
 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

1 
 

 

Részletes tanulmány 

(Záró dokumentáció) 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 azonosító számú, 

„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek létrehozása Békés megyében” 

tárgyú projekt keretén belül 

 

 

 

„Kutatócsoportok együttműködési és 

szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása”  

 

 

 

KEIV 2015. 

 

  



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A Szent István Egyetem oktató és kutató egyetemként vállalt feladatainak teljesítése során 

kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, 

valamint az általa művelt tudományterületek hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos 

növelését.” 

SZIE Küldetésnyilatkozat  

 

  



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

3 
 

Tartalomjegyzék 

Bevezetés ................................................................................................................................................ 6 

A vizsgálat alapja a K+F+I iránti igény .................................................................................................. 8 

Szervezeti keretek vizsgálata ............................................................................................................. 13 

Módszertani elemek .......................................................................................................................... 18 

Szekunder-kutatás – adatfeldolgozás, elemzés ............................................................................ 18 

Megfigyelés ................................................................................................................................... 19 

Primer kutatás - Megkérdezés ...................................................................................................... 19 

Kvantitatív kutatási módszerek ......................................................................................................... 21 

A résztvevők körének bemutatása ................................................................................................ 25 

Tudományos kutatás ......................................................................................................................... 27 

Nemzetközi kutatás - Nemzetközi kapcsolatok ................................................................................. 28 

Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja ......................................................................... 28 

H2020 – Interdiszciplinaritás az alap- és alkalmazott kutatás terén ............................................. 29 

Egyéb nemzetközi kapcsolatok ...................................................................................................... 32 

A vállalatok lehetséges együttműködési formái ............................................................................... 33 

I. Preambulum ....................................................................................................................................... 36 

II. Nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) .................................................................................. 38 

II.1. Dél-Alföldi Intelligens Innovációs Szakosodás jelenlegi helyzete ............................................... 39 

II.3. Régió, jelentősebb települései és a három város főbb szektorális fókuszai .............................. 56 

II.3.1. K+F tevékenység, gazdasági súly ......................................................................................... 56 

II.3.2. Kutatás-fejlesztési ráfordítások, az egyes szektorok ráfordításainak alakulása .................. 59 

II.4. Kutatók és kutatások .................................................................................................................. 61 

II.4.1. Kutatói körkép ..................................................................................................................... 62 

II.4.2. Kutató-fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok,címek, publikációk, minősítések ....... 64 

II.4.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint .................................................................... 69 

II.4.4. Pályázati források felhasználása .......................................................................................... 72 

III. A régió innovációs rendszerének szereplői, mint lehetséges partnerek .......................................... 74 

III.1. A régió vállalkozásainak helyzete .............................................................................................. 76 

III.1.1 KFI tevékenységek mutatószámai, ipari parkok .................................................................. 78 

III.1.2. Akkreditált innovációs klaszterek ....................................................................................... 79 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

4 
 

IV. A Szent István Egyetem innovációs stratégiája ................................................................................ 81 

IV.1. Békéscsaba ................................................................................................................................ 82 

IV.1.1. Kutatói körkép .................................................................................................................... 82 

IV.1.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, minősítések ... 82 

IV.1.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint .................................................................. 83 

IV.1.4. Pályázati források felhasználása ........................................................................................ 83 

IV.2. Gyula ......................................................................................................................................... 84 

IV.2.1. Kutatói körkép .................................................................................................................... 84 

IV.2.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, minősítések ... 85 

IV.2.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint .................................................................. 85 

IV.3. Szarvas ....................................................................................................................................... 86 

IV.3.1. Kutatói körkép .................................................................................................................... 86 

IV.3.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, minősítések ... 87 

IV.3.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint .................................................................. 87 

V. Regionális K+F+I tevékenység fejlesztése ......................................................................................... 88 

V.1. Innovációs folyamatok feltételrendszereinek fejlesztése .......................................................... 89 

V.1.2. Innovációs szereplők közötti kapcsolatok erősítése nemzetközi szinten ........................... 93 

VI. Multidiszciplináris, nemzetközi kutatóhelyek fejlesztése ................................................................ 96 

VI.1.Kutatócsoportok átpozícionálása a kutatás-fejlesztésben ......................................................... 96 

VI.2 Tudásközpont kialakítása ........................................................................................................... 99 

VI.3. Nemzetközi kapcsolatok keretrendszere ................................................................................ 104 

VI.4. Vállalati kapcsolatok fejlesztése .............................................................................................. 112 

VI.5. Szolgáltatásfejlesztés – a kutatások gazdasági hatásvizsgálata .............................................. 114 

VI.5.1. Kutatások és szolgáltatásnyújtás viszonyainak vizsgálata................................................ 114 

VI.5. 2.Kutató-teamek és kutatóbázisok szolgáltatásnyújtásának bővítési lehetőségei ...... 125 

VI.5.3.Változáskezelés a szolgáltatásfejlesztés során.................................................................. 132 

VI.6. Humánfejlesztés – Kutatói teamek –egyben a campus szervezetfejlesztése ......................... 135 

VI.6.1. Humán erőforrás fejlesztése ............................................................................................ 135 

VI.6.2. Életpálya program ............................................................................................................ 137 

VI.6.3. Mentor program, gyakornoki program ............................................................................ 137 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

5 
 

VI.7. Tudományos kutató tevékenység fejlesztése – interdiszciplináris nemzetközi kutatási 

tevékenység erősítése ..................................................................................................................... 138 

VI.7.1. Tudományos teljesítmény mérése ................................................................................... 138 

VI.7.2. Regionális vállalati K+F ..................................................................................................... 139 

VI.7.3. Együttműködési formák sztenderdjei .......................................................................... 140 

VII. Következtetések ............................................................................................................................ 143 

VIII. Javaslatok ..................................................................................................................................... 147 

IX. A megvalósulás mérése .................................................................................................................. 152 

X. Mellékletek ...................................................................................................................................... 157 

1. számú mellékelt -ábrák jegyzéke ............................................................................................. 157 

2. számú mellékelt ........................................................................................................................... 158 

3.számú melléklet ............................................................................................................................ 159 

 

 

  



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

6 
 

Bevezetés 

 

A Szent István Egyetem összesen közel 1,5 milliárd forint, 100 százalékban vissza nem térítendő 

támogatást nyert konzorciumi partnereivel együtt, melynek megvalósítására TÁMOP projektek 

keretében kerül sor Békés megyében. Az Egyetem – alkalmazkodva a XXI. századi innovációs és 

tudásépítő folyamatokhoz, követelményekhez, munkaerő-piaci és társadalmi kereslethez – 

konvergencia régióban lévő campusain is hozzá kíván járulni az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, 

melynek célja többek között a kutatói kapacitásfejlesztés és utánpótlás biztosítása mellett Békés 

megye tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlődésének előmozdítása. 

A Szent István Egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása és a campusain folyó oktatás és 

kutatás intenzív fejlesztése érdekében folyamatosan törekszik a pályázati lehetőségek kiaknázására, s 

az utóbbi években elnyert számtalan pályázati projekt hozzájárult és jelenleg is hozzájárul az Egyetem 

oktatási, kutatási, szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A Békés megyei gazdasági és 

társadalmi élet erősítését célzó hat, nemzetközi szintű pályázat lehetőséget teremt a helyi ipar és 

vállalkozások bevonására, összefogására, a helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság 

fejlesztésére, valamint az Egyetem által nyújtott oktatás, képzések, továbbképzések beintegrálásába. 

A Társadalmi Megújulási Operatív Program (TÁMOP) keretein belül igényelt és részben 

megítélt pályázatok támogatása összesen 1.566.184.696 forint. A pályázatok elsődleges célja 

a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a helyi vállalkozásokkal való szerves 

együttműködés kiépítésének szolgálatában – a tudásalapú gazdaság kiépítésének elősegítése, 

a helyi gazdasági-társadalmi fejlődés érdekében. A pályázati projektek révén erősödik a 

tudástranszfer funkció a Szent István Egyetem és Békés megye gazdasági-társadalmi élete 

között.  

A projektek az Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának Békéscsabai, Gyulai 

és Szarvasi Campusain, valamint Salgótarjánban valósulnak meg, részben az intézmény 

konzorciumi partnereinek közreműködésével. A pályázati projektek megvalósítása során 

rendkívüli mértékű, egyedülálló összefogásra, együttműködésre kerül sor a térségi 
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önkormányzatok, a kormányzati és a vállalkozói szféra szereplői, képviselők és az Egyetem 

között. 

A Szent István Egyetem a következő TÁMOP projektet valósítja meg: 

Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek létrehozása Békés megyében 

(TÁMOP 4.2.2D-14/1Konv-2015-0011) 

A szakmai program kiemelt célja: nemzetközi H2020 projektek előkészítése érdekében 
kutatócsoportok felállítása – gazdasági szereplők bevonásával, valamint a 
kutatásmenedzsment fejlesztése (pl. képzők képzése, szervezetfejlesztés, módszertani 
előkészítés) az alábbi kiemelt kutatási területekhez kapcsolódva: 

I. Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia (SZIE-GAEK Gyulai Campus) 

II. Geotermikus energia, megújuló energia (SZIE GÉK Békéscsabai Campus kihelyezett képzés) 

III. Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz ipar (SZIE GAEK Szarvasi Campus) 

A stratégiai dokumentum a Szent István Egyetemen kialakítandó alábbi nemzetközi 

kutatócsoportok szervezeti kereteit határozza meg: 

I. Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia (Szent István Egyetem, GAEK, Gyula) 

II. Megújuló energiaforrások (Szent István Egyetem, Gépészmérnök képzés, Békéscsaba) 

III. Vízgazdálkodás (mezőgazdasági vízgazdálkodás) (Szent István Egyetem, GAEK, 

Szarvas) 

Az együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozásának célja, hogy segítse elő 

a felsőoktatási intézmény, a bevonandó nemzetközi partnerek és vállalkozások hosszú távú 

együttműködését.  

Fő fejezetek: 

 A vizsgálat módszertanának ismertetése, 

 A nemzetközi kutatói hálózati kapcsolatokról általában, 

 Stratégiai jellegű kihívások, 

 Együttműködési szcenáriók, 

 Cselekvési terv, 

 Javaslatok, következtetések. 
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Koncepció elkészítése 

 A vizsgálat módszertanának ismertetése. 

 A résztvevők körének bemutatása. 

 A nemzetközi kapcsolatok és a vállalatok lehetséges együttműködési formái. 

 A Záró dokumentáció tervezett főbb fejezeteinek, témaköreinek áttekintő bemutatása  

 

 

A vizsgálat alapja a K+F+I iránti igény 

Korunk kutatás – fejlesztési tevékenysége - bár nemzeti keretben művelik - egyetemes és 

nemzetközi, a gyorsuló globalizációs folyamatok és a nemzetközi integráció egyik 

legfontosabb motorja. A K+F - globalizációs volta ellenére - a nemzeti hagyomány és kultúra 

szerves és kiszakíthatatlan része, az ország nemzetközi elismertségének egyik fontos 

fokmérője, ami a reformkor óta mindig húzóerő volt, összességében pozitív megítélést kapott. 

Az Európai Bizottság egyik kiemelt célja, hogy Európa minden régiójában készüljenek 

intelligens specializációt szolgáló kutatási és innovációs stratégiák annak érdekében, hogy az 

EU Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon és bővüljön az együttműködés, sőt 

az egymásra épülés a különböző EU-, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz-

és magánforrásból finanszírozott fejlesztések, beruházások között.  

Az intelligens specializáció (smart specialisation) keretében azonosítani kell minden ország, 

és régió egyedi jellemzőit és értékeit, egyben rá kell mutatni az egyes régiók 

versenyelőnyeire, és eköré kell szervezni a helyi szereplők gazdaságmegújító, fejlesztő, 

innovációs képességét. Ennek megfelelően a következő hétéves finanszírozási ciklus egyik 

legfontosabb tevékenysége a kutatás-fejlesztés, innováció hármas célrendszerének a 

megvalósítása. 

A régióknak és ezen belül a mikro régióknak meglévő eszközeik és képességeik alapján meg 

kell határozniuk azt a speciális tudást, amelyek leginkább illenek meglévő innovációs 

potenciáljukhoz. Ennek megvalósítása elképzelhetetlen egy kutatóhelyi és a vállalati szintű 

tényfeltárás nélkül, bevonva az innovációban érintett feleket, kutatóhelyeket és vállalatokat 
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egyaránt. A folyamat nem felülről szerveződik, hanem olyan stratégiát jelent, amelyben a 

kutatóközpontok, vállalkozások és egyetemek együttműködését hozza egyrészt a régióban, 

másrészt azonos szakterületek között a régiók között az egész EU területén. 

A K+F+I iránti igény megfogalmazódott a kormány felsőoktatási stratégiájában, amely többek 

között kimondja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció a felsőoktatás és egyben 

versenyképesség jövője szempontjából is meghatározó, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a hazai felsőoktatás a nemzetközi oktatási és kutatási térben is megállja a helyét.  

A felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenysége a jövőben úgy biztosítható, ha a struktúra és 

a finanszírozás tervezése és végrehajtása is az ország technológia-politikájának és a kiválósági 

elvárásoknak megfelelően történik. Ki kell alakítani a felsőoktatási intézmények közötti K+F+I 

hálózatokat, amelynek eredményeként a jövőben az erőforrások felhasználása hatékonyabbá, 

az intézmények működése pedig versenyképesebbé válik. A rendszerben meg kell jeleníteni a 

gazdasági partnerek és a vállalatok által megfogalmazott elvárásokat, ugyanakkor biztosítani 

kell azt is, hogy a kis- és középvállalkozói szektor hozzáférhessen a felsőoktatási intézmények 

által kínált kutatás-fejlesztési és innovációs eredményekhez. 

 

A célkitűzés megvalósítása érdekében megkezdődött  

 az egyes intézmények kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszálása, és az 

intézmények közötti K+F+I hálózatok kialakítása. Elvárásként fogalmazódott meg a 

felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának erősítése, a közvetlenül EU-s 

forrásból elnyert projektek számának ötven százalékkal történő emelése.  

 Hasonló módon prioritást kapott a felsőoktatás a hazai tulajdonú, technológia-intenzív 

vállalatok (elsősorban KKV-k) innovációs kompetenciájának felépítésében éppen azért, 

hogy az erre szolgáló, a 2014-2020-as költségvetési ciklusban a Gazdaságfejlesztés és 
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Innovációs Operatív programból (GINOP) elnyerhető forrásokat hatékonyan és 

eredményesen használják fel.  

 Cél az, hogy a K+F célú költségvetési források megduplázódjanak és az intézmények 

ilyen célú bevételei a jelenlegi 1,5%-ról 5%-ra növekedjenek. 

 Nagy hangsúlyt kap a kutatás-finanszírozás rendszerének átalakítása úgy, hogy az a 

nemzetközileg versenyképes minőséget és az erőforrás-koncentrációt támogassa. 

 A felsőoktatási intézmények „vállalkozási” tevékenységének elősegítése a szabályozott 

módon történő, fokozatos, államháztartáson kívüli külső forrásbevonás érdekében. 

 

Jelen stratégia dokumentum célja, hogy a Dél-Alföld régión belül S3 intelligens szakosodási 

stratégián belül (továbbiakban (RIS3), meghatározza a Szent István Egyetem, GAEK, Gyulán 

működő Rehabilitáció, gerontológia, fizikoterápia, a Szent István Egyetem, gépészmérnöki 

képzés Békéscsaba és szintén az egyetemhez tartozó Vízgazdálkodás(mezőgazdasági 

vízgazdálkodás) GAEK Szarvas kutatócsoportok jelenlegi helyét. Egyrészt a felsőoktatás 

fejlesztése, illetve a nemzeti intelligens szakosodási stratégiájában foglalt szempontok szerint 

és javaslatot tegyen a kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztésére. 

 

1. ábra 

A vizsgálat célja - A kutatás EU, ország, régió és egyetemi prioritásokat mutató szempontrendszerét 

mutatja az alábbi  
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Forrás: saját szerkesztés  

2. ábra 

A projektbe foglalt egyes részfeladatokat összegzi a 2. ábra. 
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Forrás: saját szerkesztés   



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

13 
 

3. ábra 

Az értékelés szempontjai 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Szervezeti keretek vizsgálata 

A tudomány művelése a tudományos tevékenységek bonyolult rendszerén keresztül valósul 

meg. Egyre erőteljesebb a tudományos kutatás, a tudományos rendezvények, a tudományos 

információellátás és a tudományos képzésnek a gazdasági rendszeren belüli helye és szerepe.  

A tudományos tevékenységek megvalósítását, működtetését, az ahhoz szükséges feltételek 

meglétét a tudományszervezők biztosítják. A tudományszervezés egyes elemei így a tervezés, 

a szervezés, az irányítás, az együttműködés (tudományos kapcsolattartás), a finanszírozás a 

vezetés általános funkciói szerint működnek. Mint látható jelen projekt feladat az 

együttműködés és a finanszírozás jelenlegi formáinak a feltárása, értékelése, a továbblépés 
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lehetséges irányainak és módjának felvázolása. A koncepció olyan egységes szervezeti 

kereteket javasol majd, amely lehetővé teszi a nemzetközi kutatócsoportok szervezeti 

kereteinek továbbfejlesztését, és a külső-belső együttműködés felgyorsítását.  

Ennek megfelelően olyan rendszerre tesz javaslatot, amelynek alapvető feladata a különböző 

szervezeti szinteken felmerülő igények és a lehetőségek összhangjával biztosítani a 

tudományos tevékenységek eredményes megoldását, külső partnerek bevonását itthon és 

külföldön egyaránt, figyelembe véve a fenntarthatóság szempontjait. 

A rendszer legfontosabb eleme a tudományos kutatás, amelynek alapvető célja új 

tudományos eredmények elérése. A tudományos kutatás az egyes területein jelentkező 

elméleti és gyakorlati problémák megoldására, a kutatási eredményeknek a gyakorlatba 

történő bevezetésére, kipróbálására irányul. A kutatást a valós probléma felismerése, 

megfogalmazása indukálja, a megjelenő kutatási igények és a meglévő kutatói kapacitás 

felmérése adja meg a kiinduló helyzetet. 

A tudományszervezés teendői ezek után hat feladat köré csoportosíthatók:  

1. A kutatás megtervezése, vagy a tervezéshez adatok biztosítása. A tervezés kiindulási 

alapja az adott szinten a kutatási igények felmérése, megítélése, valamint azok 

teljesítéséhez a lehetőségek számbavétele. Szűkös finanszírozási lehetőségek esetén a 

legfontosabb kutatási témákat kell beállítani. A tervezés ciklikusan történik. Az éves 

kutatási tervek teljes részletességgel, a középtávú tervek az adott tervidőszakra 

tervezett legfontosabb témákat tartalmazva, éves bontásban készülnek. A hosszabb 

távra szóló tervek a kutatási irányokat, témaköröket, valamint hosszabb távra is 

tervezhető kiemelt témákat tartalmazhatják.  

2. A kutatás megszervezése a tervezett kutatások végrehajtására irányul. Magába foglalja 

a téma kutatására kutatócsoport kialakítását, tématerv összeállítását, a kutatási 

jelentés vagy a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány szinopszisának 

összeállítását stb. Idesorolható a kutatási pályázatok előkészítése, pályázati felhívások 

médiákban történő megjelentetése, elkészült pályamunkák elbíráltatása. Kiemelten 
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fontos a kutatói csoportok kialakításával kapcsolatos szervezetfejlesztési, ennek 

nyomán a minőségbiztosítási prioritások, azt befolyásoló tényezők és kockázatok 

meghatározása és vizsgálata. 

3. A kutatás irányítása a tudományszervezők azon tevékenységeinek összessége, amely 

biztosítja a kutatási tevékenység végrehajtását. Cél a kutatás során fellépő problémák 

megoldása, a kutatási tevékenység összehangolása a téma vezetője vagy a tématanács 

elnöke útján.  

4. Együttműködés és kapcsolattartás a kutatás tervezésében, szervezésében, a kutatás 

végrehajtásában. Célja a tudományszervezők, a kutatásban részt vevők kölcsönös 

tájékoztatása, informálása a kutatás helyzetéről, a soron lévő feladatokról.  

5. A kutatás finanszírozása: a kutatásra fordítható keretek felosztása a kutatási feladatok 

között. A rendelkezésre álló forrás lehet költségvetési, alapítványi. Elosztása történhet 

pályázatokra (kuratóriumok, tanácsok, bizottságok javaslatai alapján) vagy a kutatási 

tervekben meghatározott témákra megbízással, szerződéskötés útján.  

6. Az eredmények összegezése. A kutatás a kutatási eredmények tanulmányokba, 

tézisekbe, értekezésekbe történő összefoglalásával fejeződik be. Ezt követi a kutatási 

eredmények megítélése, elbírálása, amelyet első fokon a téma legjobb szakértőiből 

álló szakbírálók, hivatalos bírálók végeznek.  

Fontos és kiemelt témák eredményeinek megítélése szélesebb tudományos fórumokon, 

tudományos rendezvényeken történik. E rendezvények körébe a viták, a munkahelyi viták, a 

nyilvános védések, a tudományos emlékülések, a tudományos konferenciák tartoznak. A 

tudományos rendezvények tervezése, előkészítése (szervezése), lebonyolítása a 

tudományszervezés feladata.  

A tudományos információellátás érdekében a kutatás eredményeit összegező tanulmányokat 

nyilvántartásba kell venni és be kell építeni a tudományos tájékoztatás rendszerébe. Az 

információ-ellátás célja e tanulmányok közzététele; a tudományos eredmények felhasználása 

a vezetés döntéseinek megalapozásában, támogatásában, az oktatásban, a felkészítésben, a 

tudományos képzésben, az újabb kutatásokban.  
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Az információellátás magában foglalja a szakmai és a tudományágazat területein keletkezett 

információk feldolgozását, tárolását és a felhasználók részére történő biztosítást. Az 

információellátás kulcskérdése a számítógéppel támogatott információs rendszer 

működtetése, valamint a rendszerbe történő belépés, keresés gyors és megbízható 

biztosítása.  

A tudományos tevékenységek fontos területe a tudományos képzés, amely a tudományos 

kutatáshoz szükséges minőségi szakemberek biztosítását, a szervezett felkészítést és a 

kutatások végzéséhez szükséges módszertani felkészülést szolgálja és végső soron a PhD 

fokozat megszerzésére irányul. .  

A kutatás végén mérhető eredményt a legtöbbször az eredmény publikálása, annak mérése, 

az utólagos hatásvizsgálat, másrészről a tudományos eredmények hasznosítása, eljuttatása a 

felhasználókhoz. A tudományos kutatás és az azt elősegítő tevékenységek végső és 

legfontosabb célja a kutatási eredmények hasznosulása, beépülése a gyakorlatba.  
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4. ábra 

A vizsgálat módszertanának ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kutatási módszerek kiválasztása 

Háttérkutatás 
(jogszabályok és 

stratégiai 
dokumentumok 

elemzése) 

Gyakorlati 

tapasztalatok 

elemzése 

Megkérdezések: 
Interjúk, 

kérdőívek 

(intézményben) 

Szakirodalom és 

esetpéldák szerinti 

egyéb módszerek 

 

Vizsgálatok és elemzések 
(a gyűjtött és a rendelkezésre álló információk alapján) 

Jogi környezet és intézményrendszer elméleti 

és gyakorlati elemzési eredmények szintézise  
Elméleti és gyakorlati elemzési eredmények 

szintézise (opciók és kockázatelemzésük) 

Célok és hipotézisek meghatározása 

Javaslatok és következtetések megfogalmazása: 

Nemzetközi kutatócsoportok szervezeti keretei a SZIE-n 

A felsőoktatási intézmény, a bevonandó nemzetközi partnerek és 

vállalkozások hosszú távú együttműködésének elősegítése 

Eredmények összegzése 
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Módszertani elemek 

A célok és hipotézisek meghatározása behatárolja a kutatási módszerek alkalmazását, és az 

időkeretek is beszűkítik lehetőségeinket. A fő hangsúlyt a kvalitatív kutatási módszerekre 

helyezzük. Az adatgyűjtési eljárások tekintetében a kvalitatív módszertan alapvető 

jellegzetessége, hogy a jelenségeket természetes közegükben vizsgálja. Eljárásai megfigyelés, 

kérdezés, dokumentumelemzés, kísérlet. 

 Szekunder-kutatás – adatfeldolgozás, elemzés 

A szekunder adatok olyan tényekből, számokból és megfigyelésekből állnak, amelyek a 

pillanatnyi problémának, feltevésnek megfelelnek, de  

- egy másik személy vagy cég gyűjtötte őket, vagy  

- más okból, céllal gyűjtötték őket, vagy  

- korábbi időpontban gyűjtötték őket, esetleg  

- más alapsokaságon gyűjtötték őket. 

Előnyei: 

 idő megtakarítása 

 munka megtakarítása 

 pénz megtakarítása 

 lehet, hogy jobban vannak összegyűjtve az adatok, mintha mi gyűjtenénk őket 

 hipotézisek kialakítására, saját kérdések kialakítására alkalmasak 

Hátrányai: 

 mindig kompromisszumot jelentenek, hiszen másalaki gyűjtötte az adatokat más célra 

 az adatok lehet, hogy már nem aktuálisak 

 nem a célcsoportunktól gyűjtötték az adatokat 

 nem pontosak az adatok 

   



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

19 
 

 Megfigyelés 

 átgondolt módszerekkel, szisztematikusan, előre meghatározott cél érdekében a 

vizsgált tényező megfigyelésével szerzett információ.  

 az a tudományos módszer, mely során a kutató megfelelő előképzettséggel és 

tájékozottsággal az előre kitűzött cél érdekében átgondolt módszerekkel figyel meg 

egy a saját személyétől független objektivizálható tényt vagy eseményt 

 az egyik legközvetlenebb primer forrás, nincs közbeiktatva kérdező biztos a maga 

hibázási lehetőségeivel 

A munkafolyamatokba való betekintési pillanatok indokolják a megfigyelés módszerének 

alkalmazását. Azonban tisztában vagyunk azzal, hogy jelen időkeretek között ennek 

eredménye inkább a hipotézis jobb megfogalmazását, a javaslataink cizellálását segíti, 

mintsem objektíven mérhető eredményt. Viszont a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos 

koncepciók kialakításához elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. 

Primer kutatás - Megkérdezés  

A megkérdezés gyakorisága szerint több módszer is lehetséges 

Egy alkalommal kutatás gyűjti a célcsoport véleményét, a témával kapcsolatos alaphelyzetet 

mér fel. (Ad hoc) 

– Egyszeri jellegű felmérések, Résztvevők köre felmérésenként változik 

– Egy adott időszakról számol be 

– Keresztmetszeti vizsgálat (egy minta egyszer) 

– Vélemények, beállítódások, attitűdök vizsgálata 

Több alkalommal is lehet a témát vizsgálni, ebben az esetben az időközben bekövetkezett 

véleményváltozásokat is figyelemmel lehet kísérni. (Ismételt adatfelvétel) 

Panel: Stabil, állandó minta, mindig azonos embereket érint; a téma nem feltétlenül azonos, 

ha igen, akkor tendenciavizsgálatról beszélünk.  
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Panel effektus: lényege, hogy meghatározott témák rendszeres megkérdezése a 

megkérdezettek érdeklődését ráirányítja ezekre a témákra, ami a megkérdezettek 

magatartását megváltoztatja, eltéríti a tipikustól. Hajlamosak lesznek arra, hogy jobban 

figyeljenek, megváltoztassák szokásaikat, tudatosítsák a magatartásmódokat. Az effektus 

másik hatása: a minta tagjai és az intézmény között kapcsolat alakul ki. Az együttműködés 

jóindulatot tételez fel az intézmény irányában. A megkérdezettek megkísérlik a kérdező 

beállítottságát, véleményét kitalálni, és válaszaikban ehhez igazodni. Ez általában a 

szubjektív jellegű kérdéseknél áll fenn. Hatása általában nem mutatható ki, de jelenléte 

majdnem mindig feltételezhető. 

Tendenciavizsgálat: A vizsgált téma azonos, de a vizsgálati alanyok nem feltétlenül, azonban 

a mintának ugyan olyan szempont szerint kell reprezentatívnak lenni, hiszen csak így lesz 

összehasonlítható (pl.: férfiak és nők aránya) 

A Delphi módszer teljes spektrumára azonban nem adnak módot az időkereteink 

Mintavételi módszerek: 

• véletlen kiválasztás 

– egyszerű mintavétel (minden tag esélyes) 
– rétegzett mintavétel (alapsokaság korcsoport, véletlenszerű) 
– lépcsőzetes, területi, klaszter (terület, véletlenszerű) 

• tudatos kiválasztás 

– kvóta szerint (előzetes kategóriák, ki kerüljön a mintába) 
– szakértői döntésen alapuló, becsült 
– kényelmes mintavétel 
– hólabda módszer 

Reprezentatív minta: 

A populációt jól tükröző, reprezentatív minta az, amelybe a teljes populáció bármely tagja 

azonos valószínűséggel kerülhet be. Az azonos esélyeket biztosíthatja a véletlenszerű 

mintavételezés. A TV nézési szokások felmérésekor pl. kijelölhetünk rétegeket korcsoport és 

iskolai végzettség alapján, az egyes rétegeken belül a vizsgálati személyeket. 
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Interjúkészítés - A kvalitatív interjú hét fázisa: 

1. Tematizálás: a vizsgálat témájának analízise. 

2. Tervezés: kiterjed a kutatás egészére. 

3. Interjúkészítés három fázisa: a kapcsolatteremtés 

a. kérdések és válaszok elhangzása 

b. levezetés 

c. Átírás: a beszéd lefordítása szöveggé. 

4. Elemzés: tartalmi összegzés 

5. Verifikáció: megbízhatóság, az általánosíthatóság és az érvényesség igazolása és 

ellenőrzése. 

6. Megírás: folyamat közben történik. 

7. A kvalitatív interjúban a következő kérdéstípusok merülnek fel: 

a. Bevezető: általános, nyitó kérdések. 

b. Direkt: közvetlen rákérdezéssel vezet be egy új gondolatatot. 

A kvalitatív interjúval lassan, rugalmasan nem teljesen kiszámítható módon lehet haladni, 

viszont olyan meglátásokhoz juthatunk, melyek fontosabbak lehetnek, mint az előre kigondolt 

kérdések. Az anyag feldolgozása igen munka és időigényes, de az összes kutatási módszer 

közül az egyetlen olyan eljárás, amely közvetlenül hallatni engedi a megkérdezett személyes 

hangját, nézeteit, gondolatait. 

A kvalitatív interjú legfőbb hozama az, hogy alkalmas módszer az emberi világ 

összetettségének, ellentmondásosságának, sokszínűségének megragadására. 

Kvantitatív kutatási módszerek 

Mennyiségi jellegű információk gyűjtése. Célja az általánosítás (számszerű adatok alapján).  
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A primer vizsgálatok legintenzívebben használt kvantitatív technikája a kérdőíves 

megkérdezés. 

 vezérelv: az emberek kisebb vagy nagyobb csoportját ugyan azzal a kérdőívvel 

megcélozni, mikor ők egyenként más magatartást és véleményt testesítenek meg 

 szerkesztés lépései: 

– célcsoport, célszemélyek meghatározása 

– módszerek hozzárendelése 

– kérdőív vázlatos szerkezetének összeállítása 

• témakatalógus 

• kérdéslista (ötletroham) 

• belső struktúra kidolgozása 

• kérdések szelektálása (ne legyen ismétlés) 

• konkrét kérdéssor kidolgozás 

– próbamegkérdezés, hibák korrigálása 

– terepmunka 

1. A megkérdezés módja 

Írásbeli megkérdezés 

- nincs jelen a kérdező 

- alapvetően ez előre meghatározott címlista alapján történik, postai úton (a nem postai úton 

történő megkérdezés megbízhatatlan: eljut-e a célcsoporthoz, visszajut-e, stb.) 

- ismerni kell az alapsokaság strukturális jellemzőit 

- torzul a minta reprezentativitása: visszaérkezés 10-30% 

- nagyon sokan nem küldik vissza – jellemzően bizonyos típusú emberek küldik vissza  

- a válaszolók és nem válaszolók véleménye között szignifikáns különbség lehet 

- megoldás: megfontolt előkészítői munka (kísérőlevél, a megkérdezendők kiválasztása, 

bizalomkeltés, megszólítások, a megkérdezés témája) 
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Az írásbeli megkérdezés típusai: postai, internet alapú, e-mail, webes 

Szóbeli megkérdezés 

- jelen van a kérdező  

- előnyök (visszaérkezés: 85-90%, segít értelmezni) 

- hátrányok (szubjektivitás, elhallgatási spirál, 

 befolyásolás, térbeli reprezentativitás) 

A szóbeli megkérdezés típusai: személyes (face-to-face) megkérdezés, utcai, stúdióteszt (in-

hall), otthoni (in-home), telefonos (jó kontroll, ismétlés, jó „visszaérkezés” rövidebb 

kérdések tehetők fel, anyagi szempontok). 

Fontos a kérdőívszerkesztés alapelveinek betartása (strukturálatlan – strukturált – 

standardizált kérdőív) 

Kérdéstípusok: 

 Cél szerint 

  Bevezető, átvezető, tárgyköri, ellenőrző, személyes 

 A kérdésfeltevés módja szerint 

  Direkt, indirekt (dialóguskérdés, asszociációs teszt) 

 Válaszlehetőség szerint 

Nyitott, zárt (kétkimenetelű, többkimenetelű), skálás (nominális, ordinális, 

intervallum, aranyskála) 

 

5. ábra 

A résztvevők körének bemutatása - a vizsgálat érintettjei (stakeholder elemzés) 
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Forrás: saját szerkesztés 
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A résztvevők körének bemutatása 

Dél –Alföld pozícióját mutatja a következő 3D mátrix, amely a régió helyét mutatja a közösség 

által elfogadott tipizálási szempontok alapján az EU összes régiója között. A piros négyzet 

mutatja Dél-Alföld helyét, amely tehát jelenleg egy vidékies, közel városi régióként, csökkenő 

lakosság és nem intenzív K+F zónába tartozik. 

6. ábra 

A régió helye az EU régiói között 

 

 Forrás: EU20201 

                                                           
1 A Horizon 2020 keretprogram az Európai Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. 
Egy olyan hét éves pénzügyi keret, amely három korábbi kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában és 
amelynek megvalósítására összesen 78,9 milliárd euró áll rendelkezésre. 
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Közvetlen érintettek köre 

A SZIE és azon belül is az oktatói-kutatói kör, ők az egyes számú célcsoport, így az ő 

erőforrásaikat, kutatói potenciáljuk felmérése a vizsgálat elsődleges célja. A bennük és az 

általuk generált kutatási igények és elképzelések alapján hozhatók létre a projektcélnak 

megfelelő interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek. 

Közvetett érintettek 

Közvetett érintettség, mely érdekeltség, vagy érdekelté tétel szerint is tartalmaz érintetteket. 

A létrejövő teamek szempontjából elsődleges szempont a nemzetközi kutatók, kutatási 

bázisok elérése, kutatóik bevonása közös projektekbe. A campusok területi adottságából és 

együttműködési hagyományaikból adódóan, preferáltak a határ menti kutatókkal, 

kutatóhelyekkel, egyetemekkel, intézményekkel való szoros együttműködések. A múltban 

már kialakított kutatási kapcsolatok más európai kutatókkal, kutatóbázisokkal. Ezen köröknek 

a bővítése az új kutató teamek kialakításánál is fontos cél. 

A finanszírozás, a gazdasági hasznosulás, kiemelten a helyi hasznosulás, a régió erősítése, a 

térségi megtartó erő növelése szempontjából a kutatás-fejlesztés és innovációs igények 

felmerülése, az együttműködések katalizátor hatásai miatt a következő célcsoportokat kell 

figyelembe venni: 

- Már meglévő és új üzleti partnerek (vállalatok, kkv-k, intézmények), melyek 

közreműködésükkel nem csak a kutatás folyamatában vesznek részt, hanem szerepet 

játszanak, a kutatási eredmények gazdasági kipróbálásában, a produktumok 

beépülésébe a gazdasági élet számos területén. 

- Így a tudástranszfer folyamatok hatékonysága érdekében fontos célcsoportok a 

különböző aspektusból szerveződő üzleti hálózatok, klaszterek tagjai is. 

- Az érdekvédelmi szervezetek, kamarák, vállalkozásokat összefogó és összekötő 

szervezetek és intézmények szintén a K+F+I tevékenység közvetett célcsoportjai. 

