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Előszó 
 

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére és 

a Nemzeti Innovációs Hivatal koordinálásában készíti el a Közép-dunántúli Régió intelligens 

szakosodási stratégiáját (RIS3) a 2014-2020 közötti időszakra. A készülő dokumentum, a többi hat 

régió hasonló stratégiájával és a nemzeti intelligens stratégiával együtt előzetes feltételei annak, hogy 

Magyarország az EU Strukturális Alapokból innovációs, kutatási és fejlesztési célokra támogatási 

forrásokhoz jusson. 

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 fokozható legyen a szinergia a különböző EU-, nemzeti 

és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások 

között. A készülő dokumentumok előzetes feltételei annak, hogy Magyarország az EU Strukturális 

Alapokból innovációs, kutatási és fejlesztési célokra támogatási forrásokhoz jusson. 

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 fel kell 

sorakoztatni a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé.  

Az EU tagállamoknak és régióiknak eszközeik és képességeik alapján meg kell határozniuk azokat a 

tudásspecializációkat, amelyek a leginkább illenek innovációs potenciáljukhoz. Ehhez egy 

„vállalkozói tényfeltárás” jellegű folyamatot kell megvalósítani, bevonva az innovációban érintett 

feleket és vállalkozásokat egyaránt. Az intelligens szakosodás így nem csupán egy felülről irányított 

(top-down) stratégiát jelent, hanem vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek együttműködését a 

tagállam vagy régió legígéretesebb specializációs területeinek, illetve az innovációt esetleg hátráltató 

gyenge tényezőknek a feltárását is.  

A fentiekre építve készült el jelen dokumentum, amely a Közép-dunántúli Régió intelligens 

szakosodáshoz, tágabb érelemben regionális innovációhoz kapcsolódó helyzetét értékeli, valamint 

megfogalmazza a célokat, ezek elérését támogató prioritásokat és fejlesztéspolitikai eszközöket. 

A RIS3 stratégia épít egyrészt az Európai Unió 2014-2020 közötti időszakot meghatározó stratégiai 

irányaira, másrészt a magyarországi K+F+I stratégiai dokumentumaira. Emellett felhasználja és 

továbbfejleszti azt a szempontrendszert, amely a régió 2004-ben elkészült első Innovációs 

Stratégiájában és Akciótervében, valamint a RIS 2010-ben aktualizált változatában megjelenik. 

A RIS3 stratégia elkészítése során a régió innovációban érdekelt szereplőinek véleményezésére több 

alkalommal is sor került, így az ez év márciusában megrendezett két workshop, 9 interjú elkészítése 

(klaszter, ipari park, kamara, felsőoktatási intézet, kisvállalkozás, nagyvállalat, kutatóhely, alapítvány, 

önkormányzatok), civil szervezetekkel történt egyeztetések, illetve a stratégia kettő további 

rendezvényen történő bemutatása  biztosította egyrészt a különböző területi, illetve fejlesztési szintek, 

másrészt pedig a régiós alapcélok folytonosságát. 
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1. Helyzetelemzés 

1.1. A KD helyzete különböző területi szinteken 

1.1.1. Nemzetközi beágyazottság 

 

A Közép-dunántúli régió földrajzi elhelyezkedése kedvező. A régió két közép-európai fejlődési zóna 

metszéspontjában helyezkedik el, ezek egyike a dél-bajor innovációs tengelyre felfűződő, Prága-Bécs-

Pozsony-Budapest csomópontokkal formálódó, a másik a mediterrán „sunbelt övezethez” kapcsolódó 

fejlődési irány, mely a Velence-Trieszt-Ljubljana vonaltól halad Budapest felé. A Régiót mindkettő 

közvetlenül érinti, aminek köszönhetően az európai fejlődési zónákhoz való direkt kapcsolódás 

biztosított. 

 
1. ábra: A Közép-dunántúli régió az Európai Térben 

Forrás: Decisions of the Pan-European Conferences of Ministers responsible for Transport; 

 

A régió földrajzi fekvéséből, gazdasági-társadalmi nyitottságából eredően, valamint a rendszerváltást 

követően a közvetlen külföldi működőtőke befektetések hatására formálódó gazdasági kapcsolatai 

révén egyértelműen az Európai Unióhoz kötődik, az európai gazdasági tér része. Ugyanakkor a régió, 

illetve egyetlen területe sem tekinthető gazdasági értelemben európai léptékben központi szerepkörrel 

rendelkező térségnek. A gazdasági fejlettség és az innovációs teljesítmény szintjét tekintve a régió 

teljesítménye az Európai Unió átlaga alatti. 

A régió fejlettségét döntően az európai gazdasági centrumtérségtől való kedvező távolság határozza 

meg, de ugyanilyen fontos a szomszédsági viszony is. A Közép-Dunántúl szlovák szomszédaival 

nagyságrendileg hasonló fejlettségű, intenzív határon átnyúló gazdasági, intézményi kapcsolatokkal 

rendelkezik. 

A régió fenti hatások által formált innovációs teljesítménye, európai beágyazottsága az elmúlt években 

nem változott jelentősen, az ipari foglalkoztatottak arányát tekintve az EU átlagnál kedvezőbb, a többi 

mutató tekintetében azonban kedvezőtlenebb adottságokkal bír. 
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2. ábra: A Közép-Dunántúli relatív fejlettsége az európai térben 

Forrás: Regional Innovation Monitor 2012 

 
A K+F tevékenységhez szorosan kapcsolódik ezen tevékenységek humán erőforrását biztosító 

felsőoktatási intézményi háttér megléte, illetve jellege. A Közép-dunántúli régióban a felsőoktatásban 

résztvevő hallgatók aránya a népességen belül a szomszédos országokhoz képest is alacsonynak 

mondható, s csupán Románia és Csehország egy-egy régióját tudja megelőzni. 

A K+F ráfordítások tekintetében a régió átlagosnak számít a környező országok régióihoz mérten, de a 

növekvő K+F ráfordítások hátterében elsősorban a vállalkozói szektor növekvő befektetései rejlenek. 

Ami a statisztikai adatokból kiemelkedik, hogy a KKV-k innovációs tevékenysége az utóbbi öt évben 

rendkívüli mértékben visszaesett, mely a régió innovatív szereplőinek csökkenéséhez vezetett. Ez nem 

elsősorban Közép-dunántúli sajátosság, hanem európai léptékben is megfigyelhető jelenség, kivéve a 

cseh régiók innovatív szereplőinek stagnálását, illetve lassú növekedését.  

Összességében a régió innováció területén meghatározó nemzetközi kapcsolatait és az  európai 

innovációs rendszerbe történő integrációját több különböző célú tevékenység határozza meg, amelyek 

a regionális innovációs rendszer szereplőinek eltérő igényeihez igazodnak. Ezek összefoglalását 

mutatja a következő táblázat. 
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Tevékenység típusa Meghatározó szereplők Célok Eszközök Eredmények 

Termék/eljárás innováció Régió vállalkozásai (hazai 

tulajdonú és multinacionális 

telephelyek);  

Új termék vagy eljárás 

bevezetése a helyi 

termelésben, illetve 

integrálása a nemzetközi 

termelési láncokba. 

Házon belüli K+F+I 

tevékenység, eseti jelleggel 

helyi K+F együttműködőkkel, 

közvetítői részvétellel 

(KDRIÜ). 

GOP, CIP, FP7 

4 multinacionális vállalat közép-

európai K+F részlegének 

letelepítése; 2 európai képzési 

központ; 20+ európai és japán 

beszállítói/fejlesztői 

megállapodás; Európai 

szabadalmak   

Szervezeti/szervezési innováció Régió vállalkozásai (hazai 

tulajdonú és multinacionális 

telephelyek); Klaszterek;  

Új szervezeti/szervezési 

megoldások fejlesztése, illetve 

terjesztése. 

Házon belüli F+I tevékenység, 

eseti jelleggel helyi K+F 

együttműködőkkel. 

GOP, TÁMOP, KTIA 

4 európai vállalati mintaprojekt; 

Nemzetközi szakmai szervezeti 

tagság; Európai kiválósági 

minősítések 

Innováció menedzsment  Közép-dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség; Veszprém 

Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara; Közép-Pannon Zrt.  

Új szolgáltatások és 

kapcsolatrendszer fejlesztés 

innovatív helyi vállalkozások 

számára, valamint piacra jutás 

támogatása. 

Résztvevő partnerek közös 

szolgáltatásfejlesztése, jó 

gyakorlatok átvétele, 

folyamatos külföldi aktivitás. 

INTERREG, CIP, KDOP  

Mintegy 170 aktív európai 

partner; Évente 30 vállalkozás 

nemzetközi vásárokra jutása; 

Közép-Európai technológia 

transzfer szolgáltatási központ;  

Képzés/tudásfejlesztés Felsőoktatási intézmények; Közép-

dunántúli Regionális Innovációs 

Ügynökség; Civil szervezetek. 

Magasan képzett, fiatal 

munkavállalók, vállalkozók 

támogatása. 

INTERREG, LEONARDO, 

Young Erasmus, TÁMOP 

3 közép-európai közös képzési 

program; PhD hallgató csere; 10+ 

kezdő fiatal vállalkozó külföldi 

tapasztalatszerzése (1-6 hónap) 
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1.1.2. A régió gazdasági pozíciója Magyarországon 

A Közép-dunántúli régióban a lakónépesség 1 090 346 fő (2011), mely szám 2000 és 2011 között az 

országos átlaghoz hasonlóan csökkent, igaz ugyan, hogy a népességszám csökkenéssel jellemezhető 

régiókkal összehasonlítva a Nyugat-dunántúli régió után a legkisebb mértékben. A magyarországi 

tervezési-statisztikai régiók közül mindössze Közép-Magyarország esetében jellemző népességszám 

emelkedés, amely vándorlási nyereségből fakad. A Közép-dunántúli régió esetében a csökkenő 

népességszámot a vándorlási veszteség is tovább fokozza. 

 
3. ábra: A magyarországi régiók vándorlási egyenlege 2005-2010 

(1000 lakosra jutó odavándorlás és elvándorlás különbsége) 

Forrás: TEIR REMEK adatbázis 

 

A foglalkoztatottak aktív korú népességhez viszonyított arányát tekintve elmondható, hogy a Közép-

dunántúli régió a régiók rangsorában a harmadik helyen áll, s az országos átlagot meghaladja. 
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4. ábra: A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 2010 (%) 

Forrás: KSH TSTAR 

 

A munkanélküliségi adatokat tekintve látható, hogy a Közép-dunántúli Régió munkanélküliségi rátája 

az elmúlt öt évben kedvezőbb az országos átlagnál. A magyarországi régiók közül kedvezőbb 

értékekkel csupán a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók rendelkeznek. 

 
5. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása 2005-2010 (%) 

Forrás: TEIR REMEK adatbázis 
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A multinacionális, kedvezőbb tőkeellátottságú, magasabb technikai színvonalú és kisebb fajlagos 

élőmunka igényű gépipari vállalatoknak köszönhetően a régió kimagasló teljesítményt mutat az egy 

alkalmazottra jutó ipari termelés tekintetében.  

 

6. ábra: Egy lakosra jutó ipari termelés, 2012 

Forrás: KSH 

A beruházások (elsősorban ipari) volumene tekintetében kiemelkedő a régió teljesítménye. A 

növekedés mértéke 2006 és 2007 évek viszonylatában több mint másfélszeres.  

 

7. ábra: A gazdasági szervezetek egy lakosra jutó beruházási teljesítményértéke folyó áron 

Forrás: KSH 

 

Magyarországon a külföldi tőkeállomány 2007-ben meghaladta a 16 billió Ft-ot. Ekkor közel 28000 

külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván, mintegy 10 ezer Mrd Ft saját tőkével és 87%-os 

külföldi részesedéssel. Tevékenységük jelzi a globális gazdaság jelentőségét: a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások a teljes vállalati kör nettó árbevétele 45, bruttó hozzáadott értéke 43%-át állítják elő. 
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Arányuk a beruházásokból mintegy négytizedes és az alkalmazásban állók ¼-ét foglalkoztatják. 

Számuk Közép-Magyarországon kiemelkedő, elsősorban Budapest központi szerepéből adódóan. A 

külföldi tőke aránya a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint az Észak-Alföldön kimagasló, 

meghaladja a 90%-ot. 

A 10 ezer lakosra jutó külföldi érdekeltségű vállalkozások száma átlagosan 27, ezen belül Közép-

Magyarországon kiemelkedő (58), melyet Nyugat-Dunántúl követ átlagközeli értékkel. Az Észak-

Alföldön és a Közép-Dunántúlon ez 16-17, míg az ország többi régiójában ennél jóval alacsonyabb a 

külföldi tőke jelenléte. A korábbi évek nagymértékű közvetlen működőtőke beáramlását követően 

megfigyelhető a Közép-Dunántúlon is az a tendencia, hogy a külföldi vállalatok a megtermelt 

jövedelmük jelentős hányadát helyben tartják, regionális integrációjukat erősítő beruházásokra 

fordítják.  

Lényeges, hogy az országba érkezett külföldi tőkebefektetések területileg nagyon koncentráltan 

jelennek meg. A Közép-magyarországi régió koncentrálja ezek közel kétharmadát, az ezt kiegészítő 

(Nyugat- és Közép-Dunántúlt magában foglaló) gazdasági tengely pedig az összes fennmaradó 

befektetés 95%-át. 

 

8. ábra: Külföldi tőkebefektetés országos részesedése (%), 2009 

Forrás: NAV 

A bruttó hozzáadott érték előállításában a Közép-Dunántúlon meghatározó az ipari termelés. A 

szolgáltatást nyújtó ágak aránya az országosnál alacsonyabb, és csekély szerep jut a 

mezőgazdaságnak. Az ipari termelés értékét tekintve a vidéki régiók közül első helyen áll, egyedien 

magas gépipari részesedéssel. 
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9. ábra: Ipari termelési érték ágazati szerkezete 2008-ban (md forint) 

Forrás: KSH 

A régió ipari termelési részesedése azonban csökkenő tendenciát mutat, 2007-2012 között 9%-os 

csökkenéssel. Ez döntően a recesszió által leginkább érintett gépipari tevékenységek volumen 

csökkenésének köszönhető. 

 

10. ábra: Ipari termelési volumenének földrajzi megoszlása 

Forrás: KSH 

 

Az egy főre jutó (vásárlőerő-paritáson számolt) GDP alapján az országos átlagot (amely 2010-ben 

15 723 euró volt) Budapest és Győr-Moson-Sopron megye mellett csak egy közép-dunántúli megye, 

Komárom-Esztergom haladta meg. Ha a régiókat vizsgáljuk, Nyugat-Dunántúl, ha minimálisan is, az 

országos átlag feletti az egy főre jutó GDP értéke. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon az 

egy főre jutó GDP nem érte el, míg a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon is éppen meghaladta a 10 

ezer eurót. Az egy lakosra jutó GDP-adatokat tekintve a régió az ország 3. legfejlettebb térsége, 

azonban értéke még így is az országos átlag alatti.  
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11. ábra: Bruttó hazai termék földrajzi 2010 

Forrás: KSH 

A GDP 2005. és 2010. közötti alakulását tekintve látható, hogy 2008-ig a többi régióval azonos ütemű, 

lassú növekedés volt jellemző, azt követően pedig az átlagnál nagyobb ütemű csökkenés. 

1.1.3. A régió fejlődését meghatározó egyéb tényezők 

 

A helyzetértékelésben fontosnak tartjuk azoknak a régiót érintő egyéb tényezőknek a kiemelését, 

melyek a régió gazdasági teljesítménye szempontjából kevésbé fontosak, azonban a további fejlődés 

szempontjából szerepük meghatározó.  

Ezek közé a tényezők közé sorolható a mezőgazdaság. Az előző fejezetben láttuk, hogy az ágazat 

gazdasági súlya az előállított bruttó hazai termék és a mezőgazdasági vállalkozói aktivitás tekintetében 

nem jelentős. Mégis úgy véljük, hogy jelentős szerepe van az ágazatnak ebben a stratégiában. 

Gondoljuk ezt egyrészt a mezőgazdasági területek részaránya, azok minősége és az ebben rejlő 

jövőbeni lehetőségek miatt, melyek hozzájárulhatnak a régió belső egyenlőtlenségeinek oldásához. 

Másrészt lényegesnek tartjuk azt a tényt, hogy a régióban meghatározó agrárkutatási potenciállal és 
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agrár innovációs kapacitással találkozunk. Harmadrészt kialakulóban van az a termelő kör, mely a 

társadalom igényeihez igazodó termékek fejlesztésével, a „földtől az asztalig” terméklánc 

kialakításával olyan termék- és szolgáltatás kínálatot képes nyújtani, mely méltán válhat a régió 

innovációs szemléletének hordozójává, ezzel is támogatva a régió diverzifikált gazdasági 

szerkezetének erősödését.  

A gazdasági szerkezet diverzifikálódásához az idegenforgalom is nagymértékben hozzájárul az 

idegenforgalmi attrakciók, a turisztikai szolgáltatások és az idegenforgalmi termékek változatossága 

által. A régióban számos olyan turisztikai termék (pálinka körút, nemzetközi maratoni futóverseny, 

extrém sportfesztivál, bio élelmiszer beszerző körút, Borhetek, Királyi Napok, stb.) és szolgáltatás 

(konferencia turizmus, vallási turizmus, gyógyfürdőkre épülő turizmus, aktív turizmus) fejleszthető, 

mely egyediségével és minőségével kitűntetett szerephez juthat. Úgy véljük hogy ezen termékek és 

szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása és az erre kialakítandó ösztönző rendszer hordozhat 

innovatív elemeket. Ebből kiindulva jelen stratégia közvetlenül turizmusfejlesztési elemeket nem 

tartalmaz, azonban megfogalmaz olyan intézkedéseket, amelyeknek egyrészt innovációs, másrészt 

közvetett módon turisztikai fejlesztési elemei vannak. 

A régió környezeti állapotát a nehézipari örökség, a védett területek magas aránya, az eltérő 

tájhasznosítási típusok keveredése határozza meg. Az ipari jelleg miatti káros környezeti hatások 

csökkentése, a környezetterheléssel szembeni ellenálló képesség növelése és a természeti erőforrások 

hatékonyabb és felelősségteljesebb felhasználása a régió fejlődésének figyelembe veendő eleme. 

Végül a foglalkoztatás kérdéskörére, a munkaerőpiaci kereslet ás kínálat összehangolásának 

lehetőségei, a magasan képzett munkaerő régióbeli elhelyezkedési lehetőségei is ellentmondásosak. 

Emellett a közösségi tevékenységek területén is számos jó kezdeményezés indult el, illetve probléma 

vetődött fel. Ezek miatt a kormányzás és igazgatás területe, a szociális gazdaság fejlesztésének 

lehetősége, valamint a közösségi szolgáltatásfejlesztés lehetőségei is jelentősek.  

 

1.1.4. Belső különbségek 

 

A régió innovációs teljesítményének meghatározó tényezője a régió növekedési centrumainak, illetve 

decentrumainak hatékony együttműködése. A régió teljes területére kiható növekedési központot 

Székesfehérvár és Veszprém jelent. Előbbi elsősorban ipari teljesítménye, utóbbi pedig felsőoktatási 

és közfinanszírozású kutatási potenciálja alapján meghatározó. E két város és a fejlődési decentrumok 

(Tatabánya, Dunaújváros) funkcionális értelemben nagyvárosi tetraéderként a régió gazdasági 

hálózatának meghatározó elemei. Emellett a régióban kiterjedt belső és külső perifériák találhatók.  
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12. ábra: A Közép-dunántúli Régió fő belső hálózati irányai 

Forrás: saját szerkesztés 

A hálózati csomópontok funkciója, hogy a fejlődés erőforrásait közvetítsék tágabb térségük számára, 

bekapcsolva a régió térségeit az európai globális gazdasági, innovációs rendszerekbe, elősegítve a 

regionális és országos versenyképesség növekedését és a gazdasági-társadalmi kohéziót. A növekedési 

társközpontok szerepe meghatározó a foglalkoztatásban. A társközpontok a felsőoktatási és kutatási 

tevékenységet, továbbá a nagy hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységeket koncentrálják.  

A nagyvárosok mellett karakterisztikus fejlődési potenciállal bíró középvárosok és térségeik 

találhatók, melyek közül több országosan vagy regionálisan kiemelkedő tematikus gazdasági funkciót 

hordoz:  

- Pápa (élelmiszeripari és elektronikai vállalkozások, középfokú oktatás központ) 

- Gárdony és Balatonalmádi (idegenforgalom természeti értékek),  

- Balatonfüred és Tata (idegenforgalom - épített és természeti környezeti értékek), Bicske 

(logisztika),  

- Esztergom (idegenforgalom, országos egyházi központ, járműgyártás), Komárom (dunai 

átkelő, járműipar),  

- Mór (borvidéki központ, jármű és elektronikai ipar). 

Jelentős lokális szerepük van továbbá az 1950-es években a Dunántúli-Középhegységre, mint energia 

tengelyre települő iparosítás során épített, vagy intenzíven fejlesztett kis- és középvárosoknak (Ajka, 

Várpalota, Dorog, Zirc, Oroszlány). E térségek gazdaságában sok esetben még meghatározók a 

nehézipari és az energetikai elemek (pl. Várpalota-Veszprém közötti vegyipari térség, szénerőművek).  

A többi kis- és középvárosi központtal rendelkező térség közül még kiemelhetők a döntően 

agrárjellegű térségek (Aba, Adony, Ercsi kistérsége, valamint a régió legrosszabb gazdasági-

társadalmi mutatóival rendelkező külső és belső perifériák: Enyingi, Sárbogárdi, Sümegi, Tapolcai, 

Kisbéri kistérség). 
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1.2. Innovációs folyamatok 

1.2.1. Vállalkozói innováció alapadottságai 

A 2012-es Regional Innovation Scoreboard legfontosabb mutatói alapján a Közép-Dunántúl jól 

elhelyezhető a magyarországi régiók között, illetve a fejlődés trendjei is követhetők. E tekintetben a 

legfontosabb adottságok a következők: 

- a közfinanszírozású K+F ráfordítások 2009-2011 között stagnáltak, míg a vállalkozói 

ráfordításokban szignifikáns növekedés tapasztalható 

- a nem K+F jellegű innovációs ráfordításokban a fenti időszakban számottevő csökkenés 

következett be, amely a Dél-Dunántúl kivételével az összes régióra igaz 

- az innovatív vállalkozások együttműködési hajlandósága nagyobb az országos átlagnál, ezzel 

szemben a bejegyzett európai szabadalmak száma átlag alatti 

- végül a régió gazdasági irányultságából adódóan a high-tech ágazatokban és a tudás intenzív 

szolgáltatási szektorban a foglalkoztatás jelentősen meghaladja a magyarországi átlagot. 

