrehajtók feladata lesz, hiszen csak így biztosítható, hogy a 

fejlesztés indikátorai között a relevánsok igen, ugyanakkor a nem relevánsok ne 

jelenjenek meg.  

 

 

5.2 Általános célok 

 

Az általános célokat érdemes az Európai Bizottság „Európa kutatási bázisának 

erősítése.” című dokumentum az „Egyetemek szerepe a tudás iparral és 

társadalommal történő cseréjében és transzferében” kérdéskör feldolgozása 

alapján meghatározni.   
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 Olyan együttműködések kialakítása, amelyek a képzett emberek 

mobilitását ösztönzik az egyetemek, az ipar (különösen a KKV-k) és az őket 

körülvevő társadalom között. 

 

 Konkrét szinergiák létrehozása az egyetem és a körülvevő társadalom 

(vállalatok, kereskedelmi kamarák, állami hatóságok, stb.) között. 

 

 Az egyetemen olyan szakmai jártasságok és források megszerzése, 

amelyek kutatási tevékenységük transzferének és valorizálásának 

menedzseléséhez szükségesek. 

 

 Hozzáférés fokozása (különösen online lehetőségek biztosítása mellett) az 

oktatási anyagokhoz, referenciákhoz és hiteles ismeretekhez. 

 

 Felsőoktatási szereplők bevonásával Tudományos Fórumok létrehozása 

és az esetlegesen meglévők fejlesztése, bővítése. 

 

 A meglévő jogalkotási keret bővítése a Közösségi Szabadalomra való 

bővítés támogatásában. 

 

 

5.3 Specifikus célok 

 

A fejlesztést tudománypolitikai szempontból vizsgálva az alábbi specifikus célokat 

határozhatjuk meg:  

 

3. Tudományos tudás előállítása 

4. Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása 

 

Jelen fejlesztés keretében a 2. pontban meghatározott specifikus cél a kívánatos, 

így azt bonthatjuk tovább:  
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e) Felsőoktatási intézmények regionális gazdaságban betöltött szerepének 

erősítése,  

f) Oktatás-kutatás-innováció, vállalati stratégiai partnerség erősítése, duális 

képzések kialakítása, 

g) Technológia-transzfer, vállalkozásindítás erősítése,  

h) K+F+I infrastruktúrához való vállalati hozzáférés javítása.  

 

A meghatározott specifikus cél és azon belüli alcélok összességében további más 

területen megfogalmazható elvárások teljesítését is magukkal hozzák. A 

tudástranszfer kapcsolatok elősegítik, hogy az intézmény publikációs 

teljesítménye javuljon, közvetetten javulhat a kutatási infrastruktúra, bizonyos 

területeken a nemzetközi együttműködések és a hálózati részvétel is erősödhet. 

Közösségi támogatások esetén a kutatási eredményekhez való szabad 

hozzáférés biztosítása kötelező, illetve szerencsés esetben a regionális 

innovációs stratégiához való hozzáillesztés is megvalósul.  

 

 

5.4 Részcélok 

 

A stratégia kereteit kicsit tágítva mindenképpen fontos megfelelni olyan céloknak, 

nevezzük ez esetben őket részcéloknak, amelyeket más hasonló fejlesztést 

tervező intézmények, társulások is megfelelnek. Az így kijelölt irány már könnyen 

összegezhető, akár országos, akár regionális szinten is. Nem elsődlegesen 

fontos, de azért azt is meg kell jegyezni, hogy az ilyen szinten egységesített 

gondolkodás későbbi összehasonlító vizsgálatokban is segítséget nyújthat.  

 

A tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése, innovációs szolgáltatások kialakítása, 

módszertani megalapozása 

 

a) növekedjen a felsőoktatási intézmények szerepe a tudástranszfer és 

tudásmenedzsment szolgáltatások terén, különös tekintettel a regionális 
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gazdaságra, a releváns versenyképességi pólusokra és növekedési 

zónákra; 

b) növekedjen azon főállású oktatók, kutatók és hallgatók száma, akik 

tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatásokban szakmai 

tapasztalatot és gyakorlatot szereznek; 

c) fejlődjenek azok az intézmény-szervezési, működési, gazdálkodási és 

módszertani megoldások, eszközök, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatási 

intézmények tudástranszfer és tudásmenedzsment, innovációs 

szolgáltatási szerepkörének erősödéséhez.  

 

A növekedési zóna gazdasági tevéknységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási 

területek minőségi fejlesztésének előkészítése, monitoring és értékelési 

rendszerének kialakítása:  

 

a) a regionális gazdasági célokkal koherens K+F+I stratégia alapján fejlődjön 

a kiemelt kutatási területeken végzett alap- és célzott alapkutatások 

színvonala; 

b) növekedjen azon főállású oktatók, kutatók és hallgatók száma, akik 

regionálisan jelentős alap- és célzott alap- és alkalmazott kutatási 

tevékenységet, illetve a versenyképességi pólushoz, növekedési zónához 

kötődő iparágakban nemzetgazdaságilag fontos, hazai és nemzetközi 

hatású K+F+I tevékenységet folytatnak; 

c) növekedjenek az alap- és alkalmazott kutatások eredményessége, 

hatásossága és társadalmi, gazdasági hasznosítása.  

 

Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése: 

a) javuljon a régióban a felsőoktatási intézmény – tudás- és 

technológiatranszfer tevékenységével szervezett – kapcsolata a 

gazdasággal; 

b) a felsőoktatási intézmény gazdasági szereplőkkel, kis- és 

középvállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra képviselőivel kötött 

oktatási-kutatási együttműködési megállapodásai alapján javuljon a 

képzések és K+F+I projektek eredményessége. 
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5.5 Célfa 

 

 

43. ábra - Célfa 
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5.6 Célcsoportok 

 

A stratégia kialakítása során kiemelten figyelni kell azok körére, akik az 

eredmények hatásait közvetve vagy közvetlenül érezhetik magukon. A projekt 

célcsoportjait az alábbiak szerint definiálhatjuk: 

 

1) Közvetlen célcsoport (elsődleges): A Dél-alföldi Régió, azon belül is a 

Békéscsabai járás azon gazdasági társaságai és egyéb szervezetei, 

amelyek a gépipar, a nyomdaipar és az agrár informatika területén 

végzik tevékenységüket, illetve működésük kapcsolatban áll ezen 

területekkel. Az elsődleges célcsoport része a résztvevő konzorcium 

és együttműködő partnereinek munkavállalói. A projektbe az egyetem 

munkatársain kívül a vállalkozások képviselői és szakemberek is 

bevonásra kerülnek, hiszen a Tudás-park célja, hogy Békéscsaba 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a vállalkozások igényeit 

kiszolgáló szervezet jöjjön létre.  

 

2) Közvetett célcsoport (másodlagos): a technológiai transzfer 

szervezete, a kutatásban résztvevő helyek, intézmények, tehát a 

fejlesztés eredeményeként a Tudáspark szolgáltatásait igénybevevő 

vállalatok és azok alkalmazottjai tekinthetők, akik potenciális 

célcsoportjai az egyetemi felnőttképzési programoknak, amennyiben 

a vállalkozások a végrehajtás kapcsán elinduló K+F+I fejlesztések 

révén fejlődnek, új álláshelyek jöhetnek létre. Tágabban értelmezve a 

térség és az ország teljes lakossága, végső soron pedig a Magyar 

Állam adja. Ők a végrehajtás hatásait nem közvetlenül, de közvetve 

viselik, élvezik annak előnyeit.  
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5.7 Indikátorok 

 

A használandó indikátorok, monitoring mutatók meghatározásához több 

szempontot is meg kell vizsgálnunk. Az országos, regionális és intézményi szintet 

is figyelembe kell venni. A méretre, hatásra vonatkozó mutatók mellett a szakmai 

irányultság szerinti mutatók meghatározása is fontos. Jelen részben a 

tudománypolitikai indikátorrendszer vizsgálata szükséges.   

 

A tudománypolitikai indikátorrendszer alapelveit az alábbiak szerint határozhatjuk 

meg: 

 

1. Szakpolitikai funkció 

Az indikátorok fontos, de nem kizárólagos eszközei a tény alapú 

tudománypolitikának. Más értékelési eszközökkel (statisztikai-ökonometriai, 

illetve tudománymetriai modellezésekkel, elemzésekkel, feltáró 

esettanulmányok, survey-kkel stb.) együtt képesek a szakpolitikai döntések 

megalapozására. Az indikátorok a szakpolitikai vitának és étékelésnek a 

kiindulópontját képezhetik, nem pedig a lezárását.  

 

2. Fókusz a teljesítményen 

Az indikátorrendszernek a hazai tudomány teljesítményéről kell számot adnia. 

Ezért a ráfordítások, inputok és a “jól látható”, nyilvántartott outputok mellett a 

szokásos statisztikákban nem szereplő, nehezebben megragadható 

outputokra és hatásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.  

 

3. Az indikátorrendszer szerkezete 

Az oktatás, a kutatás és a felsőoktatási intézmények “harmadik missziója” – a 

gazdasági szférához és más nem akadémiai szereplőkhöz kapcsolódó 

tevékenységei – egyaránt hatással vannak a regionális és nemzetgazdasági 

szintű K+F+I teljesítményre. Az indikátorrendszernek mindhárom területen 

nyújtott teljesítményt meg kell tudni ragadni, és alkalmasnak kell lennie arra, 

hogy bemutassa e területeken a különbségeket az eltérő típusú, illetve szakmai 

profile intézmények között. Hétfa (2013) alapján:  
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15. táblázat - Az indikátorrendszer szerkezete 

RÁFORDÍTÁSOK 

INPUTOK 

OUTPUTOK ÉS HATÁSOK 

Humánerőforrás 

kibocsátása 

Tudományos teljesítmény Gazdasági-társadalmi 

szereplők 

innovációjának 

támogatása  

MAKROHATÁSOK 

 

 

A későbbi egységes kezelhetőség megköveteli, hogy az indikátorok hasonló 

projektek esetében azonosak, vagy legalább összevethetőek legyenek. Annak 

érdekében, hogy akár országosan egységesen kezelt adatok lehessenek a 

következő elvégzendő feladatok határozhatók meg:  

 intézményi költségvetési kimutatások szerkezetének átalakítása 

 létszámadatok pontosítása – FIR fejlesztése 

 kötelező adatszolgáltatás az intézményi K+F+I tevékenységre 

vonatkozó adatokról, adattár létrehozása  

 Bibliometriai elemzések megrendelése az MTA KIK-től 

 Szellemi alkotások adataihoz való hozzáférés és az adatok 

feldolgozása  

 Hallgatói életútkövetés rendszerének kiépítése  

 FP7/Horizont2020 részvétel adatai – NIH  

 Kutatási digitális infrasturktúra felmérése – NIIF 

 Online tudományos tartalmakhoz való hozzáférés statisztikái – EISZ 

(MTA KIK)  

 KSH statisztikák bővítése 

 A tudástranszfer-csatornákat feltáró kérdőíves felmérések 

megrendelése  

 Proaktivitás az EU felé  
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Tényalapú (evidence-based) tudománypolitika nem lehetséges anélkül, hogy a 

döntéshozók átfogó, megbízható és naprakész információkkal rendelkezzenek a 

félsőoktatás, a kutatóintézetek és a vállalkozások tudományos, illetve tágabban 

kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységéről. A tudománypolitikai 

indikátorrendszer célja, hogy a legfontosabb információkat a tudománypolitika 

stratégiai céljaihoz igazodva, rendszerezve tegye könnyen elérhétővé a 

döntéshozók számára.   

 

Egy szakpolitikai indikátorrendszer sikerénék feltétele, hogy a megalkotói jól 

definiálják szerepét: mire lehetséges és célszerű használni, és mire nem. 

Rendkívül fontos annak észben tartása, hogy számszerű indikátorok önmagukban 

nem helyettesíthetik a körültekintő helyzetelemzést, stratégiaalkotást, értékelést – 

és egyáltalán a szakpolitikai kormányzást. Az innováció, az új tudás értékelését a 

nehéz mérhetőség, a mért adatok és a valós társadalmi hozam közötti gyenge, 

bizonytalan kapcsolat jellemzi. Ezért az indikátorok legfeljebb elnagyoltan, néhány 

dimenzióban és a dinamikus, hosszú távú hatások nagy részét figyelmen kívül 

hagyva képesek valamit megragadni a K+F+I folyamataiból és eredményeiből 

(Butler 2007; Geuna – Martin 2003). Ennek megfelelően a szakpolitikai vitáknak 

és értékeléseknek a kiindulópontját képezhetik, nem pedig a lezárását.   

 

A monitoring-indikátorok mellett fontos a kiegészítő értékelési eszközök – 

statisztikai, ökonometriai, illetve tudománymetriai modellezések, elemzések, 

valamint feltáró esettanulmányok, survey-k, jogszabályi és programértékelések, 

hatásvizsgálatok – fejlesztése is. Ezek hiányában ugyanis egybehangzó 

nemzetközi tapasztalatok szerint az indikátorok önálló életre kelnek: az érintettek 

úgy manipulálják viselkedésüket, hogy a számszérű mutatókat javítsák, miközben 

a teljesítményük nem (vagy csak hosszabb távon) mérhető diménzióit 

elhanyagolják (Elton 2004). Ez abban az esetben is megfigyelhető, ha az 

indikátorok hivatalos célja csak a monitoring, nem pedig a teljesítmény-ösztönzés.  

 

A nem szándékolt ösztönzési hatások kivédésére ezért a szakpolitikai 

irányításnak fontos tisztáznia, nyomon követi-e a mutatók alakulását az 

intézmények szintjén, s ha igen, milyen kövétkezményei vannak a jó, illetve rossz 

mért teljesítménynek. Konkrétan: milyen csatornákon keresztül épül be a 

finanszírozási rendszerbe a monitoring-mutatók szerinti eredményesség? A 
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hivatalos indikátorok hatása jelentősen eltérhet, attól függően, hogy a kormányzat 

hogyan választ például  

 

 a normatív és a pályázati finanszírozás,  

 a szakértői (peer review alapú) és az „objéktív” indikátor alapú 

értékelés, továbbá   

 Stratégiai irányok meghatározása, javaslat a tudománypolitikai 

stratégiára   

 az intézményi, intézményi részegység és egyéni szintű  

finanszírozási technikái között.  

 

Rendszerint nagy a távolság a között, amit mérni szeretnénk, és amiről 

ténylegesen adatok gyűjthetők össze. Az eleve rendelkezésre álló, más okból 

gyűjtött adatok a legritkább esetben alkalmasak arra, hogy érdemi választ adjanak 

a szakpolitika valós kérdéseire. Ezen az a stratégia sem segít, hogy „gyűjtsünk 

minél több adatot, hátha a nagyobb adathalmazból ki tudjuk válogatni, amire 

szükségünk van” (vö. Godin 2001). Először a lehető legpontosabban tisztázni kell, 

milyen kérdésekre vár választ a döntéshozó, majd ebből kiindulva eldönteni, mely 

esetekben fogadhatók el a létező adatok jó kompromisszumként, és mely 

esetekben kell új adatok beszerzését kezdeményezni.  

 

Az oktatás, a kutatás és a felsőoktatási intézmények harmadik missziója – a 

gazdasági szférához és más nem akadémiai szereplőkhöz kapcsolódó 

tevékenységei – egyaránt hatással vannak a regionális és nemzetgazdasági 

szintű K+F+I teljesítményre. Nagyon fontos lenne, hogy az intézmények a piacon 

értékesíthető szellemi alkotásokat (szabadalmakat, szerzői jogi oltalom alá eső 

termékeket) hozzanak létre, tudásukat, technológiai hasznosítás lehetőségeit, 

akár cégek, akár tudásparkok és szerződéses együttműködések keretei között.  

