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Az alábbi dokumentum a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz készült statisztikai profil 
kiegészítését tartalmazza a Magyar Tudományos Akadémia adataival, amely segítségével 
nagyobb rálátást kaphatunk a kutatóintézetek kapacitásaira, kutatási projektjeire és vállalati 
kapcsolataira. 
Az adatok az MTA intézetei által kitöltött S3-hoz kapcsolódó kérdőívek feldolgozásából 
származnak: a 15 intézményből álló MTA kutatóintézetek 14 intézményétől, valamint 24 MTA 
támogatású egyetemi kutatócsoporttól, továbbá a DE-től és a PTE-től érkezett válasz. Az MTA 
tájékoztatása szerint a kutatóintézetek közül az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
nem töltötte ki a kérdőívet, mert kutatásait nem érezte az S3-ba illeszkedőnek. 
A kutatócsoportok visszajelzési, táblázatkitöltési aránya jóval alacsonyabb (25%) volt, a 
kérdőívet nem kitöltők közül sok humán- és társadalomtudományi, illetve olyan csoport van, 
amely nem érezte kutatásait S3 relevánsnak. 

 

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati 
megoszlása (összesen 1 622 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): 

 



 
További kutatások ágazatai, amelyekről nem áll rendelkezésre ráfordításadat: 

 Oktatás, ismeretterjesztés 
 Információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás 

 
2. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projekteken dolgozó kutató-

fejlesztők számított létszámának (fő, FTE)1 ágazati megoszlása (összesen 60 fő FTE-
ről áll rendelkezésre adat): 

 
 
További kutatások ágazatai, amelyekről nem áll rendelkezésre létszámadat: 

 Oktatás, ismeretterjesztés 
 

3. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak 
tudományági megoszlása (összesen 1 622 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): 

                                                             
1 FTE: teljes munkaidő egyenértékes, számított létszám (full time equivalent), egészre kerekített értékek. 



 
 
Az egyéb tudományágak a következőek: 

 Multidiszciplináris bölcsészettudományok 0,02% 
 Építőművészet 0,02% 
 Iparművészet  0,02% 

 
További kutatások tudományágai, amelyekről nem áll rendelkezésre ráfordításadat: 

 Informatikai tudományok 
 Vegyészmérnöki tudományok 

 
4. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projekteken dolgozó kutató-

fejlesztők számított létszámának (fő, FTE)2 tudományági megoszlása (összesen 58 fő 
FTE-ről áll rendelkezésre adat): 

                                                             
2 FTE: teljes munkaidő egyenértékes, számított létszám (full time equivalent), egészre kerekített értékek. 
 



 
 
További kutatások tudományágai, amelyekről nem áll rendelkezésre létszámadat: 

 Építőművészet 
 7.2. Iparművészet 

  



 

5. Kutatási témák, projektek a megyében: 
 A Duna dél-magyarországi hullámterének fejlesztése (Komplex környezetbiológiai 

tanulmány) 
 A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az 

őrségi erdőkben, OTKA K79158 
 A K+F szektor és a nemzeti innovációs rendszer szerkezeti és teljesítménybeli 

sajátosságainak megfelelő támogatási rendszer kialakításának elősegítése. Vizsgálni 
kívánja továbbá, hogy milyen változtatások szükségesek az egyetemi spin-off vállalatok 
számára annak érdekében, hogy az egyetemen elért kutatási eredményeik 
piacosításában az eddiginél hatékonyabban vehessenek részt. 

 A régió kis- és középvállalatainak működését elősegítő, részben technológiai jellegű 
újítások vizsgálata, valamint a klaszterszerveződések folyamatainak elemzése. A 
kutatás középpontjában a régió vállalatainak exporttevékenységét elősegítő 
innovációs folyamatok állnak. 

 Az egyetemek, vállalatok, közvetítő intézmények és szakemberek, esetleg 
kutatásmenedzserek között létrejövő innovációs hálózatók működését vizsgálja. 
Továbbá, a kutatócsoport célul tűzi ki az egyetemeknek, mint kiemelkedő gazdasági 
jelentőséggel bíró tudáscentrumoknak vizsgálatán belül az egyetemi vezetési formák 
egymáshoz való viszonyának és arányaik módosulásának elemzését. 