- A KEIV szakértő ezt a vizsgálatot közel 15 éves kkv-al, üzleti együttműködéseikben 

történő közreműködési tapasztalatuk alapján végzik. 
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Tudományos kutatás 

A tudományos tevékenységek művelése érdekében végzendő tudományszervezési feladatok 

az államigazgatási hierarchiának megfelelően különböző szintekhez köthetők. A különböző 

szinteken végzendő tudományos tevékenységek és azok szervezése, irányítása a feladatok 

jellegében, belső tartalmában különbözőséget mutat.  

A legmagasabb, a törvényhozás szintjén a tudományok műveléséhez szükséges törvények 

megalkotása történik. Az Országgyűlés tudománnyal, tudománypolitikával foglalkozó 

bizottsága részt vesz a kapcsolatos törvények előkészítésében, illetve beterjesztés előtt 

megvitatja az MTA elnökének az Országgyűlés részére készített jelentését. A kormány a 

Tudománypolitikai Kollégiumon keresztül tudománypolitikai irányelvekben rögzíti a 

tudományok műveléséhez szükséges anyagi feltételek biztosítását, a tudománnyal szemben 

támasztott társadalmi elvárásokat.  

A tudomány és a tudományos kutatás szabadságát szem előtt tartva bizottságok és 

kuratóriumok révén működteti az Országos Tudományos Kutatási Alapot (OTKA) és az 

Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokat (OKTK). A magyar tudományos 

közélet szempontjából a rendszerben a Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület 

kiemelkedő szerepet tölt be. Ezen túlmenően a különböző nemzeti fejlesztési tervek, a 

felsőoktatás átalakulására létrejött koncepció, illetve az ország régióinak fejlesztését szolgáló 

programok is tartalmaznak alapvetéseket a K+F+I tevékenységgel kapcsolatban. Ezekre építve 

fogjuk meghatározni a nemzetközi kutatócsoportok jelenlegi helyzetét és a kitörés irányait. 

Részletesen felmérjük a tudományos megítélés szerinti helyet, fokozattal rendelkezők száma, 

Phd hallgatók aránya, korösszetétel, tudományos publikációk száma, illetve a jelenlegi külső 

K+F együttműködések helyzetét, megkötött együttműködések száma, elnyert pályázatok 

száma, elnyert pályázatok aránya a visszautasított projektekkel szemben, vállalati szintű 

együttműködés alakulása, mint mutató alapján.  
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Nemzetközi kutatás - Nemzetközi kapcsolatok 

Az előzőekben említett, az irányítási legfelsőbb szintjét meghatározó szervezetek mind 

rendelkeznek nemzetközi kapcsolatokkal, ezeket nevezhetjük a tradicionális 

kapcsolatrendszernek, amely általában nemzeti szinten hatékony. A vizsgálat tárgya szerinti 

campusok is saját nemzetközi kapcsolati hálóval bírnak, melynek erősítése és bővítése is célja 

az interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek létrehozásának. 

Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja  

A régió és ezen belül is a három város szempontjából alapvetően meghatározza a nemzetközi 

kapcsolatokat az a tény, hogy az ország 2004-ben az Európai Unió tagjává vált, és ezáltal 

bekapcsolódott egy olyan közösségbe, melynek célja a tudományos versenyképesség 

növelése. Ezt célozza az Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja (Framework 

Programme for Research and Technological Development Programme) meghatározása is. Az 

FP7 7 éves költségvetése eléri az 50.521 millió eurót. Ezen hatalmas lehetőség kihasználását a 

Magyar Tudományos Akadémia is elő kívánja segíteni, így elkészült egy csaknem 100 oldalas, 

részletekbe menő kiadvány, melynek célja a pályázati felhívásokban való tájékozódás 

megkönnyítése.  

Az FP7 keretében létrejött egy kiemelt figyelemreméltó szerv is: az Európai Kutatási Tanács 

(European Research Council, ERC), melynek egyik célja az évtizedek óta tartó „agy-elszívás” 

visszaszorítása. Ennek érdekében a fiatal, tehetséges kutatók támogatását, valamint az 

innovatív kutatócsoportok munkájának finanszírozását kívánják felvállalni. A tanács nem 

titkolt célja, hogy ne csak megtartsa az európai tehetségeket, hanem hogy vonzóvá tegye 

Európát a világ egyéb pontjairól érkezők számára is. A program nagy mértékben támogatja az 

alapkutatásokat, melyek terén hazánk előkelő helyezéssel bír a világranglistákon. A tanács elő 

kívánja segíteni a kockázatos és határterületi kutatások irányába való elmozdulást. Kiemelt 

témái között szerepel a biotechnológia, a mezőgazdaság, a nanotudomány és az energetika is. 

Az ERC továbbá a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását és a kutatói létszám növelését is célul 

tűzte ki.  
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H2020 – Interdiszciplinaritás az alap- és alkalmazott kutatás terén 

Az EU-n belül a másik kiemelt prioritás az egyetemek és vállalkozások együttműködésének 

fokozására. Az erre szolgáló H2020 program minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, 

hogy a tudományos eredményekből üzleti lehetőségeket biztosító és a társadalom számára 

hasznos innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek. A támogatás az innovációs lánc 

különböző szakaszaiban igényelhető, különösen olyan projektekre, amelyek a társadalmi 

kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyezik 

a hangsúlyt (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés). Jelen projekt esetében mindhárom 

illeszkedik a H2020 prioritásai közé. 

A H2020 kutatás-fejlesztési és innovációs projektek értékelésénél tehát kiemelt szempont a 

létrejövő kutatási eredmények hasznosításának biztosítása. Éppen ezért az elbírálási 

szempontok ismerete alapvető egy-egy kutatási terv összeállításakor, amelyet célszerű –

ahogy ezt más egyetemek tették egy Tudás Központra, vagy Innovációs Központra bízni. Az 

elvégzendő feladatok a következőek: 

- A kutatással érintett szakterület piaci hátterének feltárása, elemzése a várható kutatási 

eredmények tükrében 

- A kutatási tevékenység gazdasági hatásainak bemutatása  

- Az iparjogvédelmi háttér biztosítása  

- Konzorciumok esetén a konzorciumi szerződés feltételeinek egyeztetése, a 

konzorciumi szerződés véleményezése és előkészítése 

A H2020 program keretében támogatott kutatási projektek eredményeképpen elvárás, hogy 

magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások jönnek létre, melyek gazdasági 

szempontból is jelentős értéket hordozhatnak magukban. Ezért már a projektek előkészítése 

során kiemelten fontos, hogy konzorciumok esetén a konzorciumi tagokkal egyeztetve 

legyenek az együttműködés és a későbbi hasznosítás feltételei, illetve a projekt időtartama 

alatt a partnerek érdekét szolgáló megállapodások szülessenek külső, harmadik felekkel. 

 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

30 
 

MERIL 

Az Európai Kutatási Infrastruktúra Hálózati Térképe (Mapping of the European Research 

Infrastructure Landscape) lehetőséget ad arra, hogy a nemzetközileg jelentős, nyilvánosan 

mutassa meg az elérhető kutatási infrastruktúrákat minden kutatási területen szerte 

Európában. 

Meril egy egyedi erőforrás a tudományos közösség, a politikai döntéshozók és más érdekelt 

felek, például a kutatást végző és a kutatást finanszírozó szervezetek számára, mivel a 

hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok az Európai Unióban összehangolt és stratégiai 

megközelítést dolgozzanak ki a tudományos kutatás terén, és ehhez pontos, világos képet 

kapjanak a kutatási infrastruktúráról.  

Jelenleg ez a legátfogóbb információforrás valamennyi kutatási infrastruktúráról egész 

Európában. 

- Segítséget nyújt a tudományos közösség azonosításában, és így részükre 

hozzáférhetőséget biztosít a széles körű erőforrások, szolgáltatások és létesítmények 

terén; 

- Lehetővé teszi a politikai döntéshozók számára, hogy felmérjék a kutatási 

infrastruktúrákat Európa-szerte, hogy pontosítsák a hiányosságokat és a lehetséges 

párhuzamosságokat, és döntéseket hozhassanak arról, hogy hol a legjobb a közvetlen 

finanszírozás; 

- Ösztönzi a határokon átnyúló és szektorközi együttműködéseket és a források 

hatékony felhasználását az európai kutatók között; 

- Segíti az egyéni kutatási infrastruktúrák növelését, a profiltisztítást, és elősegítik a 

partnerségek kialakítását Európa-szerte; 

- Hozzájárul elemzésük a jövőbeni igények tervezéséhez, együttműködve az ESFRI-vel 

 

KKI 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

31 
 

Egyes országok maguk hoztak/ hoznak létre olyan kutatási infrastruktúrákat, amelyek nem 

kizárólag a saját kutatóik igényeit elégítik ki, kapacitásuknál fogva más országok tudományos 

közösségét is képesek kiszolgálni. Ezek az úgynevezett külföldi kutatási infrastruktúrák (KKI) 

ugyancsak fontosak a kisebb országok, így Magyarország kutatói számára. 

ELI 

Az ELI olyan lehetőséget biztosít a hazai kutatói közösség Uniós és nemzetközi szintű 

becsatlakozásához a tudományos élet élvonalába, mely feltétlen prioritást kell, hogy kapjon. 

Ezen túl kiváló lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a hazai beszállítók (közül a regionális szereplők 

is) közvetlenül részt vehessenek az ELI fejlesztésében, ami a későbbi, Uniós projekteknél is jól 

hasznosítható tudást és technológiákat eredményezhet az in kind beszállítások kapcsán 

CERIC 

Magyarország egyike annak a 9 közép európai államnak, amelyek kezdeményezői voltak a 

„CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) projekt”-nek. A CERIC célja, 

hogy létrehozza a térség legnagyobb analitikai és anyagtudományi infrastruktúráiból álló 

„megosztott (distributed)” infrastruktúra konzorciumot, amely jól illeszkedik a nemzeti K+F 

stratégiaalkotás gondolatkörébe, ahol egyre exponáltabb európai prioritás a „regionalitás”, 

kutatási infrastruktúra kontextusban (az ESFRI akcióterve által is fókuszált) és a jelentősebb 

regionális együttműködés előmozdítása. A közép-európai régióban várható és már konkrét 

kezdeményezésekben is tetten érhető a regionális kutatási infrastruktúra együttműködések 

expanziója (amelynek népszerű keretéül szolgál az új uniós jogi forma, a „European Research 

Infrastructure Consortium”).  

NEKIFUT 

Az EU által felkért European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 

kezdeményezésére a tagországok többsége nemzeti kutatási infrastruktúra (a továbbiakban 

KI) fejlesztési stratégia kidolgozásába fogott. Az előző kormányzati ciklusban Magyarországon 

is elkezdődött egy „egységes, az Európai Kutatási Térséggel összhangban levő, nemzeti 
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kutatási infrastruktúra fejlesztési stratégia és program” kidolgozása, a feladat megvalósítására 

indított Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérési Útiterv (NEKIFUT) projekt keretében. A 

projektben elkészült az ún. „SKI Regiszter”: a Regiszter 2011 áprilisa óta magyar és angol 

nyelven elérhető a világhálón, 63 Stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrát (SKI), illetve a 

köztük szereplő hálózatokhoz tartozó, összesen 361 egyedi KI adatait tartalmazza; valamint ”A 

külföldi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételről szóló tanulmányt is. Ezen túl a 

NEKIFUT informatikai felületén a több, mint 400 kutatási infrastruktúra adatszolgáltatásának 

köszönhetően (2014 elején) lehetővé vált, hogy naprakész képet kapjunk a hazai kutatási 

infrastruktúra helyzetéről. 

Egyéb nemzetközi kapcsolatok 

Kutatói szintű együttműködés 

Egy-egy kutató, vagy kutatói csoport közötti kutatása általában nemzetközi publikáció 

összeállításért 

Kutatói mobilitás 

Közös konferenciák szervezése, tanulmányutak, oktatók és diákok cseréje, magyar kutatók 

külföldi tanulmányainak elősegítése, illetve fiatal külföldi kutatók fogadása. 

 

Közös projektek 

Egy-egy kutatási téma közös feldolgozása közös finanszírozás, pályázat, vagy vállalati 

finanszírozás révén. 

Innovációs centrumokkal való együttműködés 

Egy-egy multinacionális vállalat által fenntartott innovációs központtal, leányvállalattal való 

együttműködés, Pl Audi Győr, vagy Mercedes Kecskemét 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

33 
 

Külső kapcsolatok értékelése 

A stratégia terv végrehajtása során elengedhetetlen az értékelés szempontrendszerének 

kidolgozása. Erre a Nemzeti Innovációs Hivatal által ajánlott egyszerű metódust javasoljuk 

használni, az alábbi szempontok szerint: 

 A kutatóhelyre eső külsős kutatói publikációk száma (db) 

 A kutatási infrastruktúra külső kutatók általi kihasználtsága (%) 

 A kutatási infrastruktúrában megvalósuló gazdasági irányú projektek átlagos értéke 

 

A vállalatok lehetséges együttműködési formái 

A kutatási együttműködések koordinálását– a külföldi egyetemeken jól működő gyakorlat 

alapján – általában egyetemen belül egyetlen központ végzi, amelynek feladat a kutatási 

szerződések előkészítése, véleményezése, illetve a kutatók és a külső partnerek közötti 

egyeztetések koordinálása. A munkatársai a kutatókkal folyamatosan egyeztetve végzik az 

együttműködések feltételeinek kialakítását és a cégek felé történő minden kommunikációba 

bevonják a kutatókat. 

A kutatási együttműködések során kiemelten fontos, hogy a partnerek a lehető legteljesebb 

mértékben megismerjék és megértsék egymás működési modelljét és ösztönzőit ahhoz, hogy 

kölcsönös előnyök mentén minden fél számára kedvező feltételeket alakítsunk ki 

A kutatással kapcsolatos együttműködések leggyakoribb típusai: 

Stratégia együttműködések 

A privát- és a közszféra között létrejövő, megfelelően koordinált kutatási együttműködés 

mindenki számára előnyös: a stratégiai szinten kialakított együttműködések lehetőséget 

nyújtanak új innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, értéket teremtve a 

kutatásfejlesztésbe és innovációba történő állami és privát befektetéseken keresztül. 

Meglévő tudás, kutatási anyag átadása  
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A kutatási anyag változatlan formában történő felhasználást teszi lehetővé, nagy előnye, hogy 

a kutatónak, vagy az egyetemnek nagyobb befolyása lesz arra, hogy harmadik felek hogyan 

használhatják az anyagait, illetve arra, hogy hozzáférhessen olyan eredményekhez, amelyeket 

a kutatótársai érnek el az ő anyagainak a felhasználásával. 

Külső megbízó részére speciális kutatómunka végzése  

Kutatási szerződés keretében az egyetem kutatómunkát végez egy harmadik fél részére. A 

kutatás eredményét az egyetem kutatói publikálhatják tudományos eredményként, ami növeli 

a kutató és kutatóhely presztizsét. 

Szolgáltatásfejlesztés vizsgálata 

Tudományos szolgáltatás nyújtása 

Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés keretében az egyetem tudományos 

szolgáltatást nyújt harmadik félnek a meglévő tudásának, szakértelemének, eszközeinek 

felhasználásával vagy hozzáférhetővé tételével. Ilyen szolgáltatás lehet például teszt, mérés, 

rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás, vagy egyes kutatási célokat szolgáló eszközök 

hozzáférhetővé tétele. Szintén idetartozik, ha egy külső fél használja saját tevékenységéhez az 

egyetem eszközeit. 

 

Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzése 

Közös kutatásfejlesztési tevékenység esetén az egyetem és egy vagy több harmadik fél között 

létrejövő, a felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program 

megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, 

összhangban az egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. Ilyen együttműködés minden 

partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. Ide tartozna 

többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, nemzetközi) támogatásban részesülő projekt 

megvalósítására létrejövő konzorciumi szerződés és az ipari partner által támogatott projekt 

megvalósítását célzó közös kutatási szerződés. 
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Kutatási célú vállalati, vagy alapítványi támogatások 

Az ilyen megállapodások célja az egyetemen folyó kutatási tevékenység finanszírozása, 

jellemzően a kutatók által előterjesztett pályázati projekt eredményeként. Kutatási 

támogatási szerződésnek minősül a hazai, uniós és nemzetközi pályázati rendszerben megítélt 

kutatási célú támogatások nyomán létrejött és az egyéb, nonprofit szervezet által támogatott 

kutatást finanszírozó támogatási szerződés. 

 

Kutatási eredmények spin-off cégen keresztüli hasznosítását. 

A klasszikus értelemben vett spin-off cég az a vállalkozás, mely az egyetem által létrehozott 

szellemi alkotás/kutatási eredmény hasznosítására jön létre és részére az egyetem írásbeli 

megállapodás alapján átadta a szellemi alkotás/kutatási eredmény hasznosítását biztosító 

jogokat átruházás vagy licencia útján. Tehát a spin-off alapításnak nem feltétele az, hogy az 

egyetem tulajdonosként (tagi részesedéssel) részt vegyen a cég működésében. Az egyetlen 

kritérium az, hogy a spin-off cég az egyetemről származó technológia vagy szolgáltatás 

hasznosítására jöjjön létre és az együttműködés feltételei írásban rögzítésre kerüljenek. 

Vállalati kapcsolatok értékelése 

Hasonlóan a nemzetközi kapcsolatokhoz, itt is kvantitatív értékelést javasolunk a következő 

szempontrendszer szerint: 

 létrejött vállalati kapcsolatok száma szintenként 

 szerződött érték 

 létrejött eredmény értékesítéséből származó bevétel 

 esetleges külső tudományos publikációk száma 
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Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciója 

 

I. Preambulum 

 

A projekt célja a nemzeti, ezen belül a regionális kutatás-fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó 

prioritások mentén  kapcsolódó kutatócsoportok felállítása a gazdasági szereplők 

bevonásával, valamint a kutatásmenedzsment fejlesztése a vízgazdálkodás, árvízvédelem, 

gerontológia, illetve megújuló energia területén. A nemzetközi projektekbe való 

bekapcsolódás elképzelhetetlen a gödöllői Szent István Egyetemen eddig folytatott 

tudományos kutatómunka összegzésével és továbbfejlesztésével. Erre építve javasoljuk a 

kutatócsoportok felállítását, szolgáltatásainak fejlesztését és az eredmények mérését. A 

Horizont2020 speciális pályázati lehetőséget kínál az uniós országok K+F-ben érdekelt 

szervezeteinek, kutatóhelyeinek és cégeinek., de a korábbi, projekt alapú finanszírozástól 

eltérő módon, éppen ezért szükséges, egy, az eddig megszokottól eltérő kutatási folyamat 

felállítása és erre építve a vállalati kapcsolatrendszer fejlesztése, kutatás-fejlesztési 

szolgáltatások nyújtása. A kutatócsoportoknak, mint az alábbiak egyértelművé teszik, 

nemcsak az adott téma közvetlenül érintett szakemberekből kell állnia, egy-egy pályázati 

anyag összeállítása ennél sokkal szélesebb körű ismereteket igényel, és a korábbinál 

erőteljesebb vállalati kapcsolatrendszer kiépítését sürgetiA projekt céljai egybeesnek 

nemcsak a H2020, hanem az intelligens szakosodási stratégia célkitűzéseivel is, annak 

megvalósulását segíti. Hosszabb távon segít a régió felzárkózásában, a tudásalapú 

társadalom megteremtésében. A koncepció olyan kereteket javasol, amely lehetővé teszi a 

nemzetközi kutatócsoportok szervezeti kereteinek továbbfejlesztését, és a külső-belső 

együttműködés felgyorsítását. Ennek megfelelően olyan rendszerre tesz javaslatot, amelynek 

alapvető feladata a különböző szervezeti szinteken felmerülő igények és a lehetőségek 

összhangjával biztosítani a tudományos tevékenységek eredményes megoldását, külső 

partnerek bevonását itthon és külföldön egyaránt, figyelembe véve a fenntarthatóság 

szempontjait. 
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II. Nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3)  

 

Az intelligens szakosodási stratégiák elkészítése nem csupán ajánlás, hanem beépült az EU joganyagba 

is. A 1303/2013 EU rendelet kimondja, hogy kutatás, fejlesztés és innováció erősítésére, valamint 

infokommunikációs technológiák fejlesztésére csak akkor kaphat egy tagállam EU forrást, ha az adott 

ország rendelkezik intelligens szakosodási stratégiával, és a támogatás annak céljaival összhangban 

történik. Tehát, az S3 tervezési dokumentumok elkészítése minden tagállamban a kutatás-fejlesztés és 

innováció támogatásának egyik előzetes feltétele. 

Az S3 kidolgozása az EU által előre megfogalmazott, szigorú módszertani keretek között történik 

minden országban. Magyarország 2013 elején kezdte el a tervezést, mely során széleskörű társadalmi 

egyeztetés zajlott, felhasználva számos hazai tervezési dokumentumot, összegezve különböző területi 

szintek célját, és összekapcsolódva az operatív programok tervezésével is. 

A munka eredményeként elkészült nemzeti intelligens szakosodási stratégia az egész ország számára 

jelöli ki azon irányokat, amelyek mentén 2020-ig a kutatás-fejlesztést és innovációt várhatóan a 

leginkább fenntartható módon, a legnagyobb társadalmi nyereséggel és a legjobb anyagi hasznosulás 

ígéretével lehet támogatni. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia tervezésébe az 

innovációban érdekelt szereplők teljes spektruma bevonásra került. A szervezetek 

feltérképezése során a tervezők a klasszikus ún. triple helix, illetve annak továbbfejlesztett 

változata alapján a quadruple helix15 csoportosításból indultak ki.  

A hazai KFI irányításában az alábbi típusú szervezetek vettek részt korábban is, és az új 

irányítási rendszerre tett javaslat is e szervezettípusok részvételével számol. 

 

 

7. ábra  

K+F-ben résztvevő szervezetek 

Quadruple helix elemei Csoport Szervezet 

[AI1] megjegyzést írt: Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia 
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Tudomány  Felsőoktatási 
intézmények 

Egyetemek 

  Főiskolák 

 Kutatóintézetek Akadémiai és ágazati (állami vagy magán) 
kutatóintézetek 

 Tudásközpontok Térségi és ágazati tudásközpontok 

Kormányzat Kormányzati, 
Önkormányzati 
szervezetek 

Minisztériumok 
 

  Nemzeti Kormányhivatalok 

  Megyei Önkormányzatok 

  Megyei Kormányhivatalok 

  Megyei jogú Városi Önkormányzatok 

Gazdaság Innovatív 
vállalkozások 
Nagyvállalatok 

KKV (ide értve a mikro-, start-up és spinoff 
vállalkozásokat is) 

  Nonprofit Vállalkozások 

 Technológiatranszfer 
szervezetek, 
akkreditált klaszterek  

Innovációs és technológiatranszfer irodák 

  Klaszterek 

Társadalmi szervezetek  Szakmai szervezetek 

  Érdekképviseleti szervek (pl. országos és megyei 
kereskedelmi és iparkamarák) 

  Egyéb nonprofit szervezetek 
Forrás: saját szerkesztés 

 

II.1. Dél-Alföldi Intelligens Innovációs Szakosodás jelenlegi helyzete 

 

Annak érdekében, hogy a hazai régiók, megyék, térségek megfelelően pozícionálják saját 

magukat, reális helyzetelemzésen és kompetencia térképen alapuló jövőképet és 

megvalósítható célkitűzéseket válasszanak maguknak, el kell helyezniük magukat az 

innovációs lánc megfelelő szegmensében. Az Európai Bizottság által az S3 stratégiák 

kidolgozását támogató módszertani segédanyag (RIS3Guide)18 az OECD által 2011-ben 

megalkotott regionális innovációs tipológiai módszert veszi alapul. A régiók tipologizálása az 

első lépése a régió-specifikus fejlesztési, szakosodási stratégiák kidolgozásának. 
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Adott régió meghatározott ismérvei alapján történő besorolása után eredményesebben lehet 

meghatározni a régiótípusra vonatkozó fejlesztési elemeket. A tipologizálási módszertan 

lényege, hogy az Európa 2020 program célkitűzéseire utaló három fő ismérv (intelligens 

növekedési tengely, fenntartható növekedési tengely, befogadó növekedési tengely) alapján 

kerülnek elhelyezésre egy háromdimenziós térben az egyes régiók. A három ismérv atározza 

meg a tér egyes tengelyeit, melyeken az alábbi értékeket vehetik fel a régiók: 

8. ábra 

Az Európa 2020 program célkitűzései 
 

Dimenzió Értékek 

 

1. Fenntartható növekedés • Vidékies 
• Vidékies, közel városias 
• Városias 
• Városi - tengerparti 

 

2. Intelligens növekedés • Alacsony tudás és technológia intenzitású 
• Ipari termelési zóna 
• Tudás intenzív terület 

 

3. Befogadó növekedés • Csökkenő lakosság 
• Növekvő 

 

 
 

Dél –Alföld pozícióját mutatja a következő 3D mátrix, amely a régió helyét mutatja a közösség 

által elfogadott tipizálási szempontok alapján az EU összes régiója között. A piros négyzet 

mutatja Dél-Alföld helyét, amely tehát jelenleg egy vidékies, közel városi régióként, csökkenő 

lakosság és nem intenzív K+F zónába tartozik. 

9. ábra 

Békés megye - Alacsony tudás- és technológia- intenzitású régiók 
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Forrás: S3 stratégia 

 

II.2 Regionális helyzetkép, a régió gazdasági súlya, innovációs térképen elfoglalt 
helye, értékelése 

 

Összefoglalás 

A gazdasági fejlettség térbeli összehasonlítására legáltalánosabban használt mutató az egy 

lakosra jutó bruttó hazai termék. Ez alapján 2012-ben a vidéki régiók (Dél-Alföld kivételével) 

hátránya a legmagasabb fejlettségi színvonalú Közép-Magyarországgal szemben valamelyest 

nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ebben szerepe volt annak is, hogy a GDP 2012. évi 

mérséklődése alapvetően a termelő ágak (mezőgazdaság, ipar, építőipar) 

teljesítménycsökkenéséből adódott, amelyek a vidéki régiókban lényegesen nagyobb súlyt 

képviselnek, mint Közép-Magyarországon, ahol a szolgáltató szektor hozzájárulása kimagasló. 
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A gazdasági teljesítményt befolyásoló fontosabb tényezők közül a regisztrált – vagyis a 

közhiteles adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező – vállalkozások száma 2013-ban 

valamennyi régióban tovább bővült. Az emelkedést az önálló vállalkozói kör bővülése okozta, 

miközben a társas vállalkozások száma csak Közép-Magyarországon haladta meg a 2012. év 

végit. A tulajdonosi összetételt tekintve a vállalkozások sajátos csoportját alkotják a részben 

vagy teljes egészében külföldi érdekeltséggel rendelkezők. 2012. december 31-én minden 

régióban kevesebb külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván, mint egy évvel 

korábban. A befektetett külföldi tőke nagysága (folyó áron számítva) Közép-Magyarországon 

és Közép-Dunántúlon növekedett. 

A gazdasági teljesítményre jelentős hatást gyakorló nemzetgazdasági beruházások volumene 

többévi csökkenést, stagnálást követően 2013-ban emelkedett. A bővülés csaknem minden 

régióra kiterjedt. Egyedül Nyugat-Dunántúlon mérséklődött a teljesítményérték, ami javarészt 

a korábbi évek jelentős járműipari beruházásai által generált magas bázis következménye.  

A kutatás-fejlesztési tevékenység ráfordításainak összege tartósan nő Magyarországon. 2013-

ban 420 milliárd forintot, a GDP 1,44%-át fordították ilyen célra. Ennek az összegnek több mint 

felét budapesti kutató-fejlesztő helyeken költötték el. A ráfordítások nagysága – folyó áron 

számítva – csak Dél-Dunántúlon csökkent (14%-kal), a többi régióban ugyanakkor igen 

intenzíven (14–31%-kal) bővült. 

 A területi különbségek megítélését árnyalja az egyes nemzetgazdasági ágak teljesítményének 

régiónkénti alakulása. Az árutermelő ágak közül a mezőgazdaság bruttó kibocsátása 2013-ban 

– az előző évi csökkenést követően – folyó alapáron 6,6%-kal emelkedett, elsősorban a 

növénytermesztés 2012.évinél lényegesen kedvezőbb hozamainak köszönhetően. A 

növekedés lényegében általános volt, mérséklődés egyedül Észak-Magyarországon történt. 

 A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai alapján az ipari termelés 

volumene 2013-ban országosan 1,0%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés 

motorja továbbra is a járműipar volt, így elsősorban azokon a területeken nőtt a kibocsátás, 

ahol az alágazat részesedése, illetve az autóipari beszállítók köre számottevő. Csökkenés 

Közép-Dunántúlon, Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön történt. 
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GDP 

Területi bontásban 2012-ig állnak rendelkezésre a (folyó áras) GDP-adatok. Ezek egy lakosra 

jutó értékének tanúsága szerint az ezredforduló óta a regionális különbségek 2009-ig nőttek, 

elsősorban Budapest átlag feletti teljesítményének következtében. A főváros – illetve az azt 

magába foglaló Közép-Magyarország – előnye éppen a gazdasági válság csúcspontján, 2009-

ben volt a legerőteljesebb. A vidéki térségek közül a fejlettebb Nyugat- és Közép-Dunántúl 

teljesítménye reagál a legintenzívebben a nemzetközi konjunktúraciklusokra. Emiatt e régiók 

viszonylagos pozíciója jelentősen ingadozik, a többi vidéki térséghez mért előnyük ugyanakkor 

számottevő. A kevésbé fejlett régiók közül Dél-Alföld és Dél-Dunántúl helyzete valamelyest 

kedvezőbb, mint Észak-Alföldé és Észak-Magyarországé. Észak-Magyarország országos 

átlaghoz mért lemaradása 2006 óta egyre nagyobb. A változások közepette azonban 

nemzetközi összehasonlításban valamennyi magyarországi régió pozíciója jobb lett a 

2000.évinél. Közép-Magyarország helyzete jelentősen (22 százalékponttal) javult az uniós 

átlaghoz viszonyítva, és 2005 óta azt meghaladó a teljesítménye. A többi régió ennél 

lényegesen lassabb ütemben és jóval távolabbról közelítette a közösségi átlagot: 2012-es 

lemaradásuk 4–6 százalékponttal volt mérsékeltebb a 2000. évinél. 2012-ben Közép-

Magyarország gazdasági fölénye – 2 évi mérséklődést követően – nőtt, és egy lakosra jutó 

GDP-je továbbra is messze a legmagasabb, az országos átlag 1,6-szerese volt. Ezen kívül 

egyedül Nyugat-Dunántúl teljesítménye haladta meg (1,4%-kal) az átlagot, pozíciója azonban 

a 2011.évihez képest valamelyest gyengült. A gazdasági fejlettségi rangsor harmadik helyén 

(az országostól 12%-kal elmaradva) Közép-Dunántúl állt. Így a három legfejlettebb régió 

sorrendje 2000 óta változatlan. A kevésbé fejlett régiók közül Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 

közelebb került az átlaghoz, de lemaradásuk így is jelentős (32–32%). 2012-ben Dél-Alföld 

gazdasági teljesítménye valamelyest felülmúlta Dél-Dunántúlét (erre utoljára 2001-ben volt 

példa). A rangsor végén álló Észak-Alföld és Észak-Magyarország lemaradása ugyanakkor nőtt, 

egy lakosra jutó GDP-jük az országosnál 36, illetve 40%-kal volt alacsonyabb 2012-ben. A régiós 

szélsőértékeket tekintve a legfejlettebb Közép- Magyarország egy főre jutó GDP-je 2012-ben 

2,7-szerese volt a sereghajtó észak-magyarországinak. 

    

[AI2] megjegyzést írt: A gazdasági folyamatok regionális 
különbségei, 2013 
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10. ábra 

Bruttó hazai termék (GDP), bruttó hozzáadott érték, 2012 

Megye, régió 

Egy főre jutó GDP Bruttó hozzáadott érték=100,0 

ezer forint 
az országos 
átlag %-ában 

a megyék 
átlagának %-

ában 

mezőgaz-
daság, 

erdőgazdál-
kodás, 

halászat  

ipar, építőipar 
szolgáltatá-

sok 

Budapest 6 286 218,4  291,4  0,2 18,8 81,0 

Pest 2 394 83,2  111,0  2,5 35,6 61,9 

Közép-Magyarország 4 681 162,6  217,0  0,7 22,4 77,0 

Fejér 2 698 93,7  125,1  5,7 48,5 45,8 

Komárom-Esztergom 2 919 101,4  135,3  5,6 52,3 42,2 

Veszprém 2 035 70,7  94,4  6,4 35,7 57,9 

Közép-Dunántúl 2 543 88,4  117,9  5,9 46,4 47,8 

Győr-Moson-Sopron 3 329 115,7  154,3  5,3 49,6 45,0 

Vas 2 713 94,3  125,8  6,3 46,2 47,4 

Zala 2 451 85,2  113,6  6,1 41,5 52,4 

Nyugat-Dunántúl 2 917 101,4  135,2  5,8 46,9 47,4 

Baranya 1 890 65,7  87,6  10,9 22,9 66,2 

Somogy 1 822 63,3  84,5  10,5 22,0 67,6 

Tolna 2 228 77,4  103,3  9,7 42,8 47,5 

Dél-Dunántúl 1 951 67,8  90,4  10,4 28,2 61,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 778 61,8  82,4  5,6 40,2 54,1 

Heves 1 889 65,6  87,6  5,9 40,3 53,8 

Nógrád 1 262 43,8  58,5  3,9 30,3 65,9 

Észak-Magyarország 1 720 59,8  79,7  5,5 39,0 55,5 

Hajdú-Bihar 2 122 73,7  98,4  11,4 29,9 58,7 

Jász-Nagykun-Szolnok 1 854 64,4  85,9  9,4 41,4 49,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 563 54,3  72,4  9,9 29,7 60,4 

Észak-Alföld 1 841 64,0  85,4  10,4 32,8 56,8 

Bács-Kiskun 2 011 69,9  93,2  10,8 34,7 54,5 

Békés 1 634 56,8  75,8  17,0 25,3 57,7 

Csongrád 2 154 74,9  99,9  8,8 28,6 62,6 

Dél-Alföld 1 951 67,8  90,5  11,5 30,4 58,1 

ÖSSZESEN 2 878 100,0  133,4 4,5 30,4 65,0 

Forrás:.KSH 

A régió az elmúlt évtizedek szerkezetváltási törekvései ellenére megmaradt elsősorban 

mezőgazdasági jellegű régiónak. Jelenleg az ipari tevékenység nem domináns, de ezen belül is 

a feldolgozóipar a legjelentősebb. A Dél-Alföldön a feldolgozóipar mellett az átlagosnál jóval 

nagyobb hányadot képvisel a villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátáságazat is. A GDP-termelést 

tekintve a Dél-Alföld sajnos nemcsak az EU-átlag, hanem országos átlag alatti teljesítményt 

mutat, hiszen Magyarország hét régiója közül az ötödik helyen stagnál. A legmagasabb 

hozzájárulást a GDP-hez a szolgáltatási szektor adja. Ennek ellenére szükség van a régió 

gazdasági szerkezetének átalakítására, amely a szolgáltatói/tercier szektor és a tudásalapú 
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gazdasági ágazatok felé mutat. A legnagyobb hozzáadott értéket a szolgáltató ágazatok 

termelték, de a mezőgazdaság, mint a Dél-alföldi Régió egyik leghangsúlyosabb ágazata, a 

többi régiónál magasabb értéket képvisel. 

11. ábra 

A bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai szerint, 2012 

 

12. ábra 

A bruttó hazai termék (GDP) megoszlása, egy lakosra jutó értéke 

[AI3] megjegyzést írt: Dél-alföldi Regionális Innovációs 
Stratégia 2011-2020 
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Forrás: KSH 

Nemzetközi összehasonlításban továbbra is Közép-Magyarország az egyedüli magyar 

régió,amelynek (vásárlóerő-paritáson mért) egy főre jutó GDP-je meghaladja az EU-27 átlagát 

(5,0%-kal). Nyugat- és Közép-Dunántúl mutatója a közösségi átlag 65, illetve 57%-át, a négy 

kevésbé fejlett hazai régióé pedig 39–44%-át tette ki 2012-ben. 