 

A felsőoktatási és akadémiai K+F+I szerepe jóval túlmutat ezen az újszerű 

vállalkozói jellegű tevékenységi körön, és az utóbbi erőltetése az alapfunkciók 

rovására is mehet (Mowery - Sampat ,2005; Salter - Martin, 2001).   
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A kereskedelmi forgalombahozható tudás, a piacon közvetlenül hasznosítható 

technológiai-transzfer mellett a felsőoktatási intézmények esetében sokkal 

fontosabb az informális tudásdiffúzió, így az egyetemi oktatók-kutatók 

részvételével zajló informális interakciók, a találkozók és konferenciák.  

 

A felsőoktatási intézmények esetében nem csupán az új eljárások, termékek 

létrejötte a kiemelt cél, hanem a környező vállalkozások, társadalmi szervezetek 

prózai, mindennapos problémamegoldásának, kis léptékű termelési, illetve 

folyamatinnovációjának segítése. A tanácsadói munka és a műszerhasználat 

jelentős része ide sorolható.  

 

Még az innovációs csatornák sokféleségét elismerő elemzések is rendre 

figyelmen kívül hagyják a kormányzati és non-profit szféra innovációs 

tevékenységét és a felsőoktatási intézeti szektor ehhez történő hozzájárulását. 

Ennek kétségkívül legfőbb oka, hogy az innováció fogalmának e területekre való 

alkalmazása még mindig gyerekcipőben jár (szociális innovációról lásd: European 

Commission, 2010; 2012; Mulgan, 2007; a közszféra innovációjáról lásd 

European Commission,2013; Baxter ét al., 2010).   

 

Az egyetemek, főiskolák és gazdasági szereplők kapcsolatrendszere az utóbbi 

években, köszönthetően az Európai Uniós forrásoknak is, egyre kiterjedtebb, 

egyre sokrétűbb. A stratégiai irányok meghatározása nagyon fontos, hiszen a 

tudánypolitikai stratégiára is javaslat, így biztosítva, hogy sikeres együttműködés 

jöhessen létre a felek között. Ezen együttműködés alapja pedig a felsőoktatási 

intézmény oktatási és tudományos kiválósága, mely elsősorban a 

szakemberképzésre, az infomális szakmai kapcsolatokra és a termelési 

folyamastok támogatására irányul (Hétfa – Revita, 2013).  
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Az előzőekben leírtakat figyelembe véve az indikátorrendszer kialakítása a 

stratégiaalkotás helyzetelemzési időszakában a felsőoktatási és kutatóinézeti kör 

K+F+I tevékenységének három – egymással szoros kapcsolatban levő – körének 

szükséges figyelmet szentelni.  

 

1) Olyan, humántőkében erős diplomások kibocsását, akik képesek az 

innovációra a felsőoktatási, a gazdasági, a kormányzati és a non-profit 

területen is.  

2) Fontos, hogy a nemzetközi tudományos élet mércéi szerint elismert tudást 

tudjon előállítani.  

3) Támogatás a gazdasági-társadalmi szereplők innovációs tevékenységére, 

lehetőleg minél többféle módon, több csatornát igénybevéve.  

 

Az inditárrendszernek mindhárom, említett területre ki kell térnie, valamint 

alkalmasnak kell arra is Lennie, hogy bemutassa e területeken a különbségeket 

az eltérő típusú, illetve ágazati profil felsőoktatási intézmények között. Az oktatást 

nem végző kutatóintézetek a második pontban meghatározottakhoz közvetlenül 

nem, csak közvetetten járulnak hozzá, ugyanis sok esetben oktatóként részt 

vesznek a felsőoktatási intézmény képzési programjaiban valamint a doktori 

hallgatók gyakran bekapcsolódnak a kutatóintézetek munkájába.  

 

Az Európai Unió által támogatott fejlesztési forrásokat azok a felsőoktatási 

intézmények hasznosították a legjobban, amelyek a nemzetközi tudományos 

életbe beágyazottan, emellett a térség gazdasági szereplőivel szorosan 

együttműködve végezték az oktatási és a kutatási tevékenységeiket. (Hétfa – 

Revita 2013). Az indikátorrendszernek érdemes ezeket a beágyazottsági, 

kapcsolati értékeket bemutatnia, hiszen a teljesítményre való ösztönzés igazából 

ezektől várható.  

 

A stratégia alkotás során fontos kifejezni azt, hogy a felsőoktatási intézmények 

csak úgy tudnak a nemzetgazdaság innovációs rendszerének megfelelő szereplői 

lenni, ha az oktatási és alapkutatási tevékenységüket jelentős állami költségvetési 

támogatás mellett végezhetik, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy arra is 
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képesnek kell lenniük, hogy a gazdasági szféra szereplőitől is forrásokat tudjanak 

szerezni, elsősorban a képzésre, de emellett az alkalmazott kutatásra, innovációs 

tevékenységre és a tudásdiffúzióra. Harmadrészt pedig saját bevételek 

szerzésére is alkalmasnak kell lenniük (pl. tandíjak, jogdíjak, bérleti díjak, stb.).  

 

Az Európai Unión belül a tudomány és az innováció finanszírozása növekvő 

mértékben a teljes közösséget érintő programokhoz kapcsolódik, ezért a 

tagállamok szintén a finanszírozás egyik kulcskérdése, hogy milyen mértékben 

képesek a közösségi forrásokra sikeresen pályázni, a nyertes pályázatok 

esetében eredményesen projektet végrehajtani.  

 

A ráfordítások – hagyományosan – a kutatási tevékenységek alaptípusai 

(alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint szokás megbontani. 

Ennél a megközelítésnél sajnos lehetőség adódik arra, hogy elhomályosodhat az 

alapkutatás és a gyakorlati hasznosítás közötti bonyolult összefüggésrendszer.  

 

Stokes (1997) vizsgálatai alapján kijelenthetjük, hogy az alap- és az alkalmazott 

kutatásoknál egyaránt meg kell vizsgálni, hogy a valóság megismerésére 

vonatkozó igény mennyire motiválja a kutatást, illetve hogy az eredmények 

mennyire alkalmazhatók. A tiszta alapkutatás esetében nincs alkalmazhatóságra 

való törekvés, csak a megismerés vágya ösztönzi azt. A tiszta alkalmazott kutatást 

pedig pontosan ezzel ellenkezőleg, a puszta megismerés vágya nem, csak az 

alkalmazhatóság motiválja.  

 

Természetesen van olyan területe a kutatási tevékenységeknek, mégpedig igen 

széles kör ez, amely a két vágyat egyesíti. Pasturhöz hasonlóan több kutató 

konrét – a való életben fellelhető – problémára is választ kívánnak adni, és ennek 

érdekében a valóság mélyebb megismerésére, befogadására és az így kapott új 

alapismeretek pontos feltárására törekszik. Stokes (1997) ezt a területet 

felhasználás által inspirált alapkutatásnak nevezi.  
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Érdemes egy másik megközelítés szerint (Hétfa, 2013) a tetszőleges K+F+I 

tevékenységekhez kapcsolodó kimeneti és hatás monitoring mutatók közül minél 

több szerepeljen a vizsgálati étlapon.  Így elérhető az, hogy az intézmények és a 

szakágazati döntéshozók is úgy érezzék, hogy az eredmények felől közelítsenek 

a kutatásokhoz, egyúttal biztosítható az is, hogy minden intézmény esetében 

nyomonkövethető legyen a tudományos és gyakorlati outputok és hatások köre.  

 

A továbbiakban részletesebben megvizsgáljuk a lehetséges inputokat, outputokat 

és a hatásokat.  

 

 

5.7.1 Inputok  

 

A humánerőforrások valamint a kézzelfogható infrastruktúra, valamint a 

kapcsolódó szellemi javak finanszírozása és az intézmények önfenntartásának 

megteremtése a célja. A cél eléréséhez elegendő számú és felkészültségű 

oktatóra, kutatóra van szükség. Nagyon fontos az érintett humánerőforrás 

megfelelő szintű motiválása is. Mindenképpen jelentős feladat a nemzetközi 

akadémiai életbe való bekapcsolódás.  

 

Haza kell csábítani a világ tudományos élvonalába tartozó országokban doktoráló 

és kutató humánerőforrást, ez még nem jelenti azt, hogy a hazatérő szakemberek 

a Dél-alföldi Régió érintett részébe is megjelennek, de a végső cél mindenképpen 

ez lenne.  

 

A humánerőforrás igény természetesen nem csak a kutatók és oktatókra 

vonakozik, hanem a nagyon fontos munkát végző kutatói segédszemélyzet is ide 

tartozik. Tudni kell, hogy nélkülük a kutatók tudományos termelékenység 

jelentősen csökken.  

 

Meg kell említeni még a diplomások és a fiatal kutatók “kibocsátásához” 

alapvetően szükséges emberanyagot is.  

  



 

263 
 

A kézzelfogható infrastruktúra nem egyformán szükséges minden szakterületen. 

Ilyen infrastrukturális elemek az ingatlanok, laborok, műszaki berendezések és a 

fogyóeszközök is. Sajnos az elmondható, hogy a használatos műszerek, 

eszközök koordinált kihasználása nem egyszerű, és a közintézmények esetében 

– az alacsony motiváltság miatt – általában a piaci vállalatokénál sokkal 

alacsonyabb.  

 

Az ipari, technológiai transzfer kapcsolatok esetében ezek az eszközök, műszerek 

megosztott eszközhasználattal, szerődéses keretek között végzett mérésekkel jól 

hasznosulhatnak (Salter-Martin, 2001).   

 

Az inputokhoz sorolható a felsőoktatás és a tudományos terület jól működő 

intézményrendszere is.  

 

 

5.7.2 Outputok  

 

A felspoktatási intézmények a hallgatóik szellemi tőkéjét növelik, képességek 

szerint tehetséggondozást végeznek. A végzettséget szerzettek száma és 

felkészültségük megfelelő a piaci igényeknek. Kiemelkedően fontos, hogy a 

tehetséges hallgatók és doktori iskolai hallgatók felkészüljenek arra, hogy a K+F+I 

tevékenység végzésébe be tudjanak kapcsolódni. Ez utóbbi cél elérését 

szolgálhatja, hogy a vállalatok és felsőoktatási intézmények képzési 

együttműködési megállapodásokat kötnek, duális képzési formákat is előnyben 

részesíthetnek.  

 

A felvett hallgatók szellemi tőkéje az elvégzett tevékenységek következtében 

növekszik, tehetséggondozásban vehetnek részt. A végzettséget szerző 

hallgatók száma, összetétele és a szakmai tudások összhangba kerül a 

munkaerőpiaci igényekkel. Tehetséggondozás kiemelkedő feladat, hiszen így 

biztosítható, hogy a kiemelkedő képességű hallgatók és a doktoranduszok 

képesek legyenek K+F+I tevékenységek végzésére. Itt ismételten fontos kiemelni 

a vállalatok és közintézményekkel való képzési együttműködések kialakításának 

szükségességét. Ilyenek együttműködési formák lehetnek a duális képzések, de 

akár közös programok és közös képzési portfolió kialakítása is. Lehet kiemelt 
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célja is akár a felsőoktatási intézménynek az is, hogy vállalkozói készségeket, 

ismereteket, szemléletet adjon át (Potter ed. [2008]), összességében innováció 

kialakítására készítsen fel.  

 

A felsőoktatási és kutatási intézményekben a tudományos munka számottevő 

része a napi működés keretei között, annak részeként valósul meg. Egy másik 

része hivatalos kutatási projekteken belül. A két forma esetében kiemelkedően 

fontos az együttműködések és a hálózatokban való részvétel, mind hazai, 

mind pedig nemzetközi szinten is.  

 

A piacon jelenlevő vállalkozások együttműködések keretében bevonhatók a 

képzésekbe, így biztosítható a gyakorlatorientáltság az oktatásban. Ezek 

megteremtik az alapot a duális képzések kialakításához is.  

 

A tudományos munka leginkább számszerűsíthető eredménye, az új kodifikált 

tudományos tudás megalkotása publikációk formájában. A jegyzett, referált 

nemzetközi folyóiratokban való megjelenés az elsődleges, minden szereplő által 

elfogadott, nemzetközi összehasonlításokban is számító mérce.  

 

A kodifikáció mellett a tudományos ismeretek, az új tudás disszeminációja, 

átadása, azok személyes csatornái – konferenciák, tudományos fórumok, 

társaságokban való részvétel – sem nélkülözhetők. A használhatóság, új 

technológiai lehetőségek vállalati környezetbe való beépíthetősége 

szempontjából fontos még az új tudományos eredmények személyes átadása, 

bemutatása a potenciális alkalmazók, az érintettek körében. Nem utolsó sorban, 

de ehhez a témakörhöz kapcsolódóan meg kell említeni a bizonyos esetekben a 

tudományos kutatás melléktermékeként bejegyzett, értékesíthető szellemi 

tulajdon keletkezését is (Nelson, 2012).  

 

A felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek néhány szakterületen képesek 

kommercializált tudás előállítására és akár piaci vállalkozói tevékenységre is. A 

stratégia által meghatározott területek közül mind a három terülten van erre 

lehetőség. A vállalkozói tevékenység lehet egyrészt olyan szellemi alkotás, amely 

az adott szakterület szereplői számára értékesíthető (szabadalmak, egyéb 

szellemi alkotások, értékesített lincenszek, prototípusok, stb.) Másik 
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outputként a spin-off vállalkozások, vagy az intézményekhez kötődő 

vállalkozások inkubálása lehet.  

 

A köz- és államigazgatás rendszerében működő konzorciumi partnerek megfelelő 

alacsonyabb szintű okatási intézményekkel is köthetnek közvetlen 

megállapodásokat a létrejövő új tudás elterjesztésével kapcsolatosan. Ez a 

gyakorlatban az új tudás – főként duális képzések keretében – tananyagba 

illesztését jelenti. A későbbiek során arra is lehetőség van, hogy az így átadott 

tudás tanulmányi versenyek alapját is képezze.  

 

Másik, de az előzőnél jóval jelentősebb tevékenységkör az ún. tudás kollaboratív 

létrehozása és diffúziója vállakozásoknak, közintézményeknek. (Perkmann et al. 

2013). Ez egy nagyon sokrétű tevékenység, melyet az alábbi kategóriákban 

sorolhatunk:  

 

 kutatási együttműködések;  

 tanácsadás; 

 támogatott kutatások; 

 megbízás alapján végzett kutatások;  

 tudásdiffúzió informális csatornákon keresztül (pl. hálózati 

tevékenység). 

 

Az outputok összeséségében mind, mind az innovációt szolglálják, mely 

megjelenhet a vállalati, gazdasági társaságok szintjén, de ugyanúgy ott lehet a 

köz- és a non-profit szférában is.  

 

5.7.3 Hatások  

 

A PhD képzések képesek a kutatói bázis utánpótlásának biztosítására. A 

vállalatok és a közszféra K+F+I munkaköreit a felsőoktatási intézmény végzett 

hallgatói tölthetik be. A felsőfokú végzettségűek foglalkoztatása össztársadalmilag 

szélesebb körben is számít. Az innovatív ágazatok és a gazdasági 
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termelékenység növelésében résztvevő vállalatok legfontosabb humán 

erőforrását jelentik.  

 

Másik a felsőoktatásban végzett hallgatókhoz kapcsolódó hatás az innovatív 

cégek alapítása. Ahogy azt a helyzetelemzésben is bemutattuk az amerikai 

egyetemeken a végzett hallgatók jóval nagyobb számban alapítanak innovatív kis 

cégeket és ezek jelentősége is meghaladja a felsőoktatási intézmények saját 

spin-off cégeket. 