 Az ökológiai minősítési rendszer fejlesztése 2.: A VKI monitoring során gyűjtött 
fitobenton minták domináns és taxonómiai szempontból kérdéses kovaalga 
taxonjainak elektronmikroszkópos felülvizsgálata 

 Biodiversity- and Eco-informatics for developing and maintaining virtual e-
Laboratories 

 biológiai alapú, korai jelzőrendszer fejlesztése természetes vizekbe és ivóvízbázisokba 
kerülő szennyezések monitorozására 

 Developing methods of environmental monitoring and applying new remote sense 
technologies 

 Developing web services, scientific workflows, integration of grid and GIS technology 
 Dunai vízkémia adatok- NEKIFUT Kutatási Infrastruktúra 
 Egy olyan nemzetközi összehasonlító vizsgálatot végez, amely megoldási lehetőséget 

kíván felmutatni az egyes régiók gazdasági és K+F / felsőoktatási fejlettsége közötti 
jelentős helyi különbségekre. A csoport további célja annak tanulmányozása, hogy a 
felsőoktatás versenyképességének globális felzárkóztatása érdekében milyen 
stratégiai célok kidolgozására lenne szükség. 

 ERDŐ+h+á+l+ó faállománydinamikai és erdőökológiai megfigyelő hálózat-NEKIFUT 
Kutatási Infrastruktúra 

 Erdőrezervátum-kutatási Program 
 Harmony projekt 
 Impact assessment of climate change, land use change on terrestrial ecosystems and 

ecosystem services 
 Kiskunsági Hosszútávú Ökológiai Kutatás-NEKIFUT Kutatási Infrastruktúra 



 LEGO ökológiai élőhely telepítés 
 Modeling food production, food security and carbon sequestration under different 

climate change scenarios 
 Modeling of managed terrestrial ecosystems (agriculture, forestry, nature 

conservation) 
 National Plan to establishing the regional LifeWatch Centre for Habitat and Ecosystem 

Research 
 Kezelt és felhagyott cser- és kocsánytalan tölgy uralta erdők faállományának és 

gyepszintjének összehasonlító elemzése 
 Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt 

hatásának kísérletes vizsgálata 
 Ökológiai Biodiverzitási Adatbázisok és Kutatóállomások - NEKIFUT Kutatási 

Infrastruktúra 
 Holtfa felmérése az Északi középhegységben 
 Új típusú levegőminőség mérő műszer fejlesztése száló por veszélyességének valós 

idejű monitorzásrára 
 VGT-t támogató ökológiai minősítőrendszer kidolgozása, továbbfejlesztése - 

fitobentosz élőlénycsoport 
 Vizsgálja a tudásáramlási és a tudásmegosztási folyamatok különbségeit és 

kölcsönhatásait, amelyek alapvetőek az egyetemeket, a regionális vállalatokat és az 
államigazgatás intézményeit összekapcsoló innovációs folyamatok sikerei 
szempontjából. 

 

6. A megyére az alábbi, más megyében lévő intézményekben végzett kutatási témák, 
projektek hatnak jelentős mértékben (az országos hatásúnak megjelölt kutatások 
kivételével): 

A kutatási téma / a kutatási projekt címe Tudományági 
besorolása 

Ágazati besorolás 

Mono- és diamin-alapú ionfolyadékok szintézise 1.3. Kémiai 
tudományok 

Vegyi anyag, termék 
gyártása 

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM) 
mint korai környezeti vészjelzőrendszer 

1.2. Fizikai 
tudományok 

Környezetvédelem, 
vízellátás, megújuló 
energia 

WaterScope: Egy új mikrobiológiai mérőberendezés 
és annak zöldipari hasznosítása 

1.2. Fizikai 
tudományok 

Környezetvédelem, 
vízellátás, megújuló 
energia 

Guide@hand mobil információs rendszer létrehozása 
és a szolgáltatás bevezetése a Balaton-felvidéken  

2.8. 
Informatikai 
tudományok 

Művészet, 
szórakoztatás, 
szabadidő 

 


