
Az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégia (S3) 

Veszprém megyei workshop (2014. szeptember 19.) összegzése 
 

 javasolt prioritások 

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 

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-szőlővenyige, napenergia, környezetbarát vegyipari 

termékek fejlesztése, víz és szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése és hulladékszegény 

technológiák alkalmazása, valamint a környezetiparhoz kapcsolódó biztonsági vizsgálatok 

innovatív fejlesztése) 

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) 

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) 

5. 
Optimalizációs informatika (vállalati és technológiai folyamatok matematikai módszerekkel és IT 

eszközökkel történő optimalizálása) 

6. 
Turizmus és ökoturizmus szolgáltatások fejlesztése (ökoturisztikai feltételrendszer fejlesztése és 

monitoringja - szárazföldi és ökoszisztémák, kempingturizmus és mobilház technológia fejlesztése) 

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) 

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

9. Gyakorlati képzési rendszerek fejlesztése a kutatóbázisok, vállalkozások bevonásával 

 

 