 

A létrejövő új tudományos kutatási eredmények alapvetően a hagyományosnak is 

tekinthető csatornán – publikációkon – keresztül terjednek el, így gyakorolnak 

hatást. Az új eredmények azonban egy másik úton, a résztvevő kutatók 

személyes oktatói tevékenységén keresztül is, közvetlenül, de az elegendő 

pozitív hivatkozást követően tankönyveken keresztül is becsatornázódnak az 

oktatásba (Hicks, 2012).   

 

A stratégia végrehajtása során az érintettek – K+F+I tevékenységgel is foglalkozó 

vállalkozások, azok szakemberei – részt vesznek az új tudás kialakításában, 

közlésében, de szélesebb körben a vállalkozási szféra a kiadott publikációkon, 

konferenciákon értesülhetnek az eredményekről. Ugyanígy kaphat információkat 

a kormányzati szektor is, végső soron akár a közpolitikai célok befolyásolására 

is van így lehetőség (Hicks,2012).  

 

A létrejövő új szabadalmak hozzájárulhatnak fontos társadalmi kihívások 

megválaszolásához (Innovation Union Scoreboard, 2012), de akár újabb 

szabadalmakat is indukálhatnak. A gazdasági társaságokkal megkötött 

szerződések és az azok alapján működő közös munkák javíthatja az érintett 

cégek innovációs teljesítményét, ugyanilyen hatások várhatók a közszférában, de 

az esetlegesen érintett non-profit területen is.    

 

A stratégia célja, hogy a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kara az intézményen belül is, de úgy általánosságban is 

növelje gazdasági fenntarthatóságát, önálló bevételi forrásait.    
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A konkrét – a végrehajtás által érintett gazdasági és földrajzi területet érintő – 

eredmények és hatások vizsgálata mellett érdemes kitekintetünk az országos, 

azaz makro szintű hatásokra is.  

 

A K+F+I tevékenységek az előzőekben leírtak szerinti csatornákon a társadalom 

és a gazdaság szinte összes területére hatással vannak. Javítják a 

nemzetgazdaság innovációs teljesítményét, versenyképességét, általános 

termelékenységi szintjét, valamint segítik a hazai vállalkozásokat abbban, hogy 

sikeresen kapcsolódjanak tudásintenzív termékekkel a nemzetközi gazdaságba. 

Ez utóbbinak mind három érintett területen kiemelt szerepe lehet, hiszen a 

növekedési, fejlődési potenciál mindegyikben ott van.  

A Hétfa kutatása szerinti ráfordításokat, inputokat, outputokat és hatásokat, a 

felsőoktatási szféra K+F+I tevékenységei összefüggéseit táblázatos formában is 

megjeleníthetjük. 
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16. táblázat - A felsőoktatás és kutatóintézeti szféra KFI tevékenységei: ráfordítások, inputok, outputok és hatások 

 Humánerőforrás kibocsátása Tudományos tudás előállítása Gazdasági-társadalmi 

szereplők innovációjának 

támogatása 

Ráfordítások - Költségvetési finanszírozás 

- Vállalati finanszírozás  

- Nemzetközi kutatási bevételek 

- Egyéb saját bevételek (pl. tandíjak, jogdíjak)  

Inputok - Kutatók 

- Kutatói segédszemélyzet  

- Kutatási és oktatási infrastruktúra (ingatlanok, eszközök, informatikai feltételek)  

- Oktatók 

- Diákok, doktoranduszok 

- Intézményrendszer (szervezeti menedzsment; technológiai-transzfer intézményei; szakpolitikai 

kormányzás)  

Outputok  - Az oktatott hallgatók szellemi 

tőkéjének növelése,  

tehetséggondozása  

- Alap- és alkalmazott kutatások 

elvégzése,  megvalósított kutatási 

projektek 

- Új tudás kommercializálása: 

szabadalmak, egyéb szellemi 

alkotások létrehozása, 

értékesítése; saját 
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- Végzettséget szerző hallgatók 

kibocsátása: megfelelő számban, 

igazodva a munkaerő-piaci 

igényekhez; felkészítve  a K+F+I 

tevékenységre 

- PhD fokozatot szerzők kibocsátása 

- Képzési együttműködések 

vállalatokkal, közintézményekkel  

- Vállalkozói készségek, ismeretek, 

szemlélet birtokában lévő végzősök 

kibocsátása  

 

- Részvétel hazai és nemzetközi 

kutatási együttműködésekben, 

hálózatokban  

- Új kodifikált tudományos tudás 

létrehozása (publikálás) 

- Új tudományos eredmények 

személyes átadása más kutatók 

számára (konferenciák, 

tudományos fórumok, stb.) 

- Új tudományos eredmények 

személyes átadása, prezentálása 

a potenciális alkalmazók körében  

 

- tudományos kutatáson alapuló 

szellemi tulajdon előállítása  

 

vállalkozások (spin-off-ok) 

alapítása, vállalkozások 

inkubálása 

- Tudás kollaboratív 

létrehozása és diffúziója 

vállalkozásoknak, 

közintézményeknek: kutatási 

együttműködések; 

tanácsadás; támogatott, illeve 

megbízás alapján végzett 

kutatás; laborok, eszközök 

használatának átengedése,  

mérések elvégzése; 

tudásdiffúzió formális 

együttműködéseken és 

informális csatornákon 

keresztül  

Hatások - Felsőoktatási, akadémiai kutatói 

utánpótlás biztosítása  

- Tudományon belüli 

hatásgyakorlás, tudáskészlet 

növelése (hivatkozások útján) 

- Vállalkozások K+F 

tevékenységének bővülése  
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- Végzett hallgatók elhelyezkedése 

K+F+I munkakörökben vállalatoknál 

vagy a közszférában  

- Végzett hallgatók által innovatív 

cégek alapítása  

- Végzett hallgatók elhelyezkedése 

innovatív ágazatokban, 

vállalkozásoknál (végzettségüknek 

megfelelően)  

- Felsőfokú végzettségűek arányának 

általános növekedése, tudásuk 

nemzetközi szinten 

versenyképesebbé válása  

- Új tudás becsatornázása az 

oktatási tevékenységbe  

- Kodifikált tudományos tudás 

pozitív hatása alkalmazott 

innovációra (pl. hivatkozás 

publikációkra szabadalmakban)  

- Közpolitikai célok jobb 

megalapozása, sikeresebb elérése 

- Innovatív üzleti modellek, 

termékek, szolgáltatások 

arányának növekedése 

- Innovatív cégek létrejötte, 

növekedése  

- Innovációk számának 

növekedése a közszférában 

és a nonprofit szférában  

Makro 

hatások  

- Innovativitás terjedése a gazdaságban, kormányzati és nonprofit szférában  

- Humán tőke javuló termelékenysége 

- Termelékenység általános növekedése a gazdaságban  

- Nemzetközi versenyképesség javulása  

- Gazdasági növekedés 

 



 

 

5.7.4 Indikátorrendszer szerkezete  

 

Ráfordítások:  

 K+F ráfordítások nagysága és felhasználása szektorok szerint, 

 Felsőoktatási és kutatóintézeti szféra K+F ráfordításainak forrásai, 

 FP7/Horizont2020 forrásokból történő részesedés,  

 K+F kiadások szerkezete a felsőoktatási és intézeti szférában , 

 Felsőoktatási kiadások,  

 Oktatói-kutatói jövedelem. 

 

Inputok:  

 K+F humán erőforrása 

 K+F infrastruktúra a felsőoktatási és intézeti szférában  

 Felsőoktatás humán erőforrása 

 

Outputok és hatások:  

 Humán erőforrás kibocsátása:  

- Hallgatók kibocsátása (O) 

- Megvalósult képzési együttműködések (O) 

- Diploma értéke (H) 

- Kutatói és vállalati K+F+I humán erőforrás utánpótlása (H) 

- Vállalkozók a végzett hallgatók körében (H) 

 Tudományos tudás előállítása:  

- Publikáció volumene (O) 

- Tudományos együttműködések (O) 

- Publikáció minősége (H) 

- Publikációk innovációs hasznosítása (H)  

- Intézményi hírnév (H) 

 Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása:  

- Szellemi tulajdon (O/H) 

- Közvetlen vállalkozói tevékenység (O)  
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- K+F együttműködések nem akadémiai szereplőkkel (O) 

- K+F együttműködések nem akadémiai szereplőkkel (H) 

Makro hatások:  

 Társadalmi megbecsültség  

 Nemzetgazdaság innovációs teljesítménye 

 Külkereskedelmi tudásintenzitása 

 Termelékenység  

 

Az indikátorok szintrendszere hármas osztású. Legfelül az országos szint 

helyezkedik el, középen a regionális szint, legalul pedig az intézményi szint. A 

regionális szinten levő, mérhető állapotokat, monitoring mutatókat kétféleképpen 

vizsgálhatjuk:  

 

1. Az országos statisztikák egy része területi felbontásban is rendelkezésre 

áll, illetve az alap adatokból előállítható.  

2. Az intézményi szintű indikátorok az egyes régiók szintjén összegezhetők.  

 

A tudománypolitikai stratégia gazdasági, társadalmi hatásainak előrejelzési 

módszereit is meg kell vizsgálnunk. A felsőoktatási és kutatóintézeti terület 

nemcsak egy csatornán keresztül gyakorol hatást a gazdasági növekedésre. A 

hatások közül a legfontosabb a gazdaságban foglalkoztatott human tőke 

számának növelése a felsőfokú képzés, a felsőoktatási és akadémiai körben 

végzett K+F tevékenység termelés javítására vonatkozó hatása. Ez részben 

közvetlenül, részben a vállalati K+F tevékenység támogatásán keresztül tud hatást 

elérni. A nemzetközi szakirodalom ezeket a hatásokat elméleti és tapasztalati úton 

egyaránt többször, több szempontból is megmutatta. Az ok-okozat ismerete ennek 

ellenére sem tud minden kérdést megválaszolni. Azokat nem, amelyek a gyakorlati 

gazdaságpolitikai tevékenység tervezése során felmerülhetnek.  
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Nagyon fontos vizsgálati szempont a hatások mértéke. Mennyire van hatással a 

gazdasági növekedésre a felsőoktatási és akadémiai szféra tevékenysége 

hazánkban a fellelhető példák alapján? Emellett nagyon fontos megvizsgálni azt 

is, hogy a jövőben a várható hatások milyen irányúak és nagyságúak lesznek? 

Mennyire vannak további potenciális, még fel nem tárt és ki nem merített 

kapacitások, amelyek megfelelő ösztönzők mentén a gazdasági növekedés 

alapjává is válhatnak?  

 

 

 5.7.5 Modellvizsgálat  

 

A továbbiakban egy több, apró méretű részekből álló, láncszerűen 

összekapcsolódó modellt vizsgálunk meg. Ehhez a megközelítéshez hasonló 

például Varga és szerzőtársai (2011) modellje, amelyben a K+F-re fordított 

források és a gazdaság real GDP-je között egy többlépcsős, nem közvetlen 

kapcsolat létezik. Ezt a megközelítést indokolja az a szemlélet is, mely szerint a 

K+F-re költött források nem hatnak közvetlenül a reál GDP alakulására, hanem a 

hatás mértéke befolyásolható a kutatás-fejlesztési szektor által is. Az érintett 

terület tevékenységének hatékonyságán múlik, hogy a beérkező források, milyen 

végkimenetet hordoznak magukban.  

 

A kutatás-fejlesztési, valamint a felsőoktatási tevékenység közös eredménye 

következtében a termelés hatékonysága növekszik, ez hosszabb távon 

folyamatosan fenntartható gazdasági növekedést eredményez. A logika tehát az 

alább, a Hétfa (2013) által bemutatott ábra által felvázolt folyamatot követi. A 

bemutatott ábra alapján látszik, hogy a folyamatban nagyon fontos elem a 

visszacsatolás, a gazdasági növekedés forrásokat biztosít a K+F tevékenység 

számára.  
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44. ábra - A kutatás-fejlesztési tevékenységre fordított erőforrásoknak a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatása 

 

A felsőoktatás szférájának tekintetében a hallgatóik tudásának piacképessége, a 

megszerzett tudás piaci körülmények közötti alkalmazhatóságának képessége, a 

gondolkodási készségek és a viselkedésformák mindig fontos elemei a későbbi 

foglalkoztathatóságnak. Ez a hozzáadott érték – felsőoktatási területről – ugyan 

nehezen mérhető, néhány erre irányuló kezdeményezés (pl. DPR rendszer, 

elhelyezkedési esélyek számítása, összehasonlító rangsorok) sok lehetőséget 

tartogat a jövőre nézve.  

A másik oldalról tekintve, úgy látszik, hogy a felsőoktatási hallgatók létszámának 

bővülése már nem várható, a korfa alapján meghatározható generációs 

létszámadatok csökkenő tendenciát mutatnak, és ezen felül a generációk 

összetétele is gyengíti a jelenlegi rendszert. Hermann és Varga (2013) által 

készített demográfiai előrejelzés szerint a felsőoktatási restrikció nélkül is 

megállna a diplomások számának további emelkedése.  

A hallgatók létszámadatainak vizsgálata mellett fontos tényező a képzés minősége 

is. Ez a tudás minőségét – naprakészségét, későbbi és hosszútávú 

alkalmazhatóságát jelenti, minősítve ezzel a képző intézményt is. A források 

mennyiségi növekedése hozhat eredményt a hallgatószám növekedésében, illetve 

a hallgatóra vetített támogatások összegéeben, ez biztosíthatja a képzést 

fejlesztését, illetve minőségi javulását is. A fenti esetek (hallgatói 

létszámnövekedés, illetve a fajlagos támogatásnövekedés) mindegyikében a 

felsőoktatás outputjának növekedését jelenti. Ugyanezek az elvek igazak a 

kutatási területen dolgozókra, oktatókra, kutatókra is.  

 



 

275 
 

A módszer hátrányai közé sorolható, hogy a források növekedése nem csak a 

létszám, de az egy főrre jutó források növekedését is jelentheti. A fajlagos 

forrásnövekedés ebben az esetben azt jelenti, hogy növekszik a kutató 

munkájának minősége, így időegységre vetítve vagy jobb, vagy több tudományos 

eredményt képes előállítani.  

Azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogy az egy főre vetített forrásnövekedés 

milyen keretek között eredményezhet kutatószám bővülést. Nyilván nem reális azt 

feltételezni, hogy mondjuk egy 50%-os fajlagos forrásbővítés ugyanilyen arányú 

humánerőforrás növekedést eredményez, persze figyelembe véve azt is, hogy a 

máshonnan (hazai vagy külföldi intézményektől) bevonható új kutatók száma nem 

ismert.  

Az oktatási területhez hasonlóan itt is ugyanazzal a feltételezéssel élhetünk: 

feltesszük, hogy K+F források növelése révén növelhető a szektor outputja 

mennyiségileg (kutatói létszámnövekedéssel), illetve minőségileg (a kutatói 

eredmények eredményessége), de akár a kettő együttesen is növelhető.  

 

Az oktatási és K+F irányok hatásainak ismertetése során az alábbi lehetőségeket 

elemezzük:  

 

1. Oktatási terület: az oktatásra fordított állami források 2012-és tényértékhez 

képest 4 éven át, 2013 és 2016 között éventé 10%-al növékednek 

(növekedési szcenárió) vagy éventé 10%-al csökkennek (csökkenési 

szcenárió). Az előbbi esetben a négy év alatt a kiinduló 2012-és érték 46%-

val növeljük az oktatásra jutó forrásokat. A csökkenési szcenárió a források 

a 2012-es értékhez képest 35%-al csökkennek négy év alatt. Alappályaként 

feltesszük, hogy a felsőoktatásra fordított állami kiadások nem változnak és 

változatlanul a 2012-es értéken maradnak 2016-ig. Az oktatásra fordított 

támogatások hatásait az alappálya és a szcenáriópálya különbségei 

mutatják. 