 

Az egyéb adatforrások alapján a Közép-dunántúli régió innovatív vállalkozásainak 38,16 százaléka 

(145 db) Veszprém megyében, 34,47 százalékuk Fejér megyében, míg 27,37 százalékuk Komárom-

Esztergom megyében folytatja tevékenységét.  

A gazdasági formák szerint legnagyobb számban és arányban korlátolt felelősségű társaságok (82,6 

százalék) szerepelnek, amelyeket a betéti társaságok (7,9 százalék), illetve a részvénytársaságok (3,7 

százalék) és az egyéni vállalkozások (3,2 százalék) követnek. A mintában ezeken túl egy százalék 

körüli részesedéssel szerepelnek egyéb szervezetek, szövetkezetek és közkereseti társaságok is.  

Az innovatív vállalkozások jellemzően teljesen magyar tulajdonban vannak (96 százalék), nagyon 

alacsony részesedéssel bírnak a 100 százalékos (1,6 százalék) és többségi (1,3 százalék) külföldi 

tulajdonban lévő, de különösen a többségi magyar tulajdonosi szerkezettel bíró cégek (1 százalék).  

A vállalkozások nagyságát két tényező alapján is értékelhetjük, attól függően, hogy a foglalkoztatottak 

létszáma vagy az adott vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevételt tekintjük 

meghatározónak. A 2009-es statisztikai létszám alapján a megkérdezett cégek 41,5 százaléka 

mikrovállalkozás, 46,6 százaléka pedig kisvállalkozás, a nagyvállalatok részesedése 1,9%. A 

foglalkoztatottak létszáma szerint a legtöbb nagyvállalkozás Komárom-Esztergom megyében található 

(42,8%), a mikro- és kisvállalkozások jellemzően Veszprém megyeiek (42 és 37 százalék), a közepes 

méretű cégek pedig Fejér megyében (37 százalék) találhatók.  

A nettó árbevétellel jellemzett vállalati nagyság tekintetében a kisebb három kategória (1-1000 millió 

Ft) esetében a Veszprém megyei vállalkozások dominanciája jellemző, a 1000 és 2500 millió Ft 

árbevétellel rendelkező cégeknél a Komárom-Esztergom megyei, a legmagasabb árbevételi 

kategóriában pedig a Komárom-Esztergom és Fejér megyében működő vállalatok aránya a 

legmagasabb. 

A vállalkozások tevékenységének ágazati összetétele alapján a cégek jelentős része a bányászat, 

feldolgozóipar nemzetgazdasági ágazatban fejti ki tevékenységét (36,1%), ezt követik a kereskedelmi 

vállalkozások (19%), majd a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységen belül működő 
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szervezetek, intézmények (10,8%). A többi nemzetgazdasági ágazatba tartozó vállalkozások aránya a 

mintában kicsi, egyik sem éri el az öt százalékot. 

 

13. ábra: A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlása (%) 
Forrás: KDRIÜ 2010 

A létszám kategóriák alapján a vállalkozások ágazati megoszlása azt mutatja, hogy a kis-, a közepes- 

és a nagyvállalatok egyaránt a feldolgozóiparban működnek a legnagyobb arányban, a 

mikrovállalkozásokra azonban főként a kereskedelmi szektorban történő munkavégzés jellemző, s 

csak ezt követi a feldolgozóipar. A szakmai, tudományos és műszaki tevékenység elsősorban a mikro- 

és a nagyvállalkozások tevékenységi területe (15,3 és 14,3 százalék). 

Az egy vállalkozásnál dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók átlagos aránya 

2009-ben csaknem 20,8%, míg a K+F területen foglalkoztatottaké 4,6 százalék az elmúlt évek (2006-

2009) átlaga alapján. A felsőfokú végzettségű munkavállalók átlagos aránya Veszprém megyében a 

legmagasabb, míg a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottaké Fejér megyében.  

A felsőfokú végzettségűek nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlásában is jelentős eltérések 

mérhetők. Jellemzően a szakmai tudományos és műszaki tevékenységet végző szervezetek, valamint 

az IKT területén működő vállalkozásoknál magas, 21 százalékot meghaladó a felsőfokú végzettségűek 

aránya. 
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14. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók aránya nemzetgazdasági ágazatok 

szerint (%) 

Forrás: KDRIÜ 2010 

A fenti adatok és a KSH 2007-es adatgyűjtése alapján az innovatív vállalkozások aránya 

Magyarország tervezési-statisztikai régiói közül csak Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl 

esetében haladja meg az országos átlagot (17,7%). Ezek azok a régiók, ahol magasabb a kedvezőbb 

innovációs potenciállal rendelkező nagyvállalatok aránya, ahol jelentősebb külföldi befektetések 

történtek és ahol a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek elhelyezkedése is kedvezőnek mondható.  

 

15. ábra: Az innovatív vállalkozások aránya (%) 

Forrás: KSH, 2009. 

Magyarországon a KSH felmérése alapján az innovatív vállalkozások 26,7%-a vezetett be új vagy 

jelentősen továbbfejlesztett árut vagy szolgáltatást, 22,5%-uk új gyártási, logisztikai, szállítási, 

terjesztési módszereket vagy technológiai és egyéb folyamatok támogatására szolgáló 

tevékenységeket, további négytizedük pedig egyszerre mind a kettőt. Az innováció-típus szerinti 
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összetétel kismértékben módosult a korábbi évekhez képest. Valamelyest nőtt azoknak a 

nyereségérdekeltségű gazdasági szervezeteknek az aránya, amelyek termék és eljárás innovációt 

egyaránt végrehajtottak, miközben az egyszerre csak egyféle újítást végzőké mérséklődött. 

 

16. ábra: Az innovatív vállalkozások összetétele az innováció típusa szerint (%) 

Forrás: KSH, 2009. 

Az innovációs tevékenység szempontjából a Közép-Dunántúlon bejegyzett vállalkozások tekinthetőek 

a legsikeresebbeknek. Az eredményes fejlesztési tervet végrehajtó vállalkozások aránya ebben a 

régióban a legmagasabb. Ráadásul ebben a régióban minden második szervezet nemcsak új árut és 

szolgáltatást fejlesztett ki, hanem ezzel párhuzamosan korábban még nem alkalmazott eljárást is 

bevezetett.  

1.2.2. K+F+I jellemzők 

Alapadottságok 

A Közép-Dunántúl innovációs és gazdasági teljesítményének fő mutatói 2010-ben a következők 

szerint alakultak. 

Indikátorok Érték (2010) 

Regionális GDP (millió Ft) 2546427,215 

GDP/fő (Ft) 3781237,5 

1 főre jutó GDP növekedés az előző évihez képest (%) 8,86 

Ipari foglalkoztatottak aránya (építőiparral együtt) (%) 41,35 

Munkanélküliségi ráta (%) 11,4 

A K+F-re költött bruttó összeg (GERD) (millió Ft) 16477,655 
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Indikátorok Érték (2010) 

GERD/GDP (%) 0,65 

Szabadalmi bejelentések (év) 36,25 

A felsőfokú végzettségű munkaerő aránya a gazdaságilag 

aktív népességhez viszonyítva (%) 
17,17 

Forrás: KSH, KSH T-STAR 

A 2009 és 2010 közötti időszakban az egy főre jutó GDP 8,86%-kal emelkedett. Természetesen ezen 

időszak során a tovagyűrűző világgazdasági válság is éreztette hatását, visszavetve így a GDP 

értékének alakulását. 

A munkanélküliségi ráta a harmadik legalacsonyabb értékeket veszi fel a régiók rangsorában 2010-

ben, s itt is egy 2009-es megugrást követően kezd el visszatérni a 2008-as értékekhez, csak úgy, mint a 

többi régió esetében. Következésképpen a munkanélküliségi ráta alakulását nem elsősorban 

mikrogazdasági változások idézték elő, hanem globális szinten lezajló, kedvezőtlen tendenciák a fő 

befolyásoló tényezők (minden régió görbéje korrelál). 

Az innovációs teljesítmény szempontjából kiemelt fontosságú a GDP-arányos kutatás-fejlesztési 

ráfordítások alakulása. Megyei bontásban az 1,17%-os országos átlagot (Budapestet leszámítva) csak 

2 megye lépte túl, Hajdú-Bihar (2,05%) és Csongrád (1,95%). Veszprém megye teljesítménye átlag 

közeli, míg a régiós összteljesítményt az átlagérték felével Fejér, valamint negyedével Komárom-

Esztergom megye gyenge teljesítménye befolyásolja.  

 

        

17. ábra: Kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP százalékában megyénként és régiónként, 2010. 

Forrás: KSH 
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Az egyes szektorok GDP arányos K+F ráfordításai tekintetében a Közép-Dunántúl mutatói nem 

mutatnak jelentős eltérést az országos átlagtól. 

 

18. ábra: Az egyes szektorok GDP-arányos K+F ráfordításainak alakulása Közép-Dunántúlon 

2000-2009 között (%),. Forrás: Eurostat 

A kutató-fejlesztő foglalkoztatottak tekintetében a régió gazdasági súlyánál lényegesen 

kedvezőtlenebb a pozíciója, amely elsősorban a közfinanszírozású kutatóhelyek alacsony számának, 

illetve a korlátozott felsőoktatási kutatói kapacitásoknak köszönhető. E tekintetben a Közép-Dunántúl 

a 3. a régiók rangsorában 1341 fővel, amelynek közel felét Veszprém megye adja. 

 

19. ábra:  Kutató-fejlesztők számított (FTE) létszáma megyénként és régiónként Budapest, illetve 

a közép-magyarországi régió kivételével (2011, fő) Forrás: KSH 
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A K+F foglalkoztatottak átlagos aránya a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet folytató 

szervezeteknél a legmagasabb, ezt követik az adminisztrációs tevékenységet űző, valamint a 

feldolgozóipari vállalkozások. A 21 százalék feletti K+F foglalkoztatotti arány az információ, 

kommunikáció nemzetgazdasági ágazatban a legjellemzőbb, a másik ellenpont pedig a szállítás, 

raktározás ágazat, ahol vagy egyáltalán nincs, vagy legfeljebb 10 százalékos a kutatás-fejlesztéssel 

foglalkozó munkatársak aránya. A ráfordítások tekintetében is hasonlóan kedvezőtlen a régió helyzete. 

2011-ben összesen 18,6 milliárd forint K+F ráfordítás realizálódott. 

A K+F+I tevékenységekkel nagymértékben összefügg a regisztrált szabadalmak száma, mint egyfajta 

indikátor a fejlesztési tevékenységek méréséhez. A 2011-es adatok alapján elmondható, hogy a Közép-

dunántúli régióból jelentették be a negyedik legtöbb szabadalmat az országban. Az 50,7-es darabszám 

az országos átlagot is jelenti egyben (Közép-Magyarország kivételével), de ezt az összehasonlítást a 

Dél-dunántúli régió alacsony értéke némiképp torzítja. 

 

 

20. ábra: Szabadalmak száma 2011 (db) 

Forrás: SZTNH 
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21. ábra: A Közép-dunántúli Régióban szabadalmi, védjegy, illetve egyéboltalmi formára 

vonatkozó bejelentések száma a 10 ezer fő feletti városokban, 2000-2010 

Forrás: Iparjogvédelem és regionalizmus (Az iparjogvédelmi aktivitási térkép Magyarországon)  

 
A Közép-dunántúli régióban 2000 és 2010 között történt szabadalmi, vagy más formára vonatkozó 

bejelentések száma drasztikusan változott. Míg a védjegy bejelentések mennyisége nem változott 

számottevően. Ezen tendencia okai lehetnek, hogy egy védjegy készítéshez, nem szükséges elsősorban 

K+F tevékenység, egy kevésbé innovatív termék  is rendelkezhet védjeggyel, mely biztosítja számára 

a másoktól való megkülönböztetés lehetőségét. Ezzel szemben a szabadalom, illetve bejelentett 

formatervezési minták általában valamilyen kutató-fejlesztő tevékenységet sejtetnek, tehát ezek a 

tényleges indikátorai egy-egy területnek. Ezek alapján a régió a vizsgált 10 esztendő során veszített 

K+F potenciáljából, mely állítást alátámasztja a KKV szektor innovatív szereplőinek háttérbe 

szorulása a régióban. 

 

Ágazati specializáció 

Az innováció ágazati jellemzőivel kapcsolatba 2010-es CIS felmérés szerint az alábbi gazdasági 

ágakban, illetve ágazatokban működő cégek esetében volt legalább 30%-os a technológiai innovációt 

bevezetők aránya (a feldolgozóipar ágon belül (C) ágazatonként bontottuk a kimutatást): 

- CF Gyógyszergyártás 

- CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

- CL Járműgyártás 

- CJ Villamos berendezés gyártása 

- D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

- E Vízellátás  

- M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

- J Információ, kommunikáció  

- K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 
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Ezek közül a Közép-Dunántúlon a térség gazdasági orientációja, illetve innovációs eredményei alapján 

kiemeltük azokat, amelyek a régió számára meghatározóak.  

22. táblázat: az egyes megyékben működő, az innováció orientáltnak tekintett ágakba/ágazatokba 

tartozó vállalkozások száma (db, a KD régióban preferált ágazatokban). Forrás: KSH  

 CI CL CJ M J K 

Budapest 713 160 304 42144 16183 6150 

Baranya 32 22 27 3938 976 1204 

Bács-Kiskun 45 45 40 3923 918 1326 

Békés 19 10 20 2260 514 839 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

42 24 30 4152 1007 1630 

Csongrád 58 22 24 4174 1090 1193 

Fejér 65 56 40 3772 1038 1137 

Győr-Moson-Sopron 44 45 31 4540 1082 1338 

Hajdú-Bihar 37 12 23 4333 1029 1351 

Heves 25 11 32 2062 515 846 

Komárom-
Esztergom 

53 38 35 2735 639 874 

Nógrád 19 5 8 1114 268 437 

Pest 307 124 136 13909 5276 3198 

Somogy 22 20 18 2166 514 916 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

30 19 12 2884 648 1230 

Jász-Nagykun- 
Szolnok 

29 22 36 2356 537 862 

Tolna 16 5 26 1959 446 582 

Vas 20 20 20 1962 497 742 

Veszprém 30 38 23 2972 707 950 

Zala 26 14 15 2526 487 868 

Összesen 1632 712 900 109881 34371 27673 

 

A régió gazdasági karaktere heterogén, több meghatározó ágazat adja gazdasági tevékenységének 

jellegét. A régió adottságai, illetve lehetséges fejlődési irányai alapján a kulcságazatok (egyben az 

intelligens specializáció elsődleges célterületei) a következő ágazatok: 
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Ágazat Részterületek 

Járműipar - közúti járműmotor és - alkatrészgyártás 

- gépjármű felépítménygyártás 

- járművillamossági, - elektronikai készülékek gyártása 

- intelligens járműtechnológiák 

Elektronika – 

Mechatronikai 

- ipari automatizálás 

- optikai termékek gyártása 

- ipari elektronika 

- elektronikai alkatrészgyártás 

Környezet- és 

egészségipar 

- megújuló energetikai technológiák  

- környezetbarát hajtóanyagok 

- hulladékhasznosítás 

- gyógyászati diagnosztika 

- gyógyhatású termékek gyártása 

Anyagtechnológiai 

ipar 

- alumínium feldolgozás 

- egyéb fémfeldolgozás és felületkezelés 

- műanyag feldolgozás 

- ipari kerámiák gyártása 

Informatika - rendszer informatika 

- szoftverfejlesztés 

- informatikai részegység gyártás 
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A bevezetett innovációk jellemzői 

A régió innovatív vállalkozásainak 17,5 százaléka fejlesztett ki vagy fejlesztett tovább terméket, 15,6 

százaléka pedig új vagy jelentősen továbbfejlesztett szolgáltatást vezetett be 2007 és 2009 között. A 

termék innovációt végrehajtó vállalkozások főbb jellemzőit a következő táblázat mutatja. 

Az innováció bevezetéséhez kötődő ágazatokon belüli legnagyobb arányok az információ, 

kommunikáció, valamint a szállítás, raktározás ágazatban és a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenységet folytató szervezetek esetében jellemzők. 

 

23. ábra: A termék innováció gyakorisága a közép-dunántúli vállalkozások körében a 

nemzetgazdasági ágazatokon belül (%) 

Forrás: KDRIU 2010. 

 

A termék innovációt végző cégek leginkább az áruk vagy szolgáltatások minőségének javulását 

(45,2%), illetve a termékskála és szolgáltatási kör bővülését (42,5%) tapasztalták, míg az ismertség, az 

árbevétel, illetve a piaci részesedés növelését kevesebben érzékelték nagy eredményként. Legkevésbé 

a piaci szerep erősödése jelentkezett a termék innováció hatásaként a vállalkozásoknál, 22,1 

százalékuk nem érzékelt ilyen jellegű változást.  
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A folyamat innovációt megvalósító vállalkozások fő jellemzői vonatkozásában a Komárom-Esztergom 

megyei szervezetek járnak az élen, ezt igazolja a megyén belüli innovatív vállalkozások aránya, 

valamint az ilyen cégek régión belüli területi megoszlása is. A folyamat innovációban az előző 

innováció típussal ellentétben a nagyvállalatok, valamint tulajdonforma szerint a vegyes, illetve 

külföldi vállalkozások is nagy arányban vesznek részt, bár az egyes mutatókon belüli megoszlás 

alapján ezekben a fejlesztésekben is elsősorban a kisebb – kevesebb árbevétellel rendelkező, kisebb 

foglalkoztatotti létszámú – és a tisztán magyar tulajdonban lévő cégek aktívak. 

Az új vagy továbbfejlesztett módszerek tekintetében a gazdasági ágazatok között tovább erősödött a 

feldolgozóipari vállalkozások dominanciája: az innovatív cégek több mint felét, 54 százalékát ebben 

az ágazatban találjuk, amelyeknek aránya a feldolgozóiparon belül is magas, 32,3 százalékos. Saját 

nemzetgazdasági ágazatán belül a szállítás, raktározás, az információ, kommunikáció, valamint a 

szakmai, tudományos és műszaki tevékenységet folytató vállalkozások aránya is jelentős, az ágazatok 

között azonban csak ez utóbbi aránya haladja meg a 10 százalékot, melynek nyilván az is oka, hogy a 

különböző tevékenységű vállalkozások elemszáma még megközelítőleg sem kiegyenlített. 

24. ábra: A folyamat innováció gyakorisága a közép-dunántúli vállalkozások körében gazdasági 

ágazatok szerint (%) 

 

Forrás: KDRIU 2010. 

Szervezési innovációt, ehhez kapcsolódó új vagy jelentősen továbbfejlesztett módszereket és 

eljárásokat a cégek 14%-a, szervezeti innovációt, azaz a munkahelyi szervezetben, a szervezeti 

struktúrában és döntéshozatali eljárásokban új vagy jelentősen továbbfejlesztett módszereket és 

eljárásokat pedig a szervezetek 12%-a vezetett be. 

A különböző gazdasági ágazatokban tevékenykedő cégeknek és vállalkozásoknak eltérő lehetőségeik, 

illetve igényeik vannak szervezetük megújítására és fejlesztésére. A szervezési és szervezeti 
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innovációban aktív vállalkozások jelentős része a feldolgozóipar területén, a kereskedelem és 

gépjárműjavítás, továbbá a tudományos és műszaki tevékenységi körök területén tevékenykedik. 

1.3. Innovációs rendszer szereplői 
 

Az innovációs rendszer szereplői és szerepük áttekintését egy tágabb környezetbe helyezve 

szükségszerű a keresleti-kínálati tényezők áttekintése. E tekintetben érdekes összegezni a kereslet és 

kínálat összefüggését, abban a megközelítésben, hogy mely szervezetek szolgáltatásaihoz milyen 

típusú tevékenységei tudnak kapcsolódni. A vállalkozásokat tekintve látható, hogy jól lehatárolható a 

különböző méretű vállalkozásokhoz kapcsolódó kínálati kör. A nagyvállalatok elsősorban a 

felsőoktatási intézmények szolgáltatásait veszik igénybe, míg a mikro-, kis- és középvállalkozások a 

közvetítő szervezetek (ügynökségek, kamarák, gazdaságfejlesztő szervezetek) szolgáltatásait részesítik 

előnyben. Ugyanígy a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek is elsősorban saját intézménytípuson 

belül alakítják ki ez irányú együttműködéseiket. A következő rész ebben e megközelítésben tekinti át 

az innovációs rendszer szereplőit. 

1.3.1. Vállalkozások 

A régió vállalkozásainak innovációs rendszerben betöltött szerepét, illetve adottságait a korábbiakban 

részletesen ismertettük. Jelen alfejezetben ezért néhány meghatározó szempont kiemelésére 

törekszünk. Ezek a következők: 

- A vállalkozások az innovációból származó bevételek fő előállítói. 

- A szervezetek közötti együttműködések meghatározó szereplői. 

- Fontos szerepük van megfelelő stratégia kialakításában a K+F tevékenységük 

optimalizálására. 

- Munkaerőpiaci igények pontos meghatározásában, illetve a képzési profilok fejlesztésében 

aktív részvételük elengedhetetlen. 

A régió vállalkozásainak a fentiekben említett innovációs rendszerben betöltött szerepét jól 

alátámasztják például a Pannon Egyetem és a MOL, a Dunaújvárosi Főiskola és Hankook, illetve az 

Edutus Főiskola és más piaci szereplők között működő egykori, vagy jelenleg is aktív 

együttműködések, melyek közvetlenül formálják a régió oktatási rendszerét, munkaerő piacát, illetve a 

már fennálló együttműködések további közös projektek indukálására ad lehetőséget.  

A régió vállalkozásainak K+F+I tevékenysége összetett képet mutat abból a szempontból, hogy a 

hazai tulajdonú kisvállalkozások és a multinacionális közepes- és nagyvállalatok is jelentős szerephez 

jutnak benne. Ebből a szempontból a régió jellegét meghatározó néhány kiemelt tevékenység a 

következő: 
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Vállalkozás Ágazat Régió szempontjából meghatározó K+F+I 

tevékenység 

Continental Teves 

Magyarország Kft. 

járműipar Európai applikációs fejlesztési központ 

Veszprémbe helyezése, illetve 2011-től a 

fejlesztési eszközpark korszerűsítése, valamint 

közel 60 új fejlesztőmérnök alkalmazása 

Valeo Electric Magyarország 

Kft. 

járműipar Veszprémi gyárunk készítik a csúcsminőségű 

személy-, teher- illetve nehézgépjármű-kapcsolók 

és szenzorok széles skáláját, valamint 

elektronikai vezérlő és kameravezérlő egységek 

gyártásával is foglalkoznak. A kutatási és 

fejlesztési tevékenység a vállalat által gyártott 

termékek működési és élettartam vizsgálatán túl a 

szériagyártásban lévő termékek és az új 

generációs termékek fejlesztési és számítógéppel 

segített tervezési feladatain át a 

prototípusgyártásig terjed. A társaság 2006-ban 

helyezett K+F központot a régióba, ahol több 

mint 60 fejlesztőmérnököt alkalmaz. 