13. ábra 

A bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai szerint, 2012 

 

Forrás:KSH 
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A két fejlettebb dunántúli régió gazdasági szerkezetében az ipar súlya az átlagosnak több mint 

másfélszerese volt, azon belül is a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipari 

ágazatok szerepe emelkedik ki. Az ipar súlya a gazdaságilag kevésbé fejlett térségek közül 

Észak-Magyarország gazdasági szerkezetében is jóval átlag feletti, 2012-ben a régió bruttó 

hozzáadott értékének 39%-át adta, azon belül is a gépipar, a vegyipar és az energiaipar szerepe 

volt meghatározó. A két alföldi régióban, valamint Dél-Dunántúlon a mezőgazdaság bruttó 

hozzáadott értékhez való hozzájárulása magas (10–12%), és viszonylag jelentős súlyú (57–

61%) a szolgáltató szféra is. E három régió adja az ország mezőgazdasági hozzáadott értékének 

hattizedét, ugyanakkor iparosodottsági foka jóval alacsonyabb, mint a fejlettebb dunántúli 

térségeké. A két fejlettebb dunántúli régió gazdasági szerkezetében az ipar súlya az átlagosnak 

több mint másfélszerese volt, azon belül is a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó 

feldolgozóipari ágazatok szerepe emelkedik ki.  

Az ipar súlya a gazdaságilag kevésbé fejlett térségek közül Észak-Magyarország gazdasági 

szerkezetében is jóval átlag feletti, 2012-ben a régió bruttó hozzáadott értékének 39%-át adta, 

azon belül is a gépipar, a vegyipar és az energiaipar szerepe volt meghatározó. A két alföldi 

régióban, valamint Dél-Dunántúlon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékhez való 

hozzájárulása magas (10–12%), és viszonylag jelentős súlyú(57–61%) a szolgáltató szféra is. E 

három régió adja az ország mezőgazdasági hozzáadott értékének hattizedét, ugyanakkor 

iparosodottsági foka jóval alacsonyabb, mint a fejlettebb dunántúli térségeké. 

Aggregált mutatók 

A statisztikai mutatóknak van egy olyan halmaza, amellyel a gazdaság általános állapota jól 

megragadható, illetve a mutatók által tükrözött jelenségek önmagukban is erőteljesen hatnak 

a fejlődésre. A projekt szempontjából alapvető tényezők, mint a vállalkozások 

elterjedtségével, a beruházásokkal, ezen belül külön a lakásberuházásokkal, a tőkeellátottság 

alapján a külföldi befektetésekkel, valamint a K+F-tevékenységgel kapcsolatos mutatók 

aggregált adatait mutatja az alábbi ábra, megyék szerint. 

 

14. ábra 
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A gazdasági fejlődést befolyásoló tényezők koncentrációja 

 

Forrás: KSH 

A gazdasági fejlődést befolyásoló – a fentiekben kiemelt – tényezők mindegyikére nagyfokú 

területi koncentráció jellemző, a bemutatott tényezők korrelációja statisztikai értelemben 

egymással is jelentős. A területi koncentráció a külföldi működő tőke-állomány esetében a 

legerőteljesebb, de rendkívüli koncentráció látható a K+F-ráfordítás, társas vállalkozások 

száma, a bruttó hazai termék és a beruházások területén is. A területi koncentráció tényezői 

rávilágítanak a külföldi érdekeltségű vállalkozások kiemelt szerepére a magyar gazdaságban, 

illetve ezen vállalkozások jelentős súlyára a többi befolyásoló tényező – például a beruházások 

–vonatkozásában. A beruházások relatív alacsonyabb területi koncentrációja a háztartások és 

a költségvetési szervek beruházásainak kiegyensúlyozottabb területi megoszlásához kötődik. 

A későbbi táblázatok mutatják a régió költségvetési szerveinek átlagon felüli részesedést a 

központi forrásokból. De ez óriási megyénkénti eltérést takar, Csongrád túlsúlya a szegedi 

tudományegyetem révén javítja a mutatókat, Békés megye azonban hátulról az ötödik helyet 

foglalja el például a kutatóhelyek száma szerint. 
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Külföldi tőke-beruházások 

2012. december 31-én 28 ezer külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván 

Magyarországon, 5,4%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A vállalkozások száma 

minden régióban csökkent, a legnagyobb mértékben (6,3%-kal) Közép-Magyarországon és 

Dél-Dunántúlon, a legkisebb ütemben (0,5%-kal) Közép-Dunántúlon. A vállalkozások 

intenzitása, tízezer lakosra jutó száma továbbra is Közép- Magyarországon kiemelkedően 

magas (68), a sorrendben következő nyugat-dunántúlinak 2,5-szerese. Közép-Dunántúlon 15, 

Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön 12, illetve 10, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön pedig 

6–6 külföldi érdekeltségű vállalkozás jutott tízezer lakosra. 2012 végén a Magyarországon 

működő, területre bontható külfölditőke-állománya meghaladta a 18 ezer milliárd forintot. 

Ennek 63%-a közép-magyarországi, 19%-a nyugat-dunántúli, 7%-a közép-dunántúli székhelyű 

vállalkozásokban működött. Észak-Magyarország, Dél- és Észak-Alföld részesedése régiónként 

3–4%-os volt, Dél-Dunántúlé pedig továbbra sem érte el a 2%-ot. A külföldi tőke területi 

koncentrációját még élesebben jelzi, hogy az állomány több mint háromnegyede Budapesten 

és Győr-Moson- Sopron, valamint Pest megyében összpontosult, és ezen belül is meghatározó 

szerepe van néhány nagyvállalatnak. A külföldi tőke (folyó áron számított) nagysága – a 

vállalkozások csökkenő számával ellentétben – emelkedett a 2011. évihez képest. A bővülés 

döntően a közép-magyarországi állomány növekedéséből adódott. a többi régióban 

ugyanakkor (1,3–8,0% közötti) csökkenés történt. 

15. ábra 

Egy lakosra jutó külföldi működő tőke, 2012. december 31. 

 Forrás: KSH 

[AI4] megjegyzést írt: A gazdasági folyamatok regionális 
különbségei, 2013 
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Idegenforgalom 

Jelen projekt célja, hogy a Gyulán folyó gerontológia kutatásokat bekapcsolja egyrészt a 

nemzetközi vérkeringésbe, másrészt a régió, vagy szűkebben a megye és város vállalkozóinak 

innovatív tevékenységébe. Mint láttuk, a mezőgazdasági vállalkozás jelenti e megye húzó 

ágazatát, a szolgáltatásokat is jóval megelőzve. Ugyanakkor a hagyományos fürdőturizmus is 

jelen van éppen Gyulán. 

 Az országos adatok azonban nagyon nagy lemaradást mutatnak, mint az alábbi ábra mutatja, 

a Dél-Alföld rendelkezik arányaiban a legkevesebb kereskedelmi és szállodai szálláshellyel.  

 

16. ábra 

Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek megoszlása, 2013. július 31. 

 

Forrás: KSH 

Ugyanakkor az emelkedő díjbevételek ellenére szintén az utolsó helyen végeztek. 

17. ábra 

A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevételei, 2013 
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Forrás: KSH 

Beruházások 

A beruházásokban változatlanul a vállalkozási formában működő gazdasági szervezetek 

(ideértve az állami, önkormányzati tulajdonú vállalkozásokat) szerepvállalása a meghatározó, 

ugyanis a fejlesztések 80%-át a vállalkozások végzik. A költségvetési szervek 18, a nonprofit 

szervezetek 2%-os részarányt képviseltek. A vállalkozások részaránya Nyugat- és Közép-

Dunántúlon a legmagasabb: 87, illetve 85%. A gazdaságilag kevésbé fejlett régiókban 74–77% 

a súlyuk, és Közép-Magyarországon is átlag alatti (79%), ami összefüggésben van a 

közigazgatás fővárosi koncentrációjával. A költségvetés dinamikus beruházási 

tevékenységéből adódóan a szektor súlya minden régióban emelkedett, és ezzel 

párhuzamosan a vállalkozások szerepvállalása arányaiban csökkent. 

18. ábra 

Beruházások 2013  

Megye, régió 
Beruházási 

teljesítményérték, 
millió forint 

Egy lakosra jutó 
beruházási 

teljesítményérték, 
ezer forint 

Budapest 980 732 563,6 

Pest 402 283 329,9 

Közép-Magyarország 1 383 016 467,3 

Fejér 167 051 397,5 

Komárom-Esztergom 172 484 572,0 

Veszprém 124 714 356,2 

Közép-Dunántúl 464 249 433,1 
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Győr-Moson-Sopron 380 101 846,0 

Vas 149 687 587,2 

Zala 71 372 254,3 

Nyugat-Dunántúl 601 159 610,4 

Baranya 101 555 270,4 

Somogy 76 666 242,0 

Tolna 81 095 354,2 

Dél-Dunántúl 259 316 281,5 

Borsod-Abaúj-Zemplén 194 224 286,2 

Heves 99 993 327,9 

Nógrád 34 204 171,4 

Észak-Magyarország 328 421 277,6 

Hajdú-Bihar 177 451 328,4 

Jász-Nagykun-Szolnok 162 052 420,8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 202 435 359,9 

Észak-Alföld 541 938 364,2 

Bács-Kiskun 178 407 344,1 

Békés 125 812 352,2 

Csongrád 160 882 393,9 

Dél-Alföld 465 101 362,2 

ÖSSZESEN 4 115 115 416,0 

Forrás:KSH 

A beruházások alakulását befolyásoló tényezők az ország egyes területein eltérően hatottak, 

és az általános tendenciát a helyi gazdasági események, sajátosságok sok esetben felülírták. A 

jelentős járműipari beruházások eredményeként Nyugat-Dunántúlon 2010–2012 között 

jelentősen növekedett a tárgyi eszközök beszerzésére, korszerűsítésére fordított összegek 

nagysága. Így az egy lakosra jutó beruházásokat tekintve 2011 óta már Közép-Magyarországot 

megelőzve Nyugat-Dunántúl áll a régiós rangsor élén. 2008-ban még Észak- és Dél-Alföld 

pozíciója volt a legrosszabb, ugyanakkor 2012-ben és 2013-ban mindkét régió fajlagos 

mutatója meghaladta mind a dél-dunántúli, mind az észak-magyarországi értéket. 

A beruházások egy lakosra jutó értéke 2013-ban is jelentős területi különbségeket jelzett. A 

legmagasabb fajlagos mutatóval (az országos átlag közel 1,5-szeresével) továbbra is Nyugat-

Dunántúl rendelkezett, amit sorrendben Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl követett, az 

átlagot (12, illetve 4,1%-kal) meghaladó értékkel. A két alföldi régióban az országos 87–88, 

Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 67–68%-a volt az egy lakosra jutó 

teljesítményérték. A szélsőértékek közötti eltérés az egy évvel korábbihoz képest csökkent, 

miután a rangsor élén álló Nyugat-Dunántúlon visszaesett, a többi régióban pedig nőtt a 

beruházások volumene 2013-ban. A legszámottevőbb (13–15%-os) bővülés Közép-

Dunántúlon, Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon történt. Észak-Alföldön 11, Közép-



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

53 
 

Magyarországon 6,9, Dél-Dunántúlon 4,7%-kal fordítottak többet fejlesztésekre, mint 2012-

ben. 

A változásokban régiónként eltérő volt az egyes nemzetgazdasági ágak szerepe. A nyugat-

dunántúli teljesítményérték csökkenése javarészt a korábbi években megvalósított jelentős 

járműipari, és az ezekhez kapcsolódó egyéb feldolgozóipari fejlesztések által generált magas 

bázis következménye. Az élénkülő régiók többségében ugyanakkor bővültek a nagy súlyú 

feldolgozóipar invesztíciói. (Egyedül Dél-Alföldön csökkent, Közép-Magyarországon pedig 

stagnált az ágazat beruházási volumene.) Szintén több régiót érintettek a vasút- és útépítési, 

felújítási munkák, amelyek következtében a szállítás és raktározás beruházási volumene 

Közép-Magyarországon, Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon is jelentősen 

nőtt a 2012. évihez képest. E mellett a közigazgatás fejlesztései ugyancsak nagymértékben és 

csaknem minden régióban hozzájárultak a növekedéshez, az árvízvédekezéssel kapcsolatos 

nagyprojektek, a közterületek, középületek felújítása, valamint a katasztrófavédelmi és 

rendvédelmi fejlesztések révén. (A közigazgatás beruházásai csak Dél-Dunántúlon maradtak 

el a 2012. évitől.) A Dunától keletre fekvő régiók növekedéséhez a víz- és hulladékgazdálkodás 

jelentős beruházásai is nagymértékben hozzájárultak, ami a széleskörű, és jellemzően az 

alacsonyabb fejlettségi színvonalú térségeket érintő víztisztítási és csatornázási projektek 

eredménye. Dél-Dunántúlon (a paksi atomerőmű miatt) jelentős volt az energiaipari 

fejlesztések szerepe is, míg Közép Dunántúlon a kereskedelem, a két alföldi régióban pedig a 

mezőgazdaság és (különösen Dél-Alföldön) számos szolgáltató-ág invesztíciói is segítették a 

beruházások élénkülését. Vagyis a mezőgazdaság fejlesztései az agrárium kiemelt régióiban 

(Észak- és Dél-Alföldön, valamint Dél-Dunántúlon) képviseltek jelentős (10–14%-os) arányt. 

Dél-Alföld részesedése imponáló, de megint érvényesül Szeged elszívó ereje, illetve 

megmutatkozik a kecskeméti Mercedes beruházás súlya, ebből Békés megye kimaradt, ennek 

ellenére a középső mezőnyben van. 

Munkaerőpiaci helyzet 

A munkaerőpiaci helyzetre ismételten az átlag alatti foglalkoztatási ráta, és az átlagosnál 

magasabb munkanélküliség jellemző, beleértve a diplomás munkanélküliek, illetve 

pályakezdők adatait is. Ennél is érdekesebb azonban a foglalkozatási ráta és átlagkereset 
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szerinti besorolás, ebben Békés megye egyértelműen hátul szerepel, de Csongrád sem 

rendelkezik átlagon felüli mutatókkal, a korábbi kedvező (K+F, beruházási adatok, 

kutatóhelyek és kutatók száma alapján gondolnánk.) Vagyis a megyében a magyarországi 

átlaghoz képest is magas a munkanélküliségi ráta, ráadásul ehhez járulnak még a viszonylag 

alacsony keresetek is. 

19. ábra 

Foglalkoztatási arány és havi bruttó átlagkereset, 2013 

 

 

Ezen túlmenően figyelembe kell vennünk, az egyes régik migrációs helyzetét, vagyis népesség 

vonzó, vagy vesztő helyen szerepel-e vagy sem? A népmozgalom az elmúlt években jelentős 
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mértékben differenciálta a megyéket. Az alábbi ábra megmutatja, hogy az egyes megyék 

népességszáma tíz év alatt hogyan változott (az adatok a belföldi és a nemzetközi vándorlást 

is tartalmazzák). A közép-magyarországi régióról fentebb már szóltunk, a többi megye között 

szembetűnő Győr-Moson-Sopron hatalmas pozitív migrációs egyenlege, illetve az,hogy a 

pozitív egyenleget felmutatók többsége a nyugati országrészben, a migrációs veszteséget 

elszenvedők többsége a keleti országrészben található. 

 
 
 

20. ábra 

Belföldi és nemzetközi vándorlás egyenlege (a be- és a kivándorlás különbözete) 2001. 

február 1. - 2011. október 1.Közép-Magyarországi Régió nélkül. 

 
Forrás: KSH 

 

 

 

 

[AI5] megjegyzést írt: A gazdasági folyamatok regionális 
különbségei, 2013 
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II.3. Régió, jelentősebb települései és a három város főbb szektorális 

fókuszai 

 

II.3.1. K+F tevékenység, gazdasági súly 

A Dél-Alföld régió intelligens szakosodási stratégiájának megalkotása során egy regionális 

fókuszú K+F+I stratégia készítése volt célja a Dél-alföldi Regionális Innovációs 

Ügynökségnek.Az elemzés figyelembe vette a jelenleg is egyeztetési fázisban járó Országos 

Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési 

változatainak megállapításait, valamint a „Befektetés a jövőbe” Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia célkitűzéseit. Ezen dokumentumok és a 2011-ben elkészült Dél-alföldi 

Regionális Innovációs Stratégia legfőbb gondolatait ötvözve született meg a S3 alapú 

regionális intelligens szakosodási stratégia. Egy jó stratégia megalkotásához elengedhetetlen 

egy reális helyzetelemzésből való kiindulás, így a stratégia helyzetelemzésénél a legfrissebb 

regionálisan elérhető szekunder adatokat használták fel, így biztosítva azt, hogy egymással 

térben összehasonlítható eredmények jelenjenek meg a helyzetelemzésben. Egy regionális 

stratégia alkotása feltételezi, olyan kizárólag helyi szinten elérhető információk beépítését, 

amelyekkel csak a helyi érdekeltek rendelkezhetnek, csak ezen információk segítségével 

válhatnak teljessé a stratégia alkotás elemzési feladatai. Ennek a célnak az érdekében kerültek 

bevonásra az egyetemek, kutatóintézetek, ipari parkok, klaszterek, platformok, kamarák, 

vállalatok, szakmai szervezetek és szövetségek vezető tisztségviselői a stratégia készítés 

folyamatába. A helyzetelemzés tényadataiból való következtetések levonása után egy SWOT 

elemzésen keresztül határozták meg azokat a külső és belső tényezőket, amelyeket 

meghatározzák a régió 2014-től 2020-ig tartó fejlődését. Ezt követően fogalmazták meg Dél-

Alföld régió jövőképét, amely szerint a régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal 

rendelkező régiója, kihasználva a régió átlagon felüli tudásteremtő képességét, kulcs 

ágazatainak fejlődési potenciálját és hagyományos ipari és mezőgazdasági lehetőségeit, így 

hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez és a lakosság életminőségének 

javulásához. 
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A fenti jövőkép elérését biztosítandó a következő prioritások kerültek meghatározásra: 

 Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése; 

 Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerősítése, a régió kulcs 

ágazataiban; 

 Innovatív szereplők közti kapcsolatok megerősítése mind hazai és nemzetközi szinten; 

 Az S3 stratégia irányelveivel összhangban meghatározásra kerültek a régióra jellemző 

kulcságazatok is, amelyek jól árnyalják a régió egyes ágazatainak térbeli 

elhelyezkedését is: 

 az orvosi biotechnológia; 

 fotonika ezen belül a lézertechnológia és a kapcsolódó technológiai ágazatok, 

 a járműipar; 

 az agrárinnováció és a kapcsolódó megújuló energetikai szektor (fehér és zöld 

biotechnológia;élelmiszerbiztonság; hulladékkezelés; új növényfajták; geotermikus 

energia; napenergia;biomassza energetikai célú felhasználása) 

Továbbá a prioritások megvalósulását biztosító részletes szakpolitikai intézkedések is a 

stratégia anyagát képezik. Végezetül pedig a következő finanszírozási periódusban 

magvalósítandó kiemelt projektekre vonatkozó javaslatok is szerepet kaptak a 

dokumentumban. A stratégia megvalósítását egy olyan irányítási struktúrának kell tudnia 

biztosítani, amelyben a régiók érdekeltjeinek meghatározóaknak kell lenniük, és széleskörű 

bevonhatóságukat kell biztosítania. Az irányításnak több szintűnek kell lennie, és biztosítania 

kell tudni a rendelkezésre álló többfajta forrás nemzeti (KTIA) és nemzetközi (EU kohéziós 

forrásai) hatékony felhasználását. 

A régió innovációs folyamatai 

A Dél-Alföld régió helyzete innovációs szempontból számos aspektusból elemezhető, ezért a 

továbbiakban többféle forrásból (pl. KSH, Regional Innovation Scoreboard, OECD, EUROSTAT) 
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származó hivatalos statisztika segítségével a régió releváns gazdasági jellemzőinek illetve 

innovációs potenciáljának komplex elemzésére kerül sor. 

Az OECD országtanulmánya rámutat arra, hogy a gazdasági, társadalmi és K+F mutatószámok 

a régiók között számottevő különbségeket tükröznek. A fővárost is magában foglaló közép-

magyarországi régió  aránytalanul nagy, sőt domináns politikai és gazdasági szerepet tölt be, 

a GDP-ből, a GERD-ből és a tudomány és technológia emberi erőforrásaiból (HRST) egyaránt 

rendkívül nagy arányban részesedik. Az egy főre jutó GDP, valamint a K+F intenzitás az 

országos átlag mintegy másfélszeresét teszi ki. A GERD mintegy kétharmadát, míg a BERD több 

mint 70%-át ebben a régióban használják fel.  

A Dél-Alföld régió megyéiben a mikro-, kis- és közepes vállalatok nagyjából hasonló értéket 

állítanak elő, a GDP részben a nagyvállalatok viszonylag kis száma miatt alacsony. A 

feldolgozóipart ágazatcsoportokra bontva látható, hogy Bács-Kiskun megyében a gépipar, 

Békés és Csongrád megyében az élelmiszeripar bír a legnagyobb részesedéssel. A régióra 

általánosságban is jellemző az alacsony hozzáadott-értéket előállító ágazatok országos átlagot 

meghaladó aránya. 

A régió további jelentős települései és főbb szektorális fókuszaik: 

 Orosháza (üvegipar, gépgyártás), 

 Baja (logisztika), 

 Gyula (idegenforgalom), 

 Szentes (villanyszerelési cikkgyártás, élelmiszeripar), 

 Szarvas (mezőgazdaság, élelmiszeripar), 

 Kalocsa (élelmiszer feldolgozás, műanyagipar). 

 

A 2010-es GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordításokat megyénként megvizsgálva láthatjuk, 

hogy az 1,17%-os országos átlagot (Budapestet leszámítva) csupán 2 megye lépte túl, Hajdú-

Bihar (2,05%) és Csongrád (1,95%). Szembetűnő, hogy ha nem számítjuk ezt a két megyét és 

Budapestet, akkor az összes többi megye GERD/GDP mutatója mindösszesen 0,53%, amely 

[AI6] megjegyzést írt: Dél-alföldi Regionális Innovációs 
Stratégia 2011-2020 
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kevesebb, mint az országos átlag fele. Régiós szinten vizsgálva az adatokat Közép-

Magyarországon kívül a két alföldi régió, Észak-Alföld és Dél-Alföld – köszönhetően a fent 

említett két kiugró megyének, Hajdú-Biharnak és Csongrádnak – ért el 1% feletti arányt, a 

többi régió aránylag egyenletesen 0,46 és 0,65% között teljesít a 2010-es adatok alapján. 

A Közép-Magyarországon kívüli régiókban a teljes hazai kutatói létszámnak mintegy 40%-a 

dolgozik, de még ezen régiók, illetve megyék között is nagy egyenlőtlenségeket találunk. 

Elmondható azonban, hogy nem az ország legfejlettebb területei rendelkeznek a legtöbb 

kutatófejlesztővel: Csongrádban, Hajdú-Biharban és Baranyában a kutatói létszám meghaladja 

az 1500 főt, míg a régiók között a Dél-Alföld és az Észak-Alföld kutatói létszáma is messze 

felülmúlja a más szempontból igen fejlett Nyugat-Dunántúl hasonló mutatóját. Az országos 

K+F ráfordításoknak csupán valamivel több, mint harmadát költik el a közép-magyarországi 

régión kívüli szereplők. Hajdú-Bihar és Csongrád, valamint az észak-alföldi és a Dél- Alföld 

régió szerepe, hasonlóan a kutatói létszámhoz, itt is kiemelkedő, míg Észak-Magyarország és a 

Dél-Dunántúl ebből a szempontból igen gyengén teljesít. Az egyes társadalmi-gazdasági 

jellemzők térbeli megoszlásának mérése a területi egyenlőtlenségek kimutatásának fontos 

eszköze. Ennek egyik legegyszerűbb módszere a koncentrációs vizsgálat1, amely jól szemlélteti 

az egyes jellemzők térbeli eloszlását. A koncentrációs index 0 és 1 közötti értéket vehet fel; 0,4 

fölötti index már erőteljes koncentrációt jelent, főleg ilyen nagy elemszám esetében, amely 19 

megye és Budapest egyedi adatait veszi figyelembe. 

A régió 2011-es K+F létszámát megyénkénti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy 

Csongrád megye abszolút dominál. A kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatottak 70%-a 

Csongrád megyében dolgozik. Hasonló megállapítás tehető, amennyiben nem a teljes K+F 

létszámot vizsgáljuk, csak a kutatói létszámot. A kutatóhelyek számához hasonlóan, Csongrád 

megyét Bács-Kiskun megye követi a K+F létszám alapján. 

II.3.2. Kutatás-fejlesztési ráfordítások, az egyes szektorok ráfordításainak alakulása 

A Dél-Alföld megyéi között a K+F témák tevékenységtípusa szempontjából markáns 

különbségek mutatkoznak: Csongrádban az alapkutatási témák aránya volt a legmagasabb, 

míg Békésben az alkalmazott kutatási, Bács-Kiskunban pedig a kísérleti fejlesztési feladatoké. 
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Nemzetközi együttműködés keretében országosan 2241 témán dolgoztak 2007-ben, ezek 

csaknem tizede a Dél- Alföldön került kidolgozásra. 

A Dél-Alföldön 2007-ben a kutatási témák számának tudományágak szerinti összetételében 

30 százalékos hányaddal a műszaki tudományok álltak az első helyen, ezt követte az 

orvostudomány 20, a természettudomány 15, majd a bölcsészettudomány a feladatok 13 

százalékával. Ezek az arányok nem csak nagyságukban térnek el jelentősen az országostól, 

hanem a tudományágak sorrendje is egészen más, mint országosan, ahol a műszaki 

tudományos témákat a természettudományi és társadalomtudományi feladatok követték, és 

csak ezután következett az orvostudomány. Az Európai Területi Együttműködési programok 

közül a Dél-Alföldön a magyar-szerb és a magyar-román határmenti együttműködési 

programnak van különösen nagy jelentősége, ezért az alábbiakban röviden ezek eredményei 

kerülnek ismertetésre. A Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Programban nyolc 

megye érintett, négy-négy Magyarországon és Romániában.  

A megyeszékhelyek nemcsak adminisztratív központjai az egyes megyéknek, hanem gazdasági 

és társadalmi csomópontok is, a régiók fejlődésében kiemelt szerepet játszanak, befolyásuk 

átlépi a városhatárokat. A megyeszékhelyek összesen 80,7 millió euró forrásra tettek szert, ez 

a programban szétosztott támogatás 54%-a. Ugyanakkor a lakosságnak csupán 34%-a él 

ezekben a városokban. A legtöbb támogatást a romániai Bihar megye székhelye Nagyvárad 

(Oradea) kapta, 13,7 millió euró forráshoz jutott. A Dél-Alföldön Csongrád és Békés megye 

vett részt a programban. A megyeszékhelyeknek juttatott támogatások csaknem 15%-a 

szegedi központú projekteket finanszíroz. Békéscsaba mindössze 4,3millió euró forráshoz 

jutott, ez a magyar megyeszékhelyeknek juttatott támogatások mintegy tizede,ami lerontja a 

Dél-Alföld teljesítményét a másik magyar érintett régióhoz (Észak-Alföld) viszonyítva. A Dél-

Alföld régió három megyéje között viszonylag nagy területi egyenlőtlenségek mutatkoznak a 

K+F tevékenységeket illetően. Jól jellemzi a helyzetet a K+F ráfordítások alakulásának 

vizsgálata a GDP százalékában amit, 2000 és 2007. év közötti időszakban tekintettünk át. Itt 

kitűnik, hogy Csongrád megye ráfordításai messze a legmagasabbak. Az időszakban 1,2 % és 

1,6 % között változott, míg Békés megye a teljes időszak alatt 0,2 % körül mozgott. Bács-Kiskun 

megyénél a GDP-hez viszonyított K+F ráfordítások 0,2 % körüli értékről 0,7 %-ra növekedtek 
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az időszak végére. Az idősoros adatokból úgy tűnik, hogy Békés megye lényegében stagnál, 

míg Bács-Kiskun megye elkezdte a felzárkózást az élenjáró Csongrád megyéhez. Ezzel együtt 

igen nagyok a különbségek, hiszen a legkisebb indexű Békés megyéhez képest a K+F GDP 

arányos ráfordításai Csongrád megyében hozzávetőlegesen hétszeresek, míg Bács-Kiskun 

megyében háromszorosak. Bár Csongrád dominanciája Bács-Kiskunnal szemben, annak lassú, 

azonban folyamatos felzárkózása következtében fokozatosan csökken, Békés megyével 

szembeni előnye általában növekedett. A Dél-Alföld viszonylag előkelő helyezése elsősorban 

Csongrád megye, azon belül is Szeged nagy múltú felsőoktatási intézményrendszerének, mint 

kutatási bázisnak is köszönhető. A Csongrád megyei fajlagos K+F ráfordítások értéke az elmúlt 

években mindkét másik megyéét többszörösen felülmúlta. 

A K+F ráfordítások régión belüli megoszlása is alátámasztja az egyenlőtlenség tényét, hiszen 

2008.évi adatok alapján a régió ráfordításainak 64%-át Csongrád megyében, 30 %-át Bács-

Kiskun megyében, és csak 6%-át használták fel Békés megyében. Hasonló egyenlőtlenségeket 

tapasztalunk a kutató-fejlesztő helyek száma tekintetében is 2009-ben a Dél-Alföld régióban 

358 egység foglalkozott kutatás-fejlesztéssel, számuk az országosnak a 12%-a, ennél nagyobb 

arányt csak a Közép-magyarországi Régió képviselt. A régióban a kutatás-fejlesztési 

tevékenység Csongrád megyére (főként Szegedre) összpontosul, ahol 2009-ben a régió 

kutatóhelyeinek 71,8%-a, 257 kutatóhely működött, ennél több csak a fővárosban volt. 

Ugyanakkor Bács-Kiskun megyében a régió kutató-fejlesztő helyeinek 19,6 százaléka, míg 

Békés megyében pediga 8,7 százaléka működött. 

Megyei szinten Csongrád megye kiemelkedik a nemzeti szabadalmi bejelentések számát 

illetően (34,7 db). A Dél-Alföld régió másik két megyéjét is jóval meghaladja, míg Bács- Kiskun 

megye 26,7 db bejelentéssel a negyedik helyen áll, addig Békés megye 8,5 db bejelentéssel a 

rangsor végén (15. hely) található. 

 

II.4. Kutatók és kutatások 

 

[AI7] megjegyzést írt: Dél-Alföld Intelligens Innovációs 
Szakosodási Stratégiája 
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II.4.1. Kutatói körkép 

A kutatás-fejlesztésben mint leírtukrendkívüli lemaradás látható, Békés megye hátulról a 4. 

helyet foglalja el a kutató-fejlesztő helyek száma, az egy lakosra jutó kutatás-fejlesztési 

tevékenység ráfordításai szerint viszont az utolsó előtti, a beruházási értékben pedig csak Vas 

és Zala megyét előzi meg.  

21. ábra 

 Kutatás, fejlesztés, 2013-ban        

Megye, régió 
Kutató-
fejlesztő 

hely 

Kutató-
fejlesztő 
helyek 

Ebből: 
kutató, 

fejlesztő 

K+F-tevékenység 
ráfordításai 

Ebből: 

számított létszáma, fő millió forint 
egy 

lakosra, 
ezer forint 

K+F költség, 
millió forint 

beruházás, 
millió forint 

Budapest 1 351 21 529 15 106 240 977,2 138,5 203 172,7 37 804,5 

Pest 232 1 939 1 156 15 351,8 12,6 12 837,5 2 514,3 

Közép-Magyarország 1 583 23 468 16 262 256 329,0 86,6 216 010,2 40 318,8 

Fejér 79 1 051 685 9 378,4 22,3 7 612,5 1 766,0 

Komárom-Esztergom 37 506 277 7 639,9 25,3 4 567,7 3 072,2 

Veszprém 88 1 431 905 18 487,5 52,8 15 001,6 3 485,9 

Közép-Dunántúl 204 2 988 1 867 35 505,8 33,1 27 181,7 8 324,1 

Győr-Moson-Sopron 170 1 372 902 16 606,4 37,0 12 506,8 4 099,6 

Vas 36 366 255 4 726,3 18,5 4 300,9 425,3 

Zala 46 220 113 1 349,8 4,8 989,0 360,8 

Nyugat-Dunántúl 252 1 958 1 270 22 682,5 23,0 17 796,8 4 885,7 

Baranya 133 1 086 674 9 650,2 25,7 8 355,5 1 294,7 

Somogy 51 480 150 3 203,3 10,1 2 936,1 267,2 

Tolna 23 213 97 1 632,1 7,1 965,6 666,6 

Dél-Dunántúl 207 1 779 921 14 485,7 15,7 12 257,1 2 228,5 

Borsod-Abaúj-Zemplén 123 898 619 10 149,2 15,0 7 284,2 2 864,9 

Heves 74 630 251 4 355,3 14,3 2 881,6 1 473,6 

Nógrád 18 152 48 1 621,4 8,1 828,4 793,0 

Észak-Magyarország 215 1 680 918 16 125,8 13,6 10 994,3 5 131,5 

Hajdú-Bihar 223 2 018 1 344 26 672,5 49,4 22 747,7 3 924,9 

Jász-Nagykun-Szolnok 25 266 186 5 845,1 15,2 4 874,4 970,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 53 340 155 4 431,2 7,9 3 227,1 1 204,2 

Észak-Alföld 301 2 624 1 685 36 948,8 24,8 30 849,1 6 099,7 

Bács-Kiskun 97 856 450 12 150,5 23,4 9 036,8 3 113,7 

Békés 34 361 120 2 314,6 6,5 1 656,4 658,2 

Csongrád 266 2 449 1 545 18 171,5 44,5 15 014,9 3 156,7 

Dél-Alföld 397 3 666 2 115 32 636,6 25,4 25 708,1 6 928,6 

Régiók szerint nem 
besorolható – – – 5 386,2 X – – 

ÖSSZESEN 3 159 38 163 25 038 420 100,3 41,9 340 797,3 73 916,9 

Forrás: KSH 

A K+F-ráfordítások folyó áron számított értéke folyamatosan emelkedett, és a GDP-hez 

viszonyított aránya is nőtt (2013-ban 1,44% volt). Magyarországon 2013-ban a kutatás-
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fejlesztésre összesen 420,1 milliárd forintot költöttek, folyó áron 16%-kal többet, mint egy 

évvel korábban. A ráfordítások kiemelkedő hányada (hattizede) Közép-Magyarországra jutott. 

A K+F-ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 2013-ban (előzetes GDP-adatokkal számolva) 

1,44%-ot tett ki. A 2012-es területi adatok alapján az egyes régiókban megtermelt GDP 0,6–

1,7%-át fordították kutatás-fejlesztésre, a legkisebb hányadát Nyugat-Dunántúlon, valamint 

Észak-Magyarországon (egyaránt 0,6%-át), a legnagyobb részét pedig a központi régióban. 

2013-ban az összes K+F-ráfordítás héttizedét, 291,7 milliárd forintot a vállalkozási szektorban 

költötték el, ez 22%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az államháztartási (kormányzati) és 

felsőoktatási szektorok egyaránt mintegy 15–15%-ban részesedtek a ráfordításokból. Az 

állami kutatóintézetekben a 2012. évi összegnél 19%-kal többet, a felsőoktatásban 9,0%-kal 

kevesebb pénzt fordítottak kutatás-fejlesztési célra. A K+F-ráfordítások GDP-hez viszonyított 

aránya 2013-ban (előzetes GDP-adatokkal számolva) 1,44%-ot tett ki. A 2012-es területi 

adatok alapján az egyes régiókban megtermelt GDP 0,6–1,7%-át fordították kutatás-

fejlesztésre, a legkisebb hányadát Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon 

(egyaránt 0,6%-át), a legnagyobb részét pedig a központi régióban. 2013-ban az összes K+F-

ráfordítás héttizedét, 291,7 milliárd forintot a vállalkozási szektorban költötték el, ez 22%-kal 

meghaladta az egy évvel korábbit. Az államháztartási (kormányzati) és felsőoktatási szektorok 

egyaránt mintegy 15–15%- ban részesedtek a ráfordításokból. Az állami kutatóintézetekben a 

2012. évi összegnél 19%-kal többet, a felsőoktatásban 9,0%-kal kevesebb pénzt fordítottak 

kutatás-fejlesztési célra. 