 

2. Kutatási terület: a kutatásra fordított állami források 2011-és tényértékhez 

képest 4 éven át, 2012 és 2015 között évente 10,7%-al növekednek 
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(növekedési szcenárió) vagy évente 10,7%-al csökkenek (csökkenési 

szcenárió). Az előbbi esetében a négy év alatt a kiinduló 2011-és érték 

50%-val növeljük az oktatásra jutó forrásokat. A csökkenési szcenárió a 

források a 2011-és értékhez képest 36%-al csökkennek négy év alatt. 

Alappályaként feltesszük, hogy a kutatásra fordított állami kiadások nem 

változnak és változatlanul a 2011-és értékén maradnak 2015-ig. A kutatásra 

fordított támogatások hatásait az alappálya és a szcenáriópálya 

különbségei mutatják. 

 

A tudáspark kialakítása és működtetése következtében hosszú távú hatásként 

olyan együttműködések kialakításához is hozzájárul, amelyek az egyetemi 

kutatás-szervezésen belül lehetőséget biztosítanak a gazdasági szereplők 

igényeinek akadémiai szektorba való becsatornázására.  A kialakuló 

tudástranszfer keretében megvalósuló együttműködések elősegítik az érintett 

ágazatok mindegyikében a piaci részesedés növekedését, a versenyképességi 

előrelépést, és pozitívan hatnak az exportpiaci lehetőségek kiaknázására, növelve 

ezáltal a megtermelt GDP mennyiségét.  

 

A tudomány, a félsőoktatási intézmények és az intézetek kutatás-fejlesztési és 

oktatási tevékénységeinek az eredményeket a gazdaság jövedelemtermelő 

képessége növekszik, amelyik a hosszú távú gazdasági növekedés forrása. 

(Hétfa, 2013).   
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5.8 Összefoglalás 

 

Az 5. fejezetben a projekt céljainak kijelölése mellett a célcsoportok és a 

lehetséges indikátorok bemutatása is megtörtént.  

 

A célokat három csoportba gyűjtöttük össze:  

1. Általános célok  

2. Specifikus célok 

3. Részcélok 

 

A hármas felosztás azt biztosítja, hogy a feladatmeghatározáskor a szélesebb 

körben, akár Uniós vagy országos szintű prioritásoknak is, de az intézményi szintű, 

belső igényeknek is meg tudjon felelni a tervezett fejlesztés. 

A célfa meghatározásakor igyekeztünk mindegyik elvárást figyelembe venni, de 

kiemelten fontos volt a pályázati kiírásnak és a résztvevők igényeinek való 

megfelelés. A célkitűzések egymásra épülése eszköz-eredmény összefüggést 

eredményez. A célok megfogalmazása ebben az esetben egy kívánatos, jövőbeli 

állapot meghatározását jelenti, még az elvégzendő konkrét tevékenységek 

meghatározása nélkül. A célfa a megvalósítást segíti, annak irányait, 

tevékenységeit jelöli ki.  

A célcsoportok meghatározása a pályázati kiírás és az ajánlatkérő elvárásai 

szerint történtek. Az így meghatározott csoportok egyúttal teljes mértékben 

megfelelnek a stratégia kidolgozása során meghatározottaknak is.  

Az indikátorokra vonatkozóan hosszabb elemzést adtunk a lehetőségekről, a 

használandó monitoring mutatók meghatározásához több szempontot is meg 

vizsgáltunk. Az országos, regionális és intézményi szintet is figyelembe kellett 

venni. A méretre, hatásra vonatkozó mutatók mellett a szakmai irányultság szerinti 

mutatók meghatározása is fontos. 
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Egy szakpolitikai indikátorrendszer sikerénék feltétele, hogy a megalkotói jól 

definiálják szerepét: mire lehetséges és célszerű használni, és mire nem. 

Rendkívül fontos annak észben tartása, hogy számszerű indikátorok önmagukban 

nem helyettesíthetik a körültekintő helyzetelemzést, stratégiaalkotást, értékelést – 

és egyáltalán a szakpolitikai kormányzást. 

 

A lehetséges indikátorok körét az inputok és outputok, hatások meghatározásával 

adtuk meg. Az outputokat és hatásokat a szövegben kiemelve jeleztük, ez egy 

„étlap” funkciót betöltő felsorolás, hiszen a végrehajtóknak maguknak kell 

eldönteniük, hogy a felkínáltak közül melyeket, milyen bázisévvel, arra vonatkozó 

kiinduló értékekkel és elérni kívánt célokkal határozzák meg. Ez a konzorciumi 

tagok számára a végrehajtás során elvégzendő feladatként jelenik meg.  
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6 Megvalósítás 

 

6.1 Bevezetés 

 

A fejezetben javaslatot teszünk a tudásmenedzsment folyamatok keretére. Egy 

olyan Technológia Transzfer Iroda kialakítását vázoljuk fel, amely a Szent István 

Egyetemen belül független szervezeti egységként működik. Ez az Iroda jelentené 

az egyetem, a gazdaság és az önkormányzat szereplői számára azt a platformot, 

ahol a legújabb kutatási eredmények, a gazdasági és önkormányzati igények egy 

helyen, egy időben koncentráltan jelennek meg.  

A fejezetben hangsúlyozzuk a szellemi tulajdonnal összefüggő olyan kérdéseket, 

mint a védelem alapelvei, a szellemi tulajdon birtoklása, döntés a szellemi 

tulajdonról, vagy azok az ösztönző rendszerek, amelyek az új tudományos 

eredmények megszületését, az ismeretek megosztását támogathatják.  

 

 

6.2 Sikeresség feltételrendszere 

 

A felsőoktatási intézményrendszerre vonatkozó nemzetközi vizsgálatok azt 

mutatják, hogy az ágazathoz kapcsolodó szakpolitika és a stratégiai tervek sikerét 

nem elsősorban a konkrét intézményi, és a gazdasági szereplőkkel való 

kapcsolatokban kialakított megoldások határozzák meg, hanem az, hogy az 

érintett szereplők – gazdasági társaságok és a felsőoktatási intézmények – 

mennyire tudnak megfelelni az alábbi általános kritériumoknak:  

 

1. Dedikáció: Mennyire képes az intézményrendszer a technológiai transzfer 

fejlesztését kormányzati, gazdasági prioritássá tenni? 

  



 

280 
 

2. Mandátum: Mennyire van egyértelmű mandátuma az 

intézményrendszernek a stratégia-alkotásra, programozásra? 

 

3. Koordináció: Mennyire hatékony a koordnáció:  

a. a fejlesztéspolitika megvalósításában érintett állami szereplők, 

b. a stratégiaalkotók,  

c. gazdasági szereplők,  

d. régiók, 

e. civil szféra között?  

 

4. Tervezési, programozási gyakorlat 

a. Mennyire képes az intézményrendszer a kitűzött célok megalapozott 

tervezésére, programozására, megvalósítására és az eredmények 

ellenőrzésére, visszacsatolására?  

b. Mennyire tudja a szervezet keresztülvinni az akaratát ugyanazon 

(hazai vagy nemzetközi) forrásokért versengő egyéb területekkel 

szemben? 

 

5. A stratégiai terület alapos ismerete:  

a. Mennyire naprakészek és relevánsak a stratégiai területtel és az 

érintett gazdasági, társadalmi szereplők problémáival, igényeivel 

kapcsolatos információk?  

 

A stratégiák megvalósulása, illetve a kezdeményezési vagy alkalmazkodási 

hajlam is meghatározza, hogy milyen utat járnak be a tudásmenedzsment 

területén a vállalatok, intézményi együttműködések. Ez az értelmezés gyakran 

összecseng a vállalati stratégiák megvalósításával. Ezek alapján a következő 

sikeres tudásmenedzsment stratégiák különíthetőek el: 

 

1. Élenjárók, kutatók: egy egyéneknek nagyfokú autonómiát biztosítanak 

annak érdekében, hogy a szervezet számára új lehetőségeket fedezzenek 

fel. A munkatársak interakcióját támogatják szekértői hálózattal (tacit 

tudás), illetve gyorsan elérhető szakértői tudástárakkal (explicit tudás). A 
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tudásmenedzsment stratégia központosított, és szoros kapcsolatban áll a 

vállalati stratégiával. 

 

2. Elemzők: Mind a tacit, mind az explicit tudás kiaknázására, valamint a 

tudás megszerzésére azonos energiát fordítanak. A szervezeti kultúra 

tolerálja a hibákat, a hibák alapján történő tanulást, és központi helyen 

kezeli az információhoz való hozzájutást. A tudásmenedzsment stratégia 

vállalati stratégiával való összerendelése itt is meghatározó. 

 

3. Védekezők: Információt és tudás több forrásból gyűjtenek, biztos üzleti 

alapot biztosítanak. A tudásmenedzsment tevékenység elsődleges eleme 

a tudásgyűjtés, mely egyben megkérdőjelezi ennek a hatalmas 

tudástömegnek a hatékony kihasználását. Az élenjárókhoz hasonlóan itt is 

megjelenik a szakértők hálózati, illetve a szakértői tudástárak. 

 

4. Reagálók: Erre a csoportra a legkisebb sikeresség a jellemző. A 

munkatársakban már meglévő képességekre koncentrálnak, elsősorban az 

információellátással megtámogatva ezt a célt. Ezzel háttérbe szorul az 

együttműködés támogatása, erőteljes központi hatás érezhető. A csoportba 

tartozó vállalatok gyorsan reagálnak a környezeti változásokra. 

 

Jelen stratégia megvalósításának legfontosabb szereplői a konzorciumi tagok, 

nevesítve: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara; 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent István Egyetem 

Nonprofit Kft.. Természetesen a közvetlen megvalósításban a konzorciumi tagok 

mellett további, gazdasági szereplők is részt vesznek együttműködőként. A 

részvételben az alábbi cégek vállalnak szerepet:  

1. Linamar Hungrary Zrt.  

2. Csaba Metál Zrt.  

3. Mazek Kner Packaging Kft.  

4. Mondi Packaging Békéscsaba Kft. 

5. Humansoft Kft.  

6. Árpád-Agrár Kft.  
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A résztvevők a technológiai transzfer esetében megrendelőként, ugyanakkor 

részben megvalósítóként is megjelennek, hiszen a kutatási tevékenységhez 

kapcsolódó gyakorlati tevékenységeket náluk valósítják meg. 

 

 

6.3 Együttműködés 

 

Az együttműködés a megvalósítás kulcskérdése. A tervezett összes 

tevékenység csak akkor valósulhat meg, ha a közreműködők között megfelelően 

szabályozott, jól működő, előremutató és hosszabb távon is fenntartható 

együttműködés áll fenn.  

 

Az együttműködéseket folyamatosan menedzselni kell, szükség esetén be kell 

avatkoznia, fejlesztenie kell a koordinátornak, illetve itt a koordinátor szervezetnek.  

 

Együttműködés fejlesztésének főbb területei: 

 

1. Humánerőforrás 

 Meglévő szakmai közösségek feltérképezése.  

 Tudásmenedzsment hírvivők, úttörők, példaképek. 

 Tudásmenedzsment hálózat/network. 

 Dokumentumokon a készítők, közreműködők feltüntetése. 

 Belső versenyképes tudáshordozók feltérképezése, ösztönzése. 

 Oktatás/képzés tartalom fejlesztéshez iránymutatók, támogatók. 

 Vezetők TM szerepének erősítése. 

 Sztereotíp team-összetételek megváltoztatása, rejtett erőforrások 

mobilizálása. 

 Nemzetközi erőforrások hasznosítása.  
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2. Folyamatok 

 Meglévő TM tapasztalatok leszűrése. 

 TM kommunikáció. 

 Kiemelkedő TM teljesítmény elismerése. 

 Irányelvek átnézése TM szempontból. 

 Tudásintenzív szolgáltatások beszerzéséhez belső szabályok. 

 Külön költségvetés tervezése a TM jellegű tevékenységekre 

mindenhol. 

 Kollaborációs eszközök, módszerek, képesség fejlesztése, 

támogatása. 

 Tartalom kezelés alapelveinek rögzítése, kommunikálása, 

betartatása. 

 Egyéni tudás konvertálása szervezeti, elérhető, hasznosítható. 

tudássá. Kereshető, menedzselt informatikai eszközökön tárolás.  

 Ötletek, javaslatok, felvetések kezelése. 

 Munkavállalói elégedettséget befolyásoló kérdések felmérése, 

kezelése. 

 Motivációs rendszer a tudásmenedzsmentre.  

 Jó gyakorlatok azonosítása, terjesztése.  

 Tudástőke azonosítása, kezelése, kommunikációja.   

 Kiemelkedő tudáshordozók megtartása. 

 Önkéntes hozzájárulás, együttműködés kultúrájának fejlesztése. 

 Rotáció a szervezeti tanulás segítésére. 

 

3. Rendszerek, eszközök 

 e-learning rendszer 

 Kétnyelvű Outlook címtár   

 Meglévő rendszerek használatának támogatása   

 Együttműködés facilitálása  

 Társasági „szótár” 

 "help kártyák" a főbb folyamatokhoz 

 Új belépőknek „Mit kell tudni" csomag   
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 Kétnyelvű feliratok, jelzések  

 Elektronikus kommunikációs szabályok kialakítása, betartatása   

 „Ki kicsoda”  

 Külső információs források konszolidálása 

 Versenytárs-/piacfigyelés   

 Integrált Intranet tartalom 

 Projektek tapasztalat leszűrési módszertana, gyakorlata 

 Együttműködést támogató eszközök fejlesztése   

 Meeting-képességek fejlesztése  

 Folyamatleírások, irányelvek elérhetősége 

 Kilépők tudásának „benttartása”  

 Konferencia adatbázis 

 Szakmai közösségek tudástárai  

 külső stakeholder-ek tudástárai  

 Integrált Dokumentum Centrum  

 Csoport szintű tartalomkezelés 

 

A szellemi tulajdonra vonatkozó intézményi politikával kapcsolatos elvek 

képezik az alapját azon gyakorlatnak, amelyeket a felsőoktatási intézményének 

alkalmaznia kell a – saját vagy együttműködés keretében végzett – kutatási és 

fejlesztési projektekből származó szellemi tulajdonjog hatékony kezelése 

érdekében.  

 

A tudásátadásra vonatkozó politikával kapcsolatos elvek kiegészítik a szellemi 

tulajdonra vonatkozó gyakorlatot, de sokkal inkább a szellemi alkotások és 

kutatási eredmények tényleges megismertetésére és hasznosítására 

irányulnak, függetlenül attól, hogy e javak szellemi tulajdonjogokkal védettek-e.  

 

Az együttműködés keretében vagy szerződés alapján végzett kutatásokra 

vonatkozó elveket minden olyan kutatási tevékenységre ajánlott alkalmazni, 

amelyet a felsőoktatási intézmény a magánszférával közösen folytat vagy 
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finanszíroz, beleértve különösen azokat az együttműködésen alapuló kutatásokat, 

amelyek keretében valamennyi szereplő K+F+I feladatokat lát el, valamint azokat 

a szerződésen alapuló kutatásokat, amelyek keretében a magáncég 

alvállalkozásba adja a K+F+I feladatokat az intézménynek.  

 

Az egyetemi tudástranszfer tevékenységek fejlesztésénél figyelembe vettük, az 

erre vonatkozó több egyetem munkatársai által készített anyagot (Antoni – Bene, 

2013)  

 

1. A kutatási tevékenységet is végző egyetemnek rendelkeznie kell – a jelenleg 

az egyetemen létező szervezeti struktúrától eltérően - egy önálló irányítású 

szervezeti egységgel, amelyet Technológiai Transzfer Irodának (TTI) 

hívunk. Ez az iroda elkülönült profillal látja el az intézményi 

tudástranszferhez kapcsolódó feladatokat. 