Alcoa-Köfém Kft. alumínium feldolgozás Az Alcoa termelési tevékenysége mellett 

fejlesztési tevékenységét is folyamatosan erősíti 

Székesfehérváron, bevonva ebbe a hazai 

felsőoktatási és kutatóintézeteket.  

Visteon Magyarország Kft. járműipar A társaság (és jogelődje) 1992-től működik 

Székesfehérváron. Műszerfal elemek, klíma 

kompresszor és üzemenyag.modulok gyársása 

mellett az elmúlt öt évben fejlesztési 

tevékenységük egy részét is ide helyezték. 

Seacon Europe Kft. informatika Regionális Innovációs és ITBN Biztonsági Díjas 

Sealog  rendszer kifejlesztése. Ennek feladata 

különböző informatikai rendszerek által rögzített 

„digitális nyomok” összegyűjtése, a nyomgyűjtés 

felügyelete és ellenőrzése, majd a forrásadatok 

feldolgozásával a rendellenességek feltárása, 

esetleges fenyegetések, visszaélések felderítése, 

az ilyen típusú események megelőzésének 

támogatása a rendszerek használata során 

felderíthető rejtett össze-függések elemzésével, 

az időben elhúzódó folyamatok összetett 

vizsgálatával. 

Rubin Informatikai Zrt. informatika Zöld szerverterem RUBIN COOL-lal fejlesztésük 

2013-ban INNOMax Díjat kapott. A fejlesztés 

lényege egy új típusú szerver klímarendszer 

kifejlesztése. 

Elmolight Bt. környezetipar Kommunális szennyvíziszap irányított 

komposztálását végző termékcsalás kifejlesztése. 

Transmissio Kft. egészségipar Étrend kiegészítő szőlőmag mikroőrlemény 

fejlesztése és gyártása. 

Adware Research Kft. egészségipari informatika Klinikai, preklinikai kutatások területén az 

adatmenedzsment és biostatisztikai háttér 

biztosítását célzó K+F+I tevékenység 

Bakony Elektronika Kft. elektronika Comguard rendszer kifejlesztése. Célja a 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes 

helyszínekre való figyelmeztetés, az időjárási 
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körülményektől függetlenül. 

Alpha-Vet Állatgyógyászati 

Kft. 

állat-egészségügy Gyógyszeres és gyógyhatású készítmények 

fejlesztése és gyártása. 

Beurer Hungária Kft. elektronika Jellegadó régiós példaként a szervezeti innováció 

területén végzett tevékenysége kiemelkedő. 

Greenman Kft. környezetipar SCD probiotikus mikroorganizmusok 

alkalmazásának fejlesztése. Vagyis olyan 

mikroorganizmusok hasznosítása, amely 

különféle, a természetből izolált, gondosan 

kiválasztott, egészségre ártalmatlan, ugyanakkor 

az élet számos területén hasznos mikróbákból áll. 

EURO-OPEN Kft. környezetipar A „Shark”-technológia egy új, hazai fejlesztésű 

berendezés, mely képes folyékony, vagy gél-

állapotú szerves, szuszpenziók (pl. 

szennyvíziszap, biogáz-erőművek szubsztrátjai, 

élelmiszeripari anyagok, stb.) részecskéinek 

rendkívül jó hatásfokú, alacsony energiaigényű 

roncsolására a néhány mikronos 

mérettartományban. 

Pan-Inform Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Kft. 

informatika HISCOM adatkommunikációs rendszer 

fejlesztése 

Controlsoft Automatika 

Szolgáltató Kft. 

informatika Mobil alapú irodai helymeghatározó és 

navigációs rendszer kifejlesztése 

Payer Kft. elektronika Az ajkai üzem a cégcsoport legnagyobb 

gyártóbázisa, egy komplex, többek között 

termékfejlesztéssel, valamint alkatrész- és 

késztermékgyártással foglalkozó központ. 

Poppe+Pothoff Hungaria Kft. járműipar Prémium kategória közös nyomócsöves 

rendszereinek és csőkomponenseinek fejlesztése 

és gyártása. 

Intermotor Környezetbarát 

Eszközöket Fejlesztő és 

Gyártó Kft. 

elektronika, környezetipar BLDC villanymotorok fejlesztése és gyártása. A 

fejlesztett kerékagymotorok nagy átmérőjű, külső 

forgórészes, nagy nyomaték és teljesítmény 

előállítására képes elektromos egységek. 

 

Az innovációs rendszerben betöltött szerepüket emellett a régió vállalkozásainak egyedi adottságai, 

külső piaci környezetük és a területtel kapcsolatos attitűdjük határozza meg. 

1.3.2. Közfinanszírozású K+F szervezetek és tudásbázisok 

A Közép-dunántúli Régiónak gazdasági teljesítőképességéhez viszonyítva rendkívül alacsony a 

részesedése az ország kutatás-fejlesztési tevékenységéből. Ugyanakkor e téren az elmúlt öttíz évben 

pozitív tendenciáknak lehetünk tanúi. 1998-ban még egyértelműen a Közép-dunántúli Régió volt az 

ország hét tervezési-statisztikai régiója közül az utolsó, akár a kutatóhelyek számát, akár a kutatás-

fejlesztés területén foglalkoztatottak számát, vagy a művelt kutatási témák számát vesszük alapul. 

Mára a Közép-Dunántúl K+F tevékenységeit fejlődés jelzi, a K+F mutatók tekintetében jelentős 

javulás és a szervezetek regionális innovációs rendszerben betöltött  szerepében is javulás történt. 

A régió közfinanszírozású, a regionális innovációs rendszerben szolgáltatásként megjelenő 

tevékenységét jellemzi, hogy 2010. évben összesen 734 kutatási témát műveltek, amelyek 54%-a 
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alkalmazott, 30%-a alapkutatás, 16%-a pedig kísérleti fejlesztés volt. A 853 kutatási téma tárgyévi 

költsége mintegy 5,7 milliárd forint volt, melynek nagyobb hányadát alkalmazott kutatásokra (60%), 

kisebb részét pedig alapkutatásokra (22%) és kísérleti fejlesztésekre (18%) fordították a szervezetek.  

Minden szervezet esetében jellemző, hogy kutatási projektjeit különböző együttműködések keretében 

valósítják meg. Szereplőcsoport szerint, a vállalkozásokkal kialakított együttműködések a 

legmeghatározóbbak, ők sok esetben megrendelői és finaszírozói is ezeknek a kutatásoknak. További 

jelentős arányt képviselnek a más kutatóintézetekkel kialakított kapcsolatok, és megjelennek az 

önkormányzatokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és a nemzetközi szervezetekkel kialakított 

együttműködések is. 

A regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó tudásbázisok a régióban a fenti 

szervezeteken kívül a felsőoktatási intézmények. E tekintetben a Pannon Egyetem, a Dunaújvárosi 

Főiskola, az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja és a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kara (műszaki tudományok, anyagtudomány), valamint az Edutus Főiskola és a 

Kodolányi János Főiskola (társadalomtudományok) meghatározóak. 

A felnőttképzési, a graduális és posztgraduális képzésben több mint hatvanéves múlttal rendelkező 

Pannon Egyetem az oktatási feladatinak ellátása mellett a természettudományok, a műszaki és az 

agrártudományok területén is nemzetközi szinten jegyzett kutatási eredményeket ért el. Az intézmény 

az innováció ösztönzése érdekében a gazdasági szféra szereplőivel nem csak a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakember szükséglet kielégítése érdekében tart fenn élő kapcsolatot, de tudományos 

potenciáljának felhasználásával, az ipari partnereivel közösen megvalósításra kerülő K+F 

projektekben is magas hozzáadott értéket előállító alap-, és célzott alapkutatási feladatokat vállal. A 

veszprémi székhelyű, de a régió határain túlterjeszkedően is szolgáltatásokat nyújtó egyetem az elmúlt 

időszakban folytatott tudatos projekttevékenysége révén tovább erősítette a hazai gazdasági profilhoz 

illeszkedő, a következő évtizedek – várhatóan globális szinten jelentkező - problémáira választ kereső 

kutatási prioritásait (zöld gazdaság és zöldenergia, információbiztonság és infokommunikáció, 

logisztika, hulladékgazdálkodás, anyagtudomány, klímakutatás). Stratégiája szerint az élvonalbeli 

hazai és nemzetközi gazdasági, valamint akadémiai partnerekkel a fenti kutatási területeken történő 

további építkezés, az innovációs eredmények hasznosítása pozitív irányba mozdítja a régió gazdasági 

fejlődését. 

A Pannon Egyetem fő kutatási területei a következők: az energiahatékonyság fokozása és az 

energetikai rendszerek vezérlésének fejlesztése; folyamatok és rendszerek integrációja az energia-

megtakarítás és környezeti hatások csökkentése érdekében; a fejlett infokommunikációs technológiák 

tekintetében (felhő technológia; virtualizáció; ágens rendszerek; szenzorhálózatok; üzleti folyamat és 

ellátási lánc optimalizáló, felügyeleti és kockázat menedzsment rendszerek; egészségügyi informatika, 

info-bio-nano rendszerek; járműmechatronikus rendszerek és korszerű energia-átalakító rendszerek;); 

természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó innovatív kutatások; a légköri 

aeroszol kutatások. 

A 2000-ben önálló felsőoktatási intézménnyé vált Dunaújvárosi Főiskola tevékenysége során azt a 

célkitűzést igyekszik tudatosan elérni, hogy a műszaki, informatikai tudományágak és a hozzájuk 

kapcsolódó kutatások területén biztos szakmai tudást adó főiskola és egyben regionálisan meghatározó 

K+F+I műhely legyen. Legalább ennyire fontosnak tartják pozícióik megőrzését a 

társadalomtudományok területén is. Céljuk, a kiválósági tevékenységek erősítése, alkalmazott 

kutatások főiskolájaként. Az intézmény szintén regionális szempontból meghatározó K+F+I 

kapacitásokkal rendelkezik. E tekintetben kiemelhetőek az anyagtudományi és technológiai, a 
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gépészeti és mechatronikai, logisztikai, környezetvédelmi és energiaracionalizálási és informatikai 

területen kifejtett tevékenységek. 

Az Óbudai Egyetem Székesfehérváron működő Alba Regia Egyetemi Központja a villamosmérnöki, 

informatikai, műszaki menedzser és mechatronika tudományokban rendelkezik számottevő oktatási és 

K+F+I kapacitással. A tevékenységét 1971 óta folytató intézmény villamosmérnök, mérnök 

informatikus és műszaki menedzser alapszakokon, mechatronikai mester szakon, illetve szakirányú 

továbbképzéseken keresztül végzi oktatási tevékenységét. Az oktatás mellett a kutatást is szolgáló 

infrastruktúra az intézményben folyamatosan fejlődik, kialakított laboratóriumok az ipari igényekhez 

kapcsolódnak.. Az intézmény K+F+I tevékenységének gazdasági beágyazottsága jelentős, ennek 

fejlesztése pályázati forrásból folyamatos, kiterjedve a tudományos eredményeinek megismertetésére 

és társadalmi elfogadottságának növelésére a Közép-dunántúli Régióban. Az intézmény fontos célja a 

kutatók, műszaki és tudományos utánpótlás biztosításának elősegítésére, a tudomány és a kutatói 

életforma népszerűsítésére, valamint a műszaki-, informatikai-, természettudományos fejlesztések 

hazai és nemzetközi elismertségének javítása, pragmatikus az ipariban hasznosuló alkalmazott 

kutatások folytatása. Az intézmény – hallgatók bevonásával végzett – K+F+I tevékenységéből 

kiemelhető a beágyazott informatikai megoldások, hibrid mérnöki rendszerek, robotikai alkalmazások, 

optikai, alkalmazott fizikai kutatások, interdiszciplináris kutatások folytatása. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara speciális területen végzi oktatási és kutatási 

tevékenységét. Ez kiterjed a földmérés és földrendezés elméletére és gyakorlatára, a légi felvételek, 

űrfelvételek feldolgozásának módszereire, a geomatika és a geoinformatika tudományos hátterére, 

technológiájára. 

Martonvásár ad otthon az MTA Agrártudományi Mezőgazdasági Kutatóközpont Mezőgazdasági 

Intézetének, mely a gyakorlati megvalósítást is magába foglaló alap-, módszertani, és alkalmazott 

komplex kutatásokkal foglalkozik. Alapvető célkitűzése a fél évszázada kifejlesztett, nemzetközileg 

kiemelkedő jelentőségű martonvásári növényi génállomány felhasználásával, valamint korszerű 

genetikai, élettani, sejt- és szaporodásbiológiai, funkcionális genomikai, biotechnológiai, 

növénynemesítési és növénytermesztési módszerekkel a jövő társadalmi elvárásait kielégítő új, 

generikus növényi genotípusok létrehozása, azok termesztési eljárásainak és környezetének kutatása. 

A komplex jellegű kutatási programok mellett az intézet széleskörűen részt vesz a felsőfokú graduális- 

és posztgraduális képzésben, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködésben, valamint a 

tudományos eredmények, szakmai ismeretek gyakorlati elterjesztésében. 

1.3.3. Hídképző intézmények 

E szereplői körből jelentős – bár megyénként eltérő – szerepe van a Kereskedelmi és Iparkamaráknak. 

Tevékenységüket döntően az érdekérvényesítés, a gazdaságfejlesztés és a szakképzés területén fejtik 

ki. A regionális innovációs rendszerbe szellemi tulajdonvédelmi, pályázati tanácsadási, üzleti 

partnerkeresési és klaszterszervezési tevékenységükkel kapcsolódnak. Emellett az innováció 

menedzsment tevékenységek is jelentősek a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara esetében. 

Az elmúlt néhány évben növekvő szerepe van a felsőoktatási intézményekhez kötődő három 

technológia transzfer irodának (Pannon Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Edutus Főiskola). 

Tevékenységük minden esetben a felsőoktatási intézményben zajló K+F tevékenység 

népszerűsítéséhez, ipari együttműködések kialakításához kapcsolódik. 
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Innováció finanszírozási szempontból fontos a régióban a Közép-Pannon Zrt. szerepe, akik induló, 

nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások kockázati tőke jellegű 

finanszírozását végzik. 

A vállalkozói központok, inkubátorházak és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

szerepe is kiemelhető. Utóbbi elsősorban a pályázati finanszírozás, míg előbbiek az induló 

vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások nyújtásában fontosak. Azonban lényeges, hogy az inkubáció 

a régióban kizárólag az üzleti inkubátorházak keretei között zajlik, ahol a szolgáltatási paletta nem 

mutat túl az alapvető üzleti szolgáltatásokon. Az innovatív induló vállalkozások számára technológiai 

inkubációs tevékenységet nem végeznek, az ilyen irányú igényeket nem tudják kielégíteni. 

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 

A regionális innovációs rendszerek működtetésére, az innovációban érdekelt szereplők 

tevékenységének koordinálására és a régiós igényeknek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében 

2004-2007 között tevékenykedett konzorciumi formában a Közép-dunántúli Regionális Innovációs 

Ügynökség, amely 2008-tól önálló jogi személyiségű társasággá alakult. A KDRIÜ az 

államigazgatáson kívül, ugyanakkor a nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs politika meghatározó, 

közfunkciókat is gyakorló koordináló és hídképző szervezeteként működik a régióban.  

Az ötfős létszámmal működő ügynökség székesfehérvári központi irodáján kívül Dunaújvárosban, 

Tatabányán és Veszprémben is működtet egy-egy alirodát, teljes lefedettséget biztosítva a Közép-

Dunántúlon. 

Az ügynökség által nyújtott legfontosabb szolgáltatások:  

- innovatív, nagy növekedési potenciálú KKV-k támogatása értéknövelő szolgáltatásokkal 

- technológia transzfer hálózatok fejlesztése 

- K+F+I projektfejlesztés és projektmenedzsment 

- nemzetközi projektfejlesztés 

- innovatív projektértékelés, hatásvizsgálat 

- innováció népszerűsítése 

 

Az ügynökség elmúlt 5 éves működéséhez összesen mintegy 700 millió forint pályázati támogatást 

használt fel, ugyanakkor a szervezet által generált, mentorált és menedzselt innovációs projektek 

értéke meghaladja a 3,4 milliárd forintot, amely 37 projektben valósult meg. Emellett a vállalkozások 

meghatározó innovációs szakmai támogató szervezetévé vált szolgáltatásain és szakértői hálózatán 

keresztül.  

A leírt tevékenységekkel a KDRIÜ Kft. elérte, hogy 2012-re a Közép-Dunántúl innovációs 

szolgáltatási csomópontjává, illetve a régiós igényekhez igazodó szolgáltatási palettával rendelkező 

szolgáltatóvá vált, széleskörű európai kapcsolatrendszerrel.  

Ipari parkok 

A Közép-Dunántúlon jelenleg huszonhét cím viselésére jogosult ipari park működik. Az ipari parkok a 

gazdasági tevékenységek fontos színterei, de szolgáltatási kínálatuk alapján önmagukban nem 

kapcsolódnak be az innovációs tevékenységekbe, alapvető gazdasági szolgáltatásokat nyújtanak, de az 

értéknövelő, innovációs szolgáltatások esetlegesek. 

A betelepült vállalkozások értékelése alapján KFI tevékenységet végző ipari parkok többsége a 

Közép-Magyarországon, a Dél-Alföldön és a Közép-Dunántúlon található. Ha az ipari parkokban 

működő vállalkozások számát vizsgáljuk meg, a közép-magyarországi régió áll az első helyen (398 
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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 a 

hasznosítható területek nagysága alapján a közép-dunántúli régióban kétszer akkora a betelepíthető 

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

 

25. ábra: A KFI tevékenységet végző ipari parkok számának és azok hasznosítható területének 

megoszlása az egyes régiókban 2012-ben. Forrás: NGM 

A KFI tevékenységet végző ipari parkokban a beruházások értékében jelentős (a Közép-Dunántúl 

számára kedvező) aránytalanságok vannak: az összes régióból (beleértve Közép-Magyarországot is) 

két régió – a Közép-Dunántúl és Nyugat Dunántúl – beruházásai a teljes magyarországi beruházások 

2/3-át (1571 millió Ft-ból 1031 millió Ft-ot) teszik ki. 

 

26. ábra: Az egyes régiókban működő KFI tevékenységet végző ipari parkokban lévő 

vállalkozások száma és a vállalkozások által beruházott értékek. Forrás: NGM 

 

 



33 

 

Akkreditált innovációs klaszterek 

Jelenleg 21 akkreditált innovációs klaszter működik, a Dél-Alföldön (7 db, ebből Csongrád 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. Ezen belül azonban a Közép-Dunántúl a legkedvezőbb 

helyzetű. 

 

27. ábra: Az egyes régiókban található akkreditált innovációs klaszterek száma és a klaszterek 

tagjainak száma. Forrás: MAG, NIH 2012 

E klaszterek, menedzsment szervezetükön keresztül a regionális innovációs rendszerben korlátozott 

szolgáltatási tevékenységet végeznek, aktivitásuk a klaszter tagokra terjed ki. Azonban 

együttműködéseiken keresztül hatékony szereplőkké válhatnak. 

Technológia transzfer szervezetek 

Az elmúlt néhány évben növekvő szerepe van a felsőoktatási intézményekhez kötődő három 

technológia transzfer irodának (Pannon Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Edutus Főiskola). 

Tevékenységük minden esetben a felsőoktatási intézményben zajló K+F tevékenység 

népszerűsítéséhez, ipari együttműködések kialakításához kapcsolódik. Ilyen K+F tevékenységek 

többek között a Pannon Egyetem és a MOL Nyrt. között fennálló együttműködés, mely az egyetem 

Mérnöki Karát, illetve Műszaki Informatikai Karát kapcsolja be a közös kutatási tevékenységekbe. Itt 

fontos megjegyezni, hogy a 2013-16 közötti minősítési időszakra vonatkozóan a Pannon Egyetem 

Mérnöki Kara "KUTATÓ KAR" minősítést kapott. A dunántúli felsőoktatási intézmények közül 

kutató kar minősítést egyedül a Pannon Egyetem Mérnöki Kara kapta meg, ami azt tükrözi, hogy 

egyike az ország legjobb mérnökképző intézményeinek. Említhetnénk továbbá az Edutus Főiskola 

Wemont Elektromos Szerelőipari Kft.-vel, illetve ACG Glass Europe vállalattal közös kutató-fejlesztő 

együttműködést. A Dunaújvárosi Főiskola pedig Magyarországon egyedülálló Tudásközpont fizikai 

szimulációs laboratóriummal rendelkezik, ahol a térségben dolgozó vállalkozók és gazdasági 

befektetők egyaránt kielégíthetik igényeiket, lehetővé téve így olyan újfajta anyagok előállítását, 

melyek nemcsak optimálisabb tulajdonságúak az eddig gyártottaknál, de az előállítási költségeik is 
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lényegesen alacsonyabbak a megszokottnál. Így a minőségjavulás és a gyártási költségek csökkenése 

jelentős gazdasági hasznot eredményezhet a hazai iparvállalati piacon. 

Egyedi kezdeményezés a fentiek mellett a régióban a Rendszertudományi Innovációs Központ 

Balatonfüreden. A Rendszertudományi Innovációs Központ elsősorban a régió innovatív kis- és 

középvállalkozásaira koncentrál, főként azokra, amelyek az informatika és infokommunikációs 

technológia területén működnek. A Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. folyamatosan 

figyelemmel kíséri az egyetemeken folyó tudományos munkát. Erre építve feladata, hogy kutatás-

fejlesztési projektötleteket generáljon, továbbá, hogy pályázati lehetőségek felhasználásával a 

kutatások pénzügyi hátterét biztosítsa, megerősítse. Teszi ezt egyrészt Balatonfüred Város 

Önkormányzatával, másrészt stratégiai partnerként a hazai meghatározó egyetemi kutatás-fejlesztési 

központokkal való együttműködésben. 

1.4. Főbb eredmények 

A Régió innovációs tevékenységének eredményességét három fő tényezőcsoport köré csoportosítva 

mutatjuk be.  

