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Az S3 stratégia elkészítése során a magyarországi megyék tipizálásra kerültek az Európa 2020 program célkitűzéseire utaló három fő ismérv (intelligens növekedési tengely, 
fenntartható növekedési tengely, befogadó növekedési tengely) alapján. Magyarországon három régiótípus került meghatározásra az innovációs térben való elhelyezkedés 
alapján: 1. Tudás régiók, 2. Ipari termelési zónák; 3. Alacsony tudás- és technológia-intenzitású régiók. Veszprém megye az „Ipari termelési zónák” típusába tartozik.  
Megjegyzendő, hogy a fenti tipizálás nem jelöl meg szigorú kategóriákat – az alkalmazott módszer vitatható elemet is tartalmaz (K+F ráfordítás mennyire hiteles képet 
mutat,urbanizáltság mennyire releváns). Ebből következőleg ennek a tipizálásnak az S3 által érintett pályázati körre konkrét kihatása nincs (pl., hogy egy-egy típusba tartozó 
megye nem pályázhat, vagy hátrányban/előnyben részesülne bizonyos kiírásokban). A tipizálás célja mindösszesen annyi, hogy a lehetséges régiós jövőképek és célkitűzések 
reális szempontok szerinti meghatározását segítse. A tipizálás segédletet jelenthet a megyéknek a prioritások helyes árnyalásában és értelmezésében, a prioritások 
számosságának felmérésében, azok meghatározásában, továbbá a megfelelő szakpolitikai intézkedés megválasztását segíti a szakpolitikai mixből. 

 
„Ipari termelési zónák” jövőképe:  
Az ipari termelési zónákban a szakosodási irányokban kijelölt területen működő K+F+I tevékenység következtében a régiók be tudnak kapcsolódni az innovációs láncba, nagy 
hozzáadott értékű termékek fejlesztése révén sikeres beszállítókká válnak, elsősorban a KKV szektor megerősödésével. A fenntartható növekedési pályára állással a 
régióknak lehetőségük nyílik arra, hogy saját tudásközpontokat hozhassanak létre a szakosodási irányaik mentén, ezáltal tudásrégióvá váljanak 

 

 
Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

1. 

Járműipar (nanotechnológia, mechatronika, beszállítói kör, 
szenzortechnika, biztonságtechnika, új típusú kenő- és 
hajtóanyagok, fém- és műanyaggyártás, klaszterfejlesztés, 
közös K+F segítése, gyártásoptimalizálás, létező innovációk 
gyakorlati adaptációja, részegység gyártó cégek klaszter 
alapú termék, különböző kompozítok előállítása, járművön 
belüli kommunikációs rendszerek fejlesztése, 
minőségellenőrzés) fejlesztése 

Nemzeti prioritás - Fejlett jármű- és egyéb gépipari 
technológiák (gépipari KFI, fejlett gyártástechnológiai 
rendszerek, korszerű anyagok és technológiák 
(anyagtechnológia, nanotechnológia, mechatronika, 
elektronika) 

A gépipari KFI több szegmensét lefedő prioritás, amelynek 
kiemelt, de nem kizárólagos célja a járműipar fejlesztése, a 
járműalkatrészek fejlesztésétől a különböző gépgyártási 
ágazatokig (ide értve például, de nem kizárólagosan 
mezőgazdasági, precíziós, háztartási gépeket). Ennek 
érdekében gépipari fejlett gyártástechnológiai rendszerek 
fejlesztésére és haladó technológiák (anyagtechnológia, 
nanotechnológia, mechatronika, elektronika) alkalmazására 
valamint korszerű anyagok kutatás-fejlesztésére, innovatív 
felhasználására adódik lehetőség. 

2. 