 

2. A Technológiai Transzfer Iroda az egyetem által elfogadott középtávú 

stratégiával rendelkezik, amely tartalmazza az iroda jövőképét, céljait és 

feladatait, illetve azok illeszkedését az intézmény stratégiai céljaihoz. 

 
3. Az intézmények hosszútávú stratégiájának és feladatának részeként, a 

vállalati szereplők bevonásával kell alakítani – és mind az intézményen 

belül, mind azon kívül népszerűsíteni kell – a szellemi tulajdonra vonatkozó 

szabályozást, amelyben a Technológiai Transzfer Irodát kell megjelölni 

kizárólagos kapcsolattartási pontként. 

 

4. A Techológiai Transzfer Iroda a szellemi tulajdon védelemmel és a 

tudástranfszerrel kapcsolatos általános információs pontként szolgál az 

egyetemi oktatók, kutatók és hallgatók részére, ugyanakkor a külső 

együttműködők esetében is tudniuk kell információt szolgáltatni. 

 

5. A TTI képzési programokkal emeli az egyetemi hallgatóknak, kutatóknak, a 

szellemi tulajdonnal és a tudásátadással kapcsolatos tudatosságát, 

valamint biztosítja, hogy a szellemi tulajdonnal és a tudásátadással 
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összefüggő projektek irányításáért felelős személyek megfelelő 

képességekkel rendelkezzenek, a szükséges képzésekben részesüljenek.  

 

6. A TTI felelős az egyetemi szellemi tulajdon kezelés teljeskörű 

megvalósításáért, beleértve a szellemi alkotások nyilvántartását, 

értékelését, védelmét és hasznosítását. 

 

7. A TTI az állami finanszírozású kutatásokból származó eredmények 

felhasználásának elősegítése, valamint társadalmi és gazdasági hatásaik 

optimalizálása érdekében számba vesz minden lehetséges hasznosítási 

mechanizmust (licenciák vagy spin-off vállalkozások) és a hasznosításba 

bevonható minden lehetséges partner (spin-off vagy hagyományos 

vállalkozások, más állami kutatóintézetek, befektetők, innováció-támogatási 

szolgáltatók vagy ügynökségek), és ezek közül választja ki a 

legmegfelelőbbeket. 

 

8. Az intézménynek olyan, spin-off vállalkozások létrehozására vonatkozó 

politikát kell kialakítania és közzétennie, amely lehetővé teszi az ott 

dolgozók és hallgatók számára, illetve ösztönzi őket arra, hogy – adott 

esetben – részt vegyenek spin-off vállalkozások létrehozatalában, valamint 

egyértelművé teszi a spin-off vállalkozások és az intézmények közötti 

hosszútávú kapcsolatokat. 

 

9. A TTI támogatást nyújt a kutatóknak és a hallgatóknak a spin-off 

vállalkozások alapításával és menedzselésével kapcsolatosan felmerülő 

kérdésekben.  

 

10. A TTI nyomonköveti és szükség szerint tanácsadással, közvetítéssel és 

egyeztetéseken történő részvétellel segíti a konzorciumi partnerek és a 

gazdasági szereplők közötti kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és 

fenntartását a szellemi tulajdonnal kapcsolatos oylan szemléletmód 

kialakításával, amely lehetővé teszi az önálló és az együttműködés 

keretében végzett kutatások folytatását, valamint a K+F+I eredmények 

elterjesztését akadályozó tényezők kiküszöbölését.  
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11. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos problémákat a lehető leghamarabb – 

lehetőség szerint a kutatás megkezdése előtt – tisztázni kell.  

 A szellemi tulajdonnal kapcsolatos problémákba beletartozik a 

kutatás során keletkező szellemi alkotások (új ismeretek) 

tulajdonjoga;  

 a már a kutatás megkezdése előtt a felek tulajdonába tartozó, és a 

kutatás elvégzéséhez vagy a kutatási eredmények hasznosításához 

szükséges szellemi alkotások (meglévő ismeretek) számbavétele;  

 az új és a meglévő ismeretekhez az említett célokból való 

hozzáférést biztosító jogok; 

 és a bevételek elosztása.  

A fentiek biztosítása érdekében a szellemi tulajdont érintő 

megállapodásokat minden esetben a TTI hagyja jóvá, és szükség szerint 

támogatást nyújt annak előkészítésében, véleményezésében. 

 

12. A TTI a működését illetően évente frissített költségtervvel rendelkezik, 

amelyet a konzorciumi tagok hagynak jóvá. A költségtervben rögzítésre 

kerülnek a TTI napi működésének alapvető feltételei. 

 

13. A TTI éves jelentést készít működéséről, amelyet nyilvánosságra hoz 

legkésőbb a tárgyévet követő február hónap végéig. A jelentés szöveges 

összefoglalót tartalmaz az indikátorohoz kapcsolódóan elvégzett 

tevékenységekről és tartalmazza a számszerűsített mutatókat. 

 

14. A konzorciumi tagoknak létre kell hozniuk egy olyan pénzügyi alapot, amely 

az intézményi szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos 

kiadásokat fedezi. 

 

15. A konzorcium – felismerve, hogy a szellemi alkotások hasznosítás 

hosszútávú befektetés – törekszik egy olyan pénzügyi alap létrehozására, 

amely a saját kutatási eredmények továbbfejlesztését támogatja a proof-of-

concept fázis eljuttatásáig a hasznosíthatóság elősegítése céljából.  
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6.4 A SZIE tudástranszfer folyamatokkal kapcsolatos helyzete 

 

Gátló tényezők:  

 

 Az elkötelezettségek szerteágazóak, nagy számúak intézmények felé, az 

egyetemi stratégia partnerség meglehetősen visszafogott. 

 A tudástranszfer intézményesült jellege hiányzik. 

 A tudáscserét az oktatók, kutatók - sok esetben - plusz támogatás nélküli 

feladatként értékelik.  

 A kommunikációs csatornák nem működnek, innovatív csatornák 

használata nem integráns része az egyetemnek. 

 A szabályzatokat a munkatársak kevéssé ismerik és/vagy nem használják 

azokat. 

 A kooperáció a K+F egységek között nem működik.  

 Partnerség hiánya. 

 A fiatal kutatókat a vállalati szektor elviszi. 

 

Támogató tényezők: 

 Meglévő kutatói hálózat és kapacitás (hazai, nemzetközi). 

 Az egyetem kutatási és képzési programja. 

 Az egyetem elkötelezettsége a kutatási kapacitások kihasználása mellett.  

 Innovatív kutatási területek erősítése. 

 Explicit tudás jól strukturáltan tárolva elérhető.  

 Kiváló korábbi eredmények. 

 Gyors és hatékony kommunikációs csatornák rendelkezésre állása. 

 Intézmények közötti jól működő kapcsolatok. 

 Jól működő személyes kapcsolatok. 
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Feladatok:  

 Tudáscsere tervek készítése egyetemi, kari és kutatócsoportok szintjén. 

 Innovatív, kreatív munkát támogató környezet erősítése. 

 Az innovációt, tudáscserét támogató infrastruktúra fejlesztése. 

 Tudáscsere tréningek, mentori programok kidolgozása. 

 Teljesítményértékelés belső szabályainak áttekintése. 

 Adminisztratív terhek csökkentése. 

 Tudáscsere területeinek, folyamatainak meghatározása. 

 Hosszú távú stratégiai partnerség kialakítása 

 Ösztönzőrendszerek kidolgozás a kutatók, PhD hallgatók számára. 

 

 

6.5 Szellemi tulajdon védelmének alapelvei 

 

A Szent István Egyetemen és külső partnereinél a szellemi tulajdon védelmének 

alapleveiként a következők fogalmazhatók meg. 

 

 Együttműködés: szellemi tulajdon jogok jogosultjai, a szellemi tulajdon 

védelméért felelős TTI-vel együttműködve, kezdeményezően vesznek rész. 

 

 Egyensúly: a jogosultak szempontjai mellett – számot kell vetnie a 

felhasználók, a fogyasztók és egyéb érintettek érdekeivel éppúgy, mint a 

közjó igényeivel. 

 

 Hosszú távú szemlélet: célkitűzéseinek megvalósítása több éven átívelő, 

állhatatos erőfeszítéseket igényel.  

 

 Átláthatóság, követhető végrehajtás: A szellemi tuljdon kezelésének 

eredményességét és hatékonyságát megfelelő eszközökkel kell biztosítani. 
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(pl. honlap naprakész és részletes tájékoztatás útján biztosítja a 

nyilvánosság megfelelő tájékoztatását az átláthatóság és az 

ellenőrizhetőség jegyében. 

 

 

6.6 A szellemi tulajdon fajtái 

 

 Szabadalom: Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új 

műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom 

vagy szabadalmi oltalom. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga 

van arra, hogy a találmányt (mintát) hasznosítsa, vagy arra másnak 

engedélyt adjon. 

 

 Szerzői jog: oktatási (kurikulum), kutatási (publikációk), szabadalmi 

oltalommal védett eredmények, lincenszek, prototípusok lehetnek.   

 

 Védjegy: A védjegy az árujelzők egyik fajtája, olyan grafikailag ábrázolható 

megjelölés, alkalmas az áruknak és szolgáltatásoknak más áruktól és 

szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére, és amelynek használata 

kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg. 

 

 Üzleti titok Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan fontos tény, 

információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a cégnek 

és partnereinek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká 

minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges 

intézkedéseket megtette. (pl. műszaki leírások) 
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6.7 A szellemi tulajdon birtoklása  

 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket ma az egyetemen a Szenátus 

213/2013/2014 SZT határozatával elfogadott Szellemitulajdon-kezelési szabályzat 

határozza meg. A harmadik féllel kötött szerződésekre vonatkozó előírásokat az 

5. § (1) bekezdésben találjuk meg,  az alábbiak szerint: “Amennyiben a szellemi 

alkotás olyan kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeként jön létre, amely 

tevékenység ellátására az egyetem valamely külső személlyel kötött szerződés 

alapján vállalt kötelezettséget, úgy ezen szellemi alkotáshoz fűződő jogok 

tekintetében az egyetem és a külső személy közötti megállapodás rendelkezései, 

ilyenek hiányában a jelen Szabályzat rendelkezései irányadók. Ha a szellemi 

alkotást más intézmény vagy gazdálkodó szervezet munkatársával 

együttműködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az 

együttműködők között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi 

alkotás létrehozásához való hozzájárulás arányát, megfelelő súllyal értékelve a 

szellemi tevékenységet, idő ráfordítást és anyagi hozzájárulást. Ezt az arányt az 

együttműködők közötti külön szerződésben – tekintettel a jelen szabályzatban 

foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is - meg kell határozni.” 

 

A (2) bekezdésben a közös kutatásra, konzorciumi együttműködésre vonatkozó 

megállapítások találhatók, „(2) Amennyiben az egyetem több személlyel vagy 

szervezettel együttesen pályázik, illetve kutat, úgy az együttműködésben 

résztvevő feleknek (a konzorcium tagjai) a projekt eredményeként létrejövő 

szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokra vonatkozó előzetes – a hasznosítást is 

elősegítő – megállapodást kell kötniük. Az egyetem nevében eljáró természetes 

személyek (projekt-, vagy témavezető) a konzorciumi megállapodás előkészítése 

során kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az Egyetem érdekei 

maradéktalanul érvényre jussanak.”  

 

Az eddigi szabályozást annyival egészítjük ki, hogy a szellemi tulajdon kérdésével 

kapcsolatban fontosnak tartjuk az egycsatornás rendszer megvalósítását. A 

továbbiakban tehát az együttműködési szerződések megírásakor erre figyelemmel 
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kell lennie az érintett személyeknek (téma- vagy projektvezetőknek.  Az 

egycsatornás rendszer kialakításának első lépése, hogy a kutatók vagy hallgató 

által az intézmény keretein belül született kutatási eredmények feletti tulajdonjog 

teljes egészében a Szent István Egyetemé legyen. Az egyetemi szellemi 

tulajdonjogi szabályozásnak tartalmaznia kell, hogy: 

 

 pontosan mely szellemi alkotás feletti tulajdonjog illeti meg az egyetemet, 

 

 a szellemi alkotás hasznosítása esetén a jövedelmek egyetemi és a 

résztvevő kutató hányadának meghatározását, 

 

 a feltaláló díjazásának módjai (pl. részesedés, licenszdíjak egy része). 

 

A létrejövő egycsatornás rendszer keretein belül is biztosítani kell, hogy az 

egyetem eddigi szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzatai betartásra kerüljenek, 

illetve amennyiben szükséges a TTI bevonásával a szabályzók felülvizsgálatát 

követően a változások beépüljenek a dokumentumokba.  

 

A Tudáspark keretében létrejövő jogi személyiséggel rendelkező vállalkozásra 

mint hasznosító vállalkozásra az egyetem hatályos szellemitulajdon-kezelési 

szabályzatának 11. §.-ban megfogalmazottak vonatkoznak. A szellemitulajdon-

kezelés szempontjából a (1) bekezdésben megfogalmazottak a legfontosabbak, 

amely szerint „Ha az egyetem szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem 

pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság (hasznosító vállalkozás) 

tulajdonába adhatja (apportálhatja). E hasznosító vállalkozás az e bekezdés 

szerinti szellemi alkotást tovább nem apportálhatja.” 
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6.8 Lehetséges tulajdonosi döntések  

 

A szellemi tulajdon kérdésében meghozott döntésnek minden esetben a 

tulajdonosi érdekek figyelembe vételével történnek.  

 

1. A szellemi tulajdon birtokában a tulajdonos gyakorolhatja piaci erejét. Ez 

megtestesülhet a szellemi tulajdon fajtáinak használatában, vagy az 

árazásban (egységes vagy differenciált árazás) 

 

2. Az értékesítéssel kapcsolatban a szellemi tulajdon birtokosa az értékesítési 

lehetőségek akadályozására (pl. egyedi eszközök, portfolióhatáson 

keresztül) vagy annak támogatására (pl. értékesítés könnyítése különböző 

szervezeteken keresztül) tehet lépéseket. 

 

3. A licencia alkalmazásával a szellemi tulajdon bitrokosa kihasználhatja 

azokat a lehetőségeket, amelyek a növekvő kapacitásokban, keresletben, 

a tulajdonjog megerősítésében és a további innovációban rejlenek. 

Kockázatot jelentkezhet azonban, hogy a lincenc átadó és a licence átvevő 

érdekei eltérőek lehetnek.  

 

4. A szellemi tulajdon birtokosa dönthet úgy is, hogy együttműködik a 

versenytársakkal, vevőkkel vagy más fejlesztőkkel és kiegészítő termékek 

gyártóival.  

 

5. A szellemi tulajdon kvázi anyagi támogatásként történő átadása is 

lehetséges, ennek lehetnek stratégiai céljai.  
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6.9 Technológiai Transzfer Iroda  

 

Jelenlegi rendszer bemutatását a SZIE honlapján fellelhető információk alapján 

tesszük meg. A TÁMOP-4.2.1-08/1/KMR-2008-0003 számú szerződés keretében 

2010 őszén az egyetem Pályázati és Innovációs Központján (PIK) belül 

létrejött a Technológia Transzfer Iroda (TTI), amelynek feladata az egyetem és 

a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése az alábbi tevékenységeken keresztül: 

 

 Egy, az egyetem minden szervezeti egységére kiterjedő ún. Innovációs 

térkép összeállítása mely tartalmazza az adott szervezeti egységek 

humánerőforrás és infrastrukturális hátterét, a főbb kutatási projekteket. 

Az elkészült térkép „étlapként” szolgálhat a vállalati partneri kör felé, K+F 

és direkt megbízási kapcsolatokat generál. 