Átfogó eredmények 

A regionális innovációs rendszerrel és teljesítménnyel kapcsolatos meghatározó eredmények a 

következők: 

- a regionális innováció menedzsment szervezeti és együttműködési rendszere kialakult, a 

vállalkozások számára könnyen elérhetően nyújt értéknövelt szolgáltatásokat; 

- a régió K+F+I teljesítménye minden mutató alapján jelentősen javult az elmúlt 5-8 évben; 

- az innováció lehetőségei és ismertsége széleskörű, a gazdasági és egyes társadalmi 

tevékenységek integráns részévé vált; 

- a régió számos klasztere megerősödött, jelentős iparági koncentrációban működik, az 

akkreditált klaszterek száma négy; 

- a régió fejlődési csomópontjai és decentrumai közötti K+F+I együttműködések hatékonysága 

javult; 

- a regionális beszállítói hálózatok megerősödtek, a fejlesztési célú együttműködések 

jelentősége megnövekedett; 

- a régió jelenlegi fejlődését meghatározó és feltörekvő iparágai jól azonosítottak, 

tevékenységük hatékonysága nőtt; 

- európai vállalati mintaprojektek a régióban a szervezeti innováció területén; 

- beszállítói és fejlesztési megállapodások számossága és nagyságrendje nőtt, a régión belül és 

európai relációban is; 

- közép-európai K+F részlegek régióba helyezése; 

- közép-európai technológia transzfer központ működik a régióban. 

Elnyert pályázati források 
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A Régió korábban kiemelt, gazdasági teljesítményénél lényegesen gyengébb K+F+I eredményessége 

ellenére a forrásszerzési hatékonyság jelentős volt az elmúlt öt évben. A GOP és az AIK innovációs és 

K+F releváns pályázatain megítélt támogatások összegének regionális megoszlását, illetve azok 

dinamikája alapján a régió teljesítménye folyamatosan a régiós átlag feletti volt. Ugyanez igaz a KTIA 

pályázati forrásaira. Ezek esetében különösen a Baross Gábor és Innocsekk Programok 

eredményessége emelhető ki. 

 

 

28.  ábra: GOP, KMOP, AIK pályázatok megítélt összegeinek regionális dinamikája a 2008-2012 

első negyedéve közötti időszakban között (milliárd Ft) Forrás: NIH 
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29. ábra: a KTIA pályázatok megítélt összegeinek regionális megoszlása (md forint) 

Forrás: NIH, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap által finanszírozott pályázati portfolió 

hasznosulásának értékelése 

 

Innovációs tevékenység külső elismerése 

Az innovációs tevékenységek elismerése nagyban hozzájárul a régióban az innováció-orientált 

szemléletmód fejlődéséhez, egyben üzleti szempontból is jelentős hatása volt az elmúlt öt évben. Ezt 

mutatja, hogy 2009-ben 9 Regionális Innovációs Díj került kiosztásra, 2011-ben pedig 10 Regionális 

diák Innovációs Díj talált gazdára. 2010-ben ezen felül egy Nemezti Innovációs Díjjal és egy SZTNH 

(Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) Díjjal is büszkélkedhet a régió.  
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1.5. A Régió helyzetének összefoglalása (SWOT) 
 

Erősségek 

 a Régió kiváló geopolitikai helyzetű, európai 

fejlődési zónák, közlekedési folyosók érintik, 

azok kiaknázható metszéspontjában található 

 A Régió „Nagyvárosi tetraédere” (növekedési 

társközpontok és decentrumok) és dinamikus 

középvárosai a regionális gazdaság hálózaton 

alapuló megújulásának alapját jelenti 

 A Régió gazdasági szerkezet-váltással 

kapcsolatos hajlandósága, adaptációs készsége 

és képessége magas szintű 

 A Régió gazdasági fejlettség mérésére 

általánosan használt mutatók értéke és azok 

dinamikája tartósan magasabb az országos 

átlagnál, köszönhetően a régióban 

tradicionálisan jelen lévő külföldi működő tőkét 

vonzó nagyvállalati struktúrának 

 A Régiót nemzetközi összehasonlításban is 

kedvező általános foglalkoztatási mutatók 

jellemzik 

 Erős ipari vállalati kultúra, termelés és export.   

 A régió innovációs lehetőségeit meghatározó 

ágazatai a mechatronika, az autóipar, a 

műanyagipar, a környezetipar és az informatika  

 A külföldi befektetők regionális jelenléte 

meghatározó. 

 A külföldi befektetők jellemzően kialakították 

regionális beszállítói részhálózatukat 

 Az ipari parkok számát, általuk birtokolt 

területeket, működő vállalkozásaik számát 

tekintve a Régió országosan kiemelkedő 

pozíciót mondhat magáénak.   

 A régióban több iparágban megindult és 

dinamikusan fejlődik a klaszterizációs 

folyamat,  

 Az elmúlt években növekszik a régióban a 

kutatóhelyek száma, a K+F területen 

foglalkoztatottak létszáma és a kutatási témák 

száma 

 A regionális innováció menedzsment szervezeti 

és együttműködési rendszere kialakult, a 

vállalkozások számára könnyen elérhetően 

nyújt értéknövelt szolgáltatásokat  

 Az innovatív vállalkozások vállalkozás-

demográfiai szempontból jól azonosíthatók 

 Az innovatív vállalkozások fejlesztési céljai 

meghatározottak 

Gyengeségek 

 A Régió kritikus helyzetben lévő külső és belső 

perifériákkal jellemezhető 

 A Régiót nemzetközi összehasonlításban átlag 

alatti gazdasági mutatók jellemzik, különös 

tekintettel a fizikai tőke minőségi mutatóira 

 A Régión belüli gazdasági potenciál eloszlása 

területileg egyenetlen 

 Nem kellőképpen szolgáltatás-orientált 

gazdasági szerkezet 

 A régió fejlettsége döntően ipari fejlettséget 

jelent, más ágazatokban korántsem jelenik meg 

ilyen markánsan, a tömegtermelésnek 

köszönhető gyors fejlődés további lehetőségei 

kimerültek 

 A nagyvállalatok aránya nem éri el a két-tized 

százalékot, ugyanakkor a foglalkoztatottak 

kétharmadát ezek a vállalatok. Mivel többségük 

multinacionális vállalat, ez egyoldalú külső 

függőséget jelent.  

 Az FDI területi jelenlétét vizsgálva területi 

kiegyensúlyozatlanság figyelhető meg 

 Az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózati 

együttműködésüket, tematikus 

szegmentációjukat tekintve fejlesztésre 

szorulnak 

 Az inkubáció tevékenységei szerint az általános 

inkubátorok  a jellemzőek, a technológiai 

inkubáció jelenléte kevéssé domináns 

 A régió innovációs, K+F tevékenysége 

lényegesen kisebb országon belüli relatív 

gazdasági súlyánál 

 A régióban a tudományos kutatói szféra és a 

gazdaság közötti kapcsolat hiányos, a régióban 

található gazdasági szereplők, különösen a kis- 

és középvállalkozások tevékenysége kevésbé 

innováció és K+F orientált 

 A régióban gyenge a kapcsolat az innovatív 

nagyvállalatok és a helyi kis- és 

középvállalkozói szféra között 

 A régióban működő főiskolák és egyetemek 

intézményesült kapcsolatai fejlesztésre 

szorulóak, a régió felsőoktatási kapacitása igen 

széttagolt, képzési kínálata továbbra is hiányos, 

kutatóintézeti háttere fejlesztésre szorul 

 A régióban működő innovációs kínálati 

oldalhoz kapcsolódó szervezetek finanszírozási 

háttere kiszámíthatatlan és bizonytalan 

 A helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások 

technológiai színvonala általában alacsony, 
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korszerűtlen eszközállománnyal rendelkeznek 

 Régión belüli fejlettségi különbségek, 

innovációs hatótényezők közötti belső eltérések 

nagyok 

 A régió jelentős agrár-innovációs potenciálja 

csak részben kihasznált 

 

Lehetőségek 

 A Régió versenyképességének és gazdasági 

megújulását segítő vonzerejének nemzetközi 

megítélése pozitív 

 A helyi vállalkozói inkubátorok fejlesztése 

iránti igény jelentős, amelyet a nagy számú 

inkubátorház magas kihasználtsága igazol. 

 A gazdaságfejlesztési stratégiákban 

felértékelődött a hálózati együttműködésen, 

innováción, és tudáson alapuló fejlesztés; s a 

különböző szintű politikák (nemzeti, EU) és a 

támogatási rendszerek is kiemelten preferálják 

ezeket 

 A vállalati stratégiákban világszerte 

tapasztalható a stratégiai szövetségek, a tartós 

együttműködések és kooperációk 

felértékelődése 

 A multinacionális vállalatok jelenléte 

nemzetközi tendenciákat tekintve tovább erősíti 

a helyi gazdaság integrálódását a globális 

gazdaságba, a fejlett technológiák 

meghonosítását, a korszerű menedzsment és 

vezetési módszerek elterjedését 

 Jellemző Európai folyamatok: a 

dezindusztrializáció (az ipar lassú térvesztése), 

a tercierizáció (a szolgáltatóipar gyors túlsúlyba 

kerülése a gyáriparral szemben), a technológiai 

váltás (tudásiparok, képzettség, új technológiák 

alkalmazása), a decentralizáció (helyi döntések 

szerepe, verseny az erőforrásokért) a régió 

meglévő, de több tekintetben hiányos 

szolgáltatási infrastruktúrájának lehetőségét 

hordozzák. 

 

Veszélyek 

 A kedvező és relatíve olcsó bérterületre és 

bérmunkára alapozott, tömegtermelésre épülő 

gazdasági fejlődés lehetőségei a Régió számára 

fokozatosan kimerülnek 

 A bérmunka jellegű kevésbé innovatív 

tevékenységek háttérbe szorulását nem követi 

új, magasabb hozzáadott értéket képviselő 

külföldi működő tőke beáramlás 

 A „társadalmi-gazdasági-vállalkozói” kultúrán 

alapulóan jelenlévő, külföldi működő tőkére 

alapozottgazdaságszerkezet hosszú távon való 

fennmaradása 

 Finanszírozási problémák, a támogatás-politika 

költségvetésfüggő kiszámíthatatlansága 

 A termelési költségek emelkedése miatt a 

befektetők kivonulnak a térségből 

 Régióban megtermelt jövedelem külföldre 

áramoltatása 

 Nemzeti innováció és K+F politika hosszú távú 

kiszámíthatatlansága  
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2. Irányítási struktúra 

A stratégia szakmai tartalmának meghatározásához, illetve a szervezeti keretek megadásához egyaránt 

fontosnak tartjuk az adottságokból következően alkalmazott innovációs fogalmi megközelítés 

tisztázását.  

Alapvetően az Oslo kézikönyv 2005. végi 3. kiadásában megfogalmazott szemléletmódot követjük, 

amely az innovációt már kibővítetten értelmezi. Eszerint az innováció új, vagy jelentősen javított 

termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti 

módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban. 

Ezen belül a termék, eljárás és szervezési innováció is fontos eleme jelen stratégiának. A termék-

innováció esetében a következő szemléletmódot követjük: olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, 

amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez 

magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, 

a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. Az eljárás 

innováció során alkalmazott megközelítés: új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási 

módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező 

jelentős változásokat. Végül a szervezési innováció esetében új szervezési-szervezeti módszerek 

megvalósítását értjük a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső 

kapcsolatokban. 

Ezt kiegészítve a Közép-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégiája magában foglalja a szolgáltatási 

és közszféra, valamint társadalmi innovációt is, célrendszere ezekre is kiterjed. E megközelítésben a 

szolgáltatás innováció új vagy jelentősen javított szolgáltatási elképzeléseket és szolgáltatás-fajtákat 

foglal magában, függetlenül attól, hogy ezeket szolgáltató vállalatok vagy feldolgozó vállalatok 

vezetik be, kiterjed ezentúl szolgáltatási folyamatok innovációjára, szolgáltatási infrastruktúrára, 

vevőállomány-feldolgozásokra, üzleti modellekre, kereskedelmi folyamatokra (eladásra, marketingre, 

kiszállításra), a szolgáltatás termelékenységére, valamint olyan vegyes formájú innovációkra, amelyek 

egyidejűleg többféle felhasználói csoportot foglalnak magukban. Végül a társadalmi innovációk mind 

céljukat, mind eszközeiket tekintve társadalmi jellegűek. A társadalmi innovációk olyan új ötletek 

(termékek, szolgáltatások és modellek), amelyek egyidejűleg elégítenek ki társadalmi szükségleteket 

(hatékonyabb módon, mint más módszerekkel), és új társadalmi viszonyokat vagy együttműködéseket 

hoznak létre.  

A Stratégia cél- és eszközrendszerének kialakításakor fenti kiegészített, széles körű megközelítést 

alkalmazzuk. 

2.1. Érintett szereplők és jelenlegi irányítási struktúra 
 

A Közép-dunántúli Régió innovációban érdekelt szereplőit négy fő csoportba sorolhatjuk: innovatív 

vállalkozások, a felsőoktatás és tudományos kutatás szereplői és az innovációt támogató szervezetek 

(hídképzők), ehhez társulnak a kormányzati szervek és ágazati politikai döntéshozók, hatóságok. 

Az első szereplői csoportot, az érintett vállalkozások körét a stratégia helyzetértékelő fejezete 

részletesen bemutatja, így jelen fejezetben azt foglaljuk össze röviden, hogy milyen érdekek mentén 

vesznek részt a regionális innovációs rendszerben. E tekintetben egyrészt kiemelhető, hogy az 

innovatív vállalkozások egyénileg eseti jelleggel, együttműködéseiken keresztül azonban 

folyamatosan bekapcsolódnak a regionális innovációs rendszerbe. A legaktívabbak e tekintetben azok 

a klaszter vállalkozások, amelyek a régió meghatározó ágazataihoz kapcsolódnak. E szervezetek 
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menedzsment szervezetükön keresztül és közvetlenül is folyamatosan artikulálják érdekeiket, illetve 

fogalmazzák meg az innovációs rendszer működésével kapcsolatos igényeiket. E szereplői csoport 

elsősorban az innováció menedzsment szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek megfogalmazásával, a 

felsőoktatási intézményekkel való egyedi együttműködésekkel, illetve a saját fejlesztéseivel vesz részt 

az innovációs rendszerben. Emellett régión kívüli K+F+I együttműködéseik szerepe is meghatározó. 

A regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó tudásbázisok a régióban továbbá a 

felsőoktatási intézmények. E tekintetben a Pannon Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és az Óbudai 

Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja (műszaki tudományok, anyagtudomány), valamint az 

Edutus Főiskola és a Kodolányi János Főiskola (társadalomtudományok) meghatározóak. Ezekben a 

tudásbázisokban a piaci igényeknek megfelelő képesítést szerezhetnek a diákok. A régió 

specializációjához leginkább illeszkedő képzések az alábbiak: 

 mérnökinformatika, 

 gépészmérnök, 

 KKV szakirány, 

 regionális fejlesztés, 

 környezetmérnök, 

 anyagmérnök, 

 vegyészmérnök, 

 villamosmérnök. 

 

 

Az MTA Agrártudományi Mezőgazdasági Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete gyakorlati 

megvalósítást is magába foglaló alap-, módszertani, és alkalmazott komplex kutatásokkal foglalkozik. 

A komplex jellegű kutatási programok mellett az intézet széleskörűen részt vesz a felsőfokú graduális- 

és posztgraduális képzésben, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködésben, valamint a 

tudományos eredmények, szakmai ismeretek gyakorlati elterjesztésében. 

 

Az innovációt támogató szervezetek köréből jelentős szerepe van a Kereskedelmi és 

Iparkamaráknak. Tevékenységüket döntően az érdekérvényesítés, a gazdaságfejlesztés és a szakképzés 

területén fejtik ki. A regionális innovációs rendszerbe szellemi tulajdonvédelmi, pályázati tanácsadási, 

üzleti partnerkeresési és klaszterszervezési tevékenységükkel kapcsolódnak. Emellett az általuk 

végzett innováció menedzsment tevékenységek is jelentősek. 

 

Innováció finanszírozási szempontból fontos a régióban a Közép-Pannon Zrt. szerepe, akik induló, 

nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások kockázati tőke jellegű 

finanszírozását végzik. 

 

Vállalkozói központok, inkubátorházak és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

szerepe is kiemelhető. Utóbbi elsősorban a pályázati finanszírozás, míg előbbiek az induló 

vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások nyújtásában fontosak. 

 

Fontos hídképző továbbá a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, mely elérte, hogy 

2012-re a Közép-Dunántúl innovációs szolgáltatási csomópontjává, illetve a régiós igényekhez 

igazodó szolgáltatási palettával rendelkező szolgáltatóvá vált, széleskörű európai kapcsolatrendszerrel. 

 

Az ipari parkok, illetve akkreditált innovációs klaszterek a jelenlegi regionális innovációs rendszerben 

korlátozott szolgáltatási tevékenységet végeznek.  Az ipari parkok szolgáltatási kínálatuk alapján 

önmagukban nem kapcsolódnak be az innovációs tevékenységekbe, a klaszterek aktivitása pedig 

tagjaikra terjed ki. Ezen szereplők együttműködéseiken, illetve innovációs és inkubátor szolgáltatásaik 

bővítésén keresztül hatékony szereplőkké válhatnak. 

 

A negyedik szereplői kört a kormányzati szervek, hivatalok, hatóságok adják. Az ő szerepük többnyire 

közvetett, a jogszabályi feltételek betartásának ellenőrzésére és a K+F+I tevékenységekhez szükséges 
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engedélyek kiadására terjed ki. Ebből a csoportból három, tevékenységüket a régióban is kifejtő 

szervezet emelhető ki. Stratégiai oldalról a Nemzeti Innovációs Hivatal tevékenysége lényeges, amely 

regionális aktivitását közvetett módon, a Regionális Innovációs Ügynökségen keresztül fejti ki. 

Emellett átfogó gazdaságfejlesztési irányultsággal a Nemzeti Külgazdasági Hivatal tevékenysége 

lényeges, amely jellegéből adódóan elsősorban az már piacérett termékek és szolgáltatások 

támogatásában nyújt segítséget. Végül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ötletek felkarolásában 

és a különböző oltalmi formákhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában meghatározó.  

A regionális innováció jelenlegi irányítási struktúrájának meghatározó elemei a következők: 

 

Véleményünk szerint az új irányítási struktúra kialakításában a jelenlegi szereplői kör korábban 

részben bemutatott szervezeteire lehet támaszkodni. A jelenlegi struktúrában vannak továbbá 

profitorientált alapon szerveződő innovációt segítő szervezetek; ezek – kevés kivételtől eltekintve – a 

pályázati források megszerzését és felhasználását menedzselik, és kevés ténylegesen a tudás 

védelméhez és transzferéhez kapcsolódó szakszolgáltatást nyújtó szervezet van jelen a régióban. A 

hídképző szervezetek között jelen pillanatban nem tökéletes a koordináció, jelen vannak a verseny 

jelei a kooperáció helyett, ami a profitorientált szervezeteknél még érthető is, de a non-profit 

szervezetek esetében ez kevésbé hasznos. Ennek oka egyrészről a tevékenységük finanszírozására 

rendelkezésre álló források szűkössége, de érzékelhető probléma az innovációban érdekelt társadalmi 

csoportok korlátozott elérhetősége, illetve kis létszáma is.  

A jelenlegi irányítási struktúra nem mentes a bizonytalanságtól, ami elsősorban a 

irányító/közreműködő szervezetek közötti ésszerű feladatmegosztás és koordináció hiányára, továbbá 

a non-profit szervezetek részéről igényelt feladatként felmerülő koncepcióalkotási, társadalmasítási és 

elemző tevékenységek lehetőségeinek hiányára vezethető vissza. A struktúra bemutatásához 

célszerűnek tűnik visszatekinteni a 2004-2010 közötti időszak strukturális alapokkal kapcsolatos 
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irányítási, menedzselési (KSZ) tevékenységeire, valamint a KTIA-val kapcsolatos forráselosztási 

gyakorlatra.  

A korábbiakban is jellemző volt, hogy az operatív programok hosszú távra, előre megtervezett 

struktúrájába a regionális beleszólás – a tervezési időszak társadalmi egyeztetéseinek a lezárulása után 

– meglehetősen kicsi volt, ennél fogva a regionális intézményi közreműködés a forráselosztásba 

ténylegesen adminisztratív jellegű volt, érdemi, önálló döntéshozatal regionálisan nem történt. A 

közreműködéssel megbízott Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ugyanakkor 

igyekezett a lehető legszélesebb érdekelti köröket elérni a társadalmi egyeztetésekkor. 

A KTIA esetében az ún. „regionális 25%” tervezése rövidebb távon, jellemzően 1-1 évre történt, 

aminek a hátterében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által menedzselt Innovációs Alap 

forrásainak tervezettsége, tervezhetősége állt. A tervezési munkát akkor a még Fejlesztési 

Ügynökségbe mint RIÜ konzorciumvezetőbe integrált innovációs csoport kezdeményezte, és az akkor 

RIÜ tagokon keresztül meglehetősen tág érdekelti körben volt képes mozgósítani a tervezési 

munkákhoz. Az utolsó „Baross Gábor Programnak” nevezett periódusban a már önálló Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség elemzői, statisztikai és javaslattevői feladatokat látott el a 

KTIA konstrukciók menedzseléséhez, amit mindvégig a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség végzett. A KTIA projektekkel összefüggésben a MAG Zrt. ugyanakkor nem 

elhanyagolható központi elszámoló, ellenőrző szerepet kapott. 

A tárgyalt időszakra jellemző volt, hogy a) az érdekeltek helyben, de legalábbis a régión belül, 

viszonylag könnyen jutottak szakmai kapcsolathoz és közreműködőhöz a projekteket illetően; b) a 

tervezés és társadalmi vita nagy hatékonysággal érte el a leendő projektgazdákat, akik így megfelelően 

fel tudtak készülni adott támogatási körre; c) a központi irányítás és ellenőrzés azonban itt is 

meglehetősen lassú eljárásokat eredményezett, amit nagy valószínűséggel a központi költségvetés 

elmúlt években tapaszalt nehézségei tovább nyújtottak. 

Említést érdemelnek még a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai NKft. által 

menedzselt interregionális innovációs projektek, amelyek esetében mi lényeges változtatási javaslattal 

nem élnénk: mind a VÁTI működését, mind a források elérhetőségét megfelelőnek tartjuk. 