A kutatási és fejlesztési tevékenységre fordított összeget az üzleti szféra, az állami költségvetés 

és különböző külföldi források biztosították. (A nonprofit szervezetek részesedése 

elhanyagolható.) A 420,1 milliárd forintnyi forrás közel felét a vállalkozások finanszírozták, 

túlnyomó hányada (94%-a) a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken jelent meg felhasználható 

forrásként. Az üzleti szféra finanszírozási szerepvállalása azonos volt a 2012. évivel. Az egyre 

inkább háttérbe szoruló állami költségvetés szerepe mérséklődött, így a K+F-források 35%-át 

biztosította. E forrás kétharmada a kutatóintézetek és felsőoktatási kutatóhelyek 

tevékenységét finanszírozta. Külföldi forrásból 69,6 milliárd forint (a források 17%-a) áramlott 

a K+F-szektorba, közel háromnegyede a vállalkozási kutató-fejlesztő helyek működéséhez 
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járult hozzá. A K+F-tevékenység területi különbségei leginkább a versenyszféra innovatív 

tevékenységének eltérő aktivitásából adódik. A kutatás-fejlesztés piacosodása minden régióra 

jellemző. A szektoronkénti megoszlást tekintve a legmagasabb (78%-os) vállalkozási 

ráfordítási aránnyal Közép-Dunántúl és Észak-Magyarország rendelkeztek. Ugyanakkor a 

legalacsonyabb (50%-os) arány Dél-Dunántúlon volt, de országos átlag (70%) alatti értékek 

voltak Észak- és Dél-Alföldön is. E három régióban a nagy múlttal rendelkező felsőoktatási 

központok (Pécs, Debrecen, Szeged tudományegyetemei) kutatóhelyeinek ráfordítási aránya 

volt átlag feletti. 

22. ábra 

A K+F-ráfordítások egy főre jutó összege és a felhasználás megoszlása szektorok szerint, 

2013 

 

Forrás: Dél-Alföldi Régió Fejlesztési Terv 

II.4.2. Kutató-fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok,címek, publikációk, minősítések 

2013-ban országosan 3159 kutatóhelyen folyt tudományos kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos 

munka. A kutatóhelyek 54%-át vállalkozások, 42%-át felsőoktatási intézmények működtették, 

és mindössze 4%-uk állt az állami szféra tulajdonában. A kutatóhelyek fele Közép-
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Magyarországon működött. A vidéki régiókon belül Dél-Alföldön volt a legtöbb (397), Közép-

Dunántúlon a legkevesebb (204) kutatóhely. A tradicionális felsőoktatási központokkal 

rendelkező megyékben (Csongrád, Hajdú-Bihar) az egyetemi K+F-helyek részaránya (56, illetve 

62%) meghaladta a vállalkozások által üzemeltett kutatóhelyekét is. Nógrád megyében 

kizárólag vállalkozási kutató-fejlesztő helyek működtek. A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

munkahelyeken foglalkoztatottak létszáma – teljes munkaidejű dolgozóra átszámítva – 

meghaladta a 38 ezer főt, 6,8%-kal több az előző évhez képest. Észak-Alföld kivételével – ahol 

11%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma – mindenhol létszámnövekedés történt. A 

legdinamikusabban (18%-kal) Nyugat-Dunántúlon gyarapodott a K+F-létszám. A legtöbben 

Közép-Magyarországon dolgoztak kutatás-fejlesztési területen, arányuk az országos létszám 

62%-át tette ki. A többi régió közül – a kutatóhelyek számával összefüggésben – Dél-Alföldön 

volt a legtöbb foglalkoztatott (az összlétszám 9,6%-a). Ugyanakkor Észak-Magyarországon 

mindössze 4,4%-uk dolgozott. A számokban ismét a szegedi tudományegyetem helyzete 

tükröződik, Békés megye kutatóhelyeinek száma és az ott foglalkoztatottak szerint jóval az 

országos átlag alatt vannak. 

A KFI tevékenységet végző ipari parkok regionális eloszlásánál nem találunk akkora 

aránytalanságokat, mint más, KFI-releváns regionális adat elemzésekor, bár a közép-

magyarországi régió Pest megyének köszönhetően ebből a szempontból is első helyen 

található. A legtöbb ilyen ipari park a Közép-Magyarországon, a Dél-Alföldön és Közép-

Dunántúlon található, míg a Dunántúl másik két régiója kevesebb ilyen ipari parkkal 

büszkélkedhet. Ha az ipari parkokban működő vállalkozások számát vizsgáljuk meg, a közép-

magyarországi régió áll az első helyen (398 db, ebből Pest megyében 330 db, míg Budapesten 

68 db). A legkevesebb vállalkozás ezen ipari parkokban az észak-alföldi (117 db) és dél-

dunántúli (115 db) régiókban található Azonban ha az ipari parkokban hasznosítható területek 

nagyságát vizsgáljuk meg, azt láthatjuk, hogy a közép-dunántúli régióban kétszer akkora a 

betelepíthető terület (1203 ha), mint a 2. legnagyobb régióban (Észak-Magyarország 608 ha). 

Érdekesség, hogy ezen mutatóban Közép-Magyarország(negyedakkora területtel, mint a 

Közép-Dunántúl ipari parkjai, mindösszesen 293 ha-ral) csak a dél-dunántúli régiót (207 ha) 

előzi meg. Az akkreditált innovációs klaszterek címet azon klaszterek nyerhetik el, melyek 
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kiemelkedő innovációs- és exportlehetőségekkel rendelkeznek. Jelenleg 21 ilyen klaszter van 

hazánkban, ezek régiós eloszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a Dél-Alföldön (7 db, 

ebből Csongrád 19 megyében 5 db) több ilyen klasztert találunk, mint a teljes Dunántúlon 

(Közép-Dunántúlon 4 db, Dél- Dunántúlon 2 db, míg Nyugat-Dunántúlon egy ilyen sincs). A 

klaszterek átlagos méretét tekintve is le van maradva a Dunántúl (átlagosan 31,8 tag/klaszter) 

a keleti régiókhoz (39 tag/klaszter) és Közép- Magyarországhoz (41,5 tag/klaszter) képest is. A 

Dél-Alföldön jelenleg a következő akkreditált innovációs klaszterek működnek: Szoftveripari 

Innovációs Pólus Klaszter, Goodwill Biotechnológiai Klaszter, PharmacoFood Klaszter, 

Biomassza hasznosítási klaszter, ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari 

Klaszter, Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter, 3P Műanyagipari, 

Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter. 

 

23. ábra 

Kutató-fejlesztőhelyek száma megyénként és régiónként Budapest, illetve a közép-
magyarországi régió kivételével (2011, fő) 

 
Forrás: KSH 
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24. ábra 

Kutató-fejlesztők száma megyénként és régiónként Budapest, illetve a közép-
magyarországi régió kivételével (2011, fő) 

 
Forrás: KSH 

A Közép-Magyarországon kívüli régiókban a teljes hazai kutatói létszámnak mintegy 40%-a 

dolgozik, de még ezen régiók, illetve megyék között is nagy egyenlőtlenségeket találunk. 

Elmondható azonban, hogy nem az ország legfejlettebb területei rendelkeznek a legtöbb 

kutató-fejlesztővel: Csongrádban, Hajdú-Biharban és Baranyában a kutatói létszám 

meghaladja az 1500 főt, míg a régiók között a Dél-Alföld és az Észak-Alföld kutatói létszáma is 

messze felülmúlja a más szempontból igen fejlett Nyugat-Dunántúl hasonló mutatóját. 

II.4.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, minősítések 

A régió kutatóhelyein dolgozó tudományos fokozattal rendelkezőket megyénkénti bontásban 

vizsgálva elmondható, hogy Csongrád megye még a K+F létszámához viszonyítva is nagyon 

nagy súlyt képvisel. Ezt jól mutatja, hogy a régió csaknem minden akadémikusa illetve 

tudomány doktora Csongrád megyében dolgozik. A másik két megyével ellentétben 

megállapítható továbbá, hogy Csongrád megyében a tudományos fokozattal rendelkezők 

száma a kutatók, fejlesztők arányában jóval meghaladja az országos átlagot. Döntően tehát 

Csongrád megyének köszönhető, hogy a régióban tevékenykedik az ország kutatóhelyein 

dolgozó tudományos fokozattal rendelkezők mintegy tizede. 

[AI8] megjegyzést írt: A gazdasági folyamatok regionális 
különbségei, 2013 
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25. ábra 

A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma és aránya a kutatófejlesztő 

helyeken területi egységenként 2010-ben. 

 Forrás: KSH 

A régió kutatóhelyeinek publikációs tevékenységét vizsgálva a tudományos fokozattal 

rendelkezők esetéhez hasonló kép rajzolódik ki. A régióban írják meg az ország kutatóhelyein 

megalkotott tudományos művek mintegy tizedét. Ez a kedvező arány azonban gyakorlatilag 

csak Csongrád megye kutatóinak körében tapasztalható igen magas publikációs aktivitásnak 

köszönhető. 

26. ábra 

A megjelent tudományos művek száma a kutató-fejlesztő helyeken területi egységenként 
2010-ban 
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 Forrás: KSH 

II.4.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 

Az EU által felkért European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 

kezdeményezésére a tagországok többsége nemzeti kutatási infrastruktúra (a továbbiakban 

KI) fejlesztési stratégia kidolgozásába fogott. Az előző kormányzati ciklusban Magyarországon 

is elkezdődött egy „egységes,az Európai Kutatási Térséggel összhangban levő, nemzeti 

kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégia és program” kidolgozása, a feladat megvalósítására 

indított Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) projekt keretében. A 

projektben elkészült az ún. „SKI Regiszter”: a Regiszter 2011 áprilisa óta magyar és angol 

nyelven elérhető a világhálón, 63 Stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrát (SKI), illetve a 

köztük szereplő hálózatokhoz tartozó, összesen 361 egyedi KI adatait tartalmazza. Azóta 

továbblépés történt, bárki jelentkezhet, hogy szerepeljen a kutatási infrastruktúrák között. A 

NIH KFI Obszervatórium által vezetett kutatási infrastruktúra regiszter alapján az országban 

nyilvántartott stratégiai kutatási infrastruktúra (SKI) címre javasolt kutatási infrastruktúrák 

megoszlása azok főtudományai alapján.  

27. ábra 

Kutatási infrastruktúrák megoszlása tudományágak szerint 
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Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal: NEKIFUT 

Mint látható, a három kutatócsoport által érintett területen Budapesten kívül is van stratégiai 

kutató bázis, de ezek száma rendkívül alacsony. A szociológiai tanulmányok egyetlen kiemelt 

stratégia kutatóhelye azonban a fővárosban található. 

A természet- és műszaki tudományok a szakterületek szempontjából rendkívül sokfélék, és 

igen gyakran átfedésben állnak az élettudományok bizonyos szakterületeivel. Ugyancsak igen 

széttagolt – mind jellegük, mind méretük szempontjából – a tudományterülethez tartozó 

kutatói infrastruktúrák spektruma, ráadásul néhány kivételtől (pl. csillagászat, részecskefizika) 

eltekintve egyrészt szinte minden szakterület sokféle kutatói infrastruktúrát használ, másrészt 

a legtöbb kutatói infrastruktúrák -típus is többféle (akár még élet- sőt humántudományi, pl. 

régészeti) szakterület szolgálatába állítható. Jóllehet a természet- és műszaki tudományok 

területén a kutatást egyre inkább gazdasági és társadalmi kihívások motiválják, és ennek 

megfelelően a súlypont a fizikai és kémiai alapkutatásról egyre inkább az anyagtudományi, 

műszaki, nanotechnológiai, energetikai, környezettudományi, infokommunikációs, sőt az 

élettudományokkal összefonódó interdiszciplináris területekre helyeződik át, az ezeket a 

célokat szolgáló kutatói infrastruktúrák alapvetően fizikai jellege megmarad. 
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A társadalom- és humántudományok területe a diszciplínák, szakterületek számát tekintve 

nagyon széttagolt, a kutatási infrastruktúrák felől nézve azonban jóval egységesebb a kép. A 

múlt és a jelen elemzéséhez az internet korában elsősorban az írott és beszélt szövegek 

értelmezett feldolgozására, továbbá jól rendezett, könnyen elérhető adatokra, minél 

teljesebb adatbázisokra van szükség, akár a kultúra vizsgálata, akár egy szakpolitikai javaslat 

megalapozása a cél. Az számít ezen a területen kutatási infrastruktúrának, ami ilyen adatok 

előállítását, digitalizálását, rendszerezését, adatbázisba rendezését, illetve hozzáférhetővé 

tételét és értelmezését segíti. A kutatási infrastruktúrák minél szélesebb körű számbavétele 

kiemelten fontos annak érdekében, hogy a hazai kutatási infrastruktúra roadmap 

elkészülhessen és naprakész legyen. Ezért a NEKIFUT-ot olyan irányban fejlesztik, hogy 

szerepeljenek benne a vállalkozások kutatási infrastruktúrái valamint az államilag 

finanszírozott infrastruktúrák is teljes körűen. A cél nem csak a számbavétel, hanem az 

együttműködés szervezése, a kapacitások, eszközök, technológiák megosztása, 

koncentrációja, virtuális kutatóintézetek létrehozása, vállalkozói alapítású, vagy 

vállalkozásokkal partnerségben létrehozott technológiai centrumok fejlesztése. 

A hálózatosodás elősegítése, a szétaprózott kutatóhelyek egységekbe tömörítése, a szinergiák 

kiépítése érdekében történik, ennek eredményeképpen várható az is, hogy helyi szinten is 

létrejönnek olyan kutatás-fejlesztési szolgáltatások, amelyeket a campus eddig a 

hálózatosodás hiánya miatt nem tudott nyújtani, ezzel párhuzamosan pedig a kihasználtság 

növekedése is várható. A kutatócsoportok természetesen részét képezhetik, ahol lehetséges, 

a vállalkozói, vagy vállalkozások részvételével alapított technológiai és innovációs 

központoknak, infrastruktúráknak is. Az infrastruktúrák kizárólagos használata helyett a 

nyitottság kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, ami egyébiránt a hálózatosodás előfeltétele is. 

Ez, mint láttuk, uniós szinten is alapvetés, ahhoz, hogy kutatási térség alakuljon ki, a nyitott 

infrastruktúra használat elengedhetetlen és – hacsak valamilyen különleges ok (pl. 

nemzetbiztonság, adatvédelem) nem indokolja – nyilvánosan elérhető szabályzatban rögzített 

feltételek teljesülésekor egyenlő eséllyel kell, hogy nyitottak legyenek a felhasználók számára. 

A kutatási infrastruktúrák fejlesztésének általános elve, hogy a nemzetközi kiválóságra való 

törekvés jegyében azok a kutatási infrastruktúrák, melynek a tudományterületük 

vonatkozásában lényeges nemzetközi kapcsolódási lehetőségük van, a fejlesztéseknél illetve 
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felújításoknál megkapják azt a támogatást, amely a csatlakozáshoz szükséges. A csatlakozás 

nem egyszerűen „tagdíjat” jelent, annak lehetőségeit a legteljesebb mértékben ki kell 

használnia az adott infrastruktúrának. Ez jellemzően vagy az infrastruktúrát használó kutatók 

létszámának növekedésében vagy az infrastruktúrához köthető publikációk számának 

növekedésében kell, hogy megjelenjen, illetve, ahol értelmezhető, ott a kutatáshoz 

kapcsolódó szabadalom is lényeges. Az egyes infrastruktúrákat sokkal inkább 

tudományterületi, tágabban pedig a hazai és nemzetközi kutatói infrastruktúra-hálózat 

részeként kell figyelembe venni, arra a kérdésre válaszolva,hogy az adott infrastruktúra vagy 

tudományterület miként járul hozzá az együttműködésekhez akár tudományos akár vállalati 

oldalon. Azon projektek, amelyekben az infrastruktúrák partnerei lehetnek a vállalati 

szektornak K+F projektben mindenképpen kiemelt támogatást kell, hogy kapjanak. Ezt 

célszerűen úgy lehet végrehajtani, hogy adott kutatási projektek abban az esetben részesülnek 

támogatásban, ha a kutatási infrastruktúra és a vállalkozás szinergiát alkotva tud 

együttműködni a sikeres végrehajtás érdekében. Figyelembe véve, hogy bizonyos 

tudományterületek infrastruktúrái gazdaságilag nem hasznosíthatók közvetlenül, ugyanakkor 

komoly tudományos jelentőségük van (ami áttételesen akár gazdasági hasznot is 

eredményezhet később), javasolt ezen infrastruktúrákat nem annyira, mint a közvetlen 

gazdasági eredményt elérő infrastruktúrákat figyelembe venni, inkább a tudományos 

kiválóság mentén a kutatói létszám (felhasználók) illetve publikációk mentén mérni és 

megítélni őket. A kérdésben a fő tudományterületek mindegyike érintett kisebb-nagyobb 

mértékben. 

 

II.4.4. Pályázati források felhasználása 

28. ábra 

A pályázatok megítélt összegeinek regionális megoszlása 2008-2012 első negyedéve között 
(%) 

 

[AI9] megjegyzést írt: Kutatási infrastruktúrák 
Magyarországon 
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Forrás: NIH 

Az innovációs forrásabszorpció tekintetében a Dél-Alföld régió teljesítménye az egyik legjobb 

a régiók között. A források több formában érkezhetnek az innovációban érintett szereplők 

számára. Az egyik nagy jelentőségű forrás lehetőséget a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap biztosítja. A KTI Alap kifizetéseinek idősorát tekintve elmondható, hogy a vizsgált időszak 

egésze alatt a legtöbb kifizetés a Közép-Magyarországi régióhoz kapcsolódik, és általában a 

kifizetések volumene négyötszörösét teszik ki a következő régió kifizetéseinek. A Dél-Alföld 

régióban kezdeményezett kifizetések nagysága általában a régiók között a második 

legnagyobb. 

29. ábra 

KTIA támogatások regionális megoszlása 2004-2011 között (millió Ft-ban) 
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Forrás: NIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A régió innovációs rendszerének szereplői, mint lehetséges 

partnerek 

 

[AI10] megjegyzést írt: Dél-Alföld Intelligens Innovációs 
Szakosodási Stratégiája 
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A Központi S3 Munkaszervezet útmutatása alapján a megyékben is létrejöttek a helyi 

munkaszervezetek, munkájukat a megyei kormányhivatalok segítik, munkájában a megyei 

önkormányzatok is résztvesznek. A munkaszervezetek megbízott szakértők vezetésével 

közösen végzik azt a szervező munkát, amely a helyi érintettek mozgósítását és bevonását 

biztosítja. A megyék feladata az, hogy valamennyi érintett bevonásával a szakosodási 

irányokat helyi, térségi tapasztalatokból kiindulva, a résztvevők saját tudására, információira 

építve megalapozzák. Az intelligens szakosodás kialakítása során olyan ágazatokat, 

szakterületeket, módszereket, technológiákat, eszközöket kell a megyéknek felvonultatniuk, 

amelyek a térség tartós és eredményes K+I fejlődését jelölheti ki. Ennek kiindulása lehet már 

meglévő tapasztalat, tudás, infrastruktúra, de tartalmazhat tudatos kockázatvállalást is. A 

megyei munkaszervezetek résztvevői: 

 tudásbázisok képviselői: egyetemek, kutatóintézetek, platformok, klaszterek, 

technológia transzferszervezetek, inkubátorok 

 civil szervezetek, kamara 

 vállalkozók: start-up és spin-off cégek, innovatív KKV-k, jelentős kutatási portfolióval 

rendelkező nagyvállalatok 

 befektetők: kockázati tőkebefektetők, üzleti angyalok, mentorok 

 megyei önkormányzatok 

 kormányzati oldal, amely elsősorban adminisztratív (szervezési, dokumentációs) 

feladatokat lát el. 

A létrejövő teamek szempontjából elsődleges szempont a nemzetközi kutatók, kutatási 

bázisok elérése, kutatóik bevonása közös projektekbe. A campusok területi adottságából és 

együttműködési hagyományaikból adódóan, preferáltak a határ menti kutatókkal, 

kutatóhelyekkel, egyetemekkel, intézményekkel való szoros együttműködések. A múltban 

már kialakultak kutatási kapcsolatok más európai kutatókkal, kutatóbázisokkal. Ezen köröknek 

a bővítése az új kutató teamek kialakításánál is fontos cél. 

[AI11] megjegyzést írt: Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia 
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A finanszírozás, a gazdasági hasznosulás, kiemelten a helyi hasznosulás, a régió erősítése, a 

térségi megtartó erő növelése szempontjából a kutatás-fejlesztés és innovációs igények 

felmerülése, az együttműködések katalizátor hatásai miatt a következő célcsoportokat kell 

figyelembe venni: 

- Már meglévő és új üzleti partnerek (vállalatok, kkv-k, intézmények), melyek 

közreműködésükkel nem csak a kutatás folyamatában vesznek részt, hanem szerepet 

játszanak, a kutatási eredmények gazdasági kipróbálásában, a produktumok 

beépülésébe a gazdasági élet számos területén. 

- Így a tudástranszfer folyamatok hatékonysága érdekében fontos célcsoportok a 

különböző aspektusból szerveződő üzleti hálózatok, klaszterek tagjai is. 

- Az érdekvédelmi szervezetek, kamarák, vállalkozásokat összefogó és összekötő 

szervezetek és intézmények szintén a K+F+I tevékenység közvetett célcsoportjai. 

 

III.1. A régió vállalkozásainak helyzete 

 

A regisztrált vállalkozások száma tendenciájában valamennyi régióban nőtt. Az ezredforduló 

óta a legintenzívebb növekedés Észak- és Dél-Alföldön történt, ami az őstermelők magas 

alföldi koncentrációjának a következménye. A társas vállalkozások száma ugyanakkor Közép-

Magyarországon és Közép-Dunántúlon bővült a legnagyobb mértékben 2000–2013 között. 

2013. december 31-én minden régióban több vállalkozást tartottak nyilván, mint egy évvel 

korábban. 

30. ábra 

Regisztrált gazdasági szervezetek 2013 végén 
     

Megye, régió 

Gazdasági szervezet  Társas Önálló Nonprofit 
szervezetek Ezer lakosra jutó 

vállalkozás összesen 
az előző év 
végi %-ában 

vállalkozások 

aránya, % 

Budapest 431 685 101,8 56,5 34,6 8,6 225 

Pest 199 573 102,2 45,9 48,3 5,1 154 

Közép-Magyarország 631 258 101,9 53,2 38,9 7,5 196 
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Fejér 61 059 100,4 31,0 61,6 6,6 135 

Komárom-Esztergom 43 912 101,0 34,4 56,4 8,4 133 

Veszprém 56 967 100,4 23,7 66,7 8,4 148 

Közép-Dunántúl 161 938 100,5 29,3 62,0 7,7 138 

Győr-Moson-Sopron 76 302 100,9 27,2 64,6 7,4 155 

Vas 42 586 101,2 22,6 68,3 7,7 152 

Zala 53 563 100,0 21,5 70,0 7,3 175 

Nyugat-Dunántúl 172 451 100,7 24,3 67,2 7,4 160 

Baranya 63 908 100,1 28,2 61,6 8,6 153 

Somogy 61 138 101,5 18,7 73,3 6,8 178 

Tolna 37 756 100,4 20,5 70,7 7,5 151 

Dél-Dunántúl 162 802 100,7 22,9 68,1 7,7 161 

Borsod-Abaúj-Zemplén 83 122 100,1 26,7 63,1 8,7 111 

Heves 51 923 101,1 21,6 70,4 6,9 157 

Nógrád 26 147 101,2 19,5 69,8 8,7 118 

Észak-Magyarország 161 192 100,6 23,9 66,5 8,1 124 

Hajdú-Bihar 101 339 102,0 21,3 72,7 5,4 177 

Jász-Nagykun-Szolnok 55 415 101,3 20,5 72,8 5,8 135 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 120 185 101,1 14,1 81,3 3,7 204 

Észak-Alföld 276 939 101,4 18,0 76,4 4,8 176 

Bács-Kiskun 103 256 100,4 21,8 72,9 4,7 189 

Békés 69 854 100,9 13,7 80,8 4,8 186 

Csongrád 83 444 100,6 20,8 72,1 6,4 190 

Dél-Alföld 256 554 100,6 19,2 74,8 5,3 189 

ÖSSZESEN 1 827 692 101,2 32,8 59,5 6,8 171 

 
Forrás: KSH 

 

A legnagyobb mértékben (2,1, illetve 1,5%-kal) Közép Magyarországon és Észak-Alföldön 

bővült a vállalkozói szféra. A többi régióban 0,6–0,8% közötti volt a növekedés üteme. Az 

emelkedést az önálló vállalkozói kör bővülése okozta, miközben a társas vállalkozások száma 

csak Közép-Magyarországon haladta meg a 2012. végit. Feltűnó azonban, hogy Békésben 

rendkívül magas az önálló, egyéni vállalkozók száma, ami nagyrészt a mezőgazdasági 

őstermelők számának növekedéséből fakad, vagyis egyre erőteljesebben kidomborodik a 

térség mezőgazdasági jellege. 

31. ábra 

Az őstermelők aránya a regisztrált vállalkozásokon belül 2013 végén 
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Forrás: KSH 

Közép-Magyarország gazdasági erejét jelzi, hogy 2013-ban a legnagyobb árbevételt elérő 500 

magyarországi vállalkozás közül 218 budapesti, további 72 Pest megyei székhelyű volt, vagyis 

ezeknek a szervezeteknek az 58%-a Közép-Magyarországon koncentrálódott. Nyugat- és 

Közép-Dunántúlon az 500 vállalkozás 7,4–12%-át jegyezték, így a három legfejlettebb 

régióban összességében 77%-uk összpontosult, ami magasabb arány, mint az összes társas 

vállalkozásból való részesedésük (71%). A Dunától keletre fekvő régiók külön-külön az 500-as 

listán szereplő cégek 6,6–7,0%-át adták, Dél-Dunántúl súlya pedig mindössze 2,4% volt. A 

területi különbségek a realizált árbevétel alapján még markánsabbak. A Top 500 vállalat összes 

(2013. évi) árbevételének a 64%-át közép-magyarországi (azon belül 53%-át budapesti) 

szervezetek állították elő. A fejlettebb dunántúli régiók súlya 7,2–10, Észak-Magyarországé, 

valamint az alföldi térségeké 4,5–6,1% volt. A legalacsonyabb részarányt ez esetben is Dél-

Dunántúl képviselte (2,2%). 

 

III.1.1 KFI tevékenységek mutatószámai, ipari parkok 

Egy régió innovációs tevékenységének vizsgálata során a kutató- fejlesztő helye mellett a 

vállalkozások ilyen irányú tevékenységét is meg kell vizsgálni. Az innovatív vállalkozások 

definiálása azonban nehéz feladat és komoly értelmezési kérdés. Elsősorban azokat a 

[AI12] megjegyzést írt: A gazdasági folyamatok regionális 
különbségei, 2013 
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vállalkozásokat tekinthetjük innovatívnak, akik jelentős kutatás-fejlesztési, illetve innovációs 

tevékenységet folytatnak, vagy az innovációs eredményeik széles körben elismertek. A 

legutolsó hivatalos felmérés szerint 2004 és 2006 között a régió innovatív vállalkozásainak 

aránya 16 % körül mozgott (KSH 2009). Az innovációs együttműködések tekintetében a Dél-

alföldi régió vállalkozásai legnagyobb számban a szállítóikkal és ügyfeleikkel működnek együtt 

és viszonylag alacsony (15,6 %) a felsőoktatási kutatóhelyekkel való együttműködések aránya, 

ami meglepő a régió K+F tudásbázisát és adottságait tekintve (KSH 2009). 2008-ban a 

vállalkozások 28 százaléka valósított meg közös innovációs tevékenységet más 

partnerintézménnyel, melyek zömében más vállalatok, illetve kutatóintézetek és felsőoktatási 

intézmények voltak. 

 Az együttműködések területi megoszlását vizsgálva ezek túlnyomórészt magyarországi, 

viszont nem a régióra koncentrálódó kooperációk voltak. Összességében elmondható, hogy a 

régió innovációs erősségei csak részben épülnek a régióban keletkező kutatás-fejlesztési 

eredményekre és kutatói bázisra. A régióban a vállalkozói és a kutatói szféra együttműködések 

aránya igen alacsony, a kkv-k innovációs teljesítménye pedig gyengének mondható. Alacsony 

az egyetemek és kutatóintézetek tudományos eredményeit hasznosító spin-off jellegű 

vállalkozások száma, az egyéb vállalkozások pedig kevéssé támaszkodnak a felsőoktatási és 

kutatóintézetek információira.  

A régióban térben elválik a tudás-teremtési és tudás-kiaknázási képesség, tehát a térség 

vállalatai vélhetően nem a formalizált tudás-teremtési rendszeren belül (egyetemeken és 

kutatóintézetekben) megtermelt tudásra alapozzák innovációs tevékenységüket.) 

III.1.2. Akkreditált innovációs klaszterek 

Jelenleg  Magyarországon 17  klaszter  rendelkezik  akkreditációs  címmel,  melyből  3 a Dél-

alföldi Régióban található. A régió innovatív klaszterei az energetika, a biotechnológia és a 

szoftveripar  köré  szerveződtek. A MAG Klaszterfejlesztési  Iroda  által  készített  a  magyar 

klaszterfejlesztés 3 évét vizsgáló tanulmány is ezen klaszterek  elemzésére épül. Az elemzés 

során összesen  10  akkreditált  klaszter  fejlődését  és  innovációs  tevékenységét  vizsgálták, 

melybe bevonásra került az alábbi három Dél-alföldi Régióban működő klaszter is: 

 ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 
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 Goodwill Biotechnológiai Klaszter 

 Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

A klaszterek innovációs tevékenységének vizsgálatakor a fent említett mutatók közül hármat 

elemeztek részletesebben:A klasztertagok által birtokolt iparjogvédelmi oltalmak számát, a 

klaszter megvalósult K+F+I pályázatainak számát és a K+F adókedvezményt igénybevevő 

tagvállalatok árbevételének arányát (MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2012). A vizsgálatba 

bevont klaszterek 2010-ben összesen 129 iparjogvédelmi oltalmat birtokoltak, melyből 40a 

Dél-alföldi Régióhoz köthető. támogatott K+F+I pályázatok számát tekintve, a régió klaszterei 

összesen 29 pályázatprojektet bonyolítottak le, a vizsgált klaszterek által összesen 

lebonyolított  42-ből.Ezeknél  a  pályázatoknál  jellemzően  nagyobb  arányban képviseltetik 

magukat  a  kis-és  középvállalkozások. 

32. ábra 

Innovációs klaszterek teljesítménye 

 

Forrás: MAG Zrt 

 

 

 

 

[AI13] megjegyzést írt: Kovács L 
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IV. A Szent István Egyetem innovációs stratégiája 

 

A Szent István Egyetem a K+F+I tevékenységében az alábbi főbb területekre összpontosítja 

erőit: 

 az állategészségügyre, különös tekintettel annak élelmiszerbiztonsági vetületeire,  

 a fenntartható, környezetkímélő, egészséges élelmiszer alapanyagot biztosító 

 mezőgazdasági technológiák kutatására-fejlesztésére,  

 a megújuló energiaforrások hasznosítására, energiatakarékos technológiák 

fejlesztésére a 

 mezőgazdaságban és a vidéki környezetben,  

 a fenntartható fejlődés megvalósítására az agrárgazdaságban és a vidékpolitikában,  

 a határmentiséggel összefüggő komplex társadalmi és gazdasági kutatásokra,  

 a környezetegészségügyre és az egészségiparra,  

 a nevelésügy nemzetstratégiai kérdéseire  

 a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás ügyére, valamint  

 a természetes és az épített környezet tervezésére, kivitelezésére és biztonságos 

 fenntartására. 

A kutatások az egyetem hét nagy szervezeti egységének keretében folynak, a karok 

szervezésében,de az egyetemi integráció szellemében karközi együttműködések épülnek ki, s 

programok mentén szervezett csoportok dolgoznak a nagyobb léptékű témákon 

 

 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

82 
 

IV.1. Békéscsaba 

IV.1.1. Kutatói körkép 

A békéscsabai campuson kihelyezett gépészmérnöki képzés folyik. A kutatási- és tudományos 

stratégia jelszava a „Szinergia a gépészetben és mezőgépészetben”. A „Szinergia” koncepció 

keretében a kar összhangot teremt K+F stratégiája, infrastrukturális beruházásai és személyi 

hátterének fejlesztése között. Ez a szemléletmód biztosítja a kutatási eredmények 

megjelenését az oktatásban, az oktatók és kutatók tudományos előre menetelének szakmai 

hátterét, segíti a Kar akkreditációját, eredményeivel a Kar a műszaki fejlesztés és innováció 

jelentős tényezőjévé válik vállalati versenykörnyezetben is, és nem utolsó sorban potenciális 

jövedelemtermelő tevékenységet is jelent. A Gépészmérnöki Kar elsősorban az 

energiatakarékos, környezetbarát műszaki megoldásokra helyezi a hangsúlyt, melynek 

keretében a fenntartható műszaki fejlődés, a környezet védelme, a megújuló energiák 

hasznosítása, az ezt kiszolgáló gépszerkezetek fejlesztése áll a középpontban. E stratégia 

mentén a Kar nemzetközi együttműködéseket alakított ki, kutatási projekteket hozott létre, 

nemzetközi szinten elismert eredményeket ért el, valamint egy jelentős nemzetközi 

érdeklődést kiváltó konferencia sorozatot indított el. 

IV.1.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, 

minősítések 

Békéscsabán erős gazdasági campus működik, emellett kezdődött meg a kihelyezett gépészeti 

oktatás is. Az oktatók között a legmagasabb tudományos fokozat az egyetemi tanár, a kutatók 

kétharmada főállásban dolgozik. A kutatásban részt vesznek, illetve élő kutatási 

kapcsolatokkal rendelkeznek.  A kérdőívek szerint elsősorban hazai kutatási kapcsolatokkal 

rendelkeznek, a külföldi kapcsolatok nem jellemzőek.  

Külföldi és hazai partnerekkel egyaránt kialakítanának új kapcsolatokat, de az intézményi 

szféra nem vonzza a következő kutatások során az itt dolgozókat. Itt a legmagasabb a 

publikációk száma, több mint 300, viszont rendkívül magas a koncentráció, vagyis egyéni 

kiugró tudományos tevékenységet mutatnak a kérdőívek. Szintén magas a tudományos 

előadások, elsősorban a hazai előadások száma, ami hasonló tendenciát mutat, mint a 

[AI14] megjegyzést írt: (K+F+I) Stratégiája - Szent István 
Egyetem 
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megjelent tudományos munkák száma, rendkívül nagyfokú koncentrációt. A külföldi részvétel 

ebben az esetben sem jellemző. 

 

IV.1.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 

 alaptudományi modul: (Matematikai modellezés, mezőgazdasági, ökonómiai, 

 élelmiszertechnológiai alapok). 

 Környezettechnikai modul:(Környezetterhelés csökkentése, környezetkímélő és 

 energiahatékony technológiák fejlesztése az ember épített és természeti 

környezetében). 

 energetikai modul (Megújuló energia rendszerek fejlesztése és használata, 

ökonómiai, 

 élelmiszertechnológiai alapok, motorok). 

 Informatikai modul (Mérnökinformatikai eszközök kihasználása és fejlesztése, 

 élelmiszertechnológiai alapok, alkalmazott informatika). 

 szerkezettani modul (Anyagtudományi, szerkezettani kutatás, gyártás- és 

karbantartási technológiák). 

 mezőgépészeti modul -biosystems engineering- (Mezőgazdasági gépek és 

technológiák fejlesztése, Biológiai alapanyag előállítás korszerű módszerei) 

IV.1.4. Pályázati források felhasználása 

A kutatási- és tudományos stratégia következetes továbbvitelének, fejlesztésének indikátorai 

a elnyert hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek, ipari fejlesztési megbízások, 

kutatás-fejlesztési együttműködések száma. A gépészeti és mezőgépészeti kutatáshoz 

kapcsolódó szinergiák előmozdítása érdekében, a gépészmérnöki kar a 2008-2011 közötti 

időszakban 2,5 milliárd Ft értékű fejlesztést hajtott és hajt végre. 
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IV.2. Gyula  

 

Egészségtudományi Campus 

IV.2.1. Kutatói körkép 

 

A gyulai campus meghatározó kutatási-fejlesztési témának tartja az egészséges táplálkozást és az 

ahhoz szükséges versenyképes új élelmiszeripari termékek előállítását. A megvalósítás konkrét formája 

olyan klaszter- elven működő tudományos-innovációs központ, amely hozzájárul az érintett 

térségekben a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Az intézet társadalomtudományi 

profiljához kapcsolódik a rendszerváltást követő társadalmi változások hatásainak tanulmányozása. A 

Dél-alföldi Régió 2007-2013 közötti időszakra megfogalmazott operatív programja szerint a régió 25 

statisztikai kistérsége közül hét tartozik az ország 48 leghátrányosabb kistérsége közé. 

A helyzetelemzés tükrében megállapítható, hogy az időskorúak körében végzendő 

egészségfejlesztés, egészségnevelés és betegségek során a rehabilitáció szinte létkérdésként 

kezelendő. Az egészségfejlesztés olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy 

fokozzák kontrolljukat egészségük felett, illetve javítsák azt. A jóllét állapotának elérése 

érdekében az egyén vagy csoport legyen képes azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, 

kielégíteni szükségleteit és / vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal.”  