 

 A lezárt pályázatok és projektek eredményeit elemezve javaslatot tesz 

azok hasznosítására és/vagy pályázati úton való továbbfolytatására. 

Módosítja és folyamatosan aktualizálja az egyetemi szellemi tulajdon 

szabályzatot.  

 

 Folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatásokat (alapszolgáltatások) 

kell nyújtania az egyes kutatási projekteknek, mint pl. a technológiai 

információ-szolgáltatás, technológiai partnerközvetítés (kooperációs 

projektek), technológia transzfer (licencia, értékesítés) ügyletek 

bonyolítása, szabadalmi és pályázati tanácsadás.  

 

 Külön megrendelésre speciális szolgáltatásokat nyújt vagy közvetít, mint 

pl. a technológiai audit, benchmarking, üzleti terv készítés vagy spin-off 

cégek alapításában való részvétel.  
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 Képviseli a SZIE-t az innovációs kezdeményezésekben (regionális 

innovációs folyamatok, egyetemközi projektek) a nyilvánosság felé, 

valamint az egyetem szellemi tulajdonhoz fűződő érdekeit az egyetemi 

kereteket meghaladó, de egyetemi részvétellel zajló kutatási 

programokban. 

 

 Szellemi tulajdonvédelemmel és innováció menedzsmenttel kapcsolatos 

ismeretek és a tudatosság növelése érdekében belső kurzusok 

szervezése. 

 

 A kutatócsoportok innovatív ötleteinek összegyűjtése és potenciális 

hasznosíthatóság szempontjából történő értékelése, az ígéretes ötletek 

(termékek, szolgáltatások) számára jogi és gazdasági tanácsadás 

biztosításával a piacra jutás megkönnyítése. 

 

 Külső szakértők bevonásával újdonságkutatás, a szellemi alkotások 

védelme (pl. szabadalmaztatás), illetve az egyetemi szabadalmak 

fenntartása. 

 

 Közreműködés a hasznosítási és kutatási szerződések 

megszövegezésében és megkötésében, a szerződések teljesítésének 

figyelemmel kísérése. 

 

 A szellemi alkotások hasznosítását megvalósító spin-off vállalkozások 

alapításának elősegítése. 

 

 A kutatási eredmények hasznosításához szükséges belső és külső 

egyeztetések, adminisztrációs terhek átvállalása, mely lehetővé teszi, 

hogy a kutatócsoportok a kutatásaikra tudjanak koncentrálni. 
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A jelenlegi működés nem alkalmas a tervezett fejlesztés által elvárt, bővített 

feladatkör ellátására, az új feladatokból adódó a jelenlegi működés 

hiányosságait, a feladatokat szükséges meghatározni. A stratégiai célok 

megvalósítása, a szellemi tulajdon hasznosításával, az abból származó 

jövedelemszerző képesség erősítése érdekében javasoljuk a TTI eddig 

feladatainak az alábbi feladatokkal történő kiegészítét:  

 

 Szabadalmi szolgáltatások: újdonságkutatás, szabadalmazhatósági 

véleménnyel kiegészített újdonságkutatás. 

 

 Védjegyszolgáltatások: védjegyfigyelés, védjegyszolgáltatások. 

 

 Szellemivagyon-diagnózis készítése: innovatív, de kevésbé tudatos 

vállalkozások támogatása szellemi vagyonuk azonosításában, 

ösztönözésük a szellemitulajdon-védelmi eszközök igénybevételére. 

 

 Az SZIE és az egyetemen kívüli partnerek szellemi javainak feltárása és 

jogi védelmének lehetőségeinek, cselekvési alternatíváinak 

megfogalmazása, a piaci pozíció erősítése a szellemitulajdon-védelem 

eszközeivel. 

 

 Szellemivagyon-értékelés: költségalapon, piaci alapon, jövedelem alapon. 

 

 Tudáspark tevékenységeiben való aktív részvétel, szervezési és 

kooperációs feladatok elvégzése.  

 

 Tudáscsere tervek monitoringja. 
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6.10 Infrastrukturális fejlesztés 

 

Az infrastruktúra fejlesztésének stratégiai célkitűzései, hogy támogassák az 

egyetemet: 

 

1. A magas hozzáadott értékű szolgáltatások kialakításában, amely 

nemcsak a hallgatók által megszerezhető versenyképes tudás 

elsajátítását, de a nemzetközi szinvonalú, magas hozzáadott értékű 

szolgáltatás nyújtását is támogatja. 

 

2. A hatékonyan gazdálkodni képes szervezet kialakításában, hogy az 

állami bevételek mellett egyre inkább a piacról származó bevételeket a 

rugalmas alkalmazkodást elősegítő, a piaci igényeket kiszolgáló módon, 

költséghatékonyan, bevételt növelő módon hasznosítsa. 

 

3. A munkaszervezés és a kommunikáció hatékonyságának javítása, 

amely költséghatékonyságot és az elért tudományos eredmények 

láthatóvá tételét, új kommunikációs formák kialakítását teszik lehetővé. 

 

Az innovatív munkát és a tudásmendzsment támogató infrastruktúra kialakításakor 

az innovatív egyetem képét tükröző infrastruktúra van szükség. Többek között ez 

az infrastruktúra jelzi a vállalatok, illetve a piac felé, hogy arra alkalmas intézmény 

számára adnak megbízást, vagy működnek velük együtt. A kutatási infrastruktúra 

fejlesztésénél a következő területek számbavétele szükséges: kutatási 

infrastruktúra, a stratégiailag fontos kutatási infrastruktúra, kutatási háttér 

infrastruktúra, a Triple Helix partnerségen belül kialakítandó kutatási infrastruktúra. 

Ezért az egyetemen belül szükségses: 

 a meglévő eszközök felmérése, 

 közösségi használatának megszervezése,  

 a laborok fejlesztési terveinek összehangolása, 
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 a központi forrásszerző tevékenység fejlesztése,  

 kompetencia alapú és projektorientált dinamikus szervezeti modell 

működtetése. 

 

A TTI iroda infrastrukturális fejlesztésénél minimálisan szükség van a 

menedzsement rendszerek működtetését lehetővé tevő infrastruktúrát kialakítani. 

Az irodán belül az alkalmazottak számára a munkafolyamatok egységesítését, a 

prezentációt és a dokumentumok megosztását könnyítő egyéni ITC felület 

fejlesztésekre, valamint videokonferencia lebonyolítására alkalmas technikai 

fejlesztések is elengedhetetlenek.   

 

Az előbbiekben vázolt fejlesztés, mind szervezeti, mind pedig infrastrukturális a 

végrehajtás optimális biztosítása miatt szükséges. A fejlesztési igényeket úgy 

határoztuk meg, hogy azok a felmerülő lehetőségek közül a leghatékonyabban 

kialakíthatók és működtethetők legyenek. Az elvárt fejlesztéseket 

összehangoltuk a ma rendelkezésre álló háttérrel, így biztosítva azt, hogy az 

egyetemnek csak a minimálisan szükséges pénz és idő ráfordítást kelljen 

biztosítania.  

 

 

6.11 A TTI működtetése, szervezete 

 

Az előző részekben bemutatottak – jelenlegi rendszer és az új, bővülő 

feladatkörhöz kapcsolódó tevékenységek – a TTI működési kereteinek és 

szervezetének megváltoztatását is igénylik.  

 

Az egyetem működését érintő kérdésekben döntési és monitorozó szereben a 

következők vannak: Kancellár, Szenátus, Rektor vagy a Gazdasági Tanács. Ez 

utóbbi az intézményi és keretgazdálkodási egységek költségvetését véleményezi 

és hagyja jóvá. 
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Az üzletemberek és az egyetemi oktatók eltérő tárgyalási módszerei, eszközei, és 

vérmérséklete okán szükség van egy közvetítőre a két csoport között, amely a 

tárgyalások során mindkét fél számára elfogadható lehet, megfelelő konfortérzetet 

jelent. Éppen ezért a TTI működtetésére, az egyetem adminisztratív és 

tudományos irányításától, a PIK-en kívüli független szervezeti társasági formát 

javasoljuk.  Ennek magyarázata: 

 

 a bürokratikus eljárás mellőzése; 

 az üzleti szféra rugalmas működsét jelentő reakcióidő rövidülése; 

 az egyetmi kutatók számára is elfogadható közvetítő; 

 a Triple Helix modell, amelynek szereplői a vállalatok és az 

önkormányzat; 

 szabadalmi portfolió fenntartását és menedzselését jelentő pénzügyi 

és adminisztratív terhek csökkentése; 

 az egyetem számra nagyobb érték teremthető, ha a magántőke is 

megjelenik az innovatív ötlet piacra vitelében. 

 

 

 

45. ábra - A javasolt TTI felépítése 

 

Az előbbiekben leírtak figyelembe vétele mellett a TTI optimális működésének 

biztosítása érdekében az alábbi kritériumoknak is teljesülniük kell: 
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 TTI felelősségi köre saját tevékenységi körére vonatkozóan korlátlan,  

 TTI-t jelentési kötelezettség terheli az egyetem felé,  

 a TTI folyamatait és működését az egyetemet auditáló személyek 

auditálják;  

 a TTI működése során az egyetemen jelentős súllyal legyen 

képviselve.  

 

A TTI tevékenységében azonosítani kell azt a 3-4 (jelenleg meghatározott 

iparági) területet, amelyek felelőse egy-egy projektmenedzser. A 

projektmenedzserek és a támogató munkatársak számának meghatározása függ 

az egyetem által fontosnak tartott és azonosított szakterületek számától. A 

projektmenedzserrel szembeni elvárás az adott tudományterületen szerzett 

tudományos tapasztalat mellett az ipari háttér megléte is. 

 

A TTI működését igazgató irányítja. Az igazgató felelősségi körébe tartozik az 

Iroda üzleti tervének és éves jelentésének elkészítése. Javaslatott tesz az Iroda 

bevételeinek felosztására, a szükséges fejlesztések megvalósítására. Az igazgató 

által készített terveket a Tanácsadó Testület véleményezi és fogadja el. 

Kapcsolatot tart az egyetem vezetésével, az önkormányzat és vállalati partnerek 

vezetőive. 

 

A projektmenedzserek részt vesznek az üzéleti terv és az éves jelentések 

készítésében. Az egyetemen belüli szervezeti egységekkel, valamint a külső 

partnerekkel közösen határozzák meg azokat a perspektivikus K+F+I irányokat, 

amelyek egyrészt kielégítik a gazdasági szféra szereplőinek igényeit, másrészt 

jövedelemtermelő potenciállal rendelkeznek. Folyamatos kapcsolatot tartanak a 

az egyetem kutatócsoportjaival, a vállalati partnerekkel. 

 

A támogató munkatársak (jogász, szabadalmi ügyvivő) értékelik a felvázolt 

irányokat, azok konkrét megvalósításához fűződő jogi, illetve szabadalmi 
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megoldásokat adnak, az eljárások lefolytatásával összefüggő tevékenységeket 

ellátják.  

 

A működés jogi formájának meghatározása az egyetem feladata. A TTI önálló 

költségvetéssel rendelkezik. Költségvetését az egyetem, a vállalatok és az 

önkormányzat évente határozza meg. A TTI a formálódó Tudásparkon belül egy 

érintkezési platformként működhet. Ennek személyi és infrastrukturális 

feltételeinek biztosítására szükség van. 

 

6.12 A Technológia Transzfer Iroda működési politikája 

 

A TTI lehetőségeit a működési elvek befolyásolják, ezért az alábbi politika 

követését javasoljuk: 

 

 A szellemi tulajdon megszerzése: a keletkezet szellemi tulajdon listájának 

menedzselése, alkalmazotti és független szakértőkkel kötött 

megállapodásokhoz kapcsolódó tulajdonjogok menedzsmentje. 

 

 A szellemi tulajdon hasznosítása: a szellemi tulajdon által elérhető érték 

maximalizálása. Ez történhet a szellemi tulajdon védelem különböző 

formáival (szabadalom, szerzői jog, stb). Szükség esetén az üzleti 

stratégiák illesztésését el kell végezni. 

 

 A szellemi tulajdon belső és külső használatának nyomonkövetése: Ez a 

szellemi tulajdon nem egy típusára korlátozott, mindegyik, a portfólióban 

megtalálható szellemi tulajdon fajta nyomonkövetésére szükség van. 
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6.13 Ösztönzőrendszerek kialakítása 

 

Az egyetemnek, mint a fejlesztést megvalósító szervezetnek kutatói, oktatói 

megtartása és a kutatások iránti folyamatos érdekeltségük fenntartása 

érdekében egyéni motiválásra alkalmas érdekeltségi rendszert szükséges 

kialakítania.  Az egyetem számára fontos, hogy a Doktori Iskolai képzésben belépő 

hallgatók sikeres PhD fokozatot szerezzenek, a tudományos utánpótlás alapját 

jelentsék. A fokozat megszerzése a számukra rendelkezésre álló időkeret 

optimális felhasználásával kell, hogy megvalósuljon. Ebben az intézmény jelentős 

szerepet játszik: 

 Pályázati programok generálásával; 

 Kapcsolódó kutatói szereplési lehetőségek szervezésével; 

 Indirekt össztönzőkön keresztül; 

 Minősítési rendszeren keresztül. 

 

A fiatal kutatók, illetve általában a munkavállalók érdekeltté tételében az egyik 

jelentős motiváló tényező a versenyképes jövedelem. Ezek mellett azonban más 

tényezők is fontos szerepet kapnak az ösztönzésben. Mindezek növelik a 

munkahelyi elkötelezettséget. 

 

 A munkahelyi légkör kialakítása, a jó csapatszellem nagyobb 

teljesítményre sarkalhatja a munkavállalót. Fontos a munkavállaló 

teljesítményének vezetői értékelése, a visszajelzés a jó, vagy esetleg 

nem megfelelő munakvégzésről. Az egyetem által megfogalmazott, 

utasítás jellegű karakterisztikát mutató légkör nem ösztönöz.   

 

 A tudás és a teljesítmény elésmerése fontos. El kell végezni a 

versenypiaci trendek és munkaerő-piaci elemzéseket és ezek alapján 

kell megvalósítani a kiemelt tehetségek támogatását. A javadalmazási 

eszközöket ennek megfelelően kell igazítani a a személyekhez. Ennek a 
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pénzügyi ösztönzőktől elkezdve a szociális juttatáson át számos 

lehetősége van. 

 

 Az erkölcsi ösztönzéssel az intézmény elismeri az munkavállaló 

teljesítményét, növeli benne az intézmény iránti elkötelezettséget. Ilyen 

lehet az “Év oktatója” vagy az “Év kutatója” díj.  

 

Az egyetemen a szellemi alkotások hasznosítása érdekében, a kutatói kedv 

motiválása céljából megalapításra került a Szent István Egyetem - Innovációs Díj. 

A díjkészítéshez kapcsolódó közvetlen költségek, valamint a díjjal együtt járó 

pénzjutalom eltérő forrás hiányában a SZIE Innovációs Alapból finanszírozható. A 

szellemi alkotás védelmével, illetve hasznosításával kapcsolatosan felmerülő 

költségeket, az oltalmi időre vonatkozó fenntartási díjakat az egyetem köteles 

biztosítani. Ennek érdekében az egyetem létrehozza a SZIE Innovációs Alapot, 

amelynek összegét évente a költségvetésében az előző évi kiadások ismeretében 

megtervezi. 

 

A teljesítményösztönző rendszerek sikeréhez az intézményen belül néhány 

előfeltételnek teljesülnie kell. Ilyen kritériumok: 

 

 Az egyéni hozzájárulás kimutatását lehetővé tevő mások 

tevékenységétől elkülönülő, jól körülhatárolt feladatkörök megléte. 

 Látható, értelmezhető és reálisan teljesíthető célok megfogalmnazása. 