A 2010 utáni időszakban érezhetően visszaszorult a régió mint irányítási egység szerepe mind a 

tervezésben, mind a közreműködésben. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a futó 

operatív programok menedzselésével foglalkozott, új regionális konstrukciók csak elvétve jelentek 

meg, és ezek társadalmasítása a korábbiaktól jelentősen elmaradt. A KTIA eltűnt a régiókból. Az 

NKTH jogutódja, a Nemzeti Innovációs Hivatal irányítói hatóság minőségében megszűnt, és a 

stratégiai tervezési feladatokra állt át. A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség elemző, 

döntéseket megalapozó tevékenysége háttérbe szorult. A 2010-ben véglegesített új regionális 

innovációs stratégiát a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel megismertették, de 

ennek már forrástervezési szerep nem jutott. 

2.2. Javaslat a régió új irányítási struktúrájára  
 

A következő hét év feladata az irányítási struktúra szempontjából egy olyan stabil hálózat kialakítása, 

amely az elmúlt 20 év gazdaságfejlesztéssel, területfejlesztéssel és innováció-fejlesztéssel kapcsolatos 

anomáliáit jól kezelve hatékony irányítási szerepet tud betölteni a regionális innovációs rendszerben.  
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A korábbi irányítási rendszerrel kapcsolatban pozitívumként kell megemlíteni, hogy az elmúlt 

időszakban Magyarországon létrejöttek azok az intézményi struktúrák, amelyek minden európai 

országban támogatják a fenti folyamatokat, a végrehajtás azonban több területen nem volt sikeres. 

Negatívumként említendő, hogy a létrejött intézményi struktúra az állandóan változó politikai és 

finanszírozási irányváltások miatt nem tudta stabilan végrehajtani feladatát.    

Célként fogalmazható meg, hogy a vállalkozások számára átlátható és stabil fejlesztési és 

intézményi struktúra működtetése, valamint az ehhez szükséges keretek hosszú távú kialakítása 

és fenntartása. 

Az intézményi struktúra kialakítása során lehatárolás szükséges az alábbi szervezetek között a 

párhuzamos tevékenységek kiküszöbölése érdekében a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában: 

 Vállalkozásfejlesztési alapítványok:  

o mikrovállalati hitelezés 

o vállalati pénzügyi tanácsadás  

 Kereskedelmi és iparkamarák, illetve szakmai kamarák:  

o vállalkozások nyilvántartása 

o szakmai érdekképviselet  

o vállalati igényekre alapozott szakképzés 

o alapszintű vállalati tanácsadás (jogi, adó és számvitel, Széchenyi hitelkártyához 

kapcsolódó tanácsadás, üzleti partnerkeresés) 

 Regionális Innovációs Ügynökség:  

o innovatív vállalkozási tanácsadás (kutatási és innovációs projektek fejlesztése, projekt 

mentorálás, kutatási és innovációs pályázati, valamint projektmenedzsment) 

elsősorban  

 kis és középvállalkozások számára, különös tekintettel a gazellákra, azaz a 

gyors növekedési potenciállal rendelkező KKV-kra 

 induló, innovatív start-up vállalkozások részére. 

o magas szintű vállalati tanácsadás (üzleti terv készítése, a vállalkozások felkészítése a 

(kockázati) tőkebefektetők általi beruházásra, szabadalom, külföldi kutatási, 

befektetési és üzleti partnerkeresés) 

o A nemzeti szintű tudomány-kommunikáció koordinálásában a NIH támogatása 

regionális vetületben, a helyi KFI szereplők munkájának és a tudomány-

kommunikációs folyamatok koordinálása. 

o A nemzeti szintű kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzési eljárást 

Magyarországon összefogó és koordináló NIH támogatása regionális vetületben, a 

helyi szereplők munkájának koordinálása, segítése, speciális tanácsadási 

szolgáltatások nyújtása. 

o Hatékony érdekképviseleti tevékenység ellátása, szakmai véleményezések, döntés 

előkészítés a meghatározó szakmai szervezetekkel együttműködve (pl.: Magyar 

Innovációs Szövetség, Puskás Tivadar Közalapítvány, MTESZ, szakmai kamarák). 

 Nemzeti Külgazdasági Hivatal:  

o befektetés- és exportösztönzés a nemzeti szintű prioritások mentén 

 

A RIS3 stratégia rendeltetése, hogy – összhangban, a régióban 2010-ben elkészített stratégiával – 

kiindulópontot és keretet biztosítson a Közép-dunántúli Régióban folyó innovációs tevékenységgel 

kapcsolatos tervezési folyamatok és megvalósítás számára. A RIS3 stratégia célja – amihez az 

irányítási struktúra igazítása is szükséges - ugyanakkor továbbra is fejleszteni a korábbi innovációs 

tevékenységeket, a következők szerint: 
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- a korábbi, a régiót egységes egészként, az ipari és szolgáltatási ágazatok régióhatáron való 

átnyúlásának figyelembevétele 

- a magyar régiók közötti ágazati feladatmegosztás és specializáció integrálása az innovációs 

rendszerbe 

- az innováció kizárólagos gazdasági irányultságának oldása 

- hatékony szolgáltatási/támogatási portfolió stabilizálása, működtetése.  

A stratégia célja tehát az ágazati adottságok erősítésével egy nemzetközileg is versenyképes, 

specializált innovációs rendszer kialakítása, amely a forrásabszorpciós képességében és forrás-

felhasználási hatékonyságában meghaladja a korábbi időszakok innovációs rendszereit, és ennek 

segítségével hozzájárul egy európai viszonylatban is versenyképes nemzetgazdaság létrejöttéhez. 

A RIS3 stratégiának az irányítási struktúrájához első lépésben újra kell definiálni a régiók szerepét az 

innovációs rendszerben. A központi forrásallokáció mellett működő, kisebb mértékű, legfeljebb 15-

25%-os decentralizált forráselosztást alapvetően jó megoldási iránynak tartjuk, amennyiben erre 

vonatkozó döntés születne, akkor a Közép-dunántúli Régió jelenlegi innováció-támogató szervezeti 

struktúrája nehézség nélkül képes lenne az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

A szervezeti keretek meghatározásánál a feladat-központú megközelítést tartjuk célravezetőnek. A 

támogatási források hatékony decentralizált elosztásának két oldala van:  

- a forrásban részesített alany az adott területen (régióban) tevékenykedjen;  

- a forrás elosztásával kapcsolatos feladatok egésze vagy egy része ugyanezen a területen 

működő szervezethez kerüljön.  

Az 1. pont szerinti kritérium megvalósítása általában nem problémás, bár célszerűnek tartjuk, hogy a 

döntéshozó felkészüljön arra a jelenségre, hogy amennyiben az országban területenként nagyon eltérő 

technológiai ágazat fókuszokat vázolnak fel, és csak ezekre specializáltan történik a forrásallokáció, 

akkor a vállalkozások körében kialakulhat egy országon belüli migráció a forrásokért. E tekintetben 

kellő biztosítékot igényel, hogy a vállalkozás ténylegesen a támogatás szerinti helyen tevékenykedjen, 

és az adott terület versenyképességét fokozza. Ezt egyébként minden bizonnyal tudásparki 

szolgáltatásokkal segíteni is kell. A 2. pont szerinti tevékenység önmagában is több, adott esetben 

komplex feladatot foglal magában, ezek a következők: 

i) a központi fejlesztési dokumentumokban meghatározott mozgástér ismeretében a regionális 

konstrukciók tervezése, a szükséges útmutatók kidolgozása; 

ii) a konstrukciók társadalmi vitájának a lefolytatása; 

iii) a projektgazdák számára információszolgáltatás a pályázásra nyitva álló időszakban;  

iv) a projektgazdák számára információszolgáltatás az elszámolásokkal, lezárással és fenntartással 

összefüggésben; 

v) a korábbi pályázási kör tapasztalatainak az összegzése statisztika elemzése, a projektgazdás 

elégedettségének és a projekttípus hasznosulásának vizsgálata, és tanácsadás a következő 

tervezési időszakra; 

vi) klasszikus adminisztratív közreműködő szervezeti feladatok; 

vii) klasszikus irányító hatósági feladatok. 

 

A fenti feladatok álláspontunk szerint ésszerű munkamegosztást kíván meg az innováció-

támogatásban érdekelt szereplőktől. Az interregionális projektek esetében – amint azt fentebb 

említettük – az IH és a közreműködő szervezeti (KSZ) tevékenység jelenlegi megoldását 

elfogadhatónak tartjuk, nem utolsósorban a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
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NKft. regionális (megyei) elérhetősége és hatékony feladatellátása miatt. Amennyiben az IH funkciók 

teljes egészében Budapestre koncentrálódnak, akkor a regionális projektek „betorlódnak” a központi 

pénzek közé, ami az ügyintézés kényelme és időtartama szempontjából biztosan nem kedvező a 

projektgazdáknak. 

Célszerű ugyanakkor, hogy a KSZ funkció (vi) a régióba kerüljön, illetve ott maradjon, mégpedig a 

projekttámogatási típusoktól függően lehetőleg több szervezethez, a következők szerint: 

a) az előbb említett VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai NKft. interregionális 

programokban való részvétele egyértelműen szükséges; 

b) a Regionális Fejlesztési Ügynökség esetében jók voltak a tapasztalatok a ROP fejlesztési, 

beruházási programjaival kapcsolatban, a KTIA „regionális 25%-a” esetében célszerű a KSZ 

funkciók ide helyezése és ehhez kapcsolva a RIÜ tervezői és koordináló szerepének 

megerősítése; 

c) a kereskedelmi és iparkamarák felkészülten és hatékonyan tudnák kezelni a vállalati 

tanácsadási jellegű kis összegű támogatások kiosztását és a technológia-transzfer programok 

támogatásait; 

d) a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. nagy gyakorlattal tudja ellátni tőkekihelyezési 

tevékenységet. 

 

Az előbb említett szervezeti megosztás ugyanakkor jelentős koordinációt és felkészültséget igényel a 

programok átfedésének, a pályázókat terhelő, túlzott adminisztrációnak az elkerülésére, illetve a 

jelenlegi, időként kedvezőtlen állapotok megszüntetésére. Ennek a problémának az informatikai, 

ügyfélkapus, közös rendszeren keresztüli megoldása kívánatos, az informatikai és adatbázis-háttér 

(BM) adva van, a koordináció a fent említett szervezetek között pedig rövid idő alatt, 

problémamentesen megvalósítható. A kérdés másik felét a projektek koordinált tervezése és a 

konstrukciók színvonalas monitorozása, és az új tervezések megfelelő előkészítése jelenti. Ez a 

leghatékonyabban úgy végezhető el, hogy a fenti i)-v) feladatok, nevezetesen: 

i) a központi fejlesztési dokumentumokban meghatározott mozgástér ismeretében a regionális 

konstrukciók tervezése, a szükséges útmutatók kidolgozása; 

ii) a konstrukciók társadalmi vitájának a lefolytatása; 

iii) a projektgazdák számára információszolgáltatás a pályázásra nyitva álló időszakban;  

iv) a projektgazdák számára információszolgáltatás az elszámolásokkal, lezárással és fenntartással 

összefüggésben; 

v) a korábbi pályázási kör tapasztalatainak az összegzése statisztika elemzése, a projektgazdák 

elégedettségének és a projekttípus hasznosulásának vizsgálata, és tanácsadás a következő 

tervezési időszakra; 

vi) projektgenerálás, projektmentorálás, orientációs tanácsadás vállalkozásoknak; 

 

valamint az előbbi a)-d) pontokban ismertetett szervezetek közötti koordinációt a Közép-dunántúli 

Innovációs Ügynökség végzi. A fenti tevékenységek nem jelentenek direkt kapcsolatot sem pályázati 

forráselosztással és döntéshozatallal sem regionális, sem centrális szinten. Ez tenné lehetővé a Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség jelenlegi neutrális, szakmailag kívánatos pozíciójának a 

megőrzését. Az Ügynökség ugyanakkor számon kérhető felelősséggel rendelkezne az ügyfelek és az ő 

elégedettségük kérdésében. Az ügynökségi munka minőségét más részről lemérné a projektek 

hasznosulásának rendszeres, éves szintű követése. 

A fenti struktúrához új szervezet létrehozását indokolatlannak tartjuk. Másrészről úgy látjuk, hogy az 

innovációt segítő tevékenység a megyei önkormányzatok, kistérségi társulások, járási 
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kormányhivatalok munkájától idegen, és valószínűleg nagyon hátrasorolt lenne a sokrétű egyéb 

feladataik mellett. Az általunk javasolt struktúra kielégíti a következő követelményeket: 

a) a régiós érdekeltek meghatározók; 

b) az érdekeltek széleskörű bevonása megvalósul; 

c) az irányítás többszintű és több forrásra terjed ki; 

d) az irányítás tartalma jól körülhatárolt. 

 

 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap területi vetülete 

A konvergencia régiók K+F+I tevékenységének támogatásában a 2014-2020 közötti időszakban is 

fontos szerepet kell, hogy kapjanak a KTIA támogatási forrásai. 

A KTIA legnagyobb része ezzel szemben várhatóan a közép-magyarországi régiót támogatja, amely 

azonban nem biztosítja azt, hogy a támogatások aránya a KTIA alapjául szolgáló innovációs járulékok 

befizetésével legyen összhangban (azok nem csak a központi régióból származnak). Javasoljuk, hogy 

legalább az ezzel kapcsolatos %-os arányokat tartsuk meg. A nagy KMR részarány azért sem kedvező 

a KTIA-ból, mert így gyengíti az ET által elfogadott koncepciót, miszerint a KFI/gazdaság a 

konvergencia régiókban történő erősítését szolgája. 

Megoldásként azt javasoljuk, hogy budapesti KFI központokat próbáljunk vidékre irányítani. Ha 

sikerül SA/KTIA források segítségével legalább Budapest környékére, a konvergencia régiókba 

irányítani/áthelyezni ezeket a vállalati/állami központokat (pl. MTA kutatóintézetek, vállalati KFI 

központok), az jelentős szellemi, gazdasági erőforrás megjelenésével segíti a tágabb budapesti 

agglomerációt.  

Természetesen megoldást jelenthet az is, hogy a nagyobb vidéki egyetemi városokba lesznek irányítva 

a KFI központok. Ezzel a megoldással megakadályozható a képzett munkaerő KMR-ba/külföldre 

vándorlása, hiszen magas képzettségüknek megfelelő magas bérű munkahelyet találnak a képzett 

fiatalok. A fenti javaslatok csökkentenék a magyar gazdaság/KFI intézményrendszer Budapest-

centrikusságát és az ebből fakadó problémákat, úgymint közlekedés, CO2 kibocsátás, EU támogatások 

lehívásának nehézsége, stb. 

Ennek természetesen feltétele, hogy a KTIA által biztosított ilyen jellegű kiskapuk nagy részét 

bezárjuk. Hosszútávon elérhető válhatna a német gazdaság decentrális felépítése és egy stratégiailag 

kiegyensúlyozott ország-szerkezet (térszerkezet) hozható létre. Ezzel párhuzamosan hosszú távon – a 

közszféra innovációját elősegítve – át kell gondolni az állami/államigazgatási egységek/intézmények 

konvergencia régiókba helyezését is. 

A KTIA működése csak akkor tekinthető megfelelőnek, ha hatékonyan támogatja a régió specifikus 

gazdasági elemeinek lendületbe hozását, innováció orientált fejlesztések megvalósítását, valamint az 

innováció térbeli terjedésének elősegítését társadalmi szemléletformálással. Összességében kiemelt 

szerepe kell, hogy legyen a tudás piaci hasznosításának (innováció) támogatásában. Mindezt úgy 

képes megtenni, ha az eszközrendszerben jelzett tevékenységek mellett kiemelten kezeli a 

következőket: 

 Külföldi szabadalmaztatás támogatása 

 Piaci tesztelést követő folyamatok támogatása 

 Piaci hasznosítás, értékesítés, marketing folyamatosan rendelkezésre álló támogatása 
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 „Kis ötletek”, alacsony forrásigényű fejlesztések támogatása egyszerű eljárásrendi szabályok 

mentén 

 Start-up és spin-off vállalkozások indításának támogatása 

Amennyiben a KTIA konvergencia régiókban történő működése nem valósul meg, a RIS3 

célrendszere kizárólag egy alternatív, regionális gazdaságfejlesztési és innovációs pénzügyi 

célelőirányzat segítségével valósítható meg, amelynek elvi alapjait a RIÜ-k kidolgozták.  

A K+F és gazdaságfejlesztési forráselosztási intézményrendszer 

Mindenképpen szükséges egy hatékony, rugalmas, pályázó-orientált támogatási intézményrendszer 

létrehozása. Nem szabad a 2007-13 költségvetési időszak hibájába esnünk és cél-orientált intézmények 

helyett, pályázati-technikai orientációjú intézményrendszert létrehozni. Az irányító intézményeknek 

(IH, minisztérium, stb.) stratégiai célokat kell szem előtt tartani és ehhez igazítani a pályázatok 

technikai lebonyolítását.  

A helyi intézményi szereplők pozicionálásának és pályázói érdeklődés fenntartásának fontos eszköze a 

helyi döntéshozatal a pályázati forrásokról. A jelenlegi (ön)kormányzati struktúrában a megyék és 

megyei jogú városok önkormányzatai/közgyűlései, illetve ezek összevont/közös helyi szervezetei 

alkalmasak ilyen jellegű politikai döntéshozatalra.  

A döntéshozatal 100%-ban szakmai kell legyen, összhangban a pályázati kiírások céljaival. 

A pályázatok technikai lebonyolításának rendszere mind de-koncentrált, mind de-centralizált 

intézményrendszeren keresztül elképzelhető. A decentralizált intézményrendszer közelebb áll az 

elfogadott EU standardokhoz. A helyi szereplők számára azonban mindenképpen fontos a helyi 

benyújtású pályázat, ebben is a KMR-centrikusság feloldását látják. 

 

Összefoglalva a javasolt struktúra a jelenlegi rendszer szereplői által nyújtott szolgáltatások 

megújítása a fentebb bemutatottak mentén, a jól működő elemek megőrzésével, a hiányosságok 

szigorú kiküszöbölésével és az ügyfelek érdekeinek az első számú prioritássá emelésével (ld 

összefoglaló ábra).  
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Kiemelten szükséges a regionális innovációs ügynökségek hálózatára építve, a KTIA forrásaiból 

finanszírozva egy országos tanácsadói rendszer kialakítása, amellyel a térségi innováció, a helyi 

kezdeményezések, kísérleti fejlesztések, helyi befektetések a legjobban ösztönözhetők,  segíthetők 

és támogathatók. A megfogalmazott célok a RIÜ hálózat továbbfejlesztésével, új típusú 

feladatok átruházásával, hozzáadásával, hatékonyabbá tételével – viszonylag gyorsan és 

költségtakarékosabban megvalósítható, a technikai tanácsadás mellett egy komplex tanácsadási 

portfolió megvalósítható. Utóbbi javaslat egyben biztosítja a régiók közötti együttműködések, 

illetve tevékenységek összehangolását is, amelyre a RIÜNET hálózat biztosít lehetőséget. 
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3. A régió jövőképe 

A régió jellege többféleképpen is meghatározható. A különböző megközelítéseket ötvözve 

törekedtünk egy nemzetközi szinten is elfogadott, a régió országon belül elfoglalt pozícióját szem előtt 

tartva meghatározni a Közép-dunántúli Régió jellegét.  

A régió meghatározó karakterének kiemelése érdekében egyrészt figyelembe vettük az OECD 

innovációs szempontú régió besorolását (amely az Europa 2020 intelligens növekedési tipológiájának 

alapja). Ennek segítségével meghatározhatók a tudás, innováció és regionális sajátosságok közötti 

összefüggések. Emellett ötvöztük az Europa 2020 fenntartható növekedési és befogadó növekedési 

megközelítésű besorolását, amely alkalmas a régió fő gazdasági és társadalmi besorolására. 

Az OECD régiók kategorizálása során figyelembe vett innovációval kapcsolatba hozható változóknak 

a felhasználásával három makro kategóriába soroltan összesen nyolc klasztert hoztak létre. 

 

A régiók besorolása a három makro kategória szerint 

Forrás: OECD Regional Development Working Paper 2011/03  

Ez alapján a besorolás alapján a Közép-dunántúli Régió az Ipari termelési zóna klaszteréhez tartozik, 

ezen belül is a Hagyományos ipari régiók közé sorolandó. Ennek főbb jellemzői a régióban az 

alábbiak: 

 az összlakosság 7%-ával rendelkezik, 

 a GDP-ből 6,2%-os részesedéssel bír, 
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 a K+F+I ráfordítások átlag alattiak, 

 a klaszterek közül ebben van a legtöbb ipari foglalkoztatott (ezen belül is főleg a 

hagyományos ágazatokban), 

 a klaszterek közül ebben van a legkevesebb foglalkoztatott a közszférában, 

 a munkanélküliség átlagos, 

 alacsony a munkaerőpiacon felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (legalacsonyabb a 

többi klaszterhez viszonyítva). 

A hasonló adottságú hagyományos ipari régiók egyértelmű koncentrációja figyelhető meg Közép-

Európában. Ezen régiók közös jellemzője a feldolgozóipar foglalkoztatás kiemelt szerepe, különösen a 

közepesen és alacsony technológiai színvonalú ágazatokban. Ehhez kapcsolódóan jellemzőjük a 

relatív alacsony felsőfokú végzettségi arány. 

 

Hagyományos ipari régiók Európában 

Forrás: OECD Regional Development Working Paper 2011/03 

A fenntartható növekedés és a befogadó társadalom szempontú besorolás alapján egyrészt vegyes 

besorolású, erősen városodott, de csak részben városias régióról beszélhetünk (vidékies, de közel 

városias régió). Másrészt a csökkenő lakosságszám jellemző (csökkenő lakosságú régió). 

A fentebb bemutatott besorolási sémák jó alapot adnak egy saját, a régió országon belüli tényleges 

elhelyezkedését is figyelembe vevő, innovációval kapcsolatos változókkal elkészített osztályozás 

megalkotásához, mely alapján elmondható, hogy a régió hagyományos ipari térségnek számít, mely 

képes a (innovatív) struktúraváltásra. K+F ráfordításai, az egy főre jutó GDP, a K+F területen dolgozó 
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kutatók száma viszont csupán a magyar régiók középmezőnyéhez tartozást erősítik meg. Ez 

elsősorban annak tudhatók be, hogy a régió nem rendelkezik országos szinten kiemelt felsőoktatási 

központtal (mint például Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc), melyek a K+F területének bázisai. 