Környezetipar (ipari és kommunális hulladék hasznosítás, 
környezettechnológiák fejlesztése, (erőművi pernye) 
másodlagos nyersanyagok a közüzemi szolgáltatások 
területén és a gazdasági szférában -  üvegipar; fém; 
műanyag hulladék ,szennyvíziszap, iszap és kommunális 
hulladék hasznosítása és kezelése, vízgazdálkodás, 
limnológiai kutatások, hatékony vízfelhasználás, 
energiafelhasználás, energiatárolás, biomassza-

Nemzeti prioritás - Tiszta és megújuló energiák 
(zöldenergia – megújulók és bioenergia, atomenergia, 
energihatékonyság) 
 
 
 
 
 

Az energetikai szektort érintő prioritás célja, hogy tiszta, 
környezetbarát energiákkal, az ehhez köthető KFI tevékenység 
elősegítésével hazánk energiafüggősége csökkenjen úgy, hogy 
a helyben megtermelt energia fenntartható a környezeti 
terhelést csökkentő és költséghatékony legyen, különösen a 
lakossági felhasználás terén. A megújuló energiák (nap, szél, 
víz, geotermia) illetve termálvizeink energiacélú felhasználása 
mellett cél a bio-energia hasznosítása (például biomassza, 
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Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

szőlővenyige, napenergia, környezetbarát vegyipari 
termékek fejlesztése, víz és szennyvíztisztítási technológiák 
fejlesztése és hulladékszegény technológiák alkalmazása, 
valamint a környezetiparhoz kapcsolódó biztonsági 
vizsgálatok innovatív fejlesztése) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemzeti prioritás - Fenntartható környezet (fejlett 
környezetvédelmi technológiák) 

vagy különböző hulladék- és melléktermékek energiacélú 
hasznosítása) is. A megújuló energiák mellett prioritás az 
ágazatban jelenlévő más energiatermelő ágazatok tisztává, 
hatékonyabbá, környezetbaráttá és fenntarthatóbbá tétele, 
ide sorolva különösen a szén és az atomenergiát (például 
tisztaszén technológiák, innovatív fűtőelemek és leszerelés-
technológia az atomenergetikában). Kiemelt jelentőséget kap 
az energiahatékonyság is, a jobb, hatékonyabb energiatárolás 
és elosztás. 
 

A prioritás célja a környezet fenntarthatóságának elősegítése 
korszerű technológiák (pl. környezeti biotechnológia) kutatás-
fejlesztésével, környezetipar ágazati innovációk 
megvalósításával. A fejlett, innovatív vízkezelési technológiák, 
szennyvíz és hulladékkezelés mellett prioritást élveznek a nem 
csővégi technológiák is (pl. környezetvédelmi célú fejlett 
gyártástechnológiai rendszerek). 

3. 

Smart City és Icity (intelligens térségi fejlesztés - turisztikai 
üzemeltetési, (személyi preferencia alapú intelligens 
informatikai rendszerek fejlesztése), egyéb szolgáltatás és 
közigazgatás területén, igényorientált közlekedési 
rendszerek K+F hátterű kialakítása) 

Horizontális prioritás - IKT (infokommunikációs 
technológiák) & szolgáltatások (az ágazati prioritásokat 
segítő infokommunikációs technológiák, egyéb 
infokommunikációs technológiák valamint szolgáltatások) 

Az infokommunikációs technológiák széleskörűen fogják át és 
segítik elő az ágazati prioritásokat, úgy is, mint az 
egészségiparban a bioinformatika, vagy a diagnosztikai 
képalkotás, a járműiparban az intelligens közlekedési 
rendszerek, az energetikában a „smart city”. Az ágazati 
prioritásokhoz nem, vagy nem egyértelműen, vagy akár több 
ágazathoz is sorolható IKT megoldások alatt olyan 
technológiák érthetőek (példálózó jelleggel, nem 
kizárólagosan), mint: smart business, company, home; smart 
city; információbiztonság, biztonságtechnika; gamification, 
szimulációs és optimalizációs informatika; e-learning 
rendszerek; big data; adatbányászat („data mining”); 
szoftverfejlesztés; távfelügyeleti rendszer; cloud computing – 
felhő alapú szolgáltatások;  intelligens közlekedés; mobil 
alkalmazások fejlesztése, helyzetalapú szolgáltatások; 3D 
térinformatika; bioinformatika; „internet of things”; 3D 
nyomtatás; stb…Az infokommunikációs technológiák mellett, 
legtöbbször az IKT-t eszköztárát felhasználva olyan 
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Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

szolgáltatások jelentik a technológiai horizontális prioritás 
másik lábát, amelyek nélkül egy-egy komplex (ágazati) KFI 
folyamat nem lehetne megvalósítható. A horizontális prioritás 
célja az, hogy a nemzetgazdasági húzóágazatként megjelenő 
szolgáltató szektor az összetett KFI tevékenységek 
megvalósulását segíthesse elő. 