 Jutalmazás rendszerének, a jutalom mértékének ismerete. 

 A teljesítménymérő indikátorok megfogalmazása. 

 A teljesítményorientáltság értékként való megjelenítése az intézményen 

belül. 
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Az egyetemen belül a teljesítménycélok három dimenzióját lehet elkülöníteni:  

 

1. nagy értékű, innovációra képes humán tőke kibocsátása;  

2. nemzetközi tudományos élet mércéi szerinti tudás előállítása;  

3. nem akadémiai szereplők innovációs tevékenységének támogatása sok 

csatornán keresztül.   

 

Éppen ezért a teljesítményösztönző rendszerek kialakítását a Triple Helix 

szereplőivel közösen javasolt elvégezni, hiszen az abból születő eredmények a 

hozzáadott érték és versenykéspesség, növekvekedni képes gazdaság 

szempontjából számukra ugyanolyan fontosak. Az együttműködésk kereteinek 

konkrét lehetőségeit a 6.1.1. fejezetben már bemutattuk. Többségük nemcsak 

hazai, de nemzetközi szinten is támogatott.   

 

Az emberi tényező jelentőségét hangsúlyozva fontos, hogy az egyetem 

működésének alapfeltétele az ott dolgozók elégedettsége. Az elégedetlenség 

feszültséget, konfliktust eredményez, és az a teljesítmény romlásához vezet. Az 

egyetem alkalmazottai, vezetői akkor elégedettek, ha az egyetemi kultúra az 

egyén számára elfogadható, s abban jól érzi magát, a kultúra és a vezetés 

kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra. Az élénk kultúra lehetővé teszi 

munkavállalók számára, hogy munkájukkal kapcsolatban megélhessék saját 

fontosságukat és jelentőségüket, kisebb eséllyel termel kiégett munkatársakat. 

Fontos megadni a dolgozóknak az autonómiát, a szakmai fejlődés lehetőségét, az 

anyagi és erkölcsi megbecsülést. A munkahelyi eset megbeszélések, szakmai 

továbbképzések, konzultációk, a szakmai túlterheltség szabályozására bevezetett 

rendszerek csökkentik a kiégés kockázatát. Támogatni kell a munkatársak közötti 

segítő, felelősség-megosztásra lehetőséget adó kapcsolatok kialakulását. 
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6.14 Tudáspark kialakítása 

 

A Szent István Egyetem konzorciumi partnereivel együttesen a TÁMOP 4.2.1C-

14/1/Konv kiírás keretében Tudáspark kialakítását tervezi. A pályázati kiírás 

szerinti célmeghatározást követve a konzorciumi partnerek olyan non-profit 

tudástranszfer központot, innovációs tudásparkot kívánnak kialakítani, amely a 

felsőoktatási intézmény és a helyi önkormányzati kapacitásra építve multiplikátor 

hatást gyakorolhat a növekedési régió gazdasági versenyképességének 

erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában.  

 

A tudás- és technológia-transzfer centrum kialakítása során olyan infrastrukturális 

és szolgáltató jellegű centrum kerül kialakításra, amelyekben a technológia-

intenzív, innovatív mikro- és kisvállalkozások hozzáférhetnek a legújabb 

infokommunikációs technológiákhoz, a professzionális üzleti, technológiai és 

innovációs menedzsmenthez és felhasználói környezethez.  

 

 

46. ábra - Az innovatív szervezet  
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A létrehozandó tudásközpont, tudáspark önálló jogi személyiséggel rendelkező 

non-profit szervezet formában fog működni. Alapítói a konzoricumi partnerek, így 

a működési keretek kialakításában a felsőoktatási intézmény mellett hangsúlyos 

szerepet kap Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata is, tulajdonosa a 

Szent István Egyetem.  

 

A létrejövő tudásparkban a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata híd 

szerepet tölt be az egyetem és az érintettek között, kapcsolatteremtésre alkalmak 

szervezését és helyszínbiztosítást vállal.  

 

 

 

47. ábra - Tudáspark felépítése 
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Az önkormányzat feladatait, lehetőségeit a 2.10. fejezetben már bemutattuk, itt 

most csak megismételjük: 

 

 Hely biztosítása. 

 

– Infrastruktúra (építkezések, fejlesztések) –megfelelő bázis biztosítása 

– Támogató jogi környezet (adózási feltételek, támogatások nyújtása, 

stb.). 

– Folyamatos konzultáció az ipari partnerekkel (befektetői igények és 

munkaerő-piaci kínálat összehangolása). 

– Interaktív kiállítási központ kialakítása. 

 

 Közös megjelenések (pl. Szakmai Kiállítás, pályaválasztási rendezvények). 

 

 Életpálya-modell (műszaki élet pályakiemelt prioritása, Szemléletformálás, 

pályaorientáció). Belépés előtt álló fiatalok közös megszólítása. 

 

 Túlmutat a gazdasági kapcsolatokon (kiváló oktatási intézmények, 

lakásállomány, sokszínű kulturális kínálat, sportolási lehetőségek, élhető 

városi környezet). 

 

A Szent István Egyetem, mint a létrejövő tudáspark tulajdonosa többlet feladatait 

be kell, hogy építse jelenlegi szabályzó dokumentumaiba. Különös tekintettel 

a SZIE Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) Stratégiájában megfogalmazott 

K+F+I főbb területi irányait kell a fejlesztésnek megfelelően módosítani. A 

tudáspark önálló jogi személyiséggel rendelkező non-profit vállalatként végzi 

tevékenységét. Meg kell felelni a K+F+I stratégiában megfogalmazott elvárásnak, 

amely szerint stratégiai jelentőségű, hogy a tudományos műhelyek intézet- és 

karközi személyi állománnyal működhessenek. A rugalmasan szervezett, 

projektorientált, interdiszciplináris kutató műhelyek működtetése és további 

fejlesztése ugyanis javítja a SZIE versenyhelyzetét. 
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Az egyetem SzMSz-nek 14. mellékletében megfogalmazottak szerint az 

intézmény munkatársai külső fél számára kizárólag minden fél által cégszerűen 

aláírt szerződés alapján hajthatnak végre kutatási megrendeléseket és 

nyújthatnak szolgáltatásokat. Ez vonatkozik arra az esetre is, amikor a vállalt 

feladatok végrehajtása a megrendelő vagy harmadik fél által biztosított helyszínen 

és/vagy eszközzel történik. A szerződések aláírására az egyetem rektora jogosult 

a kancellár ellenjegyzésével.  

 

Az érintettek feladatai leginkább a kutatási és fejlesztési igények 

megfogalmazásában, a végrehajtás során történő folyamatos és konstruktív 

együttműködésben valósul meg. Az érintettek köre igény szerint bővíthető, ezen 

igények összehangolását az egyetemen működő TTI és az Önkormányzat 

közösen végzi.  

 

A tudáspark működése során az infrastrukturális háttér használatát is 

szabályozni kell. Alapesetben az egyetem SzMSz-nek kutatási szabályzatában 

megfogalmazottak az irányadóak, amely szerint ha egy adott szervezeti egység a 

felügyelete alatt álló műszerekkel külső megrendelő részére végez méréseket, 

akkor arról a megrendelővel cégszerűen aláírt szerződést kell kötni. A 

szerződésnek tartalmaznia kell – a feladat sajátosságait figyelembe véve – a 

mérés pontos leírását, a mérés elvégzéséért felelős egyetemi munkatárs nevét, a 

megbízó által adott tárgyi eszközöket, anyagokat, a minta mérési helyszínre 

szállításának felelősét, a darabszámot, az egységárat, a teljesítés módját és a 

teljesítés határidejét. A teljesítésigazolás megrendelő általi aláírása után a számla 

kiállítása a kancellária a feladata. 

 

A működés során a felek az alapesettől eltérő módon is szabályozhatják az 

eszközök, műszerek, humánerőforrás használatát (bérbeadás, kiszervezés, stb.), 

de ezeket minden esetben a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tehetik. 

Célszerű a tudáspark alapító okiratában meghatározni ezeket a lehetőségeket.  
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A tudáspark működése során a kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia 

következetes megvalósításának indikátorait a SZIE vonatkozó dokumentuma 

alapján az alábbiak szerint határozhatjuk meg:  

 

 Erősödjék a meglevő oktatói, kutatói követelményrendszer, olyan 

értelemben, hogy aktív kutatómunkára és az eredmények magas 

színvonalú folyóiratokban való közlésére ösztönözze az oktatókat/kutatókat 

(minden előrelépés és választott vezetői megbízatás feltétele a 

tudománymetriai adatokkal meghatározott követelmények elérése legyen); 

csak kiemelkedő teljesítményű személyiségek tudnak ugyanis jól szerepelni 

a kompetitív pályázatokban.  

 

 Növekedjék az elnyert hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek, 

ipari fejlesztési megbízások, kutatás-fejlesztési együttműködések száma és 

volumene.  

 Valósuljon meg az egyetem különböző szervezeti egységeivel ma is K+F 

kapcsolatban álló vállalkozások szorosabb egy csatornán történő bevonása 

az intézmény kutatás-fejlesztési potenciáljának jobb kihasználása 

érdekében.  

 

 További laboratóriumok szerezzenek ISO, GLP minősítést, ami a 

szolgáltatások és kutatások körének jelentős bővülését fogja 

eredményezni.  

 

 Fejlődjön a kutatási és oktatási infrastruktúra. 

 

 Folyamatosan növekedjenek a „szolgálati” szabadalmakból és 

találmányokból szerzett bevételek.  

 

 Folyamatosan növekedjenek a SZIE tulajdonában lévő vállalkozások 

bevételei. 
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6.15 Összefoglalás 

 

Az ágazathoz kapcsolódó szakpolitika és a stratégiai tervek sikerét nem 

elsősorban a konkrét intézményi, és a gazdasági szereplőkkel való 

kapcsolatokban kialakított megoldások határozzák meg, hanem az, hogy az 

érintett szereplők – gazdasági társaságok és a felsőoktatási intézmények – 

mennyire tudnak megfelelni az általános kritériumoknak. 

A stratégiák megvalósulása, illetve a kezdeményezési vagy alkalmazkodási 

hajlam is meghatározza, hogy milyen utat járnak be a tudásmenedzsment 

területén a vállalatok, intézményi együttműködések. 

Az együttműködés a megvalósítás kulcskérdése. A siker zálog, ha a 

közreműködők között megfelelően szabályozott, jól működő, előremutató és 

hosszabb távon is fenntartható együttműködés áll fenn. Az együttműködéseket 

folyamatosan menedzselni kell, szükség esetén be kell avatkoznia, fejlesztenie 

kell a koordinátornak, illetve itt a koordinátor szervezetnek.  

 

Az együttműködés keretében vagy szerződés alapján végzett kutatásokra 

vonatkozó elveket minden olyan kutatási tevékenységre ajánlott alkalmazni, 

amelyet egy felsőoktatási intézmény a magánszférával közösen folytat vagy 

finanszíroz, beleértve különösen azokat az együttműködésen alapuló kutatásokat, 

amelyek keretében valamennyi szereplő K+F+I feladatokat lát el, valamint azokat 

a szerződésen alapuló kutatásokat, amelyek keretében a magáncég 

alvállalkozásba adja a K+F+I feladatokat az intézménynek. A Szent István 

Egyetemen és külső partnereinél a szellemi tulajdon védelmének alapleveinek 

megfogalmazása nélkülözhetetlen. A szellemi tulajdon kérdésével kapcsolatban 

fontos az egycsatornás rendszer megvalósítása az intézményen belül. A szellemi 

tulajdon kérdésében meghozott döntésnek minden esetben a tulajdonosi érdekek 

figyelembe vételével történnek. 
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A TÁMOP-4.2.1-08/1/KMR-2008-0003 számú szerződés keretében 2010 őszén 

az egyetem Pályázati és Innovációs Központján (PIK) belül létrejött a Technológia 

Transzfer Iroda (TTI), amelynek feladata az egyetem és a gazdaság közötti 

kapcsolatok erősítése. 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében szükségesnek látjuk önálló TTI 

kialakítása és feladatainak további feladatcsoportokkal történő kiegészítését. A 

TTI működtetésére, az egyetem adminisztratív és tudományos irányításától 

független szervezeti társasági formát javasoljuk. A működés jogi formájának 

meghatározása az egyetem feladata. 

Az infrastruktúra fejlesztésének stratégiai célkitűzései, hogy támogassák az 

egyetemet. Az innovatív munkát és a tudásmenedzsment támogató infrastruktúra 

kialakításakor az innovatív egyetem képét tükröző infrastruktúrára van szükség. A 

fejlesztésekre, mind szervezeti, mind pedig infrastrukturálisakra – a végrehajtás 

optimális biztosítása miatt van szükség. A fejlesztési igényeket úgy határoztuk 

meg, hogy azok a felmerülő lehetőségek közül a leghatékonyabban kialakíthatók 

és működtethetők legyenek. Az elvárt fejlesztéseket összehangoltuk a ma 

rendelkezésre álló háttérrel, így biztosítva azt, hogy az egyetemnek csak a 

minimálisan szükséges pénz és idő ráfordítást kelljen biztosítania. 

 

Az egyetemnek, mint a fejlesztést megvalósító szervezetnek kutatói, oktatói 

megtartása és a kutatások iránti folyamatos érdekeltségük fenntartása érdekében 

egyéni motiválásra alkalmas érdekeltségi rendszert szükséges kialakítania.  Az 

egyetem számára fontos, hogy a Doktori Iskolai képzésben belépő hallgatók 

sikeres PhD fokozatot szerezzenek, a tudományos utánpótlás alapját jelentsék. A 

fokozat megszerzése a számukra rendelkezésre álló időkeret optimális 

felhasználásával kell, hogy megvalósuljon. Az emberi tényező jelentőségét 

hangsúlyozva fontos, hogy az egyetem működésének alapfeltétele az ott dolgozók 

elégedettsége. Az elégedetlenség feszültséget, konfliktust eredményez, és az a 

teljesítmény romlásához vezet. Az egyetem alkalmazottai, vezetői akkor 

elégedettek, ha az egyetemi kultúra az egyén számára elfogadható, s abban jól 

érzi magát, a kultúra és a vezetés kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra. 
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A tudás- és technológia-transzfer centrum kialakítása során olyan infrastrukturális 

és szolgáltató jellegű centrum kerül kialakításra, amelyekben a technológia-

intenzív, innovatív mikro- és kisvállalkozások hozzáférhetnek a legújabb 

infokommunikációs technológiákhoz, a professzionális üzleti, technológiai és 

innovációs menedzsmenthez és felhasználói környezethez. 
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7 Kockázatok  

 

7.1 Bevezetés 

 

A következő fejezetben a megvalósításhoz kapcsolódó kockázatokat, azok 

bekövetkezésének valószínűségét és az esetleges bekövekeztének hatását tárjuk 

fel. A feltárt kockázatok esetében minden esetben javaslatot teszünk arra 

vonatkozóan, hogy miként lehet a megvalósítást veszélyeztető tényezőt már eleve 

kiküszöbölni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a bekövetkezését követő 

feladatokat határozzuk meg.  

 

7.2 Kockázatok skálázása 

 

A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét egy 1-től 5-ig tartó skálán 

határozzuk meg, ahol a legkisebb bekövetkezési esély az 1-es, a legnagyobb 

pedig az 5-öshöz kapcsolódik. A bekövetkezési valószínűségek esetében azért 

nem foglalkozunk a 0-val, mert az azt jelenti, hogy a jelzett kockázat nem fog 

bekövetkezni, mint ilyen pedig nem is nevezhetjük kockázatnak.  