A régió gazdasági szerkezetéből és társadalmi adottságaiból következően a régió versenyképességének 

növelése és fenntartása csak a lehető legszélesebb körben értelmezett innováció előtérbe helyezésével, 

illetve annak feltételrendszerének megteremtésével és folyamatos biztosításával lehetséges. Ez az 

irányultság már 1999-től megjelenik a régió stratégiai dokumentumaiban, azonban szinte kizárólag 

gazdasági megközelítésben és a hagyományos gazdaságfejlesztési elemek kiegészítéseként. Ezzel 

együtt is az ilyen irányú tradíciók és eddig elért eredmények jó alapot teremtenek a célok eléréséhez. 

A fenti irányultság figyelembevételével a Közép-dunántúli Régió számára elérni kívánt eredmény a 

2014-2020 közötti időszakban, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes régióként képes legyen 

az innovációs folyamatokat előtérbe helyező, folyamatos fejlődési pályán maradni, erőteljes 

interregionális kapcsolatokat kialakítva. Mindezt úgy, hogy a jelenlegi hagyományos ipari régió jelleg 

kiegészüljön a tudás intenzív fejlődés elemeivel. Az ilyen irányú eredmény szemlélet jelenik meg a 

Közép-Dunántúl jövőképében: 

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL JÖVŐKÉPE 

A Közép-dunántúli Régió kedvező gazdasági potenciálját megtartva, a 

tudás intenzív tevékenységek szerepét növelve, továbbá a közösségi 

hálózatokat erősítve hosszú távon is fenntartható, versenyképes, a közép-

európai gazdasági térben meghatározó szerepet betöltő nyitott, befogadó 

régióvá váljon. 

 

A fenti jövőképhez kapcsolódóan olyan stratégiai cél fogalmazható meg, amely összhangban van az 

innováció stratégiában alkalmazott értelmezésével, illetve a korábbi cél- és eszközrendszerben is 

megjelenő, életminőséget végső célként definiáló alapelvvel, valamint a fenntartható és befogadó 

régiófejlesztés követelményeivel. Ez az általunk alkalmazott megközelítésben azt jelenti, hogy az 

innováció nem öncélú tevékenység, hanem egy eszköz a régió stratégiai céljának eléréséhez. Stratégiai 

célként a következő fogalmazható meg: 

A régió fejlesztés stratégiai célja a hagyományos gazdaságfejlesztési szempontok 

mellett az innováció összetett szempontrendszerének kiterjesztése a régiós gazdaság 

egészére és a társadalmi fejlődés meghatározó területeire, végcélként kitűzve a 

régióban élők életminőségének folyamatos javítását. 

Mivel a jövőkép és a stratégiai cél az innováció mellett számos egyéb feltétel meglétét és más 

területekre kiterjedő programokat és intézkedéseket is magában foglal, elengedhetetlennek tartjuk az 

innovációhoz közvetlenül kapcsolódó specifikus részcél kijelölését. Ez annál is inkább indokolt, mivel 

a RIS3 stratégia és célrendszere több, átfogó stratégia részstratégiájaként értelmezhető.  

A fentieket figyelembe véve a RIS3 jellegét és célját figyelembe véve a következő specifikus részcél 

fogalmazható meg: 
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A Közép-dunántúli Régió célja jelenlegi fejlődését meghatározó, illetve feltörekvő 

ágazatianak innováció vezérelt fejlesztése, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra 

megújítása, a tudástermelés és hasznosítás előtérbe helyezése, valamint a 

hálózatosodás erősítése. Emellett cél az innováció társadalmi szempontjainak 

erősítése, valamint a fenntartható növekedést támogató horizontális eszközök 

integrálása. 

 

A fenti célrendszert a következő részcélok megvalósításával tartjuk reálisnak: 

 A régió K+F hatékonyságának, erőforrásainak és háttérfeltételeinek differenciált fejlesztése, 

amely kiterjed a hagyományos, feltörekvő, illetve kiegészítő gazdasági ágak és a társadalmi 

tevékenységek infrastrukturális ellátottságának növelésére is; 

 

 A régióban működő vállalatok innovációs képességének fejlesztése, a tudástermelés, 

technológiatranszfer, és tudás hasznosítást segítő feltételrendszer biztosítása; 

 

 Az innovációkat segítő partnerség és hálózatok fejlesztése; régión belüli és kívüli, a régió 

adottságaihoz igazodó együttműködések támogatása. 
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4. Fejlesztési prioritások 

A RIS3 stratégia megvalósítását, eszköz- és célrendszerét négy prioritás köré csoportosítva 

fogalmaztuk meg. Ezen belül kettő ágazati és kettő horizontális prioritás került kijelölésre. Mindegyik 

prioritás esetében három fejlesztési részterület köré csoportosítva tarjuk megvalósíthatónak a 

szakpolitikai eszközök megvalósítását. Az érintett részterületek a következők: 

 

- K+F+I infrastruktúra fejlesztése: alapvetően beruházási jellegű, kisebb mértékben szociális 

jellegű részcélok mentén, a fizikai és tudás infrastruktúra, valamint az ehhez kapcsolódó új 

megoldások mentén szerveződik. 

 

- Tudástermelést, tudástranszfert és felhasználást segítő szolgáltatási környezet: 
elsősorban szoft elemek mentén, szolgáltatásfejlesztést és finanszírozás eszközöket 

tartalmazóan szerveződik. 

 

- Hálózatosodás, együttműködés fejlesztés: Régión belüli és interregionális, döntően piacérett 

termékek és szolgáltatások támogatására kialakított eszközök csoportja. 

 

1. Prioritás: A Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményét meghatározó 

iparágainak innováció orientált fejlesztése 
 

A 1980-as évek második felétől a Közép-dunántúli Régió meghatározó ipari tevékenysége 

folyamatosan háttérbe szorult. A bányászati és nehézipari, valamint alapanyag ipari ágazatok 

hagyományos piaci, értékesítési kapcsolatai szétestek, a gazdaság teljesítménye, az ipari termelés 

visszaesett. Ezzel párhuzamosan erősödött az 970-es években meginduló feldolgozó ipari fejlesztő és 

termelő tevékenység. A feldolgozóipari – elsősorban elektronikai és vegyipari – termelési és kutatás-

fejlesztési kapacitások (rendelkezésre álló emberi erőforrás és infrastruktúra) biztosították a gyors 

gazdasági szerkezetváltás lehetőségét. Az ehhez csatlakozó helyi vállalkozástámogatási politika 

eredményeként a régió gazdasági szerepe már a 90-es évek elejétől lényegesen meghaladja területi és 

lakossági súlyát.  

 

A fenti folyamatok számottevő külföldi működő tőke beáramlással párosultak 1992-től. Ezzel a 

kedvezőbb tőke ellátottságú, magasabb technikai színvonalú és kisebb fajlagos élőmunka igényű 

gépipari és elektronikai ágazatok felé tolódott el az ipari tevékenységek súlya. 

A három megyeszékhely, valamint a régió középvárosai köré összpontosuló termelési kapacitásban az 

elektronikai alkatrészgyártás, a jármű alkatrészgyártás, valamint az anyagtechnológiai ipar vált 

meghatározóvá és adja ma is az ipari termelés értékének nagyobb részét.  

 

A fenti ágazatok köré jelentős gazdasági infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, vállalkozói 

övezetek, stb.) szerveződött.  Az ipari parkok számát, általuk birtokolt területeket, működő 

vállalkozásaik számát tekintve a Régió országosan kiemelkedő pozíciót mondhat magáénak és jelen 

vannak az országos szinten is elismert, jó kapcsolatrendszerrel bíró inkubátorházak, kialakult a helyi 

kezdeményezésen alapuló működtetési kultúra. Ugyanakkor a helyi vállalkozói inkubátorok, vonzó 

telephelyi centrumok száma – a barnamezős beruházásokat katalizáló, megújítandó, funkcióval 

megtölthető infrastrukturális háttér ellenére - kevés, alapvetően hiányzanak a mikro térségi szintű 

központok, a meglévők infrastruktúrája és eszközfüggő szolgáltatásaik egyaránt fejlesztésre szorulnak. 

Még ma is jellemző, hogy az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózati együttműködésüket, tematikus 

szegmentációjukat tekintve fejlesztésre szorulnak, az innovációt erősítő technológiai inkubáció 

jelenléte kevéssé domináns.  
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A mára már hagyományosnak tekinthető ipari ágazatok innováció orientáltságát több tényező 

határozza meg: 

 

- a régióban hiányosak, nem teljes körűek a hagyományos ágazatokhoz kapcsolódó kutatás-

fejlesztési kapacitások, 

 

- a multinacionális közepes és nagyvállalatok túlsúlya mellett jelentős szerep jut a kutatás-

fejlesztés és innováció területén lényegesen rosszabbul teljesítő hasai tulajdonú kis- és 

középvállalkozásoknak, 

 

- a hagyományos iparágak esetében igen erős a gazdasági együttműködések szerepe, a 

klaszterizáció csomópontjai itt alakultak ki 

 

- a multinacionális és hazai vállalkozások közötti beszállítói kapcsolatok számottevőek, 

azonban a saját fejlesztéseket végző hazai kisvállalkozások beszállítói lánchoz csatlakozása 

esetleges 

 

- a közfinanszírozású kutatóhelyekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési kapacitások hiányosak, az 

ilyen irányú kereslet és kínálat sok esetben nem találkozik 

 

- a hagyományos iparágak egyes magas hozzáadott értékű részterületei az elmúlt tíz évben 

gyorsan fejlődtek, így a járműipari elektronika, az ipari elektronika, vagy az ipari 

automatizálás is számottevő értéknövelő funkcióval bír 

 

- végül bár csökken a súlya, de meghatározó a magas élőmunka igényű, alacsony hozzáadott 

értékű tevékenységeknek 

 

A fentieket figyelembe véve a prioritás árfogó célja a régió mára hagyományossá vált ipari 

tevékenységének hozzáadott érték növelő teljesítményének növelése, a helyben végzett kutatás-

fejlesztési és innováció tevékenységek szerepének bővítése, ezzel pedig a régió külső gazdasági 

függésének oldása. További cél a vállalkozások befektetéseinek komplex színtereit jelentő innovációs 

infrastruktúra bővítése, ezzel pedig a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások gazdasági 

integrációjának támogatása. 

 

A prioritás specifikus céljai a következők: 

 

- a jelenleg domináns üzleti, infrastruktúra központú inkubációs tevékenységek fenntartása 

mellett a technológiai inkubáció szerepének erősítése, ezzel padig a hazai induló, jelentős 

K+F+I tevékenységet végrehajtó vállalkozások támogatása; 

 

- a vállalkozói és kutató/felsőoktatási intézményi K+F infrastruktúra célirányos bővítési, 

kihasználási hatékonyságának növelése; 

 

- a tudástermelést és tudástranszfert támogató tevékenységek erősítése, elsősorban a meglévő 

hálózatokra támaszkodó hatékony projektfejlesztési tevékenység segítségével; 

 

- az iparági klaszterek bázisán a maga hozzáadott értékű termékek beszállítói hálózatának 

fejlesztése. 
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2. Prioritás: Feltörekvő iparágak innováció orientált fejlesztése 
 

A 2000-es évek elejétől a Közép-dunántúli Régió részleges gazdasági struktúraváltási 

kényszerhelyzetbe került. Az addig meghatározó alacsony hozzáadott értékű, döntően összeszerelő 

feldolgozóipari tevékenységek ellátásához szükséges erőforrások korlátozottá váltak, illetve a régió 

versenyképességének megőrzése szempontjából is kevésnek bizonyultak. Ez kétirányú struktúraváltást 

tett szükségessé. Egyrészt az első prioritásban szereplő ágazatok tevékenységeinek diverzifikálását, az 

innovatív elemek erősítését. Másrészt olyan, a régió adottságaihoz illeszkedő iparágak megerősödését, 

mint a környezetipar, az egészségipar és az informatika. Utóbbiakat tekintjük a régió feltörekvő 

iparágainak. 

 

A környezetipar termelési volumenének erősödését, valamint az ehhez kapcsolódó K+F+I 

tevékenységek előtérbe kerülését több tényező teszi indokolttá. Ilyenek a környezethasználattal, 

környezeti igénybevétellel és környezetterheléssel kapcsolatos innovatív műszaki-biológiai 

technológiák alkalmazása iránti megnövekedett igények. A régió környezetipari tevékenységét 

támogatja továbbá a hagyományos iparágak igénye a megújuló energiaforrásokon belül a 

mezőgazdaságból származó biomassza, a biogáz, a mezőgazdasági alapú bioüzemanyagok, a 

geotermikus energia, a nap-, a szél- és a vízenergia hasznosítás lehetőségeinek mainál jobb 

kihasználására. További támogató tényező a lerakásra kerülő folyékony és szilárd hulladékok 

mennyiségének csökkentési igénye, valamint hasznosításuk és újrafeldolgozásuk technológiai 

lehetőségeinek bővülése. Fentiek alapján jelentős termelési és K+F+I kapacitás bővülés tapasztalható a 

megújuló energetikai technológiák, a környezetbarát hajtóanyagok, valamint a hulladékhasznosítás 

területén. 

 

A másik feltörekvő iparágnak számító informatika több területen is jelentős növekedést mutat a 

régióban. Ilyenek a szoftver gyártás, az ehhez kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és 

üzemeltetés, a hardver gyártás, ehhez kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés, 

valamint az informatikai célokat szolgáltató infrastruktúra előállítása, telepítése, alkalmazásba vitele 

és üzemeltetése.  

 

A feltörekvő ipari ágazatok innováció orientáltságát több tényező határozza meg: 

 

- a környezetipar területén hagyományosan erős alapkutatási és fejlesztési kapacitások 

 

- az elektronika és járműipar növekvő igénye a környezetbarát technológiák alkalmazására 

 

- jelentős fejlesztési kapacitások a hazai mikro- és kisvállalkozásoknál 

 

- gyors és rugalmas technológia-, termék- és szolgáltatásfejlesztési igények 

 

- növekvő igény a környezeti teljesítmény fokozására, illetve a környezeti hatékonyság 

növelésére 

-  

- a gyógyászati diagnosztika és a gyógyhatású termékek gyártása területén jelentős fejlődés és 

ez azt megalapozó piaci igény tapasztalható 

 

A jelenlegi adottságokból kiindulva a feltörekvő iparágak fejlesztésének célja, hogy erőteljes K+F+I 

irányultságuk mellett termelési integrációjukat erősítse, megteremtse az ágazatok fejlődésének kutatás-

fejlesztési, finanszírozási és együttműködésekhez kapcsolódó feltételeit. 
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A prioritás specifikus céljai a következők: 

 

- a feltörekvő ágazatokban működő vállalkozások számára olyan szolgáltatás orientált 

alkalmazott kutatási infrastruktúra kialakítása és bővítése, amely saját fejlesztéseiket 

támogatja, megalapozza 

 

- a vállalkozások kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához a kutatás-fejlesztési 

célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések, kísérleti rendszerek, tesztkörnyezetek 

létrehozása 

 

- az új technológiák és termelési eljárások döntően induló vállalkozásokhoz köthető 

finanszírozási feltételeinek biztosítása 

 

- a régió szempontjából gazdasági diverzitást biztosító új ágazatok támogatása, nemzetközi 

piacaik kialakítása és bővítése 

 

- környezetbarát technológiák széles körű elterjesztésének támogatása 

 

 

3. Prioritás: A fenntartható régiófejlesztést támogató innovációk 
 

A Közép-Dunántúl diverzifikált gazdasági irányultsága, valamint tájhasznosítási sokfélesége számos 

olyan beavatkozás szükségességét felveti, amelyek a fenntartható fejlődés, mint társadalmi haladás - 

méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, megtartása érdekében szükségesek, a gazdasági 

fejlődés biztosításán keresztül. 

 

Ennek egyik meghatározó eleme a mezőgazdaság. Az ágazat gazdasági súlya nem jelentős sem az 

előállított bruttó hazai termék, sem pedig a mezőgazdasági vállalkozói aktivitás tekintetében. 

Mindezek ellenére a régió adottságai, nevezetesen a mezőgazdasági területek részaránya, a 

meghatározó agrárkutatási potenciál és agrár innovációs kapacitás, továbbá az előállított egyedi 

termékek és az egyedi fejlesztések egyedi fejlesztési lehetőséget hordoznak. Ezzel egyértelműen 

támogatják a diverzifikált gazdasági szerkezet erősödését. 

 

A gazdasági szerkezet diverzifikálódásához az idegenforgalom is nagymértékben hozzájárul 

idegenforgalmi attrakciói, turisztikai szolgáltatásai és az idegenforgalmi termékei változatossága által. 

Bár az ágazat által nyújtott innovációs lehetőségek kevéssé meghatározóak a régió innovációs 

kapacitásai tekintetében, egyes kapcsolódási pontok mentén e szektor fejlesztése is jelentős hozzáadott 

értékkel bír. 

 

A régió gazdaságában, ágazati jellegtől függetlenül kiemelt szerepet kap a hulladékminimalizálás és az 

erőforrások gazdaságos felhasználása. Ez kiemelt a környezettudatos termék tervezés és az ehhez 

kapcsolódó szolgáltatások fontosságát, különösen a környezeti elemek és hatások figyelembe vételét.  

 

Mindezek mellett a gazdaság, illetve innovációs teljesítmény egészére hatással vannak azok a 

sajátosságok, amelyek ágazati orientációtól függetlenül meghatározzák az intelligens specializáció, 

tágabb értelemben pedig a régió versenyképességének alakulását. Ezek a következők: 

 

- az innováció finanszírozás decentralizált, regionális eszközrendszere alulfejlett, az elmúlt 

években jelentősen leépült, a központi kezdeményezések pedig nem adnak megfelelő választ a 

helyi problémákra 
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- a közösségi innovációs infrastruktúra, illetve a meglévő infrastruktúrák megosztása alulfejlett, 

az ebben rejlő lehetőségek nem kihasználtak 

 

- a régió egyedi karakterét megadó termékek és szolgáltatások fejlesztése nem elég hatékony és 

csak egyes részterültekre terjed ki 

 

- a tudatformálásban jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt öt évben, az ehhez 

kapcsolódó kezdeményezések fenntartására folyamatos igény mutatkozik 

 

- a régió gazdaságának nemzetközi beágyazottsága egyes részterületeken jelentős, azonban 

kedvező geopolitikai helyzete további fejlesztést tesz lehetővé. 

 

A fenti adottságok alapján a prioritás célja, hogy az innováció feltételrendszerét komplex módon 

fejlessze, egyrészt a régió gazdasági teljesítménye szempontjából kevésbé fontos, azonban egyediségét 

megadó területek támogatásával, másrészt pedig olyan beavatkozások megvalósításával, amelyek az 

innovatív vállalkozások túlélési esélyeit, hazai és nemzetközi piaci helyzetük megerősödését 

eredményezik. 

 

A prioritás specifikus céljai a következők: 

 

- az agrár ágazathoz kapcsolódó adottságok jobb kihasználása a K+F+I kapacitás fejlesztésén, 

valamint a teljes termelési és értékelési láncok támogatásán keresztül 

 

- a K+F infrastruktúra közösségi célokat figyelembe vevő megosztása, hasznosításának 

optimalizálása 

 

- az idegenforgalom egyedi és újszerű termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó lehetőségek 

nagyobb mértékű kihasználása, az ezekhez kapcsolódó ösztönző rendszer kialakítása 

 

- regionális célrendszerhez igazodó, innovációt támogató finanszírozási elemek kialakítása és 

működtetése 

 

- a vállalkozások nemzetközi piacbővítési lehetőségeinek támogatása 

 

- az innovációhoz kapcsolódó tudatformálás és népszerűsítő kezdeményezések erősítése. 

 

4. Prioritás: Az innováció társadalmi szempontjainak fejlesztése 
 

A Közép-Dunántúl gazdasági adottságait és az ehhez kapcsolódó társadalmi sajátosságait három 

ágazatoktól független kiemelt terület határozza meg. Ezek mindegyikéről elmondható, hogy az 

innovációhoz közvetett módon kapcsolódnak, de egyes elemeik szükségessé teszik új szemléletű 

fejlesztésüket. 

 

Az egyik ilyen elem a foglalkoztatás. E tekintetben elmondható, hogy a régió alapvető foglalkoztatási 

mutatói viszonylagosan kedvezőek, azonban belső összetételében sok esetben nem igazodnak a 

gazdasági szükségletekhez. Ennek legfontosabb elemei, hogy a munkaerőpiaci kereslet és kínálat 

összhangja nem teljes körű, a foglalkoztatási célú együttműködések nem mutatnak túl az ágazati 

kereteken és területileg is koncentráltan jelennek meg. 

 

Ehhez kapcsolódik az elsősorban a felsőoktatáshoz illetve közfinanszírozású kutatáshoz kapcsolódó 

problémakör, amely szerint a tudásfejlesztés és átadás, valamint a magasan képzett fiatal munkaerő 

helyben tartása nem eléggé hatékony. Ezzel párhuzamosan a közfinanszírozású K+F infrastruktúra 
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jelentős fejlődésen ment ugyan keresztül, de sok esetben nem volt elsődleges szempont a gazdaság 

igényeihez igazodó infrastruktúra fejlesztése. 

 

Végül a közösségi szolgáltatások központilag szerveződő eszköz- és intézményrendszere sok esetben 

nem igazodik a helyi igényekhez. Emiatt nem a szolgáltatások rendszerének, hanem a helyi 

eszközrendszerének fejlesztése, új szolgáltatások és szervezeti megoldások alkalmazása indokolt. 

 

Összességében a fentiekhez kapcsolódó, beavatkozási irányokat meghatározó adottságok a 

következők: 

 

- a régió foglalkoztatási mutatói az országos átlagnál kedvezőbbek, de számos belső 

aránytalansággal jellemezhetőek 

 

- a közfinanszírozású K+F és felsőoktatás fizikai és tudás infrastruktúrája jelentős 

hagyományokon alapulva, számos részterületen igen fejlett 

 

- a foglalkoztatási, illetve képzési együttműködések esetlegesek, a kereslet és kínálat összhangja 

csak részben van meg 

 

- az életminőség javításának alapfeltételét jelentő, széles értelemben vett közösségi 

szolgáltatások helyi eszközrendszere alulfejlett, nem igazodik a belső szükségletekhez. 

 

A prioritás célja a fenti adottságoknak megfelelően a közfinanszírozású K+F és felsőoktatás fizikai és 

tudás infrastruktúrájának fejlesztése, a foglalkoztatás és oktatás esetében a keresleti és kínálati 

sajátosságok mainál hatékonyabb összekapcsolása, valamint a közösségi szolgáltatások 

eszközrendszerének igény-alapú fejlesztése. 

