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„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 
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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 önkormányzatok, a kormányzati és a vállalkozói szféra szereplői, képviselők és az 

Egyetem között. 

 

A Szent István Egyetem a következő TÁMOP projektet valósítja meg: 
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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. 

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 
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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 

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. 

[AI1] megjegyzést írt:  
 Török Lajos: A tudományszervezés rendszere. Hadtudomány 
1998. szeptember VII. évf. 3. szám ...

[AI2] megjegyzést írt:  
 Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája 
2013 DARFÜ ...

[AI3] megjegyzést írt:  
 Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2013: Dél-
Dunántúli Intelligens Szakosodási Stratégia. Vitaindító 
változat. ...
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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 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. 

[AI4] megjegyzést írt:  
 Fokozatváltás a Felsőoktatásban. A teljesítményelvű 
felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai ...
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 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. 

[AI5] megjegyzést írt: https://www.mmk.hu/tudastar/hir
ek/carousel_felsookt1 
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A vizsgálat célja - A kutatás EU, ország, régió és egyetemi prioritásokat mutató szempontrendszerét mutatja az alábbi ábra 
 

 

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

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A 3. ábra mutatja az értékelés szempontjait: 
 
 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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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 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 



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

létrehozása Békés megyében” 

12 

 

 

 

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 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. 
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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. 

 

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. [AI6] megjegyzést írt:  
 Török Lajos: A tudományszervezés rendszere. Hadtudomány 
1998. szeptember VII. évf. 3. szám ...
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A vizsgálat módszertanának ismertetése 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 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 

Elméleti és gyakorlati elemzési eredmények 

szintézise (opciók és kockázatelemzésük) 

Jogi környezet és intézményrendszer elméleti 

és gyakorlati elemzési eredmények szintézise 

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

Gyakorlati 

tapasztalatok 

elemzése 

Szakirodalom és 

esetpéldák szerinti 

egyéb módszerek 

Megkérdezések: 

Interjúk, 

kérdőívek 

(intézményben) 

Háttérkutatás 
(jogszabályok és 

stratégiai 

dokumentumok 

elemzése) 

Kutatási módszerek kiválasztása 

Célok és hipotézisek meghatározása 
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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. 

1. 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 

[AI7] megjegyzést írt: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tar
talom/tamop425/2011_0001_520_kutatomunka_a_pszichol
ogiaban/ch02s05.html 
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2. 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. 

 

3. 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. 

[AI8] megjegyzést írt: Piacelemzés Jegyzet 
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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. [AI9] megjegyzést írt: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tar
talom/tamop425/2011_0001_520_kutatomunka_a_pszichol
ogiaban/ch02s05.html 
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Kvantitatív kutatási módszerek 

 
Mennyiségi jellegű információk gyűjtése. Célja az általánosítás (számszerű adatok alapján). 

 
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 
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- a válaszolók és nem válaszolók véleménye között szignifikáns különbség lehet 

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

bizalomkeltés, megszólítások, a megkérdezés témája) 

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) 
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A résztvevők körének bemutatása - a vizsgálat érintettjei (stakeholder elemzés) 
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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. 

 

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. [AI10] megjegyzést írt: Piacelemzés Jegyzet 
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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. 

[AI11] megjegyzést írt:  
 Melléklet a ../2013.() Korm. határozatho - 
Tudománypolitikai Stratégia (2014-2020) (Társadalmi 
partnerségre szánt vitaanyag) ...

[AI12] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.
hu/horizon-2020-kutatasi-es-innovacios-keretprogram-
2.html 
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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 
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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. 

 
 

 
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”). 

[AI13] megjegyzést írt: MERIL, Research Infrastructures 
of European relevance 
A comprehensive inventory 
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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 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. 

[AI14] 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 

 

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 
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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 

 
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. 

[AI15] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.
hu/k-f-i-egyuttmukodes-az-egyetemmel.html 
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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. 

 
 
 

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. 
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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 

[AI16] megjegyzést írt: http://www.techtransfer.unideb.
hu/spin-off-vallalkozasok-az-egyetemen.html 
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Záró dokumentum tervezett főbb fejezeteinek, témaköreinek áttekintő bemutatása 

 
Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciója 

 
 

 
I. Preambulum 

 

 
A stratégiai koncepció kidolgozásának szükségessége, az elérendő célok és az ehhez 

rendelhető eszközök. A várható eredmény hatása a mikro-régióra, ennek illeszkedése a 

regionális és országos K+F stratégiába. 

 
 
 

II. Nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3) 
 

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

 

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

értékelése 

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

II.3.1. K+F tevékenység, gazdasági súly 
 

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

II.4. Kutatók és kutatások 
 

II.4.1. Kutatói körkép 
 

II.4.2. Kutató –fejlesztők létszáma, tudományos fokozatok, címek, publikációk, 

minősítések 

II.4.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 
 

II.4.4. Pályázati források felhasználása 
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III. Régió innovációs rendszerének szereplői, mint lehetséges partnerek 
 

 
III.1. A régió vállalkozásainak helyzete 

 

III.1.1 KFI tevékenységek mutatószámai, ipari parkok 
 

III.1.2. Akkreditált innovációs klaszterek 
 

IV. A Szent István Egyetem innovációs stratégiája 
 

 
IV.1. Békéscsaba 

 

IV.1.1. Kutatói körkép 
 

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

minősítések 

IV.1.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 
 

IV.1.4. Pályázati források felhasználása 
 
 
 

IV.2. Gyula 
 

IV.2.1. Kutatói körkép 
 

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

minősítések 

IV.2.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 
 

IV.2.4. Pályázati források felhasználása 
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IV.3. Szarvas 
 

IV.3.1. Kutatói körkép 
 

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

minősítések 

IV.3.3. K+F témák megoszlása tudományágak szerint 
 

V.3.4. Pályázati források felhasználása 
 
 

V. Regionális K+F+I tevékenység fejlesztése 
 

V.1. Innovációs folyamatok feltételrendszereinek fejlesztése 
 

V.1.2. Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése 
 

V.1.3. Innovációs szereplők közötti kapcsolatok erősítése nemzetközi szinten 
 
 

VI. Multidiszciplináris, nemzetközi kutatóhelyek fejlesztése 
 

VI.1 Kutatócsoportok átpozícionálása a kutatás-fejlesztésben 

VI.2Tudásközpont kialakítása 

VI.3. Nemzetközi kapcsolatok keretrendszere 
 

VI.4. Vállalati kapcsolatok fejlesztése 
 

VI.5. Szolgáltatásfejlesztés – a kutatások gazdasági hatásvizsgálata 
 

VI.5.1. Kutatások és a szolgáltatásnyújtás viszonyainak vizsgálata 
 

VI.5.2. Kutató-teamek és kutatóbázisok szolgáltatásnyújtásának bővítési lehetőségei 
 

VI.5.3. Változáskezelés a szolgáltatásfejlesztés során 
 

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

VI.6.1. Humán erőforrás fejlesztése 
 

VI.6.2. Életpálya program 
 

VI.6.3. Mentor program, gyakornoki program 
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VI.7. Tudományos kutató tevékenység fejlesztése – interdiszciplináris nemzetközi kutatási 

tevékenység erősítése 

VI.6.1. Tudományos teljesítmény mérése 
 

VI.6.2. Regionális vállalati K+F 
 

VI.6.3. Együttműködési formák sztenderdjei 
 
 

VII. Következtetések 
 
 

VIII. Javaslatok 
 
 

IX. A megvalósulás mérése 
 
 

X. Mellékletek 

Kérdőívek, adatforrások, hivatkozások 