4. 

Agrár (Új típusú mezőgazdasági input anyagok 
gyártástechnológiájának és alkalmazástechnológiájának 
fejlesztése, új típusú talajjavítók, új típusú növényvédelem, 
új fajok kiválasztása, öntözése, technológiák , 
műtrágyagyártás, szőlészeti, borászait fejlesztések  
(fajtaérték kutatás, génmegőrzés) , erdészet, (a termék és 
technológiafejlesztés, húsipar, zöldség és olajos növények; 
tejtermék; gabona valamint micro- és nanotechnológia, 
alacsony hőmérsékleten előállított termékek és méhészeti 
technológia, klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényi 
kultúrák, húsipar és egészséges élelmiszer előállítása, 
faipari termékfejlesztés) 

Nemzeti prioritás - Egészséges helyi élelmiszerek 
(élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott, 
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemzeti prioritás - Agrár-innováció (mezőgazdaság, erdő-, 
vad-, hal és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák, agrár-
biotechnológia) 

Az élelmiszeripari ágazati prioritás, amely célul tűzi ki a 
fenntarthatóságot, mind az előállításban, mind a 
fogyasztásban, különös tekintettel az élelmiszerbiztonságra, 
lefedi a teljes élelmiszeripari láncot érintő KFI-t. A hazai 
élelmiszer-gazdaságban a nagy hozzáadott értékű, minőségi 
élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, a hungarikumok 
előállítása során, valamint az élelmiszerláncok lerövidítése és 
az élelmiszer-biztonság területén is jelentős a KFI szerepe. 
Ezek a fejlesztések hozzájárul(hat)nak a társadalom általános 
egészségi állapotának javításához, a tájjellegű ökológiai 
termékfejlesztés és a helyben történő élelmiszer-feldolgozás 
pedig amellett, hogy környezetvédelmi szempontból is 
előnyös, növeli a vidék megtartóerejét, munkahelyeket 
teremtve megakadályozza az elvándorlást. 
 

Hazánkban hagyományosan jelenlevő és kiemelkedő KFI 
tevékenységet is bemutató ágazata az agrárium. A prioritás 
célja az, hogy az ágazat innovációs potenciáljának növekedése 
érdekében elősegítse és meghonosítsa az ágazat megújulását 
elősegítő innovációkat az agrár-tudásközpontoktól a termelő 
vállalkozásokon át az egyénig. Olyan komplex agrárgazdasági 
fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a növénytermesztési 
és -védelmi technológiák mellett innovatív, K+F megoldások 
számára adnak lehetőséget az állattenyésztés és 
állatgyógyászat területén. Emellett például a halgazdálkodási, 
az erdő- és vadgazdálkodási kutatások és fejlesztések, az 
innovatív öntözőrendszerek fejlesztése is kiemelt 
fontosságúak. 
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Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

5. 
Optimalizációs informatika (vállalati és technológiai 
folyamatok matematikai módszerekkel és IT eszközökkel 
történő optimalizálása) 

Horizontális prioritás - IKT (infokommunikációs 
technológiák) & szolgáltatások (az ágazati prioritásokat 
segítő infokommunikációs technológiák, egyéb 
infokommunikációs technológiák valamint szolgáltatások) 

Az infokommunikációs technológiák széleskörűen fogják át és 
segítik elő az ágazati prioritásokat, úgy is, mint az 
egészségiparban a bioinformatika, vagy a diagnosztikai 
képalkotás, a járműiparban az intelligens közlekedési 
rendszerek, az energetikában a „smart city”. Az ágazati 
prioritásokhoz nem, vagy nem egyértelműen, vagy akár több 
ágazathoz is sorolható IKT megoldások alatt olyan 
technológiák érthetőek (példálózó jelleggel, nem 
kizárólagosan), mint: smart business, company, home; smart 
city; információbiztonság, biztonságtechnika; gamification, 
szimulációs és optimalizációs informatika; e-learning 
rendszerek; big data; adatbányászat („data mining”); 
szoftverfejlesztés; távfelügyeleti rendszer; cloud computing – 
felhő alapú szolgáltatások;  intelligens közlekedés; mobil 
alkalmazások fejlesztése, helyzetalapú szolgáltatások; 3D 
térinformatika; bioinformatika; „internet of things”; 3D 
nyomtatás; stb…Az infokommunikációs technológiák mellett, 
legtöbbször az IKT-t eszköztárát felhasználva olyan 
szolgáltatások jelentik a technológiai horizontális prioritás 
másik lábát, amelyek nélkül egy-egy komplex (ágazati) KFI 
folyamat nem lehetne megvalósítható. A horizontális prioritás 
célja az, hogy a nemzetgazdasági húzóágazatként megjelenő 
szolgáltató szektor az összetett KFI tevékenységek 
megvalósulását segíthesse elő. 