Krónikus betegségben (elsősorban daganatos illetve kardiovaszkuláris betegségek) során a 

betegek fizikai illetve mentális rehabilitációja Magyarországon, ezen belül is az elmaradott 

térségekben még nagyon kezdetleges.  

Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a 

pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás terápia, valamint a gyógyászati segédeszköz-ellátás és 

ezek használatának betanítása is. A fizioterápia a természeti energiákkal végzett gyógykezelés, 

melynek legfontosabb része a mozgásterápia, mely más tevékenységekkel nem pótolható. Az 

idősek esetében a prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció nehezen választható el egymástól. 

A hosszabb kórházi vagy akár otthoni fekvés is veszélyes lehet az idős ember számára. Az 

[AI15] megjegyzést írt: (K+F+I) Stratégiája - Szent István 
Egyetem 
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egészségnevelés, betegoktatás igen fontos része a prevenciónak, a gyógyításnak és a 

rehabilitációnak is.  

IV.2.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, 

minősítések 

Gyula bizonyos szempontból előnyösebb helyzetben van a másik két campusnál, itt a 

legmagasabb a válaszadók között a főállású oktatók száma. Szintén magas a megjelentetett 

hazai publikációk száma, de itt is jellemző, hogy viszonylag kevés kutató jut a megjelent 

tudományos közlemények nagyobb része, vagyis túl nagy a koncentráció.  Itt rendelkeznek a 

legtöbben tudományos fokozattal és magas a PhD hallgatók száma is, legalábbis a válaszadók 

körében. Elsősorban a hazai publikációk a jellemzőek, nem véletlenül, a nemzetközi 

tendenciák is azt mutatják,a  természettudományokkal és mérnöki tudományokkal 

ellentétben rendkívül nehéz a társadalomtudomány művelőinek helyzete, átlagosan mindig 

kevesebb publikációt mondhatnak magukénak a szakterületen található viszonylag kevés 

tudományos folyóirat miatt.A tudományos kutatásokban való részvételre adott válaszok itt 

mutatják a legnagyobb aktivitást, és itt hajlandóak a legtöbben bekapcsolódni újabb 

kutatásba, vagyis itt is megtalálható az a humán erőforrás, ami az innováció egyik hajtóereje 

lehet. Ugyanakkor azzal is számot kell vetni, hogy elsősorban regionális együttműködés 

keretében belül képzelhető el az előrelépés, legalábbis véleményünk szerint, mert a 

személyes interjúk alapján kiderült, nem áll rendelkezésre semmiféle infrastruktúra, 

ugyanakkor az itt dolgozók széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Az elöregedő, olykor 

elszegényedő mikro-régió viszont jó pilot programként szolgálhat nemzeti szintű 

szociálpolitikai intézkedések tesztelésére, vagyis elsősorban országosan szinten lenne 

érdemes kutatásait propagálni, tanulmányait, kutatásait a nemzeti stratégiába beépíteni. 

Ehhez viszont szükség lenne egy erőteljes jó értelemben vett promócióra, ezért feltétlenül 

érdemes lenne a kutatók mobilitását elősegítő pályázatok révén pénzügyi forrás találni, 

valamint  bekapcsolódni a nemzeti tervezési folyamatokba. 

IV.2.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 

A gyulai campus szakmai profilja több fontos kutatási területtel összekapcsolható 

(környezetegészségügy, élelmezés, életviteli változások, stb.), de elsősorban a formálódó 

[AI16] megjegyzést írt: Mészáros Lászlóné 
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egészségipar ígér az intézet számára stratégiai együttműködési lehetőségeket. A gyulai 

campus meghatározó kutatási-fejlesztési témának tartja az egészséges táplálkozást és az 

ahhoz szükséges versenyképes új élelmiszeripari termékek előállítását. A komplex 

tevékenység részét képezi az egészség megőrzését és helyreállítását szolgáló 

egészségturizmus kutatása-oktatása és olyan akkreditált hálózatok létrehozásában való 

közreműködés, amelyek garanciákat biztosítanak az egészségfinanszírozási befektetések és 

szolgáltatások hatékonyságára és megtérülésére. 

 

IV.3. Szarvas 

IV.3.1. Kutatói körkép 

 

A campus közel 25 éve foglalkoznak környezetgazdálkodással, az 1980-as évek elejétől kezdődött el a 

szennyvíz-kezelés és - elhelyezés, az ökológia, az energiagazdálkodás, a távérzékelés és a 

környezetvédelem oktatása. Az 1992/1993-as tanévtől Magyarországon itt indult el elsőként a 

környezetgazdálkodási agrármérnök képzés. A hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés 

(FSZ) 1997-ben PHARE támogatással indult, ma már államilag finanszírozottként működik. A szarvasi 

felsőoktatás történelmi múltjára, eredményeire, lehetőségeire alapozva is alkalmas arra, hogy a 

régióban hosszú távon is nagy jelentőséggel bíró oktatási-kutatási-fejlesztési-szakképzési-

szaktanácsadási központ legyen. A K+F tárgyi feltételei egyrészt adottak (kísérleti telep, kertészeti 

bemutató tenyészkert, mintafarm tanüzem, laboratóriumok könyvtár), másrészt érdemi fejlesztést 

igényelnek illetve a gazdasági partnerekkel együtt biztosíthatóak. 

A megújuló energiaforrások hasznosítása, illetve az energiahatékonyság javítása és az azokhoz 

kapcsolódó a kutatás-fejlesztési tevékenységek a hazai gazdaság hosszú távú versenyképességét 

jelentős mértékben tudják javítani. A geotermikus potenciál nemzeti kincs, ezért hazai alkalmazásuk 

és fejlesztésük, valamint részben stratégia készletként való kezelésük indokolt. A mezőgazdasági 

termelésben nem hasznosítható területek erdősítése illetve energetikai célú ültetvények telepítése – 

a fenntarthatósági kritériumok fokozott figyelembevétele mellett – környezetvédelmi és társadalmi 

szempontból is hasznos földhasznosítási alternatívát jelent, ami egyben helyi energiahordozó 

termelésre, így az energiaszegénység mérséklésére is lehetőséget nyújt – az egyéb célra hasznosítható 

megújuló nyersanyagok mellett.  

[AI17] megjegyzést írt: (K+F+I) Stratégiája - Szent István 
Egyetem 
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A lokális adottságok kihasználása, különösen a biomassza termékláncon alapuló zöld áruk és 

technológiák exportja a magyar gazdaság teljesítményét növelheti, amennyiben megfelelő képzési, 

ipari és innovációs tudásbázis kerül kiépítésre.  

A víz a természeti erőforrások egyik eleme, Magyarország nemzeti vagyonában a földdel együtt 

meghatározó jelentőségű. A víz mind a gazdaság számára szükséges elsődleges nyersanyag, mind a 

társadalom számára létfeltételi elem. A víz ugyanakkor (mennyiségi, minőségi) korlátozottságánál 

fogva olyan természeti erőforrás, amelynek újratermelődési feltételeinek biztosítása az állam alapvető 

feladata stratégiai jelentőségénél fogva egyrészt annak használata, másrészt védelme tekintetében.  

 

IV.3.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, 

minősítések 

Szarvason az ott dolgozók többsége adjunktus, vagy tanársegéd, legalábbis a visszaküldött kérdőívek 

szerint, ami jelentheti azt is, létezik egy kifejezetten fogékony fiatal kutatói csoport ezen a campuson. 

A válaszadók között itt volt a legmagasabb a műszaki tanárok és PhD hallgatók részesedése az össz 

válaszadó közül, ami szintén erősíti ezt a feltételezést. Főállásban dolgozik a kutatók több mint fele,  

a PhD fokozattal rendelkező aránya 25 százalék volt. A hazai publikációk száma ugyan elmarad 

abszolút számban a másik két campuson mérttől, viszont itt a legmagasabb az egy főre jutó átlag,  

viszont itt a legmagasabb a külföldi publikációk száma és a második legmagasabb a külföldön tartott  

előadások száma. 

 

IV.3.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 

 

A vizes szakma fejlesztésének számos eleme adott Szarvason: Halászati és Öntözési Kutatóintézet 

(HAKI), Körös-Maros Nemzeti Park, Szarvas-Fish Kft., Szarvasi Agrár Zrt., Innoflex Kft., liziméter telep, 

meteorológiai állomás, 27 km hosszú holtág, Turizmus-vendéglátás, víz-biológia, halászat 

halgazdálkodás. Az Európai Unió 2009/28 EK irányelve a megújuló energiafelhasználás teljes 

vertikumára írt elő kötelező vállalásokat a tagországok számára. Az EU átlagára nézve cél a bruttó végső 

energiafelhasználáson belül 20%-os, és ezen belül a közlekedésben 10%-os megújuló energia részarány 

elérése 2020-ra.  

Az igényfelmérés gyakorlatilag egyértelműen a H2020, illetve a Smart City3 projekt fejlesztési irányait 

mutatja, az itt tapasztalt humán erőforrás rendelkezésre állása, valamint az eddigi tudományos 

[AI18] megjegyzést írt: (K+F+I) Stratégiája - Szent István 
Egyetem 
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teljesítmény egyértelműen mutatja, hogy az új  kutatócsoportok létrehozásakor erőteljesen támogatni 

lenne érdemes a Szarvason folyó tudományos munkát a már leírt igényrendszer mentén. .így 

véleményünk szerint a szarvasi campus fejlesztése ígéri a kitörési pontot nemcsak a város, hanem a 

megyei K+F+I stratégia számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Regionális K+F+I tevékenység fejlesztése 

Az eddigi elemzések alapján egyértelműen a dél-alföldi, és ezen belül a békés megyei mini 

régió K+F tevékenységéhez forráshoz az Európai Unió különböző alapjaiból juthat., amelynek 

részét képezi az S3 dél-alföldi részprogramja. Ennek alappillére a H2020 keretprogram, amely 

[AI19] megjegyzést írt: (K+F+I) Stratégiája - Szent István 
Egyetem 
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a korábbiaktól eltérő módon, más feltételrendszerrel és megtérülési, hasznosulási 

elvárásokkal hirdeti meg projektjeit. A sikeres szereplés a forráshoz jutás alapvető feltétele, a 

részletek ismerete, azok alkalmazása a kutatás megkezdésekor is megkerülhetetlen. Éppen 

ezért elemezzük a kiírások és az eddig ismert feltételrendszer sajátosságait, eltéréseit a 

korábbi pályázatoktól. 

A Horizont 2020 program az Innovációs Unió, az Európa 2020 stratégia egyik zászlóshajó 

kezdeményezésének megvalósítási pénzügyi eszköze, amely Európa versenyképességének 

vezető szerepét hivatott megőrizni. A kutatás és az innováció közötti szinergiák 

megteremtésével a Horizont 2020 program a kiváló tudomány művelésére, az ipari vezető 

szerep elérésére és a társadalmi kihívásokra adott válaszra helyezi a hangsúlyt. 

V.1. Innovációs folyamatok feltételrendszereinek fejlesztése 

 

H2020 -Célok, eszközök, pályázatok 

A Horizont 2020 Keretprogram az Európai Unió eddig legnagyobb költségvetéssel – mintegy 

80 milliárd euróval - rendelkező programja 7 éves időtávlatra (2014-2020 között). A pályázati 

úton elnyerhető források mellett hangsúlyos szerepet kap a magántőke bevonása az európai 

kutatás-fejlesztési és innovációs projektekbe. 

V.1.1. Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése 

A Horizont 2020 program minden pályázó számára nyitott, az egyszerűbb struktúra és az 

adminisztrációs terhek csökkentése lehetővé teszik a források gyorsabb megszerzését, az 

eredmények elérését, így a piacosításhoz vezető idő rövidülését. 

A Horizont2020 speciális pályázati lehetőséget kínál az uniós országok K+F-ben érdekelt 

szervezeteinek, kutatóhelyeinek és cégeinek., de a korábbi, projekt alapú finanszírozástól 

eltérő módon, éppen ezért szükséges, egy, az eddig megszokottól eltérő kutatócsoport 

felállítása. A kutatócsoport, mint az alábbiak egyértelművé teszik, nemcsak az adott téma 
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közvetlenül érintett szakemberekből kell állnia, egy.-egy pályázati anyag összeállítása ennél 

sokkal szélesebb körű ismereteket igényel. 

 

A H2020 sajátosságai 

A H2020 egyik legfontosabb sajátossága, hogy az unió közvetlenül finanszíroz, vagyis a 

szerződést az Európai Bizottság és a kedvezményezettek között kerül megkötésre. A pályázati 

felhívások a H2020 hivatalos honlapján olvashatók 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html) A 

pályázati felhívások tartalmazzák a feltételeket pl: nemzetközi konzorcium alapítása 

szükséges-e, milyen összetételűnek kell lennie a nemzetközi konzorciumnak, milyen projekt 

típussal lehet pályázni, mekkora lehet a támogatás nagysága, stb. 

Pályázati típusok: 

top down pályázati felhívások: a pályázati felhívásban pontosan meg van határozva a téma, 

amire pályázni lehet. Továbbá adott a projekt típusa , a támogatás nagysága, a támogatás 

intenzitása, a projekt időtartama, 

bottom up: nincs téma meghatározás, a kutatócsoportok szabadon ötletelhetnek. A 

projekttípus, a támogatás intenzitás, illetve a támogatás nagysága azonban előre 

meghatározott. 

A pályázati felhívás felépítése: (Specific challenge-scope-expected impact.)  

A kiíró által megfogalmazásra kerülnek azok a kihívások (specific challenge), amelyekre a 

projektnek megoldást kell kínálnia (scope). A beadott projektbenrészletesen be kell mutatni, 

hogy milyen megoldást kínálnak a projekt megvalósítói és a kiíró által az elvárt hatásban 

(expected impact) megfogalmazottak vissza kell, hogy tükröződjenek a projektben. 

A projekteknek mindig valamilyen európai vagy globális problémára kell választ adniuk. Egy 

ország-specifikus problémával nem érdemes pályázni, mert nincs esély a nyerésre. 

[AI20] megjegyzést írt: http://www.h2020.gov.hu/horizont20
20-program/keretprogram-hattere 
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Vannak olyan pályázati felhívások, melyek előírják, hogy az adott fejlesztésnek milyen 

készültségi szinten kell lennie ahhoz, hogy a projekt beadható lehessen, ez az ún technology 

readiness level. Ennek figyelmen kívül hagyása a projekt elutasítását vonja maga után, 

akármilyen kiváló ötlettel pályázik a projekt megvalósítója 

Szintén jelentős eltérés a korábbiakhoz képest, hogy a pályázatot egy nemzetközi koordinátor 

adja be. 

 

H2020 projektek bírálata 

Az elbírálás nemzetközi szinten történik; az Európai Bizottság által felkért külső szakértők 

bírálják a projekteket. Általában 3-5 egymástól független szakértő bírál, a szakértők nem 

tudnak egymásról. A bírálati kritériumok előre meghatározottak, melyeket a munkaprogram 

illetve a releváns útmutató tartalmaz. A projektek bírálati kritériumai: a kiválóság (excellence), 

-hatás (impact)-megvalósítás (implementation).  

Minden pályázati felhívás tartalmazza, hogy az egyes bírálati kritériumok milyen súllyal 

szerepelnek a végső pontszámban; mi az a minimum pontszám, amit az egyes bírálati 

kritériumoknál el kell érni, és összességében mennyi pontszámot kell elérni, hogy egyáltalán 

rangsorolják a beadott projektet, ami még nem jelenti azt, hogy támogatásban fog részesülni. 

Ez a rangsor a brüsszeli nyelvben az „above treshold”. A pályázati felhívás tartalmazza azt az 

információt is, hogy pontegyenlőség esetén milyen kritériumok mentén történik a döntés 

A konzorcium vezető kapja meg a bírálatot (evaluation summary report), mely a beadott 

projekt szöveges értékelését is tartalmazza az elért pontszámok mellett. 

Projektek javasolt felépítése 

1.kiválóság (excellence) 

Be kell mutatni többek között a projekt fókuszált és reális célját;azt az európai vagy globális 

problémát, melynek megoldását a projekt célul tűzte ki; 
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a létrehozandó eredmény újdonságát a tudomány mai állásához (state of the art) képest 

a projektnek a munkaprogramban megjelent pályázati felhíváshoz való kapcsolatát; 

innovációs potenciált; ahol a felhívás külön kéri, magát a piacot is, amit megcéloz a projekt. 

2.hatás (impact)  

Be kell mutatni a várható hatást, a tudás és innováció managementet, hasznosítási tervet. 

Várható hatás a felhívásban szereplő problémára adott válasz,melynek összhangban kell 

lennie a munkaprogramban meghatározottakkal; tudás és innováció management, 

hasznosítási terv. Egyes pályázati felhívások a projekt elengedhetetlen részének tekintik a 

tudás és innovációs management valamint a hasznosítási terv bemutatását. 

 konkrétan be kell mutatni, mely piaci szegmens mely szereplőit célozza meg a 

konzorcium; 

 hogyan fogja a potenciális vevőket elérni; 

 hogyan és milyen eszközök segítségével valósítja meg a kommunikációt; 

 hogyan védik a létrejött szellemi tulajdont 

 hogyan járul hozzá a konzorcium a tudományos eredmények nyitott hozzáférésének 

(open access) megvalósulásához (ha releváns) 

3.megvalósítás (implementation) 

Ebben a részben kell többek között bemutatni a munkacsomagokat, a management 

szervezetet és döntéshozatali folyamatot, gant chartot és pert chartot, kockázatkezelési 

tervet, mérföldköveket, költségvetést. 

Az egyes prioritások munkaprogramjaiban szereplő témakiírások esetében előre 

meghatározásra kerültek, hogy milyen projekt típussal lehet pályázni. Ennek eldöntése tehát 

nem a konzorcium hatáskörébe tartozik. [AI21] megjegyzést írt: Pályázati Központ 2015 
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V.1.2. Innovációs szereplők közötti kapcsolatok erősítése nemzetközi szinten 

A H2020 szintén tartalmazza a kapcsolatok erősítésére szolgáló projekt elemeket. Ezek az 

úgynevezett Kutatási és innovációs projektek(RIA)2 és innovációs projektek (IA)3, amelyeknek 

nemzetközi konzorciumban kell megvalósulniuk, vagyis alapszabály, hogy három különböző 

tag-vagy társult államban bejegyzett, három egymástól független jogalanynak kell a 

konzorciumot alkotnia; 

Új tudást, új piacra vihető eredményeket kell létrehozni; fontos tehát bemutatni a 

kiválóságon, a state-of –the-art-on, az európai hozzáadott értéken túl a megcélzott piacot, a 

piaci trendeket,piacra lépési akadályokat, hasznosítási tervet. 

Nincsen kutatás kockázat nélkül, ezért fontos, hogy a projektnek kockázatkezelési tervet is kell 

tartalmaznia. Vagyis előre meg kell próbálni számba venni, hogy milyen kockázatok 

merülhetnek fel a projekt végrehajtása során és ezt hogyan próbálja a konzorcium kezelni. Ha 

ilyen nincs, azt a bírálók negatívan fogják értékelni. 

A koordinációs és támogatási projektek (CSA)4 és MSCA5-k nem kutatási tevékenységet 

támogatnak, hanem egyfajta hálózatosodásra, konferenciák, workshopok szervezésére, új 

európai irányvonalak kidolgozására nyújtanak lehetőséget. Az adott munkaprogram határozza 

meg, hogy konzorciumban kell-e benyújtani vagy egyedül is megvalósítható az adott feladat. 

Mint látható, az innovációs fejlesztésekhez elérhetőek a források, de ez a korábbitól 

gyökeresen eltérő, eredmény-centrikus gondolkodásmódot követel. A régió, és így a három 

campus kitörési pontja lehet a H2020-ban való eredményes szereplés, miután arra nem lehet 

számítani, hogy a régió, vagy akár a megye jelentősen előreléphet a fejlettségi rangsorban. Így 

csak előállítója és nem felvevő piaca lehet a K+F+I termékeknek. 

Az MSCA6kutatói ösztöndíjak és tapasztalt kutatók mobilitása (IF), kutatócsere (RISE) valamint 

fiatal kutatók képzése és közös PhD programok megvalósítása a kutatói hálózat kialakításán 

                                                           
2 Research, Innovation Actions 
3 Innovation Actions 
4 Coordination and Support Actions 
5 Marie Skłodowska Curie Actions 
6 Marie Skłodowska Curie Actions 
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(ITN) keresztül. A kutatás mellett fontos a kutatók képzése, karrierfejlesztési terv kialakítása 

és olyan tudás megszerzése, mely különbözik a kutató szakmai tudásától; fiatal és tapasztalt 

kutatók pályázhatnak. Nem életkorhoz kötött e két definíció, hanem kutatási tapasztalathoz. 

Kezdő kutató: ha teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatóként kevesebb, mint4 év a kutatási 

tapasztalata. Tapasztalt kutató, ha PhDval rendelkezik, akkor is pályázhat, ha azt kevesebb, 

mint 4 év alatt szerezte meg vagy, ha PhD-val nem rendelkezik a kutató, akkor teljes 

munkaidőben foglalkoztatott kutatóként több,mint 4 év a kutatási tapasztalata. A mobilitási 

szabályt be kell tartani, vagyis a kutató a pályázati felhívás beadási határidejét megelőző 3 év 

alatt nem tölthetett illetve nem végezhette fő tevékenységét több, mint 12 hónapig abban az 

országban, ahol nyertes projekt esetén a kutatást folytatja 

Az ERC-projektek úgynevezett bottom-up megközelítésű, bármilyen tudományterületről 

várják a pályázókat. A projekt lényege az interdiszciplináris megközelítés, fontos alapkutatást 

támogatnak, melyek olyan határterületeket, ötleteket feszegetnek, amik áttörő eredményt 

tudnak hozni egy rendkívül kockázatos kutatás végrehajtásával;a kiválóság a legfontosabb 

bírálati kritérium, hosszú távú finanszírozást biztosít kutató csoport felépítésére, 

kutatócsoport megtartására;bármilyen nemzetiségű kutató pályázhat, az a fontos, hogy EU 

vagy a H2020-hoz társult országban valósítsa meg a kutató a projektet. Mobilitási szabály 

nincs, magyar kutató magyar intézetben is megvalósíthatja a projektet, függetlenül attól, hogy 

a pályázat beadása előtt már huzamosabb ideje itthon kutat.(részletes információ: 

http://erc.europa.eu/) 

Fast to track innovation: Bármilyen tudomány területről lehet pályázni; lényeg, hogy 

kapcsolódjon vagy az „ipari vezető szerep” vagy a „társadalmi kihívások” pillérek valamely 

alprogramjához. Célja egy ipar vezérelt, piac közeli innováció támogatása. Innovációs projekt, 

tehát a támogatási intenzitás 70%, non-profit jogalanyok esetében 100% is lehet. Nemzetközi 

konzorciumban kell megvalósulnia, vagyis alapszabály, hogy három különböző tag-vagy társult 

állam bejegyzett, három egymástól független jogalanyának kell a konzorciumot alkotnia. De 

további feltétel ezen pályázati eszköz esetén: az alábbi két kritérium közül legalább az 

egyiknek meg kell felelnie még a konzorciumnak: vagy legalább a projekt költségvetés 60%-t 

az ipari résztvevőnek kell viselniük, vagy 3 vagy 4 fős konzorcium esetén az ipari résztvevők 
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számának el kell érnie a kettőt, 5 fős konzorcium esetén pedig az ötöt. A nem teljeskörű 

felsorolásból is kitűnik a H2020-as projektek teljesen eltérő megközelítése globális 

problémákhoz, a projektek révén az ipari szereplők igényei szerint, általános, vagy minél 

szélesebb társadalmi gazdasági hatást kiváltó kutató-fejlesztő, vagy innovációs projektek 

támogatását lehet elérni, de több esetben az ipari szereplőktől anyagi áldozatvállalása 

mellett. 

Az eddigi eredmények, mint az alábbi táblázat mutatja-, Magyarország szempontjából nem túl 

jelentősek 

33. ábra 

2014-ben az első fázis során támogatásra kiválasztott projektek száma 

 

  

[AI22] megjegyzést írt: Pályázati Központ 2015 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

96 
 

 

VI. Multidiszciplináris, nemzetközi kutatóhelyek fejlesztése 

 

Az előbb vázolt külső, mint H2020 program elvárásai, a régió gazdasági helyzete, ezen belül az 

adott megye helyzete, valamint a három kutatóhely felmérése alapján, a már meglévő 

kutatóhelyek hálózatához kapcsolódó, de éppen a H2020 már ismertetett elvárásai miatt a 

kutatócsoportok létrehozásakor javasoljuk egy a korábbinál jóval formálisabb, így 

ellenőrizhető, irányítható, az eredményeket újból-és újból összegző struktúra létrehozását, 

amelyhez létrehozása után amint lehet vállalati szintű, illetve nemzetközi kapcsolatok, 

valamint más tudományterületek is kapcsolódnak. 

A kutatócsoportok munkája akkor illeszkedik az előbb felvázolt célkitűzések közé, ha 

 a kutatást valamilyen nem helyi, hanem globális probléma, pl éghajlatváltozás, 

ivóvízhiány, társadalom elöregedése etc indikálja,  

 eleve: a K+F+I, vagy ahhoz szorosan kötődő tevékenységet/kutatást végez, 

 garantált a hasznosulása, vagyis van hatása a projektnek, 

 ipari résztvevők bekapcsolása már a kezdeti fázisban 

VI.1.Kutatócsoportok átpozícionálása a kutatás-fejlesztésben 

A kutatócsoportok szervezéséhez szükséges néhány alapelv rögzítése, illetve formai 

követelmények teljesítése. 

34. ábra 

Kutatócsoport struktúrája 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

97 
 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szent István Egyetem elkezdte saját tudástérképének és kapcsolati hálójának összeállítását 

még 2013-ban, ennek a munkának a révén létrejött a mintegy 120 önálló csoportot bemutató 

kutatási katalógus. Minden kutatócsoport egy oldalban mutatja be létszámát, tevékenységét, 

külső megbízásait és nyújtott szolgáltatásait. Ennek alapján az egyetemen belül 

megteremthetőek már a multidiszciplinaritás alapjai, például a vízgazdálkodás problémáinak 

kutatásai nehezen képzelhető el az éghajlatváltozás vizsgálata nélkül, az átalakuló természeti 

feltétele erőteljesen befolyásolják a gazdasági tevékenységet és a népességben lezajló 

társadalmi folyamatokat. 

A jelen projektben létrejövő három új kutatócsoportnak alkalmazkodnia kell a már kialakult 

struktúrához. Mint az előbb bemutattuk, háromszintű felépítést javasolunk. De a 

pályázatokhoz igazodóan szükség van egy kutatócsoport vezetője mellett egy nemzetközi 

koordinátorra is, amelyet a H2020 keretprogram meg is követel, ezért célszerű eleve beépíteni 

a struktúrába. Vagyis a kutatásvezető mellett megjelenne a nemzetközi referens, aki a már 

létrejött Pályázati és Innovációs Központon keresztül, esetleg oda tartozó munkatársként 

segítené a három munkacsoport pályázati tevékenységét és a kutatási eredmények 

hasznosítását. 

Egyetemi szint 

Tudományos, 
szakmai bizottság

Kutatócsoport 
vezető

Nemzetközi 
koordinátor

kutatók
társ területek 

kutatói 
gazdasági 

szakemberek

Vállalati képviselő
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 A pályázati tevékenységet illetően legfontosabb feladatai között szerepelne – ahogy a 

mostani tevékenységi kör leírásából kiviláglik - a csoportok oktatóinak és kutatóinak 

tájékoztatása a pályázati lehetőségekről, segítség nyújtása a projektek elkészítése és 

végrehajtása során, a projektek nyilvántartása, összefoglalók és információs anyagok 

készítése, kapcsolattartás külső partnerekkel. 

 A technológia transzfer terén végzett feladatai közé tartozik az egyetem szellemi tulajdonnal 

kapcsolatos érdekeinek védelme, valamint az iparjogvédelmi oltalmak, hasznosítási 

szerződések és spin-off cégek létrejöttének elősegítése. 

A kutatócsoportok működésének legfontosabb sajátossága, illetve a  különbség a korábbi 

hálózatosodáshoz képest, hogy ezeknek a kutatócsoportoknak vélhetően piaci körülmények 

között is meg kell állniuk a helyüket, vagyis működésüket a vállalatokhoz némileg hasonlóan 

kell megszervezni, mégpedig úgy, hogy alkalmasak legyen a H2020 keretprogramban  

 

Pályázatokkal kapcsolatos kooperáció –előzsüri felállítása 

Mind a H2020 pályázatai, mind a S3 program végrehajtása során, mind a kutatócsoportok 

jövőbeni működése során kiemelt szerepet érdemes adni az egyes pályázatokon való részvétel 

vizsgálatának, előkészítésének és lebonyolításának. Ezt a tevékenységet, figyelemmel a 

pályázati feltételek és előírások specialitásaira szükséges és indokolt az egyetemen már 

működő pályázati központra bízni. Azonban minden esetben szükséges az egyetem szakmai 

képviselete az egyes projektekben mind a belső, mind a külső kapcsolatok relációjában. Ez a 

képviselet akkor hatékony, ha eleve képes arra, hogy mintegy előzsűriként működjön. Vagyis 

célszerű lenne felállítani egy, a Gépészeti Kar mellett működő szakmai bizottságot, amelyhez 

időről időre benyújthatóak különböző stádiumban lévő kutatási ötletek, vagy már 

folyamatban lévő kutatások. Az előzetes zsűrizés szűrőként szolgál, vagyis egyértelműen el kell 

dönteni, az adott irány megfelel-e a K+F állította követelményeknek, másodsorban a kar lát-e 

lehetőséget arra, hogy akár a H2020 során, akár más pályázatban K+F projektként benyújtsa. 

Már ebben a stádiumban be kell kapcsolni az adott iparág képviselőit, hiszen, mint már arról 

[AI23] megjegyzést írt: Pályázati és Innovációs Főosztály 
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írtunk, a H2020-ban feltétel az ipar részvétele, olykor finanszírozása is az adott 

kutatás+fejlesztés pályázatának benyújtásához. 

A gazdasági elemzésből egyértelműen kiderült, a megye nem képes önmaga az ehhez 

szükséges forrásokat megtermelni, a vállalati struktúra, a külföldi tőkebefektetés nagysága 

nem teszi lehetővé. Vagyis a megyében folyó kutatói munka vevői a megyehatáron túl 

találhatóak, tehát a piacra lépés elsősorban országos, másodsorban nemzetközi szinten 

lehetséges. Ehhez először is szükséges a lehető legtöbb adatbázisba való részvétel, 

bejelentkezés, illetve a különböző kutatói csereprogramokban való részvétel. Ennek két fő 

célja van, egyrészt a kutatás nemzetközi áramba való bekapcsolódása, másrészt az ipari 

partnerek megtalálása. Mint írtuk, a K+F tevékenység vevői a megye határon kívül találhatóak, 

de a kutatóhelyek is, amelyekhez kapcsolódni érdemes. 

VI.2 Tudásközpont kialakítása 

Tudásmenedzsment (TM) rendszer kialakítása 

Számos akadémiai kutatás szolgál empíriával arra, hogy a 21. században az erőforrások 

stratégiai súlyukat tekintve komoly átrendeződést mutatnak. A korábban kiemelten fontosnak 

tartott erőforrások mellett, mint például a technológia, sorra jelentek meg újabb stratégiai 

prioritással bíró erőforrások, mint például a tudás és az információ. Ezek számbavétele és 

menedzsmentje ugyanakkor új vezetői megközelítések és gyakorlatok kifejlődését tette 

szükségessé. 

Az egyetem több évtizedes tapasztalatot szerzett a három kutatócsoport által kutatott 

területeken. A felhalmozott szakértelem, az eseti problémák kidolgozott megoldásai, valamint 

a szakmai fortélyok, gyakorlati tapasztalatok jelenleg túlnyomó részt a kutatók fejében 

szegregáltan jelennek meg a szervezetben. Tekintettel arra, hogy általában az egyetemeke is  

szakember gárda korösszetétele az utóbbi évtizedben jelentősen eltolódott az idősebb, 

nyugdíj előtt álló korosztály irányába, amely korosztályban igen alacsony a fluktuáció és sokan 

évtizedek óta a ugyanazon kötelékében dolgoznak, gyakran hosszú évek óta azonos 
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munkafolyamatokat végezve, így jelentősen megnövekedett a felbecsülhetetlen értéket 

képviselő szakmai tapasztalat, tudás elvesztésének a veszélye. 

A bemutatott tendenciák és sajátosságok egyre jobban erősítik az igényt a szervezetben a 

három, kiemelt területen felhalmozott tudás összegyűjtésére, megőrzésére és bővítésére. 

Ezen igényeket egy átgondolt és a szervezet sajátosságaihoz igazodó tudásmenedzsment és 

tudásmegosztó rendszer bevezetése legalább a három kutatócsoport szintjén, illetve annak a 

szervezeti struktúrába és gyakorlatba történő beágyazása szolgálhatja ki, garantálva az 

együttműködést más tudományágakkal is, megteremtve a multidiszciplinaritást. 

Tudásmenedzsment modell szintjei 

Hatékony tudásmenedzsment rendszer fejlesztéséhez három aspektusból, a technológia, az 

emberek és a folyamatok szintjén kell megteremteni az integrációt. 

Első szint: Technológiai szint (Technology) – Össze kell gyűjteni mindent 

Elsősorban olyan technológiák, módszerek, programok alkalmazásának a gyakorlata, 

amelynek segítségével a szervezetben fellelhető tudás dokumentálható és összegyűjthető, 

mielőtt az elvész. A kutatócsoportokhoz érkezett megkereséseket rögzíteni és dokumentálni 

kellene, ugyanígy a csoportok által kezdeményezett kapcsolatokat is. Szintén érdemes lenne 

létrehozni egy olyan ,a már megjelent publikációkat összegző belső hálózatot, ahol legalább 

az absztraktot olvashatóak, amiből következtetni lehet a kutatás és az eredmények 

mibenlétére. Ez különösebb pénzügyi forrást nem igényel, egy belső intranet hálózaton 

található platform is elegendő, amelyből naprakész adatok nyerhetőek. 

 

 Második szint: Ember központú (People) – Meg kell osztani mindent 

Kulcsfontosságú annak megértése, hogy egy tudásmenedzsment rendszer legfontosabb 

elemei maguk az emberek, hiszen felismerhető, hogy a szervezeti technikai tudás nagy része 

az emberek fejében rejlik és nagyon nehéz azt tudásbázisokba összegyűjteni. A 
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tudásmenedzsment rendszerben a hangsúly a megosztásra, a kommunikációra és a 

együttműködésre helyeződik, ez egyébként a H2020 célja is. 

Harmadik szint: Ember és folyamat központú (Process) – Össze kell rakni, ami összegyűlt 

Ez a szint a szervezet számára hasznot hozó tudás összegyűjtésére és természetesen 

korlátozott módon, elsősorban a kutatások elősegítése miatt a megosztására törekszik. 

Fókuszpontban a kutatás és annak alkalmazhatóságának minél magasabb szintű támogatása 

áll, és az, hogy a megoldás haszna, társadalmi hatása mérhető legyen. 

 

Tudásmenedzsment rendszer általános modellje 

Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése a SZIE-nél 

A jelen projektben megfogalmazott stratégiai célok elérését támogatja a szervezeti 

tudásmenedzsment rendszer kialakítása és a kutatási folyamatokba történő integrációja. Az 

alábbi ábra azt mutatja, hogy a 2016-2020 közötti időszakban a SZIE három kutatócsoportja a 

Tudásmenedzsment rendszer (TM) bevezetése területén a jelenlegi helyzetéhez képest milyen 

fejlődést tervez elérni. A TM kialakítása és szervezeti integrációja az egyetemi, kari stratégiai 

céloknak alárendelve történhet meg. 
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Az egyes területeken megjelölt fejlődési elvek a szervezet adottságaihoz és lehetőségeihez 

mérten kerültek kialakításra. A cél a tudás lehető legalaposabb feltérképezése és a K+F célok, 

valamint a kutatás eredményessége szempontjai szerinti nyilvánosságra hozása. 