 

A hatás mértéke meghatározza, hogy amennyiben a jelzett kockázat bekövetkezik, 

akkor milyen mértékben van ez hatással a megvalósításra. A hatás mértékét is 1-

től 5-ig tartó skálán adjuk meg, az előzőekhez hasonlóan itt is a 1-es jelenti a 

legkisebb hatást és az 5-ös a legnagyobb, a végrehajtást ellehetetlenítő kiementet 

eredményezheti.  
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17. táblázat - Kockázatok elemzése 

Kockázat megnevezése Valószínűség  Hatás 

mértéke  

Kiküszöbölésre 

tervezett 

tevékenységek 

Intézményi szintű 

elkötelezettség hiánya 

2 4 Javadalmazási és 

ösztönzési rendszer 

kialakítása  

 

A Szent István 

Egyetemen működő 

Technológiai 

Tudástranszfer Iroda az 

új feladatokat nem 

megfelelően integrálja 

3 5 Folyamatos 

továbbképzés, 

alkalmazási feltételek 

kidolgozása 

Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

nem tölti be a projektben 

a híd szerepet 

 

2 3 Folyamatos 

kapcsolattartás 

formáinak és 

eszközeinek 

meghatározása, 

A működési 

hatékonyság 

nyomonkövetése és 

időről-időre történő 

értékelése 

A tervezett 

kommunikációs célok 

nem valósulnak meg. Az 

infomáció nem jut el az 

érintettekhez.  

3 3 A TTI kommunikációs 

stratégiát dolgoz ki, 

mely tartalmazza a 

konkrét feladatokat és 

felelősöket is.  
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Kockázat megnevezése Valószínűség  Hatás 

mértéke  

Kiküszöbölésre 

tervezett 

tevékenységek 

Tudáspark info-

kommuniációs 

csatornáinak bővítése 

nem felel meg a 

végrehajtás elvárásainak 

1 4 TTI és Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

együttesen alakítja ki és 

figyeli az info-

kommunikációs 

lehetőségeket 

Gazdasági környezet 

megváltozik 

2 3 TTI a vállalati igényeket 

folyamatosan gyűjti, 

szükség esetén 

tanácsadási 

tevékenységgel 

beavatkozik 

Jogszabályi környezet 

megváltozik 

2 4 Intézmények, szakmai 

szervezetek 

lobbierejének 

kihasználása  

A konzorciumi partnerek 

és az érintettek 

kapcsolattartása a köztük 

levő fizikai távolság miatt 

nehézkes  

3 3 Fórumok szervezése  

Humánerőforrás 

kooperációja nehézkes, 

egyéni érdekek mentén 

történő működés  

3 3 Kooperációt segítő 

tréningek szervezése és 

lebonyolítása 

Eltérő kutatási és 

tanácsadási szerződési 

4 2 Belső szabályozás,  
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Kockázat megnevezése Valószínűség  Hatás 

mértéke  

Kiküszöbölésre 

tervezett 

tevékenységek 

tartalmak a végrehajtás 

során 

Egységesített 

szerződési keret 

felállítása 

A piaci értékkel bíró 

szellemi tulajdon nem 

válik láthatóvá 

2 3 Belső 

folyamatszabályozások, 

eljárásrendek 

kidolgozása 

Hallgatói érdektelenség  4 2 

 

Hallgatók folyamatos 

tájékoztatása fórumok 

szervezésével,  

kreditrendszerhez 

kapcsolódó 

ösztönzőrendszer 

kialakítása 

Egyetemi kutatások 

dominánsan az 

alkalmazott kutatások és 

kísérleti fejlesztések 

irányába terelődhetnek.  

2 4 Egyetemi kutatási tervek 

egyensúlyi kialakítása 

A vállalati partnerek 

versenyérdekei a 

tudásáralamlásban 

okozhatnak komoly 

fennakadást 

4 2 Publikációs elvárás a 

kutatások során, 

vállalatok számára 

motivációs rendszer 

kialakítása  

Közös kutatási 

eredmények 

szabadalmazása 

4 2 Szabadalmakra 

vonatkozó szabályzás 

kialakítása, egységes 



 

317 
 

Kockázat megnevezése Valószínűség  Hatás 

mértéke  

Kiküszöbölésre 

tervezett 

tevékenységek 

egyelőre megoldatlan 

probléma 

kutatási szerződési 

keret kialakítása  

 

A táblázatban felsorolt kockázatok és kezelésük is jelzi, hogy a stratégia igyekszik 

minden olyan veszélyforrást kiküszöbölni, illetve ha ez nem lehetséges, akkor az 

okozott kellemetlenségeket minimalizálni, amelyek a tudáspark végrehajtását 

veszélyeztetik.   
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7.3 Összefoglalás 

 

A jelen fejezetben kidolgozott táblázatban felsorolt kockázatok és kezelésük során 

azokat a lehetséges gátló tényezőket soroltuk fel, amelyek a végrehajtást 

jelentősen veszélyeztetik, illetve bekövetkezési valószínűségük nagy.  

 

A kockázatok elemzésekor a külső hatásokat, környezetet és a belső, partnerek 

által kialakított, vagy már a fejlesztés előttről magukkal hozott, környezetet is 

vizsgáltuk. A külső körülményekre sok esetben – főleg a kormányzati szándéktól 

függőek esetében – a konzorciumi tagoknak nincs lehetőségük érdemben hatást 

gyakorolni, így az ilyen esetekben igyekeztünk olyan kivédési mechanizmust 

felvázolni, amely a bekövetkezés esetén a projekt életére gyakorolt negatív 

hatásokat csökkenti.  

 

A belső hatások esetében mindig olyan intézkedési javaslat került 

megfogalmazásra, amelyet nemcsak jelen stratégia keretében érdemes 

kidolgozni, hanem a későbbiek során végzett zökkenőmentes munka is 

megkívánja azok kialakítását. A hallgatók tájékoztatása, vagy a kreditrendszerhez 

kapcsolódó ösztönzőrendszer kialakítása biztosítja azt, hogy a SZIE hallgatói a 

mindenkori fejlesztéseket ismerjék, és lehetőség szerint hozzájáruljanak 

sikerességükhöz. A publikációs elvárás, vagy a dolgozói, kutatói ösztönzőrendszer 

kialakítása pedig segíti a munkavállalók intézményi kötődését, folyamatos szakmai 

fejlődési igényének kialakulását és teret enged az elvégzett munka 

megbecsülésének is.  

 

A partnerek mindegyike elkötelezett abban, hogy jelen fejlesztés sikeresen 

megvalósuljon, a felsorolt kockázatok közül lehetőség szerint egyik se 

következzen be és a tudáspark a lehető legjobb eredménnyel fordulhasson a 

fenntartási időszakra a fejlesztési időszakot követően. 
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8 Monitoring 

 

8.1 Bevezetés 

 

Az egyetem minőségi működéséhez szükséges, hogy rendszeresen gyűjtse a 

partnereknek a képzéssel kapcsolatos igényeit, mérje az erre vonatkozó 

elégedettségüket, értékelje, illetve elemezze a kapott adatokat, és az elemzések 

eredményeire építve fejlessze saját működésének minőségét. A 

minőségfejlesztés alapeleme tehát a partnerközpontúság, amely az egyetem és 

partneri köre közötti együttműködés kialakításával folyamatosan segíti a 

tevékenység jobbítását. A partnerek a szak- és tudományterületek sajátos 

körülményeitől függően eltérőek, ezért az egyetem karainak a sajátosságaikhoz 

igazodóan célszerű a minőségfejlesztés rendjét kialakítani, és az egyetemi 

szabályozás csak az alapelveket és a minimális tartalmi követelményeiket jelöli ki. 

 

 

8.2 Monitoring mutatók szempontjai 

 

Az egyetemi tudás- és technológiatranszfer folyamat külső- és belső tényezőktől 

függő komplex tevékenység, így aztán minden szempont szerint nem tudjuk, 

szinte lehetetlen elemezni, figyelni a hatékonyság mérése során.  

 

Az eredményességet befolyásoló – sok esetben nem is számszerűsíthető belső 

tényező a Technológiai Transzfer Iroda intézményen belüli elhelyezkedése, 

támogatottsága és szakmai kompetenciája, az intézményi vezetés 

elkötelezettsége, az intézményi innovációs stratégia és egyéb belső 

szabályozások támogatása, de azt is figyelembe véve, hogy az intézményben 

létrehozott kutatási eredmények rendelkeznek-e üzleti értékkel, azaz hasznosítók-

e a gazdaságban. Az intézményi tudás- és technológiai transzfer tevékenység 

eredményességét számos külső tényező is befolyásolja, így kiemelten a jogi 
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szabályozás, jogi környezet, a nemzeti innovációs politika, a kormányzati 

gazdaságpolitika támogatása, illetve a globális gazdasági környezet és az ezzel 

szoros összefüggést mutat a befektetési kedv is kihatással vannak az innovációs 

folyamatokra.  

 

A nemzetközi összehasonlító technológia transzfer felmérések és elemzések 

általában hasonló számszerű indikátorokat definiálnak az intézmények innovációs 

teljesítményének mérése, amelyek alapján a mutatók nyomonkövethetők (Antoni 

– Bene, 2013).  

 

A. Az intézményi technológiai transzfer modell forrás oldalán azonosított érdemi 

tényezők 

1. Az intézményi K+F+I ráfordítás nagysága az alábbi megbontásban:  

 központi költségvetésből származó forrás,  

 pályázati úton elnyert forrás,  

 saját bevételek (kutatási szerződésekből származó bevétel, 

adományok, stb.).  

 

2. Aláírt K+F+I megállapodásokkal kapcsolatos mutatók:  

 külső partnerekkel kötött, K+F+I tevékenységre irányuló szerződések 

száma (beleértve a pályázati együttműködéseket), 

 az aláírt kutatási szerződésekből származó bevétel nagysága, 

 aláírt K+F+I tanácsadói megállapodások száma, 

 az aláírt K+F+I tanácsadói megállapodásokból származó bevétel 

nagysága.  

 

3. A technológiai transzfer iroda tevékenységére allokált erőforrások:  

 a kifejezetten technológiai transzferrel foglalkozó személyek létrszám,  

 a technológiai transzfer iroda tevékenységéhez biztosított éves 

költségvetés összege az alábbi megbontásban:  

a) a humánerőforrás bérkerete;   
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b) a humánerőforrás (tovább-)képzésére fordított összeg; 

c) rezsiköltségek és egyéb technikai feltételek biztosítására 

fordított összeg( pl. IP menedzsment szoftver, irodaszerek, 

eszközök, stb.); 

d) szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó költségvetés; 

e) az üzleti hasznosítást elősegítő tevékenységekre fordított 

összeg.  

 

 

B. Az intézményi technológia transzfer modell eredmény oldalán azonosított 

tényezők 

 

1. Szellemi alkotás bejelentések száma (a technológiai transzfer irodához 

benyújtva) 

  

2. Iparjogvédelmi portfolió 

 elsőbbségi szabadalmi bejelentések száma, 

 az elsőbbségi szabadalmi bejelentésekből származó, más 

országokban/régiókban benyújtott szabadalmi bejelentések száma, 

 megadott szabadalmak száma.  

 

3. Hasznosításból származó bevételek nagysága (beleértve a spin-off 

cégektől származó bevételeket is) 

 iparjogvédelmi bejelentés/oltalom átruházására irányuló szerződések 

száma,  

 hatályos licencia megállapodások száma,  

 a hatályos licencia megállapodásokból származó bevétel nagysága,  

 a licencia megállapodások nyomán kereskedelmi forgalomba került 

termékek száma,  

 megalapított spin-off vállalkozások száma, 

 spin-off cégektől származó egyéb, nem licencia jellegű bevétel 

nagysága (pl. osztalék, üzletrész értékesítés, stb.),  

 spin-off cégekbe történt külső befektetés összege.   
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8.3 Monitoring mutatók meghatározása 

 

A nemzetközi példák és javaslatok alapján a monitoring rendszer elsődleges 

feladataiként az alábbiak állapíthatók meg:  

 

1. a specifikus célokhoz tartozó indikátorrendszer kidolgozása, a 

bázisértékek felvétele; 

2. a kiemelt indikátorok rendszeres mérése; 

3. a kiemelt indikátorok alakulását meghatározó mögöttes folyamatok 

bemutatása éves jelentés formájában; 

4. a stratégia keretében megvalósuló támogatási programok ex ante, 

közbenső és ex post hatásvizsgálata; 

5. éves rendszerességgel javaslatok megfogalmazása a stratégia, illetve a 

támogatási programok akcióterveinek aktualizálására.  

 

A fentiek megvalósításához a monitoring rendszer nyilvánosságának és 

transzparenciájának biztosításához célszerű egy olyan portál – vagy egyéb sok 

szereplő számára elérhető, valid adatokat használó internetes felület – 

létrehozása, amely az alábbi stratégiai monitoring információkat tartalmazza:  

 indikátorrendszer,  

 terminológia,  

 dokumentumtár:  

- stratégia aktualizált változata; 

- stratégia előrehaladás; 

- éves jelentések; 

- támogatási programok dokumentációja;  

- támogatási programok hatásvizsgálata.  
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Az Egyetemi Szenátus és a Gazdasági Tanács a jogszabályban megfogalmazott 

kötelezettségei alapján dönt az intézményfejlesztési terv megvalósítását biztosító 

projektekről, meghatározza a végrehajtás menetét, a döntési és ellenőrzési 

mechanizmusokat, a végrehajtás ellenőrzési pontjait, az értékelés mérőszámait, a 

végrehajtás menetét. Az ellenőrzési tevékenysége keretében az Egyetemi 

Szenátus és a Gazdasági Tanács évente legalább egy alkalommal beszámoltatja 

a fejlesztési terv végrehajtásáról a végrehajtásért felelős személyeket (rektor, 

dékánok, kancellár). Az egyetem működteti a folyamatba épített előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét, amely segítségével a projektek felelősségi 

szintjeinek megfelelő vezetői szinteken kontrolálják (utalványozással, 

beszámoltatással stb.) a projektek időbeni megvalósítását, a projektek pénzügyi 

végrehajtását. Az egyetem függetlenített belső ellenőrzése révén az egyetem 

rektora rendszeresen, az éves munkatervben előre rögzített feladatként ellenőrzi 

a projektek végrehajtásának szabályszerűségét, vizsgálja hatékonyságát. 

 

 

8.4 Összefoglalás 

 

A megvalósított fejlesztés, a kialakított tudáspark fenntartása hosszabb távon is 

előnyös a partnereknek és a résztvevő cégeknek is. Mint ilyen mindenkinek elemi 

érdeke, hogy a működés során az elvárható legmagasabb színvonalon, a 

résztvevők igényeinek megfelelően, hosszútávon fenntarthatóan és a lehető 

leggazdaságosabban működjön.  
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A monitoring mutatók meghatározása során nemzetközi példákat is figyelembe 

vettünk, de a konkrét elvárásokat és az ellenőrzések közötti időt nem határoztuk 

meg, így biztosítva az egyetemnek azt, hogy a saját már működő monitoring és 

minőségügyi rendszeréhez illessze azokat. Ezek meghatározása a megvalósítás 

során szükséges.  

 

Javasoljuk a nyilvánosság biztosítása és a megvalósítás eredményeinek 

disszeminációja érdekében, hogy a kialakításra kerülő tudásparkhoz 

kapcsolódóan valósuljon meg, egy olyan portál – vagy egyéb sok szereplő 

számára elérhető, valid adatokat használó internetes felület, amely a fejezetben 

vázolt pontokat átláthatóan és naprakészen tartalmazza.  

 

A monitoring rendszer jelen fejezetben vázolt elképzelései ezeket a célokat 

kívánják megvalósítani, ennek megfelelően a minimálisan elvárt, de 

mindenképpen szükséges tevékenységeket soroltuk fel, melyek a tapasztalatok 

tükrében módosíthatók, bővíthetők.  
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