 

A prioritás specifikus céljai a következők: 

 

- felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése a vállalkozói igények figyelembevételével 

 

- a képzési és munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolását támogató eszközrendszer 

kialakítása és működtetése 

 

- a magasan képzett fiatal (vállalkozói és kutatói) munkaerő helyben tartása, támogatása 

 

- hatékony, igény-alapú regionális közösségi szolgáltatásfejlesztési eszközrendszer kialakítása. 
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5. Szakpolitikai eszközök 

5.1. Az eszközrendszer részletes ismertetése 
 

A jövőkép eléréséhez szükséges négy prioritáshoz kapcsolódóan kerültek kidolgozásra a szakpolitikai 

eszközök. Ezeket három, egymástól jól elkülöníthető, de összefüggő fejlesztési részterület köré 

csoportosítottuk.  

A javasolt szakpolitikai eszközök infrastruktúra, szolgáltatás és egyéb soft elemek fejlesztését is 

magukban foglalják, ennek megfelelően lehetséges finanszírozási hátterük is eltérő. E tekintetben több 

törekedtünk az különböző finanszírozási szintek kiemelésére, illetve esetenként finanszírozási opciók 

megfogalmazására is. 

Emellett az eszközök megvalósítási időtávját külön nem emeltük ki, ennek oka, hogy minden esetben 

a teljes tervezési időszakot tekintjük relevánsnak. 

Az eszközök áttekintő összesítését mutatja a következő mátrix. 
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Prioritások   

A KD gazdasági teljesítményét 

meghatározó iparágak 

innováció-orientált fejlesztése 

Feltörekvő iparágak innováció-

orientált fejlesztése 

A fenntartható régiófejlesztést támogató 

innovációk 

Az innováció társadalmi 

szempontjainak fejlesztése 

Prioritás 

jellege/célterület

ek   

Ágazati/ 

Járműipar 

Elektronika 

Anyagtechnológiai ipar 

Ágazati/ 

Környezet- és egészségipar 

Informatika 

Horizontális/ 

Összes kiemelt iparág és mezőgazdaság 

Horizontális/ 

K+F 

Oktatás/képzés 

Közösségi szolgáltatások 

Fejlesztési 

részterületek és 

kapcsolódó 

szakpolitikai 

eszközök 

K+F+I 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Technológiai inkubáció fejlesztése 
Alkalmazott K+F tevékenység 

fejlesztése 

Agrár K+F+I infrastruktúra fejlesztése és 

tevékenységek diverzifikálása 

Oktatás/képzés K+F infrastruktúrájának 

igény alapú fejlesztése 

Termelési eszközök és 

technológiai színvonal fejlesztése 

Piaci igényekhez igazodó technológia és 

termékfejlesztés 
Living Lab rendszer kialakítása 

Felsőoktatási és közfinanszírozású 

kutatóhelyi K+F tudás fejlesztés, egyedi 

tapasztalatcsere programok 

Tudástermelést 

és tudástranszfert 

és felhasználást 

segítő 

szolgáltatási 

környezet  

Regionális innovációs 

projektfejlesztési platform és 

tudástranszfer hálózat fejlesztése 

Kockázati tőke finanszírozási eszközök 

fejlesztése 

Innocsekk finanszírozási rendszer kialakítása és 

működtetése 

Magasan képzett fiatal munkaerő 

támogatása, helyben tartása 

Öko-innovációs szolgáltatások fejlesztése 
Regionális gazdaság és képzési kínálat 

összehangolásának támogatása 

Tartalomszolgáltatási és kreatív iparági 

szolgáltatásfejlesztés 

Innováció népszerűsítése, tudatformálási 

programok Igény-alapú regionális közösségi 

szolgáltatásfejlesztés 

Hálózatosodás, 

együttműködés 

fejlesztés 

Térségi beszállítói hálózatok 

fejlesztése, vállalkozói alapú 

stratégiai együttműködések 

Nemzetközi K+F+I hálózatokhoz való 

kapcsolódás támogatása 

Nemzetközi K+F+I projektfejlesztés 
Ágazatközi foglalkoztatási platform 
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Külpiaci megjelenés támogatása 

Környezeti teljesítmény javítása teljes 
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Helyi termék termelési és értékesítési hálózatok 

fejlesztése Regionális közösségi szolgáltatási 

együttműködések támogatása 

Klaszterek fejlesztésének támogatása 
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1. PRIORITÁS: A KD GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉT MEGHATÁROZÓ IPARÁGAK 

INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT FEJLESZTÉSE 

 

Eszköz: Technológiai inkubáció fejlesztése 

Cél: 

Az eszköz a technológiai inkubációra szoruló, induló, nagy növekedési kilátással rendelkező, innovatív, K+F 

tevékenységet végző vállalkozások inkubációját vállalja fel, oly módon, hogy aktívan bevonja a magántőke 

befektetőket és a szereplők számára garanciákat, előnyöket ajánl. Célja az értéknövelő szolgáltatások előtérbe 

helyezése, a pre-inkubációs szakasztól a piacfejlesztő inkubáció szakaszáig. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o technológiai inkubációs infrastruktúra kialakítása (meglévő, vagy új inkubátorházakban 

o kutatási eredmények üzleti célú hasznosítását támogató szolgáltatások fejlesztése 

o technológiai inkubáció szakmai, szervezeti keretinek kialakítása, fenntartása 

o felsőoktatás technológiai inkubációs célú infrastruktúra fejlesztése 

o regionális vállalkozás támogatási modell kidolgozása, bevezetése 

o szellemi tulajdonvédelmi tevékenység és piaci hasznosítás támogatása 

o start-up és spin-off vállalkozások tevékenységének támogatása 

Finanszírozás: ERFA, ESZA, adóösztönzők 

 

Eszköz: Termelési eszközök és technológiai színvonal fejlesztése 

Cél: 

Az eszköz célja, hogy a régió jelenlegi fejlődését biztosító ágazatokban folyó K+F+I tevékenység jobban 

összekapcsolódjon a termelési tevékenységgel, ezzel segítve az új termékek mielőbbi piacra jutását. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a vállalkozások üzleti célú K+F és innovációs tevékenységének fejlesztése, az ehhez szükséges 

tárgyi és személyi feltételek megteremtése, 

o partnerségi és stratégiai szövetségek létrejöttének elősegítése, a folyamatoknak a mintadarab 

vagy prototípus létrehozásáig, illetve a félüzemi kísérleti fázisig történő elvitelének támogatása 

o együttműködésben végzett termelési eszközfejlesztés. 

Finanszírozás: ERFA 
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Eszköz: Regionális innovációs projektfejlesztési platform és tudástranszfer hálózat fejlesztése 

Cél: 

Az eszköz egyrészt a Regionális Tudástranszfer Hálózat (RTH) létrehozását és működtetését célozza, amely a 

tudástranszfer tevékenységeket vállalkozói oldalról közelíti meg. Az RTH célja, hogy az akadémiai K+F 

kapacitásokat és eredményeket a régió egészében rendszerezze, illetve az ehhez kapcsolódó igényekkel bíró 

vállalkozásokat felkutassa, számukra az eredményeket és kapacitásokat elérhetővé tegye. A második cél egy 

olyan rendszer kidolgozása, amely egy interaktív, öntanuló, innovatív, projektötlet-értékelő, fejlesztő és 

menedzselő komplex informatikai platformot hoz létre, amely a kutatók, feltalálók, innovatív szervezetek kutatás-

fejlesztési ötleteit felkarolja, menedzseli, ezáltal a régió kutatás-fejlesztési potenciálját aktivizálja. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a régió kulcsiparágaiban működő 5-10, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív 

vállalkozás akadémiai szférával közösen végzett K+F tevékenységének támogatása 

o gyakorlati alkalmazásra kész K+F tudásbázis kialakítása és fenntartása 

o regionális tudástranszfer eszközrendszer és módszertan kidolgozása 

o az érintett vállalkozások K+F támogatási forráshoz jutásának szakértői, tanácsadói támogatása 

o vállalkozói tudástranszfer tevékenység stratégiai, tervezési támogatásának elősegítése. 

o olyan fenntartható szakértői hálózat kiépítése, illetve kutatói-vállalkozói adatbázis 

menedzsmentje, amely teret ad a regionális innovációs lánc minden érintett szereplőjének 

o a régió kulcságazataira épülő, ágazat-specifikus tudástár kialakítása és a kutatási ötletek 

becsatornázása. 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 

 

Eszköz: Térségi beszállítói hálózatok fejlesztése, vállalkozói alapú stratégiai együttműködések 

Cél: 

A beszállítói tevékenység létrehozásához, bővítéséhez szükséges fejlesztések támogatása, amelyek a olyan 

színvonalú kapacitások létrehozását segítik elő, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes vállalkozások be tudjanak 

kapcsolódni a beszállítói hálózatba és/vagy tartósan meg tudjanak felelni a beszállítói lánchoz való tartozás 

követelményeinek. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a beszállításhoz szükséges kommunikációs háttér létrehozása  

o beszállítói rendezvények szervezése és részvétel, 

o a beszállítói termelő kapacitások kiépítése és fejlesztése. 

Finanszírozás: ERFA, ESZA 

 

2. PRIORITÁS: A KD FELTÖREKVŐ IPARÁGAINAK INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT FEJLESZTÉSE 

 

Eszköz: Alkalmazott K+F tevékenység fejlesztése 

Cél: 

A fejlesztési eszköz célja a kutatási eredmények előállítására képes szervezetek alkalmazott kutatási eredményei 

mennyiségi és minőségi színvonalának emelése. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a regionális gazdaság igényeihez igazodó alkalmazott kutatásokhoz szükséges 
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kutatási/fejlesztési eredmény előállítására képes K+F eszközök, új műszerek, szoftver, 

technológiák, know-how, licensz beszerzését,  

o meglévő K+F eszköz felújítását, korszerűsítését, mérési tevékenység akkreditálását, illetve K+F 

eszköz kölcsönzését.  

Finanszírozás: ERFA 

 

Eszköz: Piaci igényekhez igazodó technológia és termékfejlesztés 

Cél: 

Az Európai Unió „vezető piacok” kezdeményezéséhez kapcsolódóan (Lead Market Initiative) a jövőben 

várhatóan gyors növekedést felmutató területeinek támogatása. Ezen belül a vezető piacként azonosított ágazatok 

– mint például a fenntartható építőipar, az újrahasznosítás, a bio-alapanyagú termékek és a megújuló 

energiaforrások – K+F+I kapacitásainak kialakítása, bővítése. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o új, innovatív, verseny- és exportképes termék-, technológia-, és rendszer fejlesztése, prototípus 

elkészítése, a vizsgálatokhoz, minősítésekhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás 

igénybevétele,  

o a prototípusok előállításához használható készülékek, szerszámok tervezése, gyártása, 

beszerzése,  

o a kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához a kutatás-fejlesztési célokat szolgáló 

tudományos eszközök és berendezések beszerzése, kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek 

létrehozása, a fejlesztésekhez szükséges szoftverek kialakítása, beszerzése, 

o szellemi tulajdonvédelmi tevékenység és piaci hasznosítás támogatása 

o start-up és spin-off vállalkozások tevékenységének támogatása 

Finanszírozás: ERFA 
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Eszköz: Kockázati tőke finanszírozási eszközök fejlesztése 

Cél: 

A magán és állami befektetők részvételével közös kockázati tőkealapok létrehozása, és azok üzleti alapon történő 

működtetése. 

o az innovatív vállalkozások megfelelő szakmai felkészítése, a szisztematikus befektető-közvetítő 

tevékenység együttes biztosítása. 

o a Small Business Innovation Research (SBIR) program, mint kockázati tőke-ösztönző program 

adaptálása, bevezetése, amely vállalkozások K+F és piaci tevékenységeit kockázati tőke 

fogadásával bezárólag segíti. 

Finanszírozás: ESZA, KTIA, adóösztönzők 

 

Eszköz : Tartalomszolgáltatási és kreatív iparági szolgáltatás fejlesztés 

Cél:  

Nemzetközi szinten is elismert színvonalú magyar oktatási területek (matematika-fizika, zene, konduktív 

pedagógia stb.) értéknövelt digitalizálása és hálózati képzési rendszerének fejlesztése, valamint K+F+I 

tartalomszolgáltatás fejlesztés. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o A felhasználók/tanulók és szerzők közös érdekére alapozott fizetési, terjesztést támogató 

szerzői jogi környezet kialakítása; 

o Könyvek digitális értéknövelési és terjesztési technológiái; 

o Hálózati tanulási környezet fejlesztése, különös tekintettel a fogyatékos és idős emberekre 

(eBefogadás); 

o Film, interaktív televízió, videó játék, oktatási, turisztikai, könyvtári és múzeumi digitális 

tartalmak értéknövelt előállítása, terjesztése és felhasználása multi-platform környezetben; 

o Digitális film, videó játék beszállítói rendszerek fejlesztése. 

o K+F+I útmutatók, szakmai információnyújtás  

Finanszírozás: ESZA, KTIA 
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Eszköz: Nemzetközi K+F+I hálózatokhoz való kapcsolódás támogatása 

Cél:  

A nemzetközi programokba való bekapcsolódás közvetlen és közvetett feltételeinek javítása, fejlesztése. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o  információs hálózatok kialakítása és működtetése, tájékoztató rendezvények szervezése, a 

sikeres és eredményes projektek bemutatása, a legjobb gyakorlatok ismertetése, átvételi 

lehetőségének biztosítása.  

o a megfelelő szintű és kompetenciájú háttér szolgáltatások kiépítésének elősegítése, 

együttműködések és szakmai kapcsolatok tematikus szervezése. 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 

 

Eszköz: Környezeti teljesítmény javítása teljes életcikluson keresztül 

Cél:  

A termékek általános környezeti teljesítményének teljes életciklusuk során történő javítása, a jobb termékek és 

termelési technológiák iránti kereslet előmozdítása és a megalapozott fogyasztói választás elősegítése. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a környezetbarát technológiák szélesebb körű elterjedésének elősegítése érdekében „zöld” 

közbeszerzés fejlesztése 

o ökocímkézés, a pénzügyi ösztönzők, önkéntes megállapodások támogatása 

o új technológiák környezeti szempontú piaci bevezetése. 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 
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3. PRIORITÁS: A FENNTARTHATÓ RÉGIÓFEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ INNOVÁCIÓK 

 

Eszköz: Agrár K+F+I infrastruktúra fejlesztése és tevékenységek diverzifikálása 

Cél: 

Az eszköz célja a régióban lévő, országos szinten is meghatározó agrár-kutatási potenciál fejlesztése, elsősorban a 

feltörekvő agrárágazatok, termékek és tevékenységének K+F+I infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o új termékek és mezőgazdasági termelési módok K+F infrastruktúrájának fejlesztése 

o a biomassza hasznosítás egyensúlyát (ipari és élelmezési célok összehangolása) biztosító K+F 

tevékenységek támogatása 

o termékek minőségének fejlesztése 

o komplex termelési láncok kialakítása 

Finanszírozás: ERFA, EMVA 

 

Eszköz: Living Lab rendszer kialakítása 

Cél:  

A nyílt innovációs laboratórium egy olyan közösségi munkateret biztosít elsősorban fiatalok számára, ahol egy 

speciális szektor keretén belül kifejleszthetik, kipróbálhatják ötleteiket. Ezek az ötletek részben koncepcionális 

szakaszban maradnak, részben prototípus készül belőlük.  

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a nyílt innovációs laboratórium infrastruktúrájának és az ott dolgozók széleskörű, 

multidiszciplináris szaktudásának fejlesztése 

o eredmény értékelési és támogatási rendszer kidolgozása 

o laboratóriumok piaci szolgáltatásainak fejlesztése 

Finanszírozás: ERFA, ESZA  
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Eszköz: Innocsekk finanszírozási rendszer kialakítása és működtetése 

Cél:  

Az eszköz célja a mikro és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások 

igénybevételére, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása. A nyertes 

pályázók az „Innocsekk”-at egy előzetesen akkreditált KFI szolgáltatónál használhatják fel, válthatják be. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o K+F szolgáltatás igénybevétele (pl. laboratóriumi mérések, technológiai vizsgálatok, 

tesztelések, stb.), 

o prototípus készítése 

o műszaki segítség igénybevétele, 

o szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevétele, 

o ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybevétele, 

o hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és formatervezési minta-oltalmi bejelentések; 

Finanszírozás: KTIA 

 

Eszköz: Öko-innovációs szolgáltatások fejlesztése 

Cél: 

Alapvető cél a kevesebb erőforrás felhasználására való törekvés támogatása. Konkrét cél a környezeti ártalmakat 

összességében csökkentő, új környezetvédelmi technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő 

szolgáltatási környezet kialakítása és működtetése. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a fenntarthatóbb termelési és fogyasztási minták kialakítását támogató szolgáltatások kialakítása 

o kiemelt támogatás a szennyvízben lévő értékes anyagok kinyerésére szolgáló folyamatok, a 

hatékonyabb élelmiszercsomagolás, az újrafeldolgozott hulladékból előállított építési anyagok, 

ökotermékek és új irányítási módszerek esetében 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 

 

Eszköz: Innováció népszerűsítése, tudatformálási programok 

Cél:  

Az eszköz célja, hogy olyan népszerűsítő tevékenységet támogasson, amely az innovatív szemléletmódot erősíti, 

illetve az eredmények széles körű megismerését támogatja. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o az innovációra való nyitottság és stratégiai gondolkodás képességeinek kialakítása,  

o a nemzetközi konferenciák és tanulmányutak szervezése, konferenciákon, tanulmányutakon 

való részvétel,  

o innovációs klub működtetése,  

o tudományos eredményeket bemutató kiállítások, mintaprojektek, tanulmányi versenyek, az 

innovációs tevékenységhez és annak feltétel-biztosításához kapcsolódó programok, média 

rendezvények támogatása,  

o az elismerést biztosító innovációs díjak  

Finanszírozás: ESZA, KTIA 
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Eszköz: Nemzetközi K+F+I projektfejlesztés 

Cél: 

Az intézkedés célja, hogy a nemzetközi innovációs együttműködési programok keretében olyan országos 

lefedettséget biztosító intézményrendszer és működési rendszer kerüljön kialakításra, amely lehetőséget biztosít a 

különböző európai innovációs és kutatási kezdeményezésekbe történő bekapcsolódásra (a programot nemzeti 

szinten koordináló Nemzeti Innovációs Hivatal és a területi lefedettséget biztosító regionális innovációs 

ügynökségek együttműködésében). 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és nonprofit szervezetek, 

valamint kis- és közép-vállalkozások részére szakmai támogatás nyújtása a Horizont 2020 

programokban való részvétel előkészítésére  

o az európai partnerségekhez való kapcsolódás költségeinek finanszírozása, úgymint tagsági 

díjak, utazási, szakértői költségek 

o a nemzeti technológiai platformok tevékenységének támogatása.  

Finanszírozás: KTIA, ESZA 

 

Eszköz: Külpiaci megjelenés támogatása 

Cél: 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatának folytatása a 2014-2020-as időszakban, a 

magyar kis- és középvállalkozások külpiaci projektjeinek megvalósítására.  

Lehetséges beavatkozási területek: 

o az eszköz kiemelten támogatja azokat a magyar mikro, kis- és középvállalkozásokat, amelyek 

magas magyar hozzáadott értéket jelentő termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, előnyt 

biztosítva a KFI tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek.  

o a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának növelése.  

o a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javító tevékenységek elvégzése. 

Finanszírozás: ESZA 

 

Eszköz: Helyi termékek termelési és értékesítési hálózatainak fejlesztése 

Cél: 

A fejlesztési eszköz célja, hogy a Közép-Dunántúlon jelentős gazdasági, kulturális, turisztikai értéket képviselő 

helyi termékek, tevékenységek, szolgáltatások együttműködés alapú fejlesztését, piaci bevezetését támogassa. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o érték kataszter rendszer kialakítása és működtetése 

o minősítési, branding rendszer kialakítását célzó együttműködések támogatása 

o komplex helyi termék kezdeményezések támogatása 

o helyi termékek közellátási rendszerbe történő integrációjának támogatása 

Finanszírozás: EMVA, ESZA 

 

Eszköz: Klaszterek fejlesztésének támogatása 

Cél: 

A régióban hatékonyan működő, elsősorban fejlődő és akkreditált innovációs klaszterek tevékenységének 

támogatása. Az eszköz ehhez kapcsolódóan a klaszterek együttműködését és közös fejlesztéseiket támogatja 
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kiemelten. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o az innovációs klasztereket összefogó, integráló szervezetek létrehozása, ehhez kapcsolódóan 

klaszter menedzsment kialakítása 

o a kommunikációs hálózatokhoz, vállalati adatbázisokhoz való hozzáférés, ezek kialakításának, 

létrehozásának, közös információs platform kialakításának, a klasztertagokkal együtt közös 

kutatási, fejlesztési tevékenység feltételeinek, közös szolgáltatások kialakításának biztosítása 

o közös technológiai fejlesztés, az ehhez szükséges tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés, 

irányítási- és minőségbiztosítási rendszerek kialakítása 

o klaszterek közötti együttműködések támogatása, metaklaszterekben való részvétel 

o kiválósági tevékenységek támogatása, labeling 

Finanszírozás: KTIA, ESZA, ERFA 
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4. PRIORITÁS: AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMI SZEMPONTJAINAK FEJLESZTÉSE 

 

Eszköz:  Oktatás/képzés K+F infrastruktúrájának igény alapú fejlesztése 

Cél: 

Az eszköz célja a felsőoktatási K+F kapacitások bővítése azért, hogy az innovációs szolgáltatásokra leginkább 

rászoruló mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatásának színvonala növekedjen, 

illetve az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati elemei közelítsenek egymáshoz.  

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a termelő és szolgáltató vállalatok részére könnyen elérhető, tudás intenzív szolgáltatói 

centrumok fejlesztése  

o a szolgáltató centrumok között hálózati rendszerek kialakítása, az elektronikus formában 

történő kapcsolódás feltételeinek megteremtése, új szolgáltatások beindítása.  

o akkreditált, speciális területek méréstechnikai feladatait ellátó mérőbázisok, laboratóriumok 

létrehozása, mérőeszközökkel való ellátása, speciális mérési feladatokat ellátó műszerek, 

szenzorok kifejlesztése 

Finanszírozás: ERFA 

 

Eszköz: Felsőoktatási és közfinanszírozású kutatóhelyi K+F tudásfejlesztés, egyedi tapasztalatcsere 

programok 

Cél:  

Az eszköz célja, hogy a személyes kapcsolatrendszer felvételéhez szükséges adatbázisok, technikai kapcsolatok 

létrehozásának feltételeit megteremtse, támogatva az egyéni és szervezeti tudás bővítését.  