35. ábra 

A SZIE Tudásmenedzsment koncepció fejlődése 2016-2020 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

Tudásmenedzsment stratégia: A SZIE és a gépészmérnöki kar vezetése jelenleg abban a 

stádiumban tart, hogy felismerte a szervezet stratégiai céljainak elérésében a kutatás, 

fejlesztés, az innováció jelentőségét és nélkülözhetetlenségét. Cél, hogy a stratégiai tervezési 

időhorizont végére (2020), olyan, a H2020-ban megfogalmazott célokat kiszolgáló 

Tudásközpont jöjjön létre, amely a megfelelő hatás- és felelősségi körök kijelölésével, a 

szükséges erőforrások alárendelése mellett tudja szolgálni a tudás alapú társadalom 

létrejöttét Békés megyében is.  
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Technológia: Jelenleg a karon már fellelhetőek az alapvető technológiai eszközök a tudás 

dokumentálására és megosztására, amely az elmúlt évtized nagy lépésének tekinthető. Cél, 

hogy 2020-ig olyan IT megoldásokkal is támogatott platform alakuljon ki, amely segíti és 

formalizálja a tudás, az ötletek, a folyamatok megfelelő dokumentációját, hogy az tematizált, 

strukturált formában állhasson legalább a pályázati folyamatban résztvevők rendelékezésére. 

rendelkezésére. A tematizáltság és strukturáltság elengedhetetlen feltétele annak, hogy 

később a tudás visszakereshető és referenciázható legyen. Fontos, hogy a technológiák 

megalkotói visszajelzést kapjanak a többiek túl, a társterületek kutatóitól, illetve a partner 

cégektől, legyen valamiféle visszacsatolásuk, hogy az új ötletük bevált vagy sem, a folyamat 

leírása pontos esetleg hiányos, a dokumentáció érhető a munkát végzők számára vagy sem. 

Egy ilyen visszajelző rendszer segíti a technológiát kidolgozó, és a technológiát alkalmazni 

kívánó cégek életét, miközben öngerjesztő hatással javíthatja a minőséget és a hatékonyságot 

és a monitoring tevékenység alapja lehet. 

VI.3. Nemzetközi kapcsolatok keretrendszere 

 

A tudomány művelése a tudományos tevékenységek bonyolult rendszerén keresztül valósul 

meg. Egyre erőteljesebb a tudományos kutatás, a tudományos rendezvények, a tudományos 

információellátás és a tudományos képzésnek a gazdasági rendszeren belüli helye és szerepe.  

A tudományos tevékenységek megvalósítását, működtetését, az ahhoz szükséges feltételek 

meglétét a tudományszervezők biztosítják. A tudományszervezés egyes elemei így a tervezés, 

a szervezés, az irányítás, az együttműködés (tudományos kapcsolattartás), a finanszírozás a 

vezetés általános funkciói szerint működnek. Mint látható jelen projekt feladat az 

együttműködés és a finanszírozás jelenlegi formáinak a feltárása, értékelése, a továbblépés 

lehetséges irányainak és módjának felvázolása.  

A rendszer legfontosabb eleme a tudományos kutatás, amelynek alapvető célja új 

tudományos eredmények elérése, jelen esetben kutatás-fejlesztési feladatok megoldásán 

keresztül. A tudományos kutatás az egyes területein jelentkező elméleti és gyakorlati 
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problémák megoldására, a kutatási eredményeknek a gyakorlatba történő bevezetésére, 

kipróbálására irányul. A kutatást a valós probléma felismerése, megfogalmazása indukálja, a 

megjelenő kutatási igények és a meglévő kutatói kapacitás felmérése adja meg a kiinduló 

helyzetet. 

Véleményünk szerint a három kutatócsoport működését a klasszikus tudományszervezési 

elvek alapján lenne érdemes megszervezni. A feladatot vélhetően a nemzetközi 

koordinátornak lenne érdemes ellátni, hiszen úgyis a H2020 elveit kell érvényre juttatnia. 

A tudományszervezés teendői ezek után hat feladat köré csoportosíthatók:  

A kutatás megtervezése, vagy a tervezéshez adatok biztosítása. A tervezés kiindulási alapja az 

adott szinten a kutatási igények felmérése, megítélése, valamint azok teljesítéséhez a 

lehetőségek számbavétele. Szűkös finanszírozási lehetőségek esetén a legfontosabb kutatási 

témákat kell beállítani. A tervezés ciklikusan történik. Az éves kutatási tervek teljes 

részletességgel, a középtávú tervek az adott tervidőszakra tervezett legfontosabb témákat 

tartalmazva, éves bontásban készülnek. A hosszabb távra szóló tervek a kutatási irányokat, 

témaköröket, valamint hosszabb távra is tervezhető kiemelt témákat tartalmazhatják.  

A kutatás megszervezése a tervezett kutatások végrehajtására irányul. Magába foglalja a 

téma kutatására kutatócsoport kialakítását, tématerv összeállítását, a kutatási jelentés vagy a 

kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány szinopszisának összeállítását stb. Idesorolható a 

kutatási pályázatok előkészítése, pályázati felhívások médiákban történő megjelentetése, 

elkészült pályamunkák elbíráltatása. Kiemelten fontos a kutatói csoportok kialakításával 

kapcsolatos szervezetfejlesztési, ennek nyomán a minőségbiztosítási prioritások, azt 

befolyásoló tényezők és kockázatok meghatározása és vizsgálata. 

A kutatás irányítása a tudományszervezők azon tevékenységeinek összessége, amely 

biztosítja a kutatási tevékenység végrehajtását. Cél a kutatás során fellépő problémák 

megoldása, a kutatási tevékenység összehangolása a téma vezetője vagy a tématanács elnöke 

útján.  
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Együttműködés és kapcsolattartás a kutatás tervezésében, szervezésében, a kutatás 

végrehajtásában. Célja a tudományszervezők, a kutatásban részt vevők kölcsönös 

tájékoztatása, informálása a kutatás helyzetéről, a soron lévő feladatokról.  

A kutatás finanszírozása: a kutatásra fordítható egyetemi és pályázati keretek felosztása a 

kutatási feladatok között. A rendelkezésre álló forrás lehet költségvetési, pályázati, egyetemi. 

Elosztása történhet pályázatokra (kuratóriumok, tanácsok, bizottságok javaslatai alapján) vagy 

a kutatási tervekben meghatározott témákra megbízással, szerződéskötés útján.  

Az eredmények összegezése. A kutatás a kutatási eredmények tanulmányokba, tézisekbe, 

értekezésekbe történő összefoglalásával fejeződik be. Ezt követi a kutatási eredmények 

megítélése, elbírálása, amelyet első fokon a téma legjobb szakértőiből álló szakbírálók, 

hivatalos bírálók végeznek.  

Fontos és kiemelt témák eredményeinek megítélése szélesebb tudományos fórumokon, 

tudományos rendezvényeken történik. E rendezvények körébe a viták, a munkahelyi viták, a 

nyilvános védések, a tudományos emlékülések, a tudományos konferenciák tartoznak. A 

tudományos rendezvényeken való részvétel tervezése, előkészítése (szervezése), 

lebonyolítása is  tudományszervezés feladata.  

A tudományos információellátás érdekében a kutatás eredményeit összegező tanulmányokat 

nyilvántartásba kell venni és be kell építeni a tudományos tájékoztatás rendszerébe. Az 

információ-ellátás célja e tanulmányok közzététele; a tudományos eredmények felhasználása 

a vezetés döntéseinek megalapozásában, támogatásában, az oktatásban, a felkészítésben, a 

tudományos képzésben, az újabb kutatásokban.  

Az információellátás magában foglalja a szakmai és a tudományágazat területein keletkezett 

információk feldolgozását, tárolását és a felhasználók részére történő biztosítást. Az 

információellátás kulcskérdése a számítógéppel támogatott információs rendszer 

működtetése, valamint a rendszerbe történő belépés, keresés gyors és megbízható 

biztosítása.  
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A tudományos tevékenységek fontos területe a tudományos képzés, amely a tudományos 

kutatáshoz szükséges minőségi szakemberek biztosítását, a szervezett felkészítést és a 

kutatások végzéséhez szükséges módszertani felkészülést szolgálja és végső soron a PhD 

fokozat megszerzésére irányul.  

A kutatás végén mérhető eredményt a legtöbbször az eredmény publikálása, annak mérése, 

az utólagos hatásvizsgálat, másrészről a tudományos eredmények hasznosítása, eljuttatása a 

felhasználókhoz. A tudományos kutatás és az azt elősegítő tevékenységek végső és 

legfontosabb célja a kutatási eredmények hasznosulása, beépülése a gyakorlatba.  

Nemzetközi kapcsolatok 

Az előzőekben említett, az irányítási legfelsőbb szintjét meghatározó szervezetek mind 

rendelkeznek nemzetközi kapcsolatokkal, ezeket nevezhetjük a tradicionális 

kapcsolatrendszernek, amely általában nemzeti szinten hatékony. A vizsgálat tárgya szerinti 

campusok is saját nemzetközi kapcsolati hálóval bírnak, igaz eltérő mértékben,melynek 

erősítése és bővítése is célja az interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek létrehozásának. 

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet néhány lehetséges kapcsolódási pontra. 

Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja  

A régió és ezen belül is a három város szempontjából alapvetően meghatározza a nemzetközi 

kapcsolatokat az a tény, hogy az ország 2004-ben az Európai Unió tagjává vált, és ezáltal 

bekapcsolódott egy olyan közösségbe, melynek célja a tudományos versenyképesség 

növelése. Ezt célozta az Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja (Framework 

Programme for Research and Technological Development Programme) meghatározása is. , az 

FR7, amely mostmár az H2020. része. 

Az FP7 keretében létrejött egy kiemelt figyelemreméltó szerv is: az Európai Kutatási Tanács 

(European Research Council, ERC), melynek egyik célja az évtizedek óta tartó „agy-elszívás” 

visszaszorítása. Ennek érdekében a fiatal, tehetséges kutatók támogatását, valamint az 

innovatív kutatócsoportok munkájának finanszírozását kívánják felvállalni. A tanács nem 

titkolt célja, hogy ne csak megtartsa az európai tehetségeket, hanem hogy vonzóvá tegye 

[AI24] megjegyzést írt: Török Lajos: A tudományszervezés 
rendszere. Hadtudomány 1998. szeptember VII. évf. 3. szám  
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Európát a világ egyéb pontjairól érkezők számára is. A program nagy mértékben támogatja az 

alapkutatásokat, melyek terén hazánk előkelő helyezéssel bír a világranglistákon. A tanács elő 

kívánja segíteni a kockázatos és határterületi kutatások irányába való elmozdulást. Kiemelt 

témái között szerepel a biotechnológia, a mezőgazdaság, a nanotudomány és az energetika is. 

Az ERC továbbá a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását és a kutatói létszám növelését is célul 

tűzte ki.  

MERIL 

Az Európai Kutatási Infrastruktúra Hálózati Térképe (Mapping of the European Research 

Infrastructure Landscape) lehetőséget ad arra, hogy a nemzetközileg jelentős, nyilvánosan 

mutassa meg az elérhető kutatási infrastruktúrákat minden kutatási területen szerte 

Európában. A Meril olyan egyedi erőforrás a tudományos közösség, a politikai döntéshozók és 

más érdekelt felek, például a kutatást végző és a kutatást finanszírozó szervezetek számára, 

mivel a hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok az Európai Unióban összehangolt és stratégiai 

megközelítést dolgozzanak ki a tudományos kutatás terén, és ehhez pontos, világos képet 

kapjanak a kutatási infrastruktúráról. Jelenleg ez a legátfogóbb információforrás valamennyi 

kutatási infrastruktúráról egész Európában. 

Segítséget nyújt a tudományos közösség azonosításában, és így részükre hozzáférhetőséget 

biztosít a széles körű erőforrások, szolgáltatások és létesítmények terén; 

Lehetővé teszi a politikai döntéshozók számára, hogy felmérjék a kutatási infrastruktúrákat 

Európa-szerte, hogy pontosítsák a hiányosságokat és a lehetséges párhuzamosságokat, és 

döntéseket hozhassanak arról, hogy hol a legjobb a közvetlen finanszírozás; 

Ösztönzi a határokon átnyúló és szektorközi együttműködéseket és a források hatékony 

felhasználását az európai kutatók között; 

Segíti az egyéni kutatási infrastruktúrák növelését, a profiltisztítást, és elősegítik a 

partnerségek kialakítását Európa-szerte; 

Hozzájárul elemzésük a jövőbeni igények tervezéséhez, együttműködve az ESFRI-vel [AI25] megjegyzést írt: MERIL, Research Infrastructures of 
European relevance 
A comprehensive inventory 
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ESFRI Útiterv 

Az ESFRI Roadmap-en szereplő projektek olyan európai kutatási infrastruktúra beruházások, 

amelyek (szakmai színvonalukat tekintve) globális élvonalbeli pozicionálásukból, 

volumenükből következően túlmutatnak egyetlen állam lehetőségein, megvalósításuk 

államok nemzetközi együttműködés keretében, önkéntes állami kötelezettségvállalásokon 

alapuló „közös költségvetésből” történik. Hazánk az ESFRI Útitervben szereplő 48 projektnek 

mintegy a felében képviselteti magát valamilyenformában. Ezek között a legintenzívebb 

magyar részvétel (a Csehországgal és Romániával közösen megnyert pályázatot követően) az 

Extreme Light Infrastructure (ELI) esetében észlelhető. De az érintett hazai tudományos 

körökben számos további, szakmailag fontos kutatási infrastruktúra esetében is 

megfogalmazódott a csatlakozás szükségessége. 

KKI 

Egyes országok maguk hoztak/ hoznak létre olyan kutatási infrastruktúrákat, amelyek nem 

kizárólag a saját kutatóik igényeit elégítik ki, kapacitásuknál fogva más országok tudományos 

közösségét is képesek kiszolgálni. Ezek az úgynevezett külföldi kutatási infrastruktúrák (KKI) 

ugyancsak fontosak a kisebb országok, így Magyarország kutatói számára. Magyarországon is 

létrejött a kutatási infrastruktúrák és a stratégia kutatási infrastruktúrák adatbázisa, a 

NEKIFUT, az ESFRI kezdeményezésére. 

NEKIFUT 

Az EU által felkért European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 

kezdeményezésére a tagországok többsége nemzeti kutatási infrastruktúra (a továbbiakban 

KI) fejlesztési stratégia kidolgozásába fogott. Az előző kormányzati ciklusban Magyarországon 

is elkezdődött egy „egységes, az Európai Kutatási Térséggel összhangban levő, nemzeti 

kutatási infrastruktúra fejlesztési stratégia és program” kidolgozása, a feladat megvalósítására 

indított Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérési Útiterv (NEKIFUT) projekt keretében. A 

projektben elkészült az ún. „SKI Regiszter”: a Regiszter 2011 áprilisa óta magyar és angol 

nyelven elérhető a világhálón, 63 stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrát (SKI), illetve a 

köztük szereplő hálózatokhoz tartozó, összesen 361 egyedi kutatási infrastruktúra adatait 
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tartalmazza; valamint ”A külföldi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételről szóló 

tanulmányt is. Ezen túl a NEKIFUT informatikai felületén a több, mint 400 kutatási 

infrastruktúra adatszolgáltatásának köszönhetően (2014 elején) lehetővé vált, hogy naprakész 

képet kapjunk a hazai kutatási infrastruktúra helyzetéről. A kormány a következő 

infrastruktúrák csatlakozási, részvételi költségét várhatóan biztosítja: CERN, CERN ALICE, 

CERN CMS, ESS, ILL, ESRF. 

A kutatási infrastruktúrák minél szélesebb körű számbavétele kiemelten fontos annak 

érdekében, hogy a hazai kutatási infrastruktúra roadmap elkészülhessen és naprakész legyen. 

Ezért a NEKIFUT-ot olyan irányban fejlesztik, hogy szerepeljenek benne a vállalkozások 

kutatási infrastruktúrái valamint az államilag finanszírozott infrastruktúrák is teljes körűen. A 

cél nem csak a számbavétel, hanem az együttműködés szervezése, a kapacitások, eszközök, 

technológiák megosztása, koncentrációja, virtuális kutatóintézetek létrehozása, vállalkozói 

alapítású, vagy vállalkozásokkal partnerségben létrehozott technológiai centrumok 

fejlesztése. A regisztrálás nem automatikus, regisztrálni, illetve pályázni az NIH Kaleidoszkóp 

információs rendszerén keresztül érhető el a http://nekifut.gov.hu/ honlap címen. 

CERIC 

Magyarország egyike annak a 9 közép európai államnak, amelyek kezdeményezői voltak a 

„CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) projekt”-nek. A CERIC célja, 

hogy létrehozza a térség legnagyobb analitikai és anyagtudományi infrastruktúráiból álló 

„megosztott (distributed)” infrastruktúra konzorciumot, amely jól illeszkedik a nemzeti K+F 

stratégiaalkotás gondolatkörébe, ahol egyre exponáltabb európai prioritás a „regionalitás”, 

kutatási infrastruktúra kontextusban (az ESFRI akcióterve által is fókuszált) és a jelentősebb 

regionális együttműködés előmozdítása. A közép-európai régióban várható és már konkrét 

kezdeményezésekben is tetten érhető a regionális kutatási infrastruktúra együttműködések 

expanziója (amelynek népszerű keretéül szolgál az új uniós jogi forma, a „European Research 

Infrastructure Consortium”).  

SHARE 
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A SHARE alapítása megelőzte az ESFRI-folyamatot, de az ESFRI ezt is az elsők között validálta. 

Az időskorúak különböző adatait rendszeres felmérésekkel veszik fel és bocsátják díjmentesen 

a kutatói közösségek rendelkezésére. 21 EU-tag és társult ország van képviselve a 

szervezetben, amely 2011- ben az elsők között alakult ERIC-ké tilburgi (NL) székhellyel és 6 

taggal plusz egy megfigyelővel. Magyar részről a TÁRKI és a CEU Gazdaságtudományi Tanszéke 

vesz részt a felmérésekben. A magyar SHARE szervezet is elnyerte az SKI-besorolást. Gyula 

kapcsolatfelvétele az érintett intézményekkel véleményünk szerint rendkívül fontos lenne, 

hogy értesüljenek az ott folyó munkáról, másrészt Gyula megfelelő külföldi kitekintéssel 

rendelkezzék, anélkül, hogy forrásait jelentősen bővítené. 

Feladat: Feltétlenül szükséges a meglévő kutatócsoportok közül kiválasztani azokat, amelyek 

szerepelhetnek a NEKIFUT-ban, amelyben való szereplés a továbbiakban a hazai és nemzetközi 

láthatóságot is biztosítja. A létrehozandó megujuló energia, valamint vízgazdálkodás 

kutatócsoport multidiszciplináris jellegénél fogva jó eséllyel pályázhat a bekerülésre, 

amennyiben eleve más tudományágakkal együttműködve jön létre. Az előbb említett fórumok 

mindegyikén amennyiben lehetséges képviseltetnie kell magát a három munkacsoportnak 

Egyéb nemzetközi kapcsolatok - együttműködések bilaterális alapon egyetem között 

Kutatói szintű együttműködés 

Egy-egy kutató, vagy kutatói csoport közötti kutatása általában nemzetközi publikáció 

összeállításért. Ez a kutatói szintű együttműködés már működik Gyula és a szomszédos Erdély 

magyar egyetemei között. 

Kutatói mobilitás 

Közös konferenciák szervezése, tanulmányutak, oktatók és diákok cseréje, magyar kutatók 

külföldi tanulmányainak elősegítése, illetve fiatal külföldi kutatók fogadása.  

[AI26] megjegyzést írt: Kutatási Infrastruktúrák 2014 11 04 
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Közös projektek 

Egy-egy kutatási téma közös feldolgozása közös finanszírozás, pályázat, vagy vállalati 

finanszírozás révén. 

Innovációs centrumokkal való együttműködés 

Egy-egy multinacionális vállalat által fenntartott innovációs központtal, leányvállalattal való 

együttműködés, Pl Audi Győr, vagy Mercedes Kecskemét 

VI.4. Vállalati kapcsolatok fejlesztése 

Szolgáltatások fejlesztése és vállalati kapcsolatrendszer fejlesztése 

A felsőoktatás átalakítása 2015-tel újabb szakaszához érkezett, az EU új költségvetési ciklusa 

nagy hangsúlyt helyez a K+F tevékenység fejlesztésére és a kkv tevékenységének minél 

hatékonyabb, technológia és tudásintenzív fejlesztésére. A felsőoktatás, ahogy a vállalati 

szféra új 7 éves időszak elején áll, és elvárásként fogalmazódott meg, miután adottak a 

szükséges pénzügyi feltételek, így a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával -

változatlan állami szerepvállalás mellett, ugyanakkor külső többletforrások bevonásával a 

saját lábára álljon a hazai felsőoktatási rendszert. 2030- ra megvalósulhat egy biztos alapokon 

nyugvó, nem pusztán közösségi forrásokból táplálkozó felsőoktatás, amely a minőségi 

oktatásnak és versenyképes képzésnek köszönhetően képes lesz külső források bevonásával 

is finanszírozni tevékenységét. Azonban nem csak az egyre szűkülő források, hanem a világban 

zajló megatrendek - a globalizáció, a gyors technológiai változások, a demográfiai folyamatok 

és a változó társadalmi igények -is kihívás elé állítják a felsőoktatást. A rendszernek egyszerre 

kell igazodnia a gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez, az öregedő társadalom 

következményeként kialakuló elvárásokhoz, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs 

folyamatokhoz egyaránt. Tehát a globális változásokkal és a kormány által megfogalmazott, 

hosszú távú gazdasági és társadalmi célokkal is összhangban álló, tervezettebb és 

szervezettebb felsőoktatási rendszernek kell létrejönnie a következő évtizedben, ennek pedig 
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a teljesítményfokozás és a valódi versenyhelyzet megteremtése, az egyetlen lehetséges 

módja. A jövő felsőoktatásának kulcsszavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker. 2030-ra 

olyan felsőoktatási rendszert kell létrehozni, ahol a rendelkezésre álló állami forrásokat a 

nemzetközi versenyben is bizonyítottan erős területekre lehet koncentrálni, vagyis a 

gazdaság-politikában bevált ágazati szemléletű megközelítést a felsőoktatásba is át kell 

vezetni, az intézményeknek határozott képzési profillal kell rendelkezniük. 

A kutatás-fejlesztés és innováció a felsőoktatás és egyben versenyképességünk jövője 

szempontjából is meghatározó, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hazai 

felsőoktatás a nemzetközi oktatási és kutatási térben is megállja a helyét. A rendszerben meg 

kell jeleníteni a gazdasági partnerek és a vállalatok által megfogalmazott elvárásokat, 

ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a kis-és középvállalkozói szektor hozzáférhessen a 

felsőoktatási intézmények által kínált kutatás-fejlesztési és innovációs eredményekhez. A 

tudományos kutatások eredményeinek tényleges innovációvá konvertálásához a felsőoktatási 

intézmények tudás-és technológiatranszfer tevékenységének javítása, az inkubációs 

szolgáltatások és a spin-off vállalkozások alapításához segítséget nyújtó szolgáltatások 

fejlesztése szükséges. A gazdaságélénkítés áttételes vetülete a felsőoktatási intézményeknél 

meglévő képzési, kutatás. kapacitások és tudásbázis becsatornázása a térségi gazdaság-és 

település fejlesztési stratégiák kialakításába és azok végrehajtásába. Amíg a képzési és kutatási 

céloknál a megrendelői oldal közvetlenül is megjelenik a felsőoktatás szerkezetének, 

tevékenységének tervezésében (a képzési és kutatási portfóliót a regionálisgazdaság 

szerkezetéhez kell igazítani), addig a harmadik misszió oldaláról tekintve a felsőoktatási 

intézmények helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba való aktívabb bevonása jelenik meg 

feladatként. 

 Ennek eléréshez elengedhetetlen a gazdasági szereplők becsatornázása a felsőoktatási 

intézmények stratégiai döntéshozatali folyamataiba elsősorban szervezeti és szabályozási 

eszközökkel. A felsőoktatásnál rendelkezésre álló szellemi kapacitás becsatornázása az 

intelligens szakosodás stratégia, illetve a helyi gazdasági stratégiák kialakításába és 

végrehajtásába. A felsőoktatási intézmények inkubációs szolgáltatásainak fejlesztése az EFOP 

humánerő-forrásfejlesztő forrásaival, és csatlakozás biztosítása a GINOP valamint a TOP-ok 
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gazdaságfejlesztési és K+F programjaihoz. A felsőoktatási technológia-transzfer folyamatok 

segítése az EFOP humánerőforrás-fejlesztő forrásainak támogatásával. A gazdaságélénkítő és 

térségi fejlesztő szerep növelése a kreatív város (Smart City) koncepciók végrehajtásába való 

aktív bekapcsolódás által. 

Összefoglalva hatékony, nem informális, hanem a szervezeti kereteket is meghatározó módon 

tartalmazó együttműködésre van szükség, ami a kölcsönösen előnyös szolgáltatások töltenek 

ki tartalommal. Ezért ismételten hangsúlyozzuk, hogy a létrejövő kutatócsoportokban helyet 

kell kapniuk az ipar képviselóinek. 

VI.5. Szolgáltatásfejlesztés – a kutatások gazdasági hatásvizsgálata 

 

VI.5.1. Kutatások és szolgáltatásnyújtás viszonyainak vizsgálata 

Mint már arról írtunk, a kutatás-fejlesztés áll ennek a projektben a középpontjába, de ennek 

definiálása nem könnyű. Ráadásul a vállalati kapcsolatokban a kutatás-fejlesztéshez és 

innovációhoz kapcsolódó, ilyen elemeket tartalmazó szolgáltatásokat lehet a vállalatok 

számára felkínálni, avagy velük együtt fejleszteni. A tevékenységet folytató cégek  számos 

kedvezményt kapnak, ezért nem véletlen, hogy a K+F tevékenység jelenleg az egyik 

legpreferáltabb vállalati cél, de a tevékenység besorolása évek óta vitatott. 

Fogalmi kérdések tisztázása 
 

2012-ig több törvény, többek között a számviteli törvény, a társasági adótörvény, az 

innovációs törvény és az innovációs alapról szóló törvény határozta meg, nem konzisztensen 

a kutatás-fejlesztési tevékenység meghatározását. 

A számviteli törvény a számviteli elszámolás kapcsán definiálta az alapkutatás, az alkalmazott 

kutatás és a kísérleti fejlesztés fogalmát. Ezektől megfogalmazását tekintve eltérő 

fogalomrendszert tartalmazott az innovációs törvény és az Innovációs Alapról szóló törvény. 

A társasági adó törvény viszont nem tartalmazott konkrét definíciót, hanem az 

adókedvezmények igénybevételekor a kutatás-fejlesztési tevékenység meghatározására a 

számviteli törvényt és a Frascati Kézikönyet alkalmazta.  

[AI27] megjegyzést írt: Fokozatváltás a felsőoktatásban 
 

http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf
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2012. január 1-től kezdve egységesedett a szabályozás, az egységes definíciót az innovációs 

törvény (lásd alul részletesen a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 

2014. évi LXXVI. törvény definícióit) adja meg: a számviteli törvényből kikerült a definíció, 

illetve a TAO-ban már nincs meg a Frascati kézikönyvre való hivatkozás, és ennek 

használatának kötelezettsége. Sőt, a definíciók megegyeznek az Európai Unió K+F 

támogatásokra vonatkozó iránymutatásában használt fogalmi meghatározásokkal. A Frascati 

Kézikönyv pedig háttéranyagul szolgál. 

A törvény egyrészt definiálja a K+F fogalmát, valamint a saját tevékenységi körben végzett K+F 

tevékenység definícióját is. 

A kiemelt technológia fejlesztések megalapozásakor egyáltalán nem elhanyagolható 

szempont a források előteremtése, amelynek egyik lehetséges módja K+F+I pályázatokon való 

indulás. 

 

A K+F+I fejlesztési elképzelések tervezése során tisztában kell lennie azzal, hogy  

a) Mi a K+F és mi az I (innováció)? mit jelent az új termék, technológia, szolgáltatás?  

b) A K+F+I tevékenység milyen fejlesztési kategóriákat tartalmaz? 

c) A fejlesztési kategóriák hogyan jelennek meg egy K+F+I pályázati konstrukcióban? 

d) K+F minősítés, hogyan tudja leellenőrizni egy cég, hogy a K+F fejlesztési elképzelései 

melyik kategóriába esnek bele? 

K+F és I  

 

A kutatás-fejlesztési tevékenység olyan alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag 

bővítését, új alkalmazások kidolgozását célozza, valamely tudományos vagy műszaki 

bizonytalanság feloldása érdekében. A kutatás-fejlesztésbe sorolandó, és az abba nem tartozó 

tevékenységek elhatárolásának alapvető szempontja, hogy a tevékenységekben fellelhető-e 

az újszerűség és valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldásának számottevő 

eleme. A klasszikus K+F pályázati kiírások általában új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését célozzák meg.  

- terméknek tekintendő valamely piacon forgalomképes (forgalomba hozható és kelendő) 

anyag, tárgy. Új terméknek minősül a pályázó által megcélzott piacon még nem ismert, nem 

[AI28] megjegyzést írt: Társas vállalkozók (előadásanyag) 
 

[AI29] megjegyzést írt: KF módszertan 
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publikált termék. Szoftvertermékek esetében nem minősül új terméknek a rutinszerű 

szoftverfejlesztési tevékenység eredményeként előállított termék.  

- technológiának tekintendő valamely termék előállításánál vagy szolgáltatás nyújtásánál 

alkalmazható, piacképes eljárás. Új technológiának minősül az a technológia, amely a 

technológia potenciális felhasználóinak körében eddig nem ismert, nem alkalmazott, vagyoni 

értéket képviselő, forgalomképes eljárás, vagy az a technológia, amely a termék előállításának 

vagy szolgáltatás nyújtásának folyamatában valamely feladatra eddig nem ismert (nem 

publikált) megoldást nyújt. 

- szolgáltatásnak tekintendő a szolgáltatótól független megrendelő megbízására, anyagi 

ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenység. Új szolgáltatásnak minősül a pályázó által 

megcélzott piacon még nem ismert vagy nem bevezetett, nem publikált szolgáltatás. 

- prototípusnak tekintendő a kifejlesztendő terméknek azon modellje, amely rendelkezik a 

kifejlesztendő termék minden, előre eltervezett tulajdonságával, de kereskedelmi forgalomba 

nem hozható, illetve erre nem alkalmas.  

Az innovációs pályázatoknál lehetőség van nem csak új termék, technológia, szolgáltatás 

kifejlesztésére, hanem már meglévő termék, technológia és szolgáltatásnak lényegesen 

továbbfejlesztett, új elemeket is tartalmazó, a korábbihoz képest értéknövelt változatának 

kifejlesztésére is.  

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján 

a kutatás-fejlesztés magában foglalja az 1) alapkutatást, az 2) alkalmazott kutatást és a 3) 

kísérleti fejlesztést. 

 

Alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban 

jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek 

megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati 

alkalmazását vagy felhasználását, 

[AI30] megjegyzést írt: Pályázati Felhívás 
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(kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények végezhetnek alapkutatást, tevékenységi körben 

meg kell, hogy jelenjen; cégek nem végeznek általában) 

Alkalmazott kutatás (ipari kutatás): tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja 

új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy 

szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások 

jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott 

kutatáshoz különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez – szükséges komplex 

rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével. 

(pályázatoknál általában kisüzemi kísérletek formájában szokott megvalósulni)  

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó 

ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, alkalmazása és 

felhasználása új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek 

létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek: 

a) az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és 

dokumentálását célzó tevékenységek; 

b) olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb 

dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra 

szánják; 

c) a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése; 

d) a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban 

az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása 

túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen; 

e) a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat 

nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy 

kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek. [AI31] megjegyzést írt: 2014. évi LXXVI. törvény 
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A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy 

rutinszerű változások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, létező 

szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások 

fejlesztésnek minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, eljárás, folyamat vagy 

szolgáltatás fejlődését is eredményezik. 

(pályázatoknál általában nagyüzemi kísérletek formájában szokott megvalósulni, a 

prototípus nem értékesíthető). 

36. ábra 

A kutatás-fejlesztés (K+F) és innováció (I) megjelenése a három fejlesztési kategóriában: 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

37. ábra 

A K+F+I pályázati konstrukciókban a háromféle K+F+I tevékenység megjelenése 

 

Támogatható 

tevékenységek 

Pályázati 

jogcím 

Támogatás 

intenzitása* 

Elszámolható 

költségek köre 

Önállóan megpályázható: 

Alapkutatás K+F 100% 
bérek, 

szolgáltatások, 
Alkalmazott/Ipari kutatás K+F 50% 

Kísérleti fejlesztés K+F 25% 

Kutatás-fejlesztés (K+F) 

 

Alapkutatás 

Innováció (I) 

 

Kísérleti 

fejlesztés 
 

Alkalmazott 

kutatás 

[AI32] megjegyzést írt: 2014. évi LXXVI. törvény 
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anyagköltségek, 

eszközök écs-je 

Konstrukciótól függően, nem önállóan megpályázható: 

Piaci megjelenés De minimis 
megegyezik a K+F 

jogcímével 

bér, szolgáltatás és 

anyagköltség 

Iparjogvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységek 

(Újdonságkutatás, 

korlátozott költségvonzatú) 

De minimis 
megegyezik a K+F 

jogcímével 

szolgáltatás és 

hatósági díjak 

Beszerzések/Beruházások 
Regionális 

beruházási 

regionális 

támogatási térkép 

alapján: 

Budapest-0% 

Pest megye-0%, de 

vannak kivételek, 

ahol 20-35% 

Ny-Dunántúl: 25% 

Közép-Duntúl: 35% 

Többi régió: 50% 

eszközbeszerzés és 

ingatlan beruházás 

*Általában a konzorciumban (felsőoktatási intézményekkel, vagy kutatóintézményekkel 

megvalósuló projektekben a pályázati projekt össztámogatás intenzitása felmehet 80%-ra e. 

Ha projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul 

meg, akkor alap-, és ipari kutatás esetén max 80%, kísérleti fejlesztés esetén max 60% a 

támogatás intenzitás. 

Korábban voltak innovációs támogathatósági feltételek, melyeket külön-külön meg kellett 

vizsgálni (pl. van e pályázónak bejelentett iparjogvédelmi oltalma, vagy aktivált e kísérleti 

fejlesztést, vagy vett-e igénybe K+F adókedvezményt, vagy van e K+F TEÁOR-ja, vagy van-e 

megfelelő felsőfokú végzettségű szakember gárdája…stb).  
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Korábban kedvezőbb pontszámot lehet elérni, ha a (előző évi) cégkivonatban szerepel a 

TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 

(biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, 

fejlesztés). 

Iparjogvédelmi követelmények megjelenése a pályázatokban: 

Az eddigi „klasszikus” K+F pályázatok céljai között megtalálható volt az, hogy a projektben 

kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos 

vagy műszaki újdonság tartalommal rendelkezzen.  

Általában nem írta elő a pályázat kötelezően a szabadalom, iparjogvédelmi oltalom 

bejelentését, de ha a pályázó, vagy a konzorcium vállalta, hogy a fenntartási időszak végéig 

iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz, akkor az a bírálatnál plussz pontokat jelentett. Az is 

plussz pontokat jelentett, ha a projektben új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotás 

(új műszaki-tudományos eredmény) illetve prototípus/termék/technológia/szolgáltatás 

létrehozását vállalta a pályázó.  

Ezeket általában indikátorként kellett megjelölni, tehát, hogy hány hazai iparjogvédelmi 

oltalma (SZTNH-hoz tett bejelentés), vagy hány EPO bejelentése lesz (Európai Szabadalmi 

Hivatalhoz tett bejelentés) 

Sőt az is plussz pontot jelentett, ha volt a pályázónak már volt korábbi szabadalma, vagy 

iparjogvédelmi oltalom bejelentése. A fenti pontok elérése nélkül nehezen lehetett magasabb, 

a nyeréshez elegendő pontszámot elérni. 

 

Dokumentálási követelmény:  

A háromféle K+F tevékenységeket az alábbi módon szükséges ledokumentálni: 

Támogatható 

tevékenységek 

A K+F tevékenység befejezését igazoló dokumentum: 

[AI33] megjegyzést írt: Pályázati felhívás 
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Alapkutatás 

Kutatási jelentés, 

• amelynek eredményéről bizonyítható az újdonság és az eredetiség, 

és 

• amelynek eredményéről valószínűsíthető, hogy a projekt által 

felvetett problémák megoldására alapul szolgál, és 

• amely kutatási jelentést a konzorciumvezető hasznosításra 

elfogadott; 

 

Alkalmazott/Ipari 

kutatás 

Kutatási jelentés, 

• amelynek eredményéről bizonyított az újdonság, az eredetiség, és 

• amely jelentés konkrét javaslatokat tesz az eredmény 

hasznosítására új (a megcélzott piacon eddig nem ismert) termék, 

szolgáltatás vagy technológia kifejlesztésére, továbbá a megcélzott 

piacon bevezetett termék, szolgáltatás vagy technológia jelentős 

mértékű, piaci előnyöket biztosító továbbfejlesztésére, és 

• konzorcium esetén a konzorciumvezető hasznosításra elfogadott; 

 

Kísérleti 

fejlesztés 

• a létrejött prototípust bemutató jegyzőkönyv, amely dokumentálja 

a létrehozott mintapéldány műszaki-tudományos szempontból való 

működőképességét és azt, hogy tulajdonságait tekintve megfelel az 

eredeti fejlesztési célkitűzéseknek. 