6. 

Turizmus és ökoturizmus szolgáltatások fejlesztése 
(ökoturisztikai feltételrendszer fejlesztése és monitoringja - 
szárazföldi és ökoszisztémák, kempingturizmus és mobilház 
technológia fejlesztése) 

Horizontális prioritás - Befogadó és fenntartható 
társadalom, élhető környezet (oktatás és képzés, 
szemléletformálás, vállalkozói kompetenciák segítése, 
együttműködések kialakítása, hálózatosodás, szervezetés 
menedzsmentfejlesztés, társadalmi innováció, helyi és 
térségi fejlesztési programokhoz való csatlakozás, 
területfejlesztés, turisztika) 

A társadalmi szempontú horizontális prioritás olyan átfogó 
célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyeket az EDP folyamat 
résztvevői kiemelten hangsúlyoztak a nemzeti prioritások által 
érintett ágazatok mindegyikében, illetve annak érdekében 
kell, hogy megvalósuljanak, hogy az állampolgárok számára 
befogadó és fenntartható társadalmi modell valósulhasson 
meg. A legújabb innováció-modell tendenciáknak megfelelő, 
ún. „quintuple helix” alapvetéseinek való megfelelést is ezen 
prioritáshoz tartozó célrendszerben kívánja megvalósítani a 
nemzeti intelligens szakosodás. („A quintuple helix modell 
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Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

hozzájárul az ökológiai hatékonyság, a tudás és az innováció 
eredményes együttállásához, ezzel megteremtve a gazdaság, 
a társadalom és a demokrácia közötti szinergiát.”) 

7. 

Egészségipar új toxikológiai, preklinikai módszerek 
fejlesztése és diagnosztika fejlesztése, emberi és állati 
felhasználású gyógyszerkutatás, diagnosztikai és 
technológiai fejlesztés (gyógyszeralapanyag és termék 
fejlesztés, (egészségiparhoz kapcsolódó új műszer, 
preklinikai, klinikai diagnosztikai módszerek humán és 
állatgyógyászati termékek, eszközök, valamint a 
rekreációs- és egészségturizmus az előzőekhez kapcsolódó 
szolgáltatások innovatív fejlesztése) 

Nemzeti prioritás - Egészséges társadalom és jólét 
(betegségek megértése, korai diagnózis, fejlett orvosi és 
műszeres terápiák, klinikai módszerek, gyógyszerkutatás és 
fejlesztés, innovatív egészségipari és egészségturisztikai 
megoldások) 

A haladó egészségipari technológiák széleskörű alkalmazásán 
keresztül megvalósítandó prioritás, amelynek célja, a 
társadalom általános egészségi állapotának megőrzése, 
javítása. A prioritás le kívánja fedni a teljes egészségipari 
innovációs láncot a betegségek jobb megértésétől kezdve a 
megelőzésen és felismerésen át a gyógyításig. Ennek 
érdekében olyan haladó technológiák felhasználására nyílik 
mód, mint az egészségipari, orvosbiológiai és gyógyszeripari 
biotechnológia, a rendszerbiológiai szemléletű orvoslás, fejlett 
diagnosztikai és terápiás módszerek. A fentiekhez köthető, az 
orvosláshoz szükséges eszközök, műszerek fejlesztése is 

8. 
Kvantummechanikai fejlesztések, 3D-s térinformatikai 
kutatások alkalmazása, építéstechnológia 

Horizontális prioritás - IKT (infokommunikációs 
technológiák) & szolgáltatások (az ágazati prioritásokat 
segítő infokommunikációs technológiák, egyéb 
infokommunikációs technológiák valamint szolgáltatások) 