Lehetséges beavatkozási területek: 

o rendezvények, szakmai kerekasztal megbeszélések, ismeretátadó találkozók, konferenciák 

szervezése, a szükséges adatbázisok nyilvánossá tétele  

o a kutató- és szakmai műhelyek, tudásközpontok, transzfer szervezetek számára az 

információkhoz hozzájutás infrastrukturális feltételeinek biztosítása 

o a saját tudományos eredmények, mérések biztonságos hálózati megosztása technikai 

feltételeinek biztosítása 

o csatlakozási pontok kialakítása és működtetése, amelyen keresztül a KKV szektor képviselői, az 

innovációs folyamatok résztvevői is hozzáférhetnek a szakmai adatbázisokhoz, tevékenységük, 

fejlesztéseik költséghatékonyabb biztosítása érdekében 

Finanszírozás: ERFA, ESZA 
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Eszköz:  Magasan képzett fiatal munkaerő támogatása, helyben tartása 

Cél:  

Az eszköz célja, hogy a fiatal, magasan kvalifikált munkaerőt a régióban tartsa, vonzza, meggátolva így az 

„agyelszívást” és a tudás intenzív, nagy hozzáadott értékkel bíró ágazatok recesszióját. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o a régió gazdasági igényeinek megfelelő oktatási bázis megerősítése, kutatói ösztöndíjak 

alapítása 

o kiválósági mentorprogram, mely során lehetőségek nyílnak már a képzés ideje alatt történő 

foglalkoztatásra 

o az oktatási intézmények és gazdasági szereplők hosszú távú együttműködéseinek támogatása 

o vállalatokon belüli továbbképzések támogatása, szervezése; inspiráló, kreativitást ösztönző 

környezet megteremtése 

o tapasztalatcsere program fiatal vállalkozók részére, inkubációs szolgáltatások fejlesztése 

Finanszírozás: ESZA, ERFA, KTIA 

 

Eszköz:  Regionális gazdaság és képzési kínálat összehangolásának támogatása 

Cél:  

Az eszköz célja, hogy a képzési rendszerek rugalmasságának fejlesztésén keresztül biztosítsa a munkaerő piaci 

igényekhez való gyors alkalmazkodást és a keresleti és kínálati oldali szereplők közötti információáramlás 

hatékonyságának növelését. 

Lehetséges beavatkozási területek: 

o közös képzési és oktatási programok kidolgozása és megvalósítása 

o vállalati-felsőoktatási hallgatói kiválósági programok, minősítési és értékelési rendszer 

kialakítása és működtetése 

o szakmai gyakorlati helyek regionális nyilvántartási rendszerének kialakítása 

o a középfokú szakmai oktatás rendszerének fejlesztése, a vállalati gyakorlati igényekhez való 

közelítése 

o a felsőfokú képzésben markánsabb szerepet biztosítása az innovációhoz, a K+F eredmények 

alkalmazásához kapcsolható közgazdasági-, menedzsment- és marketing módszerek, eljárások, 

oktatási rendszerbe történő bekapcsolásának 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 

 

Eszköz: Igény-alapú regionális közösségi szolgáltatásfejlesztés 

Cél: 

A szociális innováció lehetséges területeit az elmúlt időszak társadalmi és gazdasági átalakulásának 

következményei jelölik ki (globális gazdaság, helyi rendszerek változó szerepei, közösségi funkciók 

felértékelődése).  

A lehetséges beavatkozási területek:  

o a funkcionális alapon szerveződő kormányzási és igazgatási struktúrák helyi 

eszközrendszerének fejlesztése 

o a szociális gazdaság fejlesztése: új szociális vállalkozási formák támogatása; szociális 

inkubáció feltételrendszerének kialakítása 
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o a közösségi szolgáltatásfejlesztés elemeinek új módszerekkel történő fejlesztése: egészségügy, 

oktatás, szociális szolgáltatások összehangolása, szolgáltatási portfoliók harmonizálási 

módszerei 

o zöld és okos közösségek (Green Smart Community vagy Green Smart City) létrehozása és 

működtetése 

o zöld közbeszerzés és igényvezérelt beruházási rendszer támogatása 

Finanszírozás: ESZA, KTIA 

 

Eszköz: Ágazatközi foglalkoztatási platform fejlesztése 

Cél: 

Az eszköz célja, hogy a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásához szükséges hálózatok kialakítását és 

működését támogassa. 

A lehetséges beavatkozási területek:  

o szakmai szervezetek és vállalkozások részvételével regionális munkaerőpiaci monitoring 

hálózat kialakítása és működtetése 

o foglalkoztatás kereslet-kínálati adatbázis kialakítása és működtetése 

o hiányszakmák népszerűsítését szolgáló rendezvények; KKV nyílt napok lebonyolítása 

Finanszírozás: ESZA 

 

Eszköz: Regionális közösségi szolgáltatási együttműködések támogatása 

Cél: 

A szociális innovációhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése mellett az ilyen irányú, elsősorban régión belüli 

hálózatok kialakítása jelentős újdonságtartalommal és potenciális hozzáadott értékkel bír és különösen alkalmas a 

belső fejlettségi különbségeket oldó, befogadó fejlesztési modell erősítésére. 

A lehetséges beavatkozási területek: 

o szociális szövetkezetek létrehozása: célja a társadalom perifériáján lévő csoportok gazdasági, 

valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei 

kielégítésének elősegítése, ehhez kötődő új együttműködési módszerek alkalmazásával 

o szociális szakmaközi együttműködések létrehozása és ezen keresztül a szakmai kapacitások 

összekapcsolása, kiemelten új típusú szolgáltatások kialakítása céljából 

Finanszírozás: ESZA 

 

A Közép-Dunántúl RIS3 stratégiájának kiemelt programjai három, a régió számára különösen 

lényeges fejlesztési irányt foglalnak magukba. Minden kiemelt program több megfogalmazott 

fejlesztéspolitikai eszközhöz kapcsolódik, és a régióban meglévő legfontosabb igényekre, 

szükségletekre reagál. 
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KIEMELT PROGRAMOK 

 
1. TECHNOLÓGIA ÉS TUDÁSZTRANSZFER KÖZPONTOK PROGRAM 

 

A regionális vállalati igényfelmérések során, valamint a jelenlegi K+F adottságok ismeretében egyértelművé vált, 

hogy a régió innovációs kapacitásának megerősítéséhez és kiterjesztéséhez, a magasabb hozzáadott érték 

megjelenéséhez, és a helyi innovációs tevékenység ösztönzéséhez részben hiányoznak a megfelelő eszközök és 

infrastruktúra.  

A program célja, hogy rugalmas, gazdasági igényekhez igazodó innovációs szolgáltató funkciókat és háttér 

infrastruktúrát teremtsen, amely hatékonyan hozzájárul a Közép-dunántúli Régióban a versenyképesség 

erősítéséhez, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításához, induló tudásintenzív vállalkozások alapításához, 

a gazdaság és az oktatási-tudományos élet tudásteremtő és tudásalkalmazó képességének növeléséhez. 

A program specifikus céljai a következők: 

 Vonzó tér biztosítása kutatási és innovációs intézmények számára, amely  infrastrukturálisan 

lehetővé teszi a szellemi erőforrásának fejlődését, s az ehhez szükséges intézmények letelepítését.  

 A kutatás-fejlesztési tevékenység infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  

 A regionális klaszterek (mechatronika, elektronika, szoftveripar, logisztika, műanyagipar, 

élelmiszeripar) vállalatainak számára K+F és mérési szolgáltatások nyújtása.  

 A vállalati K+F részlegek számára fizikai elhelyezés és innovációs szolgáltatások biztosítása egy 

minden igényt kielégítő irodaépületben, ezáltal magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtése,  

 Technológiai inkubátorház létesítése, amely a high-tech iparágakban működő induló 

kisvállalkozások számára nyújt szolgáltatásokat.  

 A felsőoktatási K+F eredmények hasznosítási lehetőségeinek bővítése, szervezeti és szakmai 

keretek kialakítása és fenntartása 

2. MAGASAN KÉPZETT FIATALOK TÁMOGATÁSI PROGRAMJA 

 

A régióra jellemző természetes fogyás, és elvándorlási tendencia következtében az utóbbi 12 évben folyamatosan 

csökkent a Közép-dunántúli Régió népessége. Az elvándorlási hajlam természetesen a fiatal munkaerő körében a 

legdominánsabb, melynek megfékezése nem csak társadalmi, de gazdasági szempontból is kulcsfontosságú. 

A program célja, hogy a régió, a jelenleg működő tudás-, és élőmunka intenzív ágazatainak színvonalát képes 

legyen a jövőben is fenntartani, illetve fejleszteni. Ennek során nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatal, magasan 

kvalifikált munkaerő elvándorlásának megfékezésére, egy innovatív, versenyképes juttatásokat biztosító 

gazdasági háttér megteremtésével, melyek képesek kielégíteni a velük szemben támasztott igényeket. 

A program specifikus céljai a következők: 

 Vonzó tér biztosítása, megteremtése a potenciális munkaadók számára. Olyan támogatási rendszer, 

amely lehetővé teszi az előre tervezhetőséget a vállalatok számára. 

 A felsőoktatási intézmények és piaci szereplők közötti hosszú távú együttműködések elmélyítése, 

támogatási rendszerének megreformálása, mely biztosítaná az egyetemek/főiskolák kutatói számára a 

hosszú távú stabilitást. 

 Kutatói ösztöndíjak alapítása, mely során külföldi tanulmányutak tapasztalatait alkalmazhatnák saját 

K+F tevékenységük során. 

 K+F bázisok alapítása, spin-off támogatás 

 Az oktatás és a piaci igények közötti információáramlás megkönnyítése, új csatornák létrehozása, 

vendégoktatók támogatása 

 Az alkalmazottak számára továbbképzési lehetőségek biztosítása, elérve így a rendelkezésre álló 

munkaerő potenciáljának növelését, az élethosszig tartó tanulás szerepe.  

 

3. ZÖLD TECHNOLÓGIA PROGRAM 

 

A zöld technológiai beruházások nagy hangsúlyt kaphatnak a Közép-dunántúli Régió jövőképében, s erre már a 

jelen állapotok szerint is kedvező alapok kínálkoznak (bioenergia, megújuló energia, zöld közlekedés). Jelen 

vannak azok a piaci szereplők, melyek ilyen irányú fejlesztéseket kezdeményezhetnek a közeljövőben, 
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megkönnyítve így a piaci igényekhez, elvárásokhoz történő igazodást. 

A program célja, hogy olyan technológiai innovációkra kerüljön sor a régióban, melyek hozzájárulnak 

környezetünk fokozott megóvásához a piaci igények, és a foglalkoztatás fokozása mellett. 

A program specifikus céljai a következők: 

 A környezeti értékekben bővelkedő Közép-Dunántúl természeti értékeinek megőrzése. 

 A zöld közlekedés feltételeinek javítása, a jobb hálózati kapcsolatok kiépítésével, és az eredmények jobb 

kommunikálásával. 

 Zöld technológiai parkok létrehozása, a tradicionális energiahordozókról, illetve energiaellátó 

rendszerekről megújuló energiákra történő átállás adminisztratív akadályainak elhárítása, források 

biztosítása. 

 Laboratóriumok létrehozása, ahol a prototípusok tesztelésére lehetőség nyílik. 

 Környezetvédelmi oktatás szerepe már az oktatási rendszer legalacsonyabb szintjein is jelenjen meg. 

 Az oktatási rendszer, illetve tananyag megreformálása, hogy a nemzetközi trendeknek, és a 

fenntarthatóság eszméjének átadása biztosítva legyen.  

 A zöld technológiával foglalkozó klaszterek kiemelt támogatása, és ezzel összhangban az állami 

megrendelések számának fokozása. 

 A már működő jó gyakorlatokra építve, támogatási rendszer, pályázati lehetőségek kidolgozása 

 Ágazat független tevékenység támogatás, mely környezetterhelés csökkentéssel jár. 

 Hulladékgazdálkodási innovációk kiemelt támogatása. 
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5.2. Szakpolitikai illeszkedések 
 

A RIS3 készítése során a Nemzeti K+F+I Stratégia 2020 célrendszerével való koherencia biztosítása 

is lényeges szempont volt. A két stratégia célrendszerének összekapcsolódását foglalja össze a 

következő táblázat. 

  1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 

A1  

Képzés és 

tehetséggondozás 

Regionális innovációs 

projektfejlesztési 

platform és 

tudástranszfer hálózat 

fejlesztése     

Felsőoktatási és közfinanszírozású 

kutatóhelyi K+F tudás fejlesztés, 

egyedi tapasztalatcsere programok;  

Magasan képzett fiatal munkaerő 

támogatása, helyben tartása 

A2 

Nemzetközileg 

versenyképes K+F 

infrastruktúra   

Alkalmazott K+F 

tevékenység 

fejlesztése 

Agrár K+F+I 

infrastruktúra fejlesztése 

és tevékenységek 

diverzifikálása 

Oktatás/képzés K+F 

infrastruktúrájának igény alapú 

fejlesztése 

A3 

Kutatóhelyek erősítése   

Alkalmazott K+F 

tevékenység 

fejlesztése 

Living Labs rendszer 

kialakítása   

B2 

Decentralizált innovációs 

szolgáltatások bevezetése 

Regionális innovációs 

projektfejlesztési 

platform és 

tudástranszfer hálózat 

fejlesztése 

Tartalomszolgáltat

ási és kreatív 

iparági szolgáltatás 

fejlesztés 

Innováció népszerűsítése, 

tudatformálási 

programok;  

Öko-innovációs 

szolgáltatások 

Ágazatközi foglalkoztatási platform 

fejlesztése 

B4 

Társadalmi innovációs 

együttműködések 

felkarolása       

Igény-alapú regionális közösségi 

szolgáltatás fejlesztés;  

Regionális közösségi szolgáltatási 

együttműködések támogatása 

B5 

EU és nemzetközi 

pályázati részvétel és 

hálózati kapcsolódás   

Nemzetközi 

K+F+I 

hálózatokhoz való 

kapcsolódás 

támogatása 

Nemzetközi K+F+I 

projekt fejlesztés   

B6 

Hatékony hálózatokban 

működő gazdaság   

Környezeti 

teljesítmény 

javítása teljes 

életcikluson 

keresztül 

Klaszterek fejlesztésének 

támogatása 

Regionális gazdaság és képzési kínálat 

összehangolásának támogatása 

C1 

Start-up ökoszisztéma 

kialakítása 

Technológiai 

inkubáció fejlesztése 

Kockázati tőke 

finanszírozási 

eszközök 

fejlesztése 

Innocsekk finanszírozási 

rendszer kialakítása és 

működtetése   

C2 

Szellemi 

tulajdonvédelem 

könnyítése és gyorsítása 

Technológiai 

inkubáció fejlesztése 

Piaci igényekhez 

igazodó 

technológia és 

termékfejlesztés     

C3 

K+F iránti középvállalati 

igény megteremtése 

Termelési eszközök és 

technológiai színvonal 

fejlesztése 

Piaci igényekhez 

igazodó 

technológia és 

termékfejlesztés     

C4 

Hatékony külpiacra 

segítés     

Külpiaci megjelenés 

támogatása   

C7 

Egyre innovatívabb, 

diverzifikálódó beszállító 

KKV-k 

Térségi beszállítói 

hálózatok fejlesztése, 

vállalkozói alapú 

stratégiai 

együttműködések   

Helyi mezőgazdagási 

termelési és értékesítési 

hálózatok fejlesztése   
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A RIS3 stratégia készítése során szintén kiemelt fontosságú az eszközrendszer illesztése a három régióban lévő megye területfejlesztési stratégiájához. Ennek 

főbb elemei a következők. 

1. prioritás 

 

Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 

Ágazati kapcsolódás 
mezőgazdaság, fémalapanyag 

és fémfeldolgozás, 

gépgyártás, élelmiszeripar 

gép- és élelmiszeripar, vegyipar, 

turizmus, energetika, feldolgozóipar 

(barnamezős területekre fókuszálva) 

járműipar és ahhoz kapcsolódó gép- és 

elektronikai ipar 

Technológiai inkubáció fejlesztése 

ipari központok üzemeinek 

technológiai fejlesztése, 

korszerűsítése, telephely-

fejlesztések 

versenyképességének javítása 

több intézmény által közösen 

menedzselt szolgáltatások 

kialakítása, „Inkubátorház projekt” 

kidolgozása és megvalósítása Veszprém vállalkozói tudáspark 

Termelési eszközök és technológiai színvonal 

fejlesztése 

vállalkozások innovációs 

beruházásainak, a 

technológiai transzfernek és 

kutatás-fejlesztésnek 

ösztönzése 

gépberuházások ösztönzése, 

informatikai fejlesztések támogatása 

 

megyei és térségi gazdaságba 

hasznosulni és integrálódni képes K+F 

tevékenységek támogatása 

Regionális innovációs projektfejlesztési 

platform és tudástranszfer hálózat fejlesztése 

kutatási együttműködések 

bővítése, kutatói létszám 

emelése, Info-kommunikációs 

csatornák bővítése, 

innovatív kísérleti projektek 

támogatása 

Pannon Egyetem bázisán a megye 

stratégiai ágazataihoz kapcsolódó alap- 

és alkalmazott kutatási kapacitások 

megosztása, fejlesztése 
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Térségi beszállítói hálózatok fejlesztése, 

vállalkozói alapú stratégiai együttműködések 

vállalkozási klaszterek 

kialakítása, támogatása – 

mikro-, kis- és 

középvállalkozások beszállító 

hálózat 

kialakításának támogatása 

 „Beszállítói programok” 

kidolgozása, az ipari parkokba 

települt vállalkozások és a K+F 

tevékenységet folytatók 

együttműködésének ösztönzése 

értékmegörző, foglalkoztatást és 

gazdasági növekedést eredményező 

fejlődés támogatása 

2. prioritás 

 

Fejér Komárom-Esztergom Veszprém 

Ágazati preferenciák 

elektronika, üveggyártás, 

fémgyártás-és feldolgozás 

autógyártás, gépgyártás, logisztika, 

híradástechnika informatika és vegyipar 

Alkalmazott K+F tevékenység fejlesztése elektronikai K+F 

tevékenység  informatikai fejlesztések támogatása 

infokommunikációs technológiák és 

vegyipar K+F kapacitásainak 

fejlesztése 

Piaci igényekhez igazodó technológia és 

termékfejlesztés 

Energiahatékonyság javítása 

és a megújuló energia 

fokozott bevonása az energia 

ellátásba, hazai alternatív 

energia berendezések 

gyártása  vegyipari, és kohászati K+F 

Pannon Egyetem K+F bázisán 

elsősorban megújuló energetikai 

technológiák fejlesztése 

Kockázati tőke finanszírozási eszközök 

fejlesztése 

  

a megyei szintű támogatásokhoz és 

hitelekhez jutás egyszerűsítése, a 

kockázati tőke könnyebb elérhetősége  

(kedvező lízing konstrukciók)   

Tartalomszolgáltatási és kreatív iparági 

szolgáltatás fejlesztés 
E-gazdaságban részt vevő 

vállalkozások erősítése, IKT 

innovációk kiemelt 

 a várostérségek egyedi arculatokra és 

közös értékekre épülő megerősítése, 

E-szolgáltatások, szélessávú 

E-kereskedelem és E-szolgáltatások 

fejlesztése 
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támogatása hozzáférés, IKT készség fejlesztése 

Nemzetközi K+F+I hálózatokhoz való 

kapcsolódás támogatása 

Az Európai Duna 

Stratégiában rejlő turisztikai, 

kulturális, közlekedési és 

környezetvédelmi 

célkitűzésekhez való megyei 

kapcsolódás (projektek, 

kapcsolatépítés) 

határ menti együttműködések 

erősítése, összekötő kapocs 

vállalkozói együttműködések, 

klaszterek nemzetközi integrációja 

Környezeti teljesítmény javítása teljes 

életcikluson keresztül 

mezőgazdaság 

diverzifikációjának 

ösztönzése, természeti és 

kulturális értékek turisztikai 

vonzerővé alakítása 

 erőforrás-, és környezetgazdálkodás 

megalapozása, megújuló energetikai 

vertikum komplex fejlesztése, 

diverzifikált tájgazdálkodás 

fejlesztése 

különleges táji értékű területek 

megőrzése, illetve zöld technológiák 
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Végül lényegesnek tartjuk annak bemutatását, hogy a RIS3 hogyan illeszkedik az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájához. Ennek oka, hogy a 

régió északi és keleti területi is érintettek ennek megvalósításában. A következő táblázat RIS3 stratégia prioritásainak Duna Stratégiához való illeszkedését 

hivatott bemutatni, kiemelve azokat a kérdéseket, melyek mindkét stratégiában hangsúlyosan szerepelnek.  

  1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 

A Duna régió 

összekapcsolása a többi 

régióval 

a mobilitás és multimodalitás 

fejlesztése 

Térségi beszállítói hálózatok 

fejlesztése, vállalkozói alapú 

stratégiai együttműködések 
   

a fenntartható energia használatának 

fejlesztése 
 

Környezeti teljesítmény 

javítása teljes életcikluson 

keresztül 

Öko-innovációs 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 

a kultúra és az idegenforgalom, 

valamint az emberek egymással való 

kapcsolatteremtésének előmozdítás 
   

Felsőoktatási és 

közfinanszírozású 

kutatóhelyi K+F tudás 

fejlesztés, egyedi 

tapasztalatcsere 

programok 

Környezetvédelem a Duna 

régióban 

a vizek minőségének helyreállítsa és 

megőrzése 
  

Öko-innovációs 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 

környezeti kockázatok kezelése    
a biodiverzitás, a táj, valamint a 

levegő- és talajminőség megőrzése 
   

A jólét megteremtése a Duna 

régióban 

tudásalapú társadalom kialakítása a 

kutatás, oktatás és az információs 

technológiák segítségével 
  

Innováció 

népszerűsítése, 

tudatformálási 

programok 

Oktatás/képzés K+F 

infrastruktúrájának 

igény alapú fejlesztése 

a vállalkozások 

versenyképességének, beleértve a 

vállalkozások közötti regionális 

együttműködések (klaszterek) 

fejlesztésének támogatása 

 
Nemzetközi K+F+I 

hálózatokhoz való 

kapcsolódás támogatása 

Klaszterek 

fejlesztésének 

támogatása 
 

Külpiaci megjelenés 

támogatása 

az emberi erőforrásba és 

képességekbe való befektetés 
   

Magasan képzett fiatal 

munkaerő támogatása, 

helyben tartása 
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A Duna régió megerősítése 

intézményrendszer kibővítése és az 

intézményi együttműködés 

megerősítése 
   

Felsőoktatási és 

közfinanszírozású 

kutatóhelyi K+F tudás 

fejlesztés, egyedi 

tapasztalatcsere 

programok 
a biztonság javítása, a súlyos