• termékfejlesztés esetén: 

 a létrejött új terméket bemutató ismertető kiadvány, 
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 a forgalomba hozatalhoz szükséges hatósági engedély (amennyiben 

ez releváns). 

• technológia fejlesztés esetén: 

a technológiai leírás, 

a technológia működőképességét bizonyító demonstrációról felvett 

jegyzőkönyv; 

a technológia alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek 

megnevezése (amennyiben ez releváns). 

• szolgáltatás fejlesztés esetén: 

a szolgáltatás leírás, 

a szolgáltatás működőképességét bizonyító demonstrációról felvett 

jegyzőkönyv; 

a szolgáltatás alkalmazásához beszerzendő hatósági engedélyek 

megnevezése (amennyiben ez releváns). 

 

 

Mikor minősülhet a fejlesztés kutatás-fejlesztésnek? 

 

 

Ipari tervezés  Megosztva a 

tevékenységet a 

kutatás fejlesztés és 

nem kutatás között  

Műszaki tervrajzok készítése a kutatás-

fejlesztési folyamatba abban az esetben 

tartozik bele, amíg céljuk nem 

termelési/szolgáltatási folyamathoz, 

hanem K+F tevékenységhez kötődik 
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Üzemszervezés és 

felszerelés  

Megosztva a kutatás-

fejlesztés és nem 

kutatás-fejlesztés 

között 

Az új termékek vagy eljárások 

kifejlesztését célzó visszacsatoló 

üzemszervezés és szerszámozás 

beleszámít, a termelési célú nem. 

Próbagyártás Megosztva a kutatás-

fejlesztés és nem 

kutatás-fejlesztés 

között 

Beleszámít, ha új termékek vagy 

eljárások teljes körű tesztelésére irányul, 

minden más kapcsolódó tevékenység 

kizárandó. 

 

A fentebb említett besorolás tehát nem lett könnyebb, de segítség, hogy létrejött egy 

kötelezően K+F minősítést végző intézmény, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mely a 

kutatási-fejlesztési tevékenységeket minősíti (a 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet, a 3/2012. (II. 

1.) KIM rendelet és az SZTNH által kidolgozott K+F minősítési eljárás módszertani útmutatója 

alapján), és amelyik kérelemre, díj megfizetése ellenében végzi, döntéséről határozatot hoz.  

Ezen feladatkör egyrészt a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezett 

előzetes minősítési eljárás lefolytatását jelenti, másrészt az SZTNH szakértőként közreműködik 

olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek kutatás-fejlesztéskénti 

minősítését érintik. 

Az előzetes minősítési eljárás keretében az SZTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által 

benyújtott dokumentáció alapján a - kérelem benyújtását követően megvalósítandó - projekt 

vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e. Az SZTNH által jogerős 

határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is 

ilyennek kell tekintenie. 

A K+F tevékenység minősítésének folyamata: 

A K+F minősítést az SZNTH nyomtatványán kell kérelmezni. A kérelem benyújtható 

elektronikusan, személyesen, illetve postai úton.  

A „szimpla” K+F minősítésen túlmenően lehet kérni egyrészt a projekt alapkutatási, 

alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását, másrészt annak 
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megállapítását is, hogy a projekt keretében megvalósítandó, meghatározott tevékenységet a 

kérelmező saját tevékenységi körben végzi-e. 

A minősítés iránti kérelemben a kérelmező egy adott projekt minősítését igényelheti. Egy 

projektnek minősül egy adott kutatás-fejlesztési cél elérésére irányuló módszeres 

tevékenység, amely egy tudományos problémával vagy olyan tudományos problémák 

csoportjával foglalkozik, amelyeket egyetlen általános kutatási gondolat köt össze. A minősítés 

iránti kérelemben csak olyan projekt minősítését lehet igényelni, amelyben a kérelmező részt 

vesz. A minősítési kérelmet csak egy kérelmező nyújthatja be, együttes kérelem benyújtásának 

nincs helye. Kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös tevékenység keretében 

megvalósított projekt esetén a minősítés kérdésében hozott döntés hatálya csak a 

kérelmezőre, valamint a kérelemben leírt, általa végzett tevékenységre terjed ki. 

A kérelemben ki kell fejteni – többek között:  

 a projekt tudományági besorolását; 

 a projekt megkezdésének és várható befejezésének időpontját (a projekt 

megkezdésének megjelölt időpontja nem lehet későbbi, mint a kérelem benyújtását 

követő egy év); 

 a projekttel kapcsolatos, világviszonylatban mértékadó technika állásának 

ismertetését, valamint a kutatás-fejlesztési célkitűzések, a kutatási módszertan és a 

projekt mérföldköveit és munkaszakaszait leíró ütemezés bemutatását, 

 a projekt költségeinek besorolását költségkategóriák szerint; 

 közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a felek által elvégezni 

tervezett feladatok megnevezését, azok projektbeli arányát és tervezett költségét; 

A kérelem mellékleteként javasolt benyújtani a projekt részletes költségvetését, valamint a 

részfeladatonkénti ütemezését is. 

 

Az eljárás díjai: 

A minősítési eljárás díja: 83.000 Ft (ezt mindenképpen ki kell fizetni) 
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Az arány-meghatározás iránti kérelem díja: 20.000 Ft (igény esetén pluszban fizetendő) 

A saját tevékenység megállapítása iránti kérelem díja: 30.000 Ft (igény esetén pluszban 

fizetendő)  

A díj a kérelem benyújtásának napján esedékes. Az eljárás díja nettó díj, mivel a közigazgatási 

eljárásoknak nincs ÁFÁ-ja. 

 

Átfutási idő 

Az SZTNH-nak 30 naptári napja van a döntés meghozatalára. Gyorsított eljárást nem lehet 

kérni, viszont úgy tudjuk, hogy a folyamatot meg lehet gyorsítani azzal, ha személyesen adjuk 

le a kérelmet. 

Összefoglalva: az SZTNH-nak a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatosan 

ellátott hatásköre elsődlegesen a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan 

kezdeményezhető előzetes minősítési eljárás lefolytatását jelenti, amelynek keretében az 

SZTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a kérelem 

benyújtását követően megvalósítandó projekt kutatás-fejlesztési tevékenységnek 

minősíthető-e. Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek 

minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. Az előzetes minősítési eljárás 

keretében hozott határozat a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és 

járulékkedvezmények érvényesítéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési támogatási 

rendszerben a támogatás iránti kérelemben megjelölt projekt kutatás-fejlesztési tartalmának 

igazolására használható fel.  

Ha hozzátesszük, hogy a H2020 lebonyolításban is a hivatal játssza nemzeti kapcsolattartóként 

a legfontosabb szerepet és véleményezi a projekteket, illetve saját szakembereihez lehet 

fordulni, ezért megkerülhetetlennek látszik a kapcsolatfelvétel a szervezettel. 

VI.5. 2.Kutató-teamek és kutatóbázisok szolgáltatásnyújtásának bővítési lehetőségei 

A jelen pályázatban érintett három város három fő szakterületén a gerontológiában, a 

megújuló energiatermelés elősegítésében és a vízgazdálkodásban kell saját tudományos 

eredményeire támaszkodva olyan szolgáltatásokat kidolgoznia, illetve kapcsolatrendszert 

[AI34] megjegyzést írt: 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 
 

[AI35] megjegyzést írt: http://www.sztnh.gov.hu/hu/kutatas-
fejlesztesi-tevekenyseg-minositese-kf-minosites 
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kialakítani elsősorban a helyi vállalkozói szférával, hogy abból egyrészt újabb források 

képződjenek mindkét félnél. 

Ennek az eredménynek az elérése viszont összhangban a felsőoktatás átalakításával 

megköveteli, hogy a vállalati innovációs folyamatok személete beépüljön a kutatóhelyek 

működésébe, vagyis a vállalatszervezés, fejlesztés elméleti hátterének részben meg kell 

jelenniük a kutatóhelyek vállalatokkal kapcsolatos tevékenységében.  

Szolgáltatásnak tekintendő a szolgáltatótól független megrendelő megbízására, anyagi 

ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenység.  

A kutatásfejlesztési és innovációs források és kapacitások bővítése, működési 

hatékonyságának javítása érdekében szükséges az általános intézményi környezet kapcsolódó 

területeinek folyamatos fejlesztése is. Ennek eredménye egy szolgáltató szemléletű, az 

információk, a feladatok és az erőforrások ésszerű, költséghatékony megosztásán alapuló 

intézményi háttér, amelynek működése kiterjed az innovációs lánc valamennyi elemére. 

Az egyetemi szolgáltatások fejlesztésének fő elemei:  

- az adminisztrációs terhek csökkentése,  

- az információáramlás javítása,  

- a pályázati, forrásszerző és  

- hasznosítási tevékenység támogatása,  

- az ipari kapcsolatokat is kezelni tudó projektmenedzsment,  

- a szellemi termék védelem és hasznosítás támogatása,  

- fejlett gazdálkodási rendszer,  

- az egyetem iránti elkötelezettség és küldetéstudat fokozása,  

- a szervezetazonosság fejlesztése.  

A szolgáltatásokat segítő eszközök: az elektronikus ügyiratkezelés, tanácsadó szolgáltatás 

kialakítása, információs rendszer (VIR és honlapok) működtetése, korszerű és szolgáltatási 

szemléletű gazdasági és műszaki háttér, szisztematikus feladatmegosztás, a szükségesnek ítélt 

járulékos szolgáltatások és tevékenységek tudatos pozicionálása. 

 

A K+F+I tevékenységet támogató  stratégia fókuszai: 

– Biztonság, megbízhatóság, minőség:- adat, szolgáltatás és rendszer szinten 
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– HR stratégia 

– Szabályozottság (pl jogszabályok, belső szabályzatok, minőségbiztosítás) 

– Technológiai transzfer szolgáltatások  

K+F+I környezeti és adminisztratív szolgáltatás - fejlesztési adatbázisok kezelése 

A kiemelt kutatási területek műveléséhez és a vállalati együttműködések szervezéséhez 

szükséges menedzsment, és a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, ill. biztosítása a 

szubszidiaritás elvének érvényesítésével történjen. 

Javaslatunk szerint érdemes megfontolni, hogy az egyetem a K+F képesség- és 

szolgáltatásfejlesztési céljainak elérése érdekében, kutatóegyetemi, oktatási-kutatási 

valamint minőségfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan horizontális programokat is 

működtessen a szükségesnek ítélt működési vetületek mentén (pl: tehetséggondozás; oktatói-

kutatói utánpótlás; képzők képzése; intézményi kapcsolatok; idegen nyelvű képzés; oktatási-

kutatási infrastruktúra-fejlesztés; K+F+I környezet fejlesztés; K+F+I minőségbiztosítás). 

 

A szolgáltatásnyújtás bővítési feltételeit mind pénzügyi mind humán erőforrás oldaláról 

kiszámítható módon kell rendelkezésre bocsájtani, ennek egyik alapvető módja a nyertes 

pályázati tevékenység. Ennek pedig előfeltétele a megtervezett fejlesztés és a 

feltételrendszerek megalapozottsága. Egy feltételrendszer akkor tekinthető jól 

meghatározottnak, ha a feladatok végrehajthatósága egy feszes, ámde reális ütemezés mellett 

biztosítható és nem tartalmaz olyan tartalékokat, amelyekre előre láthatóan hosszabb távon 

sem lesz szükség.  

A szükséges feltételek részei: 

• Kutatókapacitás, eszközök kapacitás meghatározása – a kutatások műszaki igényének 

felmérése  

 Kutatási helyiségek: laboratóriumi infrastruktúra-fejlesztés, laboratórium 

rekonstrukciók, energiaracionalizálás; közös ipar-egyetem laborok; laboratóriumi 

szolgáltatások: akkreditált laboratóriumok. 

• Informatikai kapacitás és szoftvertámogatás meghatározása - a jól kalibrált 

informatikai támogatás segítség, az alulkalibrált viszont komoly gondok forrása lehet, 
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amelyet adott esetben veszteségek (elmaradt fejlesztés, pénzügyi hátrány stb.) 

formájában is jelentkezhet 

• Humánerőforrás meghatározása - itt fontos egy olyan szakmai összetétel, amelyben az 

egyes mérnökgenerációk (pályakezdő, beérett, pályája végén lévő) hiánytalan megléte 

a folytonosság alapja, ami a kutatócsoportok egyik legnagyobb erőssége és tőkéje 

lehet a jövőben 

 

Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek: 

– Új technológiatranszfer megoldás installációja,  

– Technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenységek,  

– Tartalommenedzsment szolgáltatás kiépítése, biztosítás,  

– Technológiatranszfer szakmai tanácsadás és help-desk kiépítése, biztosítása., 

– Technológiatranszfer szolgáltatások nyújtása,  

– Technológiatranszfer célokat szolgáló eszközök és berendezések beszerzése, 

– Technológiatranszfer szoftver beszerzése (szoftverfejlesztés és integráció,  

– Disszemináció (tájékoztató anyagok, tanfolyamok), 

– Innovációs projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése.  

 

Annak ellenére ezek kiemelt szempontok a GAEK számára, hogy a SZIE működteti a 

technológiai transzfer szolgáltatást. Viszont Békés megye campusai saját helyzetüknél fogva 

szorosabbra kell, hogy vonják az irodával kapcsolataikat, és fokozott figyelmet kell fordítaniuk 

az információáramlásra, valamint a külső-belső kommunikációra ezen a területen. 

 

Technológia transzfer szolgáltatások fejlesztése  

Mindenekelőtt egységes eljárásrend, protokollizált folyamatmenedzsment rendszer 

kialakítása, valamint a mindezekre támaszkodó hosszú távú stratégiai irányvonal 

meghatározása a kijelölt cél, amelyek a jövőben egyértelmű keretek közé foglalják az ipari, 

gazdasági és üzleti szereplőkkel folytatott kommunikációt. Ezen túl menően a meglévő 

kapacitás felmérési térkép folyamatos aktualizálása, amely az ipari elvárásoknak megfelelően 

az ipari szektor számára a leginkább alkalmas formában szolgáltat információt. Valamint az 
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egyes partnerségbe bevont intézmények kutatási, infrastrukturális és szellemi kapacitásairól, 

amely stabil alapjául szolgálhat a célzott marketing tevékenységnek is 

A gazdaság-és vállalkozásfejlesztés nem önmagában cél, hanem legfontosabb eszköze a 

kistérség versenyképessége megerősítésének, a jövedelmek és foglalkoztatás javításának. 

Ezért is fontos a szoros együttműködés a piaci szereplőkkel. 

 

Nemzetközi kutatás-fejlesztési kapcsolatok fejlesztése 

A partnerek összehangoltan keresik az együttműködési lehetőségeket, melynek alapja az 

egymással való tapasztaltcsere és a létező illetve létrejövő kapcsolatok megosztása. Cél az 

intézmények kutatási és fejlesztési tevékenységének támogatása az új és a már meglévő 

nemzetközi kapcsolatrendszer építésén keresztül különös tekintettel olyan régiókra is, ahol 

eddig kevésbé volt releváns az egyetemi/főiskolai K+F hatás. 

A szolgáltatásnyújtás bővítésének, a szolgáltatások fejlesztése eredményének a SZIE GAEK 

campusain az alábbi hatások várhatók: 

A hosszú távon kettős: egyrészt hozzájárul a Szent István Egyetemen folyó 

szervezetfejlesztéséhez, másrészt az intézményi szolgáltatások javításával segíti a 

versenyképes, modern szolgáltatásokat nyújtó belső egyetemi környezet megteremtését.  

A komplex projekt közvetlen célkitűzései a következők: 

- Az egyetem képzési- és kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeiről alkotott belső és 

külső vélemények, és azok eredményeire alapozva a képzési, szolgáltatási struktúra 

korszerűsítése a piaci helyzet erősödését okozza mind az egyetemi, mind kutatói-gazdasági 

szinten; 

- Az egyetem és a gazdaság szereplői közötti kapcsolatok megerősítése, a kölcsönös 

előnyökre alapozott együttműködések kialakítása; 

- Az egyetem döntéshozatali és menedzsment hatékonyságának növelése, az ágazati és 

intézményi adatkezelés és adat-szolgáltatás korszerűsítése; 

- Az egyetem jövőbeni, jelenlegi és egy-kori hallgatóinak munkaerő-piaci érvényesülési 

esélyeinek növelése; 

[AI36] megjegyzést írt: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Intézményfejlesztési Terve 
2012-2016 
 

[AI37] megjegyzést írt: PIACKÉPES SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 
A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 
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- A tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztésével az egyetemen folyó tudományos és 

kutatási tevékenység színvonalának emelése, növelve ez által az intézmény szakmai 

elismertségét.  

- A fejlesztés lehetőséget ad a jövőben az egyetemi oktatás szervezeti feltételeinek, 

tartalmának és módszereinek minőségközpontú továbbfejlesztésére, valamint a képzések és 

piaci elvárások összehangolására. 

 

A szolgáltatások folyamatos fejlesztése révén a rendszeres elemzések, kimutatások, 

előrejelzések készítésével segíthető a stratégiai feladatok előkészítése és a tervezése. A 

szolgáltatásnyújtás folyamatos belső kontrollja támogatja mind a szolgáltatással, mind a 

kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatalt. 

A KKV szolgáltatói program lényege, hogy az Egyetem a partnervállalkozás által igényelt 

kutatás-fejlesztési szolgáltatást teljesen, vagy részben saját költségére és kockázatára nyújtja, 

annak fejében, hogy a vállalkozással kötött megállapodás szerint később részesedik a 

létrehozott kutatási eredmény, innováció piaci bevezetéséből származó többletjövedelemből. 

Eredményeként forrásigény nélkül bővül a vállalkozási projektekben ténylegesen bevonásra 

kerülő humán és fizikai K+F+I kapacitás, a támogatott projektekben az egyetemi partner 

műszaki-gazdasági kockázatelemzésen alapuló részvétele irányadó lehet a támogatási 

döntésekhez, a hasznosításból származó bevételek visszaforgatása bővíti a K+F finanszírozási 

forrásait és végezetül a SZIE által nyújtott szolgáltatások ellenértékének saját erőként történő 

elismerése nagymértékben javítja a KKV szektor uniós forrásokkal kapcsolatos abszorpciós 

képességét. A program sikeréhez szükséges az országos gazdaságélénkítési programok 

szabályrendszerének megfelelő kialakítása, amely elismeri és támogatja a fenti konstrukciót.  

A szakmai szolgáltatásaikkal közvetlenül támogató, valamint az oktatást és kutatást 

rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezeti egységeket fejleszteni 

kell. 

A legfontosabb folyamatokat az Intézményfejlesztési Terv, a képzési program, az SZMSZ és 

mellékletei, valamint az egyetemi irányítás egyéb eszközei (szenátusi, kari tanácsi utasítások, 

rektori, dékáni utasítások, körlevelek) írják le. A folyamatok folyamatos javítása elsősorban 

ezen eszközök megalkotása, hatályon kívül helyezése, módosítása révén menedzselten segíti 

[AI38] megjegyzést írt: Szolgáltatásfejlesztés – az összes karon 
(http://ujsag.szie.hu/node/1045) 
 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

131 
 

a fejlődést. Az egyetemi szolgáltatások fejlesztési programja (adminisztrációs terhek 

csökkentésére, irányuló programok, „szolgáltató egyetem program” magasabb szintű 

megvalósítását szolgáló beruházások) finanszírozása évi összegét meg kell határozni. 

A cél olyan szolgáltatási portfólió létrehozása, amellyel képessé válhatnak a campusok a helyi 

gazdasági fejlődés motorjaként funkcionálni, számukra a már meglévő, illetve 

intézményekben keletkező tudást és ismereteket hasznosítható formában hozzáférhetővé 

tenni, ezáltal növelni a régió és a campusok versenyképességét is.  

 

A szolgáltatások igénybevevői a megyében, a kistérségben és a megye nagyobb városaiban 

tevékenykedő vállalkozók, az campusokon dolgozó és tanuló valamint a városokban, a 

kistérségben, a megyében elő egyének. A szolgáltatások elsősorban a kutatásfejlesztésre, a 

technológiai innovációra, a humánerőforrás fejlesztésére épülve fejtik ki gazdaságélénkítő 

szerepüket. 

A térségben az elmúlt években jelentős gazdasági változások következtek be, a gazdasági 

recesszió hatásai a lakosság, a vállalkozások eladósodása növekedő tendenciát mutat, 

lelassulnak a különböző fejlesztési programok, csökken az önerő, a fejlesztések, jelentős 

gondok vannak a működtetés, a fenntartás területén mind a vállalkozások, mind a közszféra, 

mind az egyén szintjén. Csökken és elöregedett a lakosság. A kutatásfejlesztés 

humánerőforrása, eszközigénye nagy az erre szakosodott szolgáltatók száma kevés és nem 

mindenkor a helyi igényeket tudja kielégíteni. A humánerőforrásra, valamint a kutatás 

fejlesztésére fordítható források megtartása, megszerzése, a források hatékony felhasználása 

egyre komolyabb feladatot jelent a gazdálkodó szervezeteknek is. 

A szolgáltatási tevékenységek célja, hogy a campusok humán erőforrására, kiemelkedő 

infrastrukturális feltételeire, a laborhátterekre, kutató bázisára építve, kielégítse a térség 

képzési kutatási igényeit úgy, hogy hatékonyan bevonja a központi pályázati forrásokat, a 

segítse vállalatokat abban, hogy az általuk befizetendő járulékok (innovációs járulék, 

szakképzési járulék) - vállaltoknál maradható része - legjobban szolgálja a humánerőforrás és 

a technológiai fejlesztést. 

[AI39] megjegyzést írt: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Intézményfejlesztési Terve 
2012-2016 
 

[AI40] megjegyzést írt: merkating_2014_beszamolo 
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A SZIE GAEK oktatási programjának egyik fontos célkitűzése, hogy a kutatás és a képzés 

szintjén biztosítsa a piac igényeire épülő ismeretek beépülését, meghonosítsa az 

alkalmazásorientált, innovációs, üzleti szemléletet a felsőoktatásban.  

Megfontolandó a felnőttképzés finanszírozásával kapcsolatban hosszú távú együttműködési 

megállapodások kötése a felnőttképzés közös kezdeményezésére, ill. gondozására a különféle 

szakmai/társadalmi szervezetekkel. Ahogy a K+F+I szolgáltatások kapcsán akár klaszter alapú 

együttműködési hálózatok kereteinek kialakítása is. 

VI.5.3.Változáskezelés a szolgáltatásfejlesztés során 

A célkitűzések eléréséhez kapcsolódó feladatok, illetve a piacképesség megköveteli a folyamat 

állandó ellenőrzését, összevetését az eredetileg kitűzött célokkal való megfelelést, vagyis a 

minőségirányítási rendszer bevezetését alkalmazását. Ez átszőheti az adott campusok egész 

tevékenységi körét, így kiemelten a műszaki tevékenységi kört és szolgáltatástnyújtást is.  

Az egyetem felsőfokú akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik a felsőoktatási tevékenységi 

körre kiterjedően. Ezen rendszer keretén belül meghatározásra kerültek a fő minőségcélok. 

Definiálva lettek a szervezeti szintű szabályozások, mint például a folyamatok és az azok 

közötti kapcsolatok, valamint felelőseik és az ő hatáskörük. Ezen felül szabályozásra kerültek 

a folyamatokra jellemző eljárási utasítások a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 

valamint az ehhez szükséges igazoló és ellenőrző dokumentumok. A pályázat azonban másféle 

monitoring rendszert igényel, már az előzetes ismertetők sem hagynak kétséget afelől, hogy 

az adott társadalomra vonatkozó hatást, a gyakorlatban való alkalmazhatóságot már a projekt 

végrehajtása során is ellenőrzik, ahogy a fenntartási időszak alatt is. A szolgáltatásnyújtás 

bővítése pedig ugyanezt a szemléletmódot követeli meg. 

A minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez meg kell vizsgálni más, a jelenlegi egyetemi 

rendszertől eltérő szemléletmód alapján működő struktúrákat, hogy a szükséges vállalati 

szintű együttműködés megvalósulhasson, és ne akadályozza meg a két fél egymástól 

gyökeresen eltérő érdekeltségi rendszere és irányítási módja. 

Lean 
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A helyszínen végzett kutatómunka, a begyűjtött információk alapján a továbblépés, az 

együttműködés fokozása érdekében az egyes kutatócsoportok működését kvázi önálló 

vállalati egységként kell felfognunk, amelynek fő tevékenysége az értékteremtés. Ezt a fajta 

szemléletmódot valósítja meg a Lean-irányítási rendszer, amely elsősorban az értékteremtő 

folyamatokra koncentrál, azon folyamatokat, amelyek nem értékteremtőek, tehát a vevő, 

esetünkben a kutatóhely eredményét felvevő tudományos közösség, illetve a lehetséges 

innovációs együttműködő partnerek számára nem képviselnek értéket, veszteségként tartja 

számon. Legfontosabb, hogy először meghatározzuk az értékteremtő folyamatokat, amelyek 

hozzáadott értéket képviselnek. Az értékáramok meghatározása után szükséges a folyamatok 

veszteségeinek feltérképezése és definiálása. Ezt követően a folyamatokat folytonossá, 

veszteség- és megszakításmentessé kell tenni. A rendszert folyamatosan tökéletesíteni és 

javítani kell, az esetlegesen felmerülő veszteségeket eltávolítani. A Lean menedzsment 

végeredményül egy rugalmas szervezetet eredményez, ahol a közösség minden tagja részt 

vesz a problémák feltárásában és kiküszöbölésében. 

Fontos kiemelni, hogy a lean menedzsment elsősorban gyártó tevékenységű vállalatokra lett 

kialakítva, ebből kifolyólag a szolgáltatások esetében , csak bizonyos részleteit lehet megfelelő 

hatásfokkal alkalmazni. 

TQM 

Avagy Total Quality Management magyarra fordítva Teljes Körű Minőségirányítási rendszer. A 

TQM egy olyan minőségirányítási irányítási rendszer, amely vezetői szintről kezdi az 

építkezést, tehát felülről lefelé halad a szervezeten. A vezetőség által meghatározott 

minőségcélokba történik a szervezet minden egységének bevonása. A TQM-et – az ISO 9000-

es szabvány család utáni lépésnek is szokták tekinteni, ahol már a dokumentálás és eljárás 

utasítások helyett a tevékenység fejlesztése a cél. Tekintettel a felsőfokú oktatási 

akkreditációs rendszer követelményeire, az alapvető dokumentálási és eljárásrendi utasítások 

rendelkezésre állnak, hatásuk mérhető, végrehajtásuk beazonosítható, ezt a szintet adottnak 

vettük, ezért javasoljuk a TQM bevezetését a kutatómunka, a K+F tevékenység mérésére. TQM 

középpontjában a vevőközpontúság, valamint a vezetőség és a munkatársak teljes 

elköteleződése áll. A TQM 4 alapelve: 
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Vevőközpontúság: Ezen irányítási rendszert használó egységek a vevői igények kielégítésére 

koncentrálnak, ezért ezen igényeket pontosan meg kell határozniuk és felmérniük. 

Folyamatok fejlesztése: A folyamatok folytonos fejlesztésével, egy megbízhatóbb minőségbeli 

termék, valamint stabilabb munkafolyamat létrehozása a cél. Ezt a vevői visszajelzések 

segítségével, valamint saját folyamataink önértékelésével lehet elérni az úgynevezett PDCA- 

elv végig vezetésével. 

Teljes elkötelezettség: A teljes egység elköteleződése a minőségirányítási rendszer mellett. Ez 

először felső vezetői intézkedéseket foglal magába, amely segítségével motiválják az 

alkalmazottakat, hogy teljes tudásukat és tehetségüket kihasználják, ezzel előnyt érve el a 

vállalat számára. Az alkalmazottak rendelkeznek a termékek javításához szükséges 

ismeretekkel. 

Vezetők szerepe: A vezetőknek mindig példát kell mutatni, és elöl járni a TQM eszközeinek 

alkalmazásában. Vissza kell követelniük az alkalmazottaktól a konkrét adatokat és jutalmazni, 

elismerni azokat, akik sikeresen alkalmazzák a megfogalmazottakat. Fontos, hogy a vezetők 

tényleg vezetőként, irányt mutatva, kézben tartva alkalmazzák a TQM alapelveit és eszközeit. 

Technológia folyamatok minősége: Tervezési nem megfelelősségek észlelése, feltérképezése, 

valamint megelőzése, ezzel is csökkentve a selejt arányt. 

Javasolt minőségirányítási rendszerek/rendszerelemek 

A fentebb említett minőségirányítási és minőség menedzsment eszközök közül, fontos 

kiemelni, hogy az egyetem elsősorban az ISO rendszert követi, ezért mindenféleképpen a TQM 

irányában történő elmozdulás lenne célravezető.  

Összegzésként: 

Felsőfokú akkreditáció: megvalósult 

Lean menedzsment: javasolt megvalósítani 

TQM: érdemes megvalósítani 
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VI.6. Humánfejlesztés – Kutatói teamek –egyben a campus 

szervezetfejlesztése 

 

VI.6.1. Humán erőforrás fejlesztése 

Napjainkban gyakran emlegetett kifejezés az „életen át tartó tanulás”,amely jól szemlélteti 

az emberi erőforrás menedzsment egyik növekvő jelentőségű területét, az emberi erőforrás 

fejlesztést. Az emberi erőforrás fejlesztés tevékenysége az egyénre irányul, az egyén 

képességeit, tudását kívánja javítani, a teljesítmény növelése, és a szervezet céljainak elérése 

érdekében. Miután a kutatócsoportok felállításának és hatékony működtetésének 

alapfeltétele a megfelelő oktató-kutató állomány összeállítása, megőrzése és állandó 

fejlesztése, ezért  minden fejlődésben lévő, vagy fejlesztést elhatározó szervezet egyre 

szisztematikusabban és tervszerűbben a szervezet – stratégiai céljaival összhangban – végzi 

munkáját.  

A folyamat szervezetben betöltött jellege az alábbi meghatározó tényezőktől függ: a 

szervezet stratégiája jelentősen befolyásolja a fejlesztésre fordított energiákat, a szervezet 

mérete és az emberi erőforrás politikák helye és szerepe, az egyének (beosztottak, vezetők) 

elkötelezettsége a folyamatban. 

képzéseknek és fejlesztéseknek elsősorban az a célja, hogy segítse a szervezeteket abban, 

hogy az alkalmazott munkatársak lehető legteljesebb mértékben járuljanak hozzá a 

szervezeti sikerhez és eredményességhez. Továbbá a szervezet rövid és hosszú távú 

szakemberszükségletének kielégítése is fontos, valamint a képzés segíti a változásokhoz való 

alkalmazkodást. Fontos tényező, hogy biztosítja az egyensúlyt a munkaköri követelmények 

és a munkakört betöltő személy jellemzői között, nemcsak a napi gyakorlatban, hanem a 

szervezet jövőbeli fejlődésének érdekében. Az éves tervben egyértelműen meg kell határozni 

a személyi állomány képzését és fejlesztését szolgáló erőforrásokat. A képzés iránti igény 

megjelenthet: a munkavégzés során összegyűlt tapasztalatok alapján, képzési terv 

alapján,szervezeti struktúraváltás miatt, szervezeti stratégiához igazodó humán stratégiából 
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keletkező igények alapján,betanító képzés és tájékoztatás,teljesítményértékelés 

rendszeréből, tehetséggondozás, szervezeti kultúra,karriertervezés során.  

A képzés típusa:iskolai rendszerű vagy iskolai rendszeren kívüli képzés, belső és külső képzés. 

Az alkalmazottak képzésének és fejlesztésének szervezeten belüli módszerei,vezetők és 

munkahelyi csoportok képzése, a munkaerő szaktudásának javítása, az alkalmazottak 

megfelelő mobilitásának elősegítése, vezetők motiválása, egyéni karrier utak tervezése, 

nyelvképzés.  

Amikor a szervezet személyi állománya és annak szakmai összetétele nem megfelelő a 

feladatok hatékony ellátásra, akkor van szükség a fejlesztésre és a képzésre. Ez a folyamatot 

meg kell tervezni. A közszolgálaton belül megkülönböztetünk egyéni és szervezeti szintű 

fejlesztési terveket, egy évre szólókat és középtávúakat.  

A tudásmenedzsment a megfelelő információt nyújtja a megfelelő embernek a megfelelő 

időben, ezzel segítve új tudás létrehozásában, megosztásában, oly módon, hogy mérhetően 

javítsa az egész szervezet teljesítményét.A tanuló szervezet olyan szervezetet jelent, amely 

jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét. A 

tanuló szervezetek fontos jellemvonása, hogy a benne résztvevők új módon képesek 

tekinteni magukra és a világra. A tanuló szervezetek általános alapjellemzői: 

 a képesség arra, hogy a világban zajló folyamatokat egy rendszerben lássák és 

eszerint cselekedjenek,  

 jellemző rájuk az alkotás és szervezettség,  

 olyan szervezeti kultúra, mely a szeretet és a részvét magasabb rendű értékein 

alapul.  

 

Az öt alapelv a szervezetekben tehát:  

1. rendszergondolkodás,   

2. gondolati minták,  

3. személyes kiválóság,  
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4. közös jövőkép kialakítása,  

5. csoportos tanulás.  

A szervezeti tanulás pedig az a folyamat, ahol a szervezetek feltárják, elemzik, és korrigálják 

az elkövetett hibákat. Nem azonos az egyéni tanulások összességével (de a szervezeti tanulás 

szükséges feltétele az egyén tanulása). A szervezeti tanulás befolyásolója: a szervezeti 

kultúra. Vagyis a tudásközpont létrehozása mellett a nemzetközi szinten értékelhető kutatási 

eredmény eléréséhez tudatos HR munkára van szükség, amelynek céljait, felépítését ismerik 

az érintettek, abban résztvesznek és céljaival azonosulni tudnak. Nagyon fontos tisztázni a 

kereteket, a munkaadó, vagyis a kutatóhely elvárásait és a kutatóhely elvárásait, 

várakozásait is. 

Nyilvánvaló, hogy az előbb említett elveket csak akkor lehet a gyakorlatban is használni, ha a 

lehető legkisebb az ellenérdekeltség.  

 

VI.6.2. Életpálya program 

A kérdőívek értékelésénél feltűnő volt, hogy az elégedettségi kérdésekre adták a 

legkevesebben a választ. Miután a K+F tevékenység az elvárt szinten nagyfokú kreatívitásra, 

kezdeményezőkészségre és szervezésre épül,  célszerű nem rövid távú- vagyis a projektből 

kapható jutalmazás/bérezésre tenni a hangsúlyt, hanem egy legalább középtávú, vagy 

hosszabb életpálya modell kell összeállítani. Véleményünk a cél nem a helyben maradás, 

éppen ellenkezőleg egy mobilitás ösztönzése lenne a feladat, ahol a kiindulópontra való 

visszatérés jelenti az állandóságot, a tanulmányban felvázolt célok teljesítéséhez ugyanis 

szükség van éppen a multidiszciplinaritás miatt újabb és újabb tapasztalatok szerzésére, újabb 

és újabb kapcsolatok, kutatási területek feltárása. Ehhez azonban másik oldalról a három 

kutatóhelynek érdemes lenne megfontolnia fiatal kutatók fogadását. Ezek a tevékenységek 

mind támogathatóak a H20230 programban is. 

VI.6.3. Mentor program, gyakornoki program 

Az előbb említett célok megvalósítását már a kiválasztáskor meg kell kezdeni. Erre szolgálhat 

a kutatói vénával rendelkező, tehetséges hallgatók között indítható gyakornoki program. Itt 

[AI41] megjegyzést írt: Szabó 2013: 
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lehetne előzetes kiszűrni, kipróbálni a későbbi kutató utánpótlásba bekerülő fiatal 

diplomásokat. 

Az előzetes válogatás egy hosszabb tanulási és bizonyítási időszak követheti amelyben a 

segítséget egy helyi mentor adhat. Ennek a programrésznek az indítása azonban 

nagymértékben függ a jelenlegi HR politikától, a campusokon dolgozók összetételétől illetve 

attól is, kik és milyen feltételekkel hajlandóak mentorként ebben a folyamatban résztvenni. 