Az infokommunikációs technológiák széleskörűen fogják át és 
segítik elő az ágazati prioritásokat, úgy is, mint az 
egészségiparban a bioinformatika, vagy a diagnosztikai 
képalkotás, a járműiparban az intelligens közlekedési 
rendszerek, az energetikában a „smart city”. Az ágazati 
prioritásokhoz nem, vagy nem egyértelműen, vagy akár több 
ágazathoz is sorolható IKT megoldások alatt olyan 
technológiák érthetőek (példálózó jelleggel, nem 
kizárólagosan), mint: smart business, company, home; smart 
city; információbiztonság, biztonságtechnika; gamification, 
szimulációs és optimalizációs informatika; e-learning 
rendszerek; big data; adatbányászat („data mining”); 
szoftverfejlesztés; távfelügyeleti rendszer; cloud computing – 
felhő alapú szolgáltatások;  intelligens közlekedés; mobil 
alkalmazások fejlesztése, helyzetalapú szolgáltatások; 3D 
térinformatika; bioinformatika; „internet of things”; 3D 
nyomtatás; stb…Az infokommunikációs technológiák mellett, 
legtöbbször az IKT-t eszköztárát felhasználva olyan 
szolgáltatások jelentik a technológiai horizontális prioritás 
másik lábát, amelyek nélkül egy-egy komplex (ágazati) KFI 
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Veszprém megye szakosodási prioritásai (2014. 
szeptember 19-i workshop alapján) 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Irányok – nemzeti 
prioritások 

nemzeti prioritás célja 

folyamat nem lehetne megvalósítható. A horizontális prioritás 
célja az, hogy a nemzetgazdasági húzóágazatként megjelenő 
szolgáltató szektor az összetett KFI tevékenységek 
megvalósulását segíthesse elő. 

9. 
Gyakorlati képzési rendszerek fejlesztése a kutatóbázisok, 
vállalkozások bevonásával 

Horizontális prioritás - Befogadó és fenntartható 
társadalom, élhető környezet (oktatás és képzés, 
szemléletformálás, vállalkozói kompetenciák segítése, 
együttműködések kialakítása, hálózatosodás, szervezetés 
menedzsmentfejlesztés, társadalmi innováció, helyi és 
térségi fejlesztési programokhoz való csatlakozás, 
területfejlesztés, turisztika) 

A társadalmi szempontú horizontális prioritás olyan átfogó 
célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyeket az EDP folyamat 
résztvevői kiemelten hangsúlyoztak a nemzeti prioritások által 
érintett ágazatok mindegyikében, illetve annak érdekében 
kell, hogy megvalósuljanak, hogy az állampolgárok számára 
befogadó és fenntartható társadalmi modell valósulhasson 
meg. A legújabb innováció-modell tendenciáknak megfelelő, 
ún. „quintuple helix” alapvetéseinek való megfelelést is ezen 
prioritáshoz tartozó célrendszerben kívánja megvalósítani a 
nemzeti intelligens szakosodás. („A quintuple helix modell 
hozzájárul az ökológiai hatékonyság, a tudás és az innováció 
eredményes együttállásához, ezzel megteremtve a gazdaság, 
a társadalom és a demokrácia közötti szinergiát.”) 

 
Intelligens technológiák 
A megyei specializációk meghatározása során több fejlett technológia használata illetve néhány olyan hagyományosan jelenlévő iparág megújítása mellett határoztak az 
EDP folyamat résztvevői, amelyek a nemzeti prioritások közé közvetlenül nem illeszthetőek be, azonban a helyi szinten meglévő potenciál, illetve a technológiák (pl. 
anyagtudomány, nanotechnológia, biotechnológiák, IKT) nyújtotta szektorális átjárhatóság indokolttá teszi a hely szinten történő kiemelésüket. Veszprém megyében ezek 
között szerepel az  
- építőipar (építőipari anyagtechnológiák) 
- különleges anyagok, korszerű anyagok 
- elektronika és félvezető-technológia 
- vegyipar (gumiipar, műanyagipar, kozmetikumok) 