Ennek beillesztése a jelenlegi folyamatokba elsősorban kari szintű feladat. 

 

VI.7. Tudományos kutató tevékenység fejlesztése – interdiszciplináris 

nemzetközi kutatási tevékenység erősítése 

 

VI.7.1. Tudományos teljesítmény mérése 

A H2020 keretprogram egyik célja, hogy úgynevezett nyílt kutatóhelyek jöjjenek létre. Ez azt jelenti, 

hogy olyan kapacitásokat kell fenntartani, amelyek központként szolgálnak, más egyetemekről, 

kutatóhelyekről különböző témák iránt érdeklő oktatók, kutatók érkeznek, hogy az ottlévő 

berendezésekkel végezzék el a kutatás bizonyos részét. A nemzetközi projektekbe való 

bekapcsolódás elképzelhetetlen a gödöllői Szent István Egyetemen eddig folytatott 

tudományos kutatómunka összegzése nélkül. Ehhez jó alapot kínál a 2013-ban létrejött 

kutatócsoportok hálózata, és összeállt a Kutatási katalógus is. A kutatócsoportok vezetői, 

tevékenységük leírása, elnyert pályázataik, illetve vállalati együttműködések szerepelnek az 

egyoldalas leírásban. 

A mostani multidiszciplináris kutatócsoportokat az itt megalkotott módon érdemes létrehozni, 

de mind a szervezés, az alapítás illetve az elérendő célok egy rendkívül fókuszált, folyamatosan 

ellenőrzött, és értékelt tudományos kutató és szervező munka révén érhetőek el. A 

kutatócsoportokat egy-egy innovációs projekteknek felfogva a projekt tervében egyértelműen 

definiálni kell az elérendő célokat, bemutatni a célok eléréséhez vezető utat, a 

tevékenységeket és azok időbeli ütemezését, a humán és tárgyi kapacitások szükségletét, a 
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bevont partnereket és természetesen a projekt költségvetését. Előre meghatározott módon 

végzett igényfelmérés révén lehet  

A kutatóhelyek munkájának értékelésekor elengedhetetlen a külső kapcsolatrendszer 

értékelési szempontrendszerének kidolgozása. Erre a Nemzeti Innovációs Hivatal által ajánlott 

egyszerű metódust javasoljuk használni, az alábbi szempontok szerint: 

 A kutatóhelyre eső belsős, külsős kutatói publikációk száma (db) 

 A kutatási infrastruktúra külső kutatók általi kihasználtsága (%) 

 A kutatási infrastruktúrában megvalósuló gazdasági irányú projektek átlagos értéke 

A külső kapcsolatok értékelése, mint látható megegyezik a tudományos kíválóság 

értékelésével is. Ebben az esetben azonban különbséget kell tennünk a természettudományok 

és a nagyrészt Gyulán képviselt társadalomtudományok között. Gyula helyzete, mint már a 

második megbeszélésen kiderült alapvetően különbözik Gödöllő-Békéscsaba centrummal 

működő gépészmérnöki, illetve a szarvasi vízgazdálkodási campus lehetőségeitől. Az első és 

alapvető különbség, hogy Gyulán egyáltalán nincs kutatói álláshely, így a kutatás eleve 

kiegészítő tevékenység. A második különbség, hogy a kutatási infrastruktúra sem áll 

rendelkezésre, igaz a társadalomtudományok szempontjából ez elsősorban informatikai 

infrastruktúrát jelent. Tehát ennek a kutatócsoportnak elsősorban az egyes, a másik két 

kutatócsoport által kidolgozott megoldás társadalmi hatásait lehetne felmérnie, illetve az 

elöregedésből származó problémák megfogalmazásával segíthetnénk a kutatási irányok 

kialakítását. Számukra egyértelműen a kutatói mobilitásban való részvétel hozhatna változást, 

önálló projektek indítása hosszabb időt igényelhetne. 

VI.7.2. Regionális vállalati K+F  

Jelen projekt szempontjából azonban számos kedvezőtlen jelenségre is rávilágított az előbbi 

elemzés, eszerint alacsony iparosodási fok jellemzi Békés megyét, a pályázati források, 

kutatóhelyek és K+F+I tevékenység szempontjából rendkívül erős Szeged és Kecskemét elszívó 

képessége. A vállalkozásoknak nem elsősorban a száma alacsony, hanem zömében 

egyszemélyes mezőgazdasági vállalkozások, amiből egyenesen következik, hogy a céges belső 
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innovációs tevékenysége mértéke rendkívül alacsony. A második következtetés pedig az ipari 

szereplők bevonására vonatkozik, a külföldi tőke és nagy tőkekoncentrációjú hazai cégek 

szinte teljes hiánya miatt helyben nem lehet találni piacképes keresletet a később létrejövő 

K+f+I tevékenység eredményeként létrejövő innovációs szolgáltatásokra. Mindez 

hatványozottan érvényes a gyulai campuson folyó, rendkívül értékes gerontológiai 

tanulmányokra, ezért a potenciális piaci hatás felmérésekor csak azoknak a projekteknek lehet 

esélye, amelyek a máshol megtermelt profit bevonást tűzik ki célul és nem a megyei források 

újraelosztását. 

 

VI.7.3. Együttműködési formák sztenderdjei 

A kutatási együttműködések koordinálását– a külföldi egyetemeken jól működő gyakorlat 

alapján – általában egyetemen belül egyetlen központ végzi, amelynek feladat a kutatási 

szerződések előkészítése, véleményezése, illetve a kutatók és a külső partnerek közötti 

egyeztetések koordinálása. A munkatársai a kutatókkal folyamatosan egyeztetve végzik az 

együttműködések feltételeinek kialakítását és a cégek felé történő minden kommunikációba 

bevonják a kutatókat. 

A kutatási együttműködések során kiemelten fontos, hogy a partnerek a lehető legteljesebb 

mértékben megismerjék és megértsék egymás működési modelljét és ösztönzőit ahhoz, hogy 

kölcsönös előnyök mentén minden fél számára kedvező feltételeket alakítsunk ki 

A kutatással kapcsolatos együttműködések leggyakoribb típusai: 

Stratégia együttműködések 

A privát- és a közszféra között létrejövő, megfelelően koordinált kutatási együttműködés 

mindenki számára előnyös: a stratégiai szinten kialakított együttműködések lehetőséget 

nyújtanak új innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, értéket teremtve a 

kutatásfejlesztésbe és innovációba történő állami és privát befektetéseken keresztül. 

Meglévő tudás, kutatási anyag átadása  

[AI42] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.hu/k-
f-i-egyuttmukodes-az-egyetemmel.html 
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A kutatási anyag változatlan formában történő felhasználást teszi lehetővé, nagy előnye, hogy 

a kutatónak, vagy az egyetemnek nagyobb befolyása lesz arra, hogy harmadik felek hogyan 

használhatják az anyagait, illetve arra, hogy hozzáférhessen olyan eredményekhez, amelyeket 

a kutatótársai érnek el az ő anyagainak a felhasználásával. 

Külső megbízó részére speciális kutatómunka végzése  

Kutatási szerződés keretében az egyetem kutatómunkát végez egy harmadik fél részére. A 

kutatás eredményét az egyetem kutatói publikálhatják tudományos eredményként, ami növeli 

a kutató és kutatóhely presztizsét. 

 

Tudományos szolgáltatás nyújtása 

Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés keretében az egyetem tudományos 

szolgáltatást nyújt harmadik félnek a meglévő tudásának, szakértelemének, eszközeinek 

felhasználásával vagy hozzáférhetővé tételével. Ilyen szolgáltatás lehet például teszt, mérés, 

rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás, vagy egyes kutatási célokat szolgáló eszközök 

hozzáférhetővé tétele. Szintén idetartozik, ha egy külső fél használja saját tevékenységéhez az 

egyetem eszközeit. 

 

Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzése 

Közös kutatásfejlesztési tevékenység esetén az egyetem és egy vagy több harmadik fél között 

létrejövő, a felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program 

megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, 

összhangban az egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. Ilyen együttműködés minden 

partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. Ide tartozna 

többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, nemzetközi) támogatásban részesülő projekt 

megvalósítására létrejövő konzorciumi szerződés és az ipari partner által támogatott projekt 

megvalósítását célzó közös kutatási szerződés. 
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Kutatási célú vállalati, vagy alapítványi támogatások 

Az ilyen megállapodások célja az egyetemen folyó kutatási tevékenység finanszírozása, 

jellemzően a kutatók által előterjesztett pályázati projekt eredményeként. Kutatási 

támogatási szerződésnek minősül a hazai, uniós és nemzetközi pályázati rendszerben megítélt 

kutatási célú támogatások nyomán létrejött és az egyéb, nonprofit szervezet által támogatott 

kutatást finanszírozó támogatási szerződés. 

Vállalati kapcsolatok értékelése 

Hasonlóan a nemzetközi kapcsolatokhoz, itt is kvantitatív értékelést javasolunk a következő 

szempontrendszer szerint: 

 létrejött vállalati kapcsolatok száma szintenként 

 szerződött érték 

 létrejött eredmény értékesítéséből származó bevétel 

 esetleges külső tudományos publikációk száma 

 

Kutatási eredmények spin-off cégen keresztüli hasznosítását. 

A klasszikus értelemben vett spin-off cég az a vállalkozás, mely az egyetem által létrehozott 

szellemi alkotás/kutatási eredmény hasznosítására jön létre és részére az egyetem írásbeli 

megállapodás alapján átadta a szellemi alkotás/kutatási eredmény hasznosítását biztosító 

jogokat átruházás vagy licencia útján. Tehát a spin-off alapításnak nem feltétele az, hogy az 

egyetem tulajdonosként (tagi részesedéssel) részt vegyen a cég működésében. Az egyetlen 

kritérium az, hogy a spin-off cég az egyetemről származó technológia vagy szolgáltatás 

hasznosítására jöjjön létre és az együttműködés feltételei írásban rögzítésre kerüljenek. A 

spin-off cégek alapítására egy-egy jó ötlet, újítás hasznosítása esetén kerülhet sor,a korábban 

leírt K+F folyamat végső stádiumában. 

[AI43] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.hu/sp
in-off-vallalkozasok-az-egyetemen.html 
 

[AI44] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.hu/sp
in-off-vallalkozasok-az-egyetemen.html 
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VII. Következtetések 

 

Jelen stratégiának természetesen illeszkednie kell a régióra vonatkozó nemzeti elképzeléshez, 

mely szerint: a Dél-Alföld régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal rendelkező 

régiója lesz , kihasználva a régió átlagon felüli tudásteremtő képességét, kulcs ágazatainak 

fejlődési potenciálját és hagyományos ipari és mezőgazdasági lehetőségeit, így hozzájárulva a 

térség versenyképességének növeléséhez és a lakosság életminőségének javulásához. 

A jövőképet meghatározó mondat célja, hogy a regionális innovációs rendszer minden 

szereplője számára integrált irányvonalat fogalmazzon meg, amely alapján hatékony és 

előremutató együttműködés valósulhat meg. A jövőkép minden része fontos, mivel 

tartalmazza azokat a hangsúlyokat, amelyek a stratégia alkotás folyamatát befolyásolják. 

38. ábra 

Várható fejlődés 2020-ig 

 

[AI45] megjegyzést írt: Dél-Alföld Intelligens Innovációs 
Szakosodási Stratégiája 
 

http://www.darinno.hu/wp-content/uploads/2015/01/2212-26-da_s3_v3_20130325_tars.egyeztetes.pdf
http://www.darinno.hu/wp-content/uploads/2015/01/2212-26-da_s3_v3_20130325_tars.egyeztetes.pdf
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A régió fejlesztésének átfogó célja röviden a Dél-Alföld régió innovációs teljesítményének 

javítása. 

A finanszírozás, a gazdasági hasznosulás, kiemelten a helyi hasznosulás, a régió erősítése, a 

térségi megtartó erő növelése szempontjából a kutatás-fejlesztés és innovációs igények 

felmerülése, az együttműködések katalizátor hatásai miatt a következő célcsoportokat kell 

figyelembe venni: 

- Már meglévő és új üzleti partnerek (vállalatok, kkv-k, intézmények), melyek 

közreműködésükkel nem csak a kutatás folyamatában vesznek részt, hanem szerepet 

játszanak, a kutatási eredmények gazdasági kipróbálásában, a produktumok 

beépülésébe a gazdasági élet számos területén. 

- Így a tudástranszfer folyamatok hatékonysága érdekében fontos célcsoportok a 

különböző aspektusból szerveződő üzleti hálózatok, klaszterek tagjai is. 

- Az érdekvédelmi szervezetek, kamarák, vállalkozásokat összefogó és összekötő 

szervezetek és intézmények szintén a K+F+I tevékenység közvetett célcsoportjai. 

A régió, és így a három campus kitörési pontja lehet a H2020-ban való eredményes szereplés, 

miután arra nem lehet számítani, hogy a régió, vagy akár a megye jelentősen előreléphet a 

fejlettségi rangsorban. Így elsősorban előállítója és nem felvevő piaca lehet a K+F+I 

termékeknek. 
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Agrárinnováció és a kapcsolódó megújuló energetikai szektor 

Az agrár innováció kiemelt kezelését több tényező is indokolja. Ezek közül a tényezők közül az 

egyik legfontosabb, hogy miként arra már a korábbiakban rámutattunk, a régió agrárjellegű, 

ezért a mezőgazdaság gazdasági (jövedelemtermelési, foglalkoztatási stb.) jelentősége 

várhatóan a közeljövőben is komoly marad. Továbbá jelentősnek mondható élelmiszeripari 

feldolgozó központok alakultak ki a régióban Szegeden, Békéscsabán és Gyulán. Az 

agrárinnováció kiemelt kezelését szintén indokolják az egyre erősödő környezetvédelmi 

szempontok. A fenntartható fejlődés aligha képzelhető el a fenntartható agrárium nélkül. A 

mezőgazdasághoz kapcsolódó megújuló energiaforrások ebből a szempontból különösen 

fontosak. Ezek fontosságát nem kizárólag csak a környezetvédelmi megfontolások adják, 

hanem a törekvés hazánk egyoldalú energiafüggőségének csökkentésére illetve az 

energiahordozók importjának kiváltására. 

Innovatív szereplők közti kapcsolatok megerősítése hazai és nemzetközi szinten 

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 hagyományos pályázati rendszeren keresztül megvalósult K+F tevékenységeknek. A 

kooperációból előálló kutatási/fejlesztési eredmények várhatóan magasabb hányadban 

hasznosulnak, mint a tisztán kutatóhelyek által pályázott források produktumai. 

Az európai H2020 programban való részvételre való felkészülés egyértelműen mutatja az utat 

a kutatások irányításához, ezeknek az alapelveknek a mentén érdemes a három új 

kutatócsoportot létrehozni. De már a munka kezdetén erőteljesen szorgalmazni kell a 

nemzetközi kapcsolatrendszer megteremtését, a nemzetközi kutatói hálózatokba való 

bejelentkezést, a tudományos kíválóság fejlesztését, mérhető szempontok szerint.  
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A fejlődés másik iránya szolgáltatásfejlesztés, ezen belül is a három campus  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 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 lehetőségeit egyaránt jól ismerő 

hídképző intézményeknek, akik kapcsolatrendszerüket felhasználva hatékony segítséget 

nyújthatnak az innovatív együttműködések számának és értékének növekedésében. 

 

Ágazathoz nem köthető prioritások 

Stratégiánkban az ágazathoz nem köthető horizontális prioritások meghatározásának kettős 

célja van. Egyrészt a jövőbeli innovációs folyamatok feltételrendszerének 

megteremtése/erősítése, így biztosítania lehetőséget újabb K+F fejlesztéseknek, továbbá az 

innovatív szereplők közötti kapcsolatok megerősítésén keresztül kíván a stratégia hozzájárulni 

a régió hazai/nemzetközi innovációs hálózatba történő még erőteljesebb beintegrálódásához.  

A humán erőforrás fejlesztésének fontossága 

 

Nem régió-specifikus jelenség, de a Dél-Alföldön a jelentős K+F kapacitások ellenére az 

emberek innovatív gondolkodása és vállalkozási készsége is fejlesztésre szorul. Ez egyrészt 

érvényes az egyes campus kutatóira, az életpálya program, a mentorálás segítséget nyújthat 

a fejlesztésben. De ez nemcsak egy belső fejlesztését jelent, hanem az ismeretek átadását 

külső feleknek. Ennek elsősorban az innovatív változtatásokra és változásokra való nyitottság, 

a vállalkozó szellem, és a kreatív megoldások  (szellemi tulajdon) védelmére való képesség 

korai (gyermekkortól kezdődő) fejlesztésében szükséges megnyilvánulnia. Másodsorban az 
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innováció gazdasági hasznosulásának, az innovációk elterjedésének nemcsak azok egyszeri 

értékesítéséből, hanem az innovációkra alapított vállalkozások létrejöttében is meg kell 

nyilvánulnia. Ennek értelemszerű eszköze az oktatás és képzés. A generációkon átívelő oktatás 

egy része értelemszerűen a már értéket teremtő, dolgozó vagy a munka világába kilépni 

készülő fiatalokat célozza. Az oktatás másik pillére az innovatív készségek általános és 

célzottan kisvállalkozói erősítésére irányul, ma már részben ismert (a régióban is 

hagyományokkal rendelkező) képzési programokon keresztül. Fontos, hogy a képzések 

egyrészről a korábbi  (gyermekkori) fejlesztés részévé váljanak, másrészt, hogy tematikus 

középpontba helyezzék a szellemi alkotás védelmét, más szellemi alkotásának a tiszteletét, és 

a szellemi alkotás-dömpinggel szembeni védekezésre való képességet. A humán erőforrás 

innovációjának támogatása egyrészről a képzési programok, másrészt az innovációhoz 

kapcsolódó szolgáltatások projektszintű finanszírozásában valósítandó meg. 

Ugyanakkor ismételten fölhívnánk a figyelmet arra, hogy Szarvas ebben az új keretrendszerben 

sikerrel pályázhatna új forrásokra, és a már említett szakmai célkitűzéseket akár megyei 

központként is irányíthatná. Nyilvánvalóan az ott folytatott kutatói munkát a már említett 

módszerek segítségével érdemes lenne piacosítani, hiszen a kutatások elemzése gyakorlatilag 

egyértelműen a H2020, illetve a Smart City3 projekt fejlesztési irányait követi, az itt tapasztalt 

humán erőforrás rendelkezésre állása, valamint az eddigi tudományos teljesítmény 

egyértelműen mutatja, hogy az új kutatócsoportok létrehozásakor erőteljesen támogatni 

lenne érdemes a Szarvason folyó tudományos munkát a már leírt igényrendszer mentén. Így 

véleményünk szerint a szarvasi campus fejlesztése ígéri a kitörési pontot nemcsak a város, 

hanem a megyei K+F+I stratégia számára is. 

 

 

 

VIII. Javaslatok 

 

[AI46] megjegyzést írt: Dél-Alföld Intelligens Innovációs 
Szakosodási Stratégiája 
 

http://www.darinno.hu/wp-content/uploads/2015/01/2212-26-da_s3_v3_20130325_tars.egyeztetes.pdf
http://www.darinno.hu/wp-content/uploads/2015/01/2212-26-da_s3_v3_20130325_tars.egyeztetes.pdf
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A tanulmányban bemutatott igényfelmérés, valamint a regionális K+F stratégia, illetve a 

H2020 program elvárásai, a régió gazdasági helyzete, ezen belül az adott megye helyzete, 

valamint a három kutatóhely helyzetének felmérése alapján, a már meglévő kutatóhelyek 

hálózatához kapcsolódó, de éppen a H2020 már ismertetett elvárásai miatt a  kutatócsoportok 

létrehozásakor javasoljuk egy a korábbinál jóval formálisabb, így ellenőrizhető, irányítható, az 

eredményeket újból-és újból összegző struktúra létrehozását, amelyhez létrehozása után 

amint lehet vállalati szintű, illetve nemzetközi kapcsolatok, valamint más tudományterületek 

is kapcsolódnak.  

A kutatócsoportok munkája akkor illeszkedik az előbb felvázolt célkitűzések közé, ha 

 a kutatást valamilyen nem helyi, hanem globális probléma, pl éghajlatváltozás, 

ivóvízhiány, társadalom elöregedése etc indikálja,  

 eleve a K+F+I, vagy ahhoz szorosan kötődő tevékenységet/kutatást végez, 

 garantált a hasznosulása, vagyis van hatása a projektnek, 

 ipari résztvevők bekapcsolása már a kezdeti fázisban 

Összefoglalva hatékony, nem informális, hanem a szervezeti kereteket is meghatározó módon 

tartalmazó együttműködésre van szükség, ami a kölcsönösen előnyös szolgáltatások töltenek 

ki tartalommal. 

Jelen projekt szempontjából azonban számos kedvezőtlen jelenségre is rávilágított az elemzés, 

eszerint alacsony iparosodási fok jellemzi Békés megyét, a pályázati források, kutatóhelyek és 

K+F+I tevékenység szempontjából rendkívül erős Szeged és Kecskemét elszívó képessége. A 

vállalkozásoknak nem elsősorban a száma alacsony, hanem zömében egyszemélyes 

mezőgazdasági vállalkozások, amiből egyenesen következik, hogy a céges belső innovációs 

tevékenysége mértéke rendkívül alacsony. A második következtetés pedig az ipari szereplők 

bevonására vonatkozik, a külföldi tőke és nagy tőkekoncentrációjú hazai cégek szinte teljes 

hiánya miatt helyben nem lehet találni piacképes keresletet a később létrejövő K+f+I 

tevékenység eredményeként létrejövő innovációs szolgáltatásokra. Mindez hatványozottan 
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érvényes a gyulai campuson folyó, rendkívül értékes gerontológiai tanulmányokra, ezért a 

potenciális piaci hatás felmérésekor csak azoknak a projekteknek lehet esélye, amelyek a 

máshol megtermelt profit bevonást tűzik ki célul és nem a megyei források újraelosztását. 

A helyszínen végzett kutatómunka, a begyűjtött információk alapján a továbblépés, az 

együttműködés fokozása érdekében az egyes kutatócsoportok működését kvázi önálló 

vállalati egységként kell felfognunk, amelynek fő tevékenysége az értékteremtés. Ezt a fajta 

szemléletmódot valósítja meg a Lean-irányítási rendszer, amely elsősorban az értékteremtő 

folyamatokra koncentrál, azon folyamatokat, amelyek nem értékteremtőek, tehát a vevő, 

esetünkben a kutatóhely eredményét felvevő tudományos közösség, illetve a lehetséges 

innovációs együttműködő partnerek számára nem képviselnek értéket, veszteségként tartja 

számon. Legfontosabb, hogy először meghatározzuk az értékteremtő folyamatokat, amelyek 

hozzáadott értéket képviselnek. Az értékáramok meghatározása után szükséges a folyamatok 

veszteségeinek feltérképezése és definiálása. Ezt követően a folyamatokat folytonossá, 

veszteség- és megszakításmentessé kell tenni. A rendszert folyamatosan tökéletesíteni és 

javítani kell, az esetlegesen felmerülő veszteségeket eltávolítani. A Lean menedzsment 

végeredményül egy rugalmas szervezetet eredményez, ahol a közösség minden tagja részt 

vesz a problémák feltárásában és kiküszöbölésében. 

A hálózatosodás elősegítése, a szétaprózott kutatóhelyek kutatócsoportokba való tömörítése, 

a szinergiák kiépítése érdekében szintén alapvető célnak számít. Ennek eredményeképpen 

várható az is, hogy helyi szinten is létrejönnek olyan szolgáltatások, amelyeket az adott 

kutatóhely eddig a hálózatosodás hiánya miatt nem tudott nyújtani, ezzel párhuzamosan 

pedig a kihasználtság növekedése is várható. A kutatócsoportoknak természetesen részét 

képezhetik, ahol lehetséges, a vállalkozói, vagy vállalkozások részvételével alapított 

technológiai és innovációs központok, infrastruktúrák is. Az infrastruktúrák kizárólagos 

használata helyett a nyitottság kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, ami egyébiránt a 

hálózatosodás előfeltétele is. Ez, mint láttuk, uniós szinten is alapvetés, ahhoz, hogy 

támogatható kutatási térség alakuljon ki, a nyitott infrastruktúra használat elengedhetetlen 

és – hacsak valamilyen különleges ok (pl. nemzetbiztonság, adatvédelem) nem indokolja – 
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nyilvánosan elérhető szabályzatban rögzített feltételek teljesülésekor egyenlő eséllyel kell, 

hogy nyitottak legyenek a felhasználók számára. 

Az egyes kutatócsoportokat sokkal inkább tudományterületi, tágabban pedig a hazai és 

nemzetközi kutatói infrastruktúra-hálózat részeként kell figyelembe venni, arra a kérdésre 

válaszolva, hogy az adott infrastruktúra vagy tudományterület miként járul hozzá az 

együttműködésekhez akár tudományos akár vállalati oldalon. Azon projektek, amelyekben az 

kutatócsoportok partnerei lehetnek a vállalati szektornak, mindenképpen kiemelten kell 

kezelni mind kari, mind egyetemi szinten.. Ezt célszerűen úgy lehet végrehajtani, hogy adott 

kutatási projektek abban az esetben részesülnek támogatásban, ha a kutatási infrastruktúra 

és a vállalkozás szinergiát alkotva tud együttműködni a sikeres végrehajtás érdekében. 

Figyelembe véve, hogy bizonyos tudományterületek infrastruktúrái gazdaságilag nem 

hasznosíthatók közvetlenül, ugyanakkor komoly tudományos jelentőségük van (ami 

áttételesen akár gazdasági hasznot is eredményezhet később), javasolt ezen 

kutatócsoportokat nem annyira, mint a közvetlen gazdasági eredményt elérő egységeket 

figyelembe venni, inkább a tudományos kiválóság mentén a kutatói létszám (felhasználók) 

illetve publikációk mentén mérni és megítélni őket. 

A létrejövő teamek szempontjából elsődleges szempont a nemzetközi kutatók, kutatási 

bázisok elérése, kutatóik bevonása közös projektekbe. A campusok területi adottságából és 

együttműködési hagyományaikból adódóan, preferáltak a határ menti kutatókkal, 

kutatóhelyekkel, egyetemekkel, intézményekkel való szoros együttműködések. A múltban 

már kialakultak kutatási kapcsolatok más európai kutatókkal, kutatóbázisokkal. Ezen köröknek 

a bővítése az új kutató teamek kialakításánál is fontos cél. 

Az igényfelmérés gyakorlatilag egyértelműen a H2020, illetve a Smart City3 projekt fejlesztési irányait 

mutatja, így véleményünk szerint a szarvasi campus fejlesztése ígéri a kitörési pontot nemcsak a város, 

hanem a megyei K+F+I stratégia számára. 

Cél, hogy a stratégiai tervezési időhorizont végére (2020), olyan, a H2020-ban megfogalmazott 

célokat kiszolgáló tudásközpont jöjjön létre lehetőleg mindhárom kutatócsoportnál, de 

leginkább Szarvason, amely a megfelelő hatás- és felelősségi körök kijelölésével, a szükséges 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

151 
 

erőforrások alárendelése mellett tudja szolgálni a tudás alapú társadalom létrejöttét Békés 

megyében is.  

Technológia továbblépés: jelenleg a karon már fellelhetőek az alapvető technológiai eszközök 

a tudás dokumentálására és megosztására, amely az elmúlt évtized nagy lépésének 

tekinthető. Cél, hogy 2020-ig olyan IT megoldásokkal is támogatott platform alakuljon ki, 

amely segíti és formalizálja a tudás, az ötletek, a folyamatok megfelelő dokumentációját, hogy 

az tematizált, strukturált formában állhasson legalább a pályázati folyamatban résztvevők 

rendelkezésére.  
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IX. A megvalósulás mérése 

 

Monitoring 

A program megvalósítással való kapcsolatának legfontosabb eszköze a folyamatfigyelés 

(monitoring), amelynek nem pusztán az a szerepe, hogy megfigyelje, és időről időre 

regisztrálja, hogy mely területen hol tart a program megvalósítása, hanem az is, hogy a 

programtól való eltérés esetén kellő időben jelzéseket adjon az illetékes döntéshozók felé a 

program esetleges módosítása érdekében. Ez utóbbi tevékenységet nevezzük 

visszacsatolásnak, ami a folyamatfigyelés egyik legfontosabb célja. A folyamatfigyelést 

rendszerint, mint folyamatosan végzendő tevékenységet szokás emlegetni. Tudnivaló 

azonban, hogy ez a gyakorlatban sohasem ténylegesen folyamatos, hanem időről időre, előre 

meghatározott periódusokban végzett tevékenység. A folyamat megfigyelés kedvező esetben 

automatikusan, lehetőség szerint számítógépes rendszerek alkalmazásával történik. A 

monitoring során az előre meghatározott időpontokban vizsgáljuk, hogy mi változott az előző 

áttekintés óta, és az eredményt összevetjük a programban, illetve annak az alprogramjaiban 

tervezett elvárásokkal. Ezt a célt szolgálják a program tartalmi elemeinél említett indikátorok 

(jelzőszámok), amelyek kézzelfoghatóvá, számszerűsíthetővé, objektívvé teszik a végrehajtás 

megítélését. Igen lényeges ezért a program kialakítása során, hogy egyrészt olyan 

indikátorokat határozzunk meg, amelyek valóban mérhetővé teszik a végrehajtást (pl. egzakt 

mutatók, naturális adatok vagy azokból képzett mutatók alkalmazásával), másrészt pedig az, 

hogy a megjelölt adatok rendszeresen elérhetők, összegezhetők vagy mérhetők lehessenek. 

Ellenkező esetben a folyamatfigyelés ellehetetlenül, ami viszont a tervszerűség rovására 

megy, az eltérések csak túlságosan későn derülnek ki, amikor a korrekció csak nehezen vagy 

egyáltalán nem hajtható végre. 

Az egyes tartalomrészeknél már volt szó a megvalósulás méréséről, a tudományos kiválóság 

mérésére a következő javaslatot tettük: 

[AI47] megjegyzést írt: Települési tervezés, útmutató a 
településfejlesztési program készítéséhez 
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 A kutatóhelyre eső külsős kutatói publikációk száma (db) 

 A kutatási infrastruktúra külső kutatók általi kihasználtsága (%) 

 A kutatási infrastruktúrában megvalósuló gazdasági irányú projektek átlagos értéke. 

A forráshoz jutás mérését természetesen a befolyt összeg nagysága mutatja, amelyet meg 

lehet bontani források szerint. A külső kapcsolatok alakulást a következőképpen lehet mérni. 

 jelenlegi külső K+F együttműködések helyzete,  

 megkötött együttműködések száma,  

 elnyert pályázatok száma,  

 elnyert pályázatok aránya a visszautasított projektekkel szemben,  

 vállalati szintű együttműködés alakulása, mint mutató alapján 

A szolgáltatásfejlesztés hasonlóképpen mérhető. Vagyis a kiinduló állapothoz képest mérni 

szükséges: 

 a kutatócsoportokhoz érkező, külső megkeresések számát 

 létrejött vállalati kapcsolatokat, 

 nyújtott szolgáltatások számát, 

 nyújtott szolgáltatások értékét. 

 létrejött közös, vagy spin off vállalkozások száma, 

 és akorábban létrehozott vállalkozások közül a megszűnők száma alapján. 

A feladatokat érdemes akár az alábbi módon táblázatba foglalni és évente legalább egyszer 

értékelni, nemcsak az előbb megadott adatok, hanem időbeli megvalósulás szerint is. 

 

Interdiszciplináris nemzetközi kutató-teamek létrehozása-értékelés 



 

 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 
„Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek 

létrehozása Békés megyében” 
 

 
 

154 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fenntartási 

időszak 

Újabb 

kutatócsoportok 

létrehozása 

   x x x x 

Pályázati 

források 

felhasználása 

  x x x x x 

Pályázati indulás 

 

  x x x x x 

Pályázati 

konzorciumok 

felállítása 

  x x x x  

Kíválóság 

mérése 

 x x x x x x 

Kutatási 

eredmények 

bemutatása 

 x x x x x x 
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Kutatók külföldi 

belföldi cseréje 

 x x x x x x 

Kutatási témák 

kiválasztása 
x x x     

Kutatói teamek 

összeállítása 
x x x     

Kutató 

teljesítmények 

értékelése 

x x x x x x x 

Kutatási irányok 

meghatározása 
x x x x x x x 

Kutató teamek 

vezetőinek 

kiválasztása 

x       

Nemzetközi 

koodinátor 

kiválasztása 

x       
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Terv 

jóváhagyása 

x x      

Kari bizottság 

létrehozása 

x x      
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3.számú melléklet 

 
 

KÉRDŐÍV 
Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! 

 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 
Békéscsaba – Gyula – Szarvas 

 
(a megfelelő aláhúzandó) 

 
 

1. Beosztás, munkakör: 

 

 

 

 

(a megfelelő aláhúzandó vagy 

bekarikázandó) 

- adjunktus 

- egyetemi docens 

- egyetemi adjunktus 

- főiskolai docens 

- főiskolai tanár 

- mestertanár 

- műszaki tanár 

- nyelvtanár 

- professzor emeritus 

- tanársegéd 

- tanszéki mérnök 

- technikus, laboráns 

- ügyvivő szakértő 

- egyéb, és pedig: …………………………………………… 
 

2. Munkaerő-piaci státusz - Főállású munkaviszony 

- Részmunkaidős munkaviszony 

- Óraadó megbízással 

- egyéb, és pedig: …………………………………………… 
 

3. Az elmúlt 3 évben szerzett-e újabb 

tudományos fokozatot? 

 

 

Igen / Nem (Igen esetén: tudományos fokozat, évszám): 

4. A jelenlegi tudományos fokozata? 
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5. Jelenleg aspirál-e, van-e folyamatban 

tudományos fokozat megszerzése? 

 

 

6. Hazai publikációinak száma: 

 

 

7. Nemzetközi publikációinak száma: 

 

 

8. Tudományos előadásainak száma – 

itthon? Milyen fórumon? évszám is! 

 

 

 

9. Tudományos előadásainak száma – 

nemzetközi rendezvényen? 

Milyen fórumon? évszám is! 

 

 

 

10. Részt vesz-e Ön kutatásban? 

 max 1.000 karakter 

Igen / Nem (Igen esetén: kutatási területe): 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

(Igen esetén: milyen kutatásban?): 

 

Hazai – Nemzetközi – is-is 

 

(Igen esetén: kutatási hálózat tagja-e): 

Igen / Nem 
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(Igen esetén: Mennyire elégedett a kutatás 

finanszírozásával): 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

(Igen esetén: Mennyire elégedett a kutatás tárgyi és technikai 

feltételeivel): 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Változtatási javaslatai: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Hol és hogyan alkalmazhatók a 

kutatások eredményei? 

 

max 2.000 karakter 

Mely területen? 

IV. Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia  

V. Geotermikus energia, megújuló energia  

VI. Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz ipar  

VII. Egyéb, és pedig: ……………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 

 

Milyen szektor számára?  

(inkább állami vagy inkább kkv) 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Vannak-e megoldandó problémák az alkalmazás területén? 
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……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

12. Vannak-e kialakult kapcsolatok, 

együttműködések a kutatások 

mentén? 

 

Igen/nem              (Igen esetén) 

 

Inkább hazai partnerekkel 

 

Inkább külföldi, nemzetközi partnerekkel 

 

Inkább intézményekkel 

 

Inkább kkv-kal 

 

Jellemzően csak más kutatóhellyel 

 

 

13. Milyen együttműködések, kapcsolatok 

erősítését érezné szükségesnek a 

kutatásfejlesztés terén? 

 

max 2.500 karakter 

Inkább hazai partnerekkel 

 

Inkább külföldi, nemzetközi partnerekkel 

 

Inkább intézményekkel 

 

Inkább kkv-kal 
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Más kutatóhellyel 

 

Egyéb: ………………………………………………………………. 

 

Szinte minden területen 

 

14. Bekapcsolódna-e új kutatásba? 

 

minden további kérdésnél 

max 500 karakter 

Igen / Nem (Igen esetén: kutatási területe): 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

(Igen esetén: kutatási hálózat tagja szeretne-e lenni): 

Igen / Nem 

15. Milyen új kutatási kapcsolatokat 

javasolna még a karnak? Mely 

intézménnyel vagy személlyel? 

 

 

16. Milyen új kutatási területeket 

javasolna még a karon? 

 

 

 

17. Milyen szolgáltatásokat tudna 

javasolni a kutatások révén 

(kipróbálás, eredmények 

alkalmazása…) kkv-knak? 

 

18. Egyéb javaslat, elvárás, vélemény a kar 

kutatási munkájával kapcsolatban: 

 

 

Válaszait köszönjük! 
 

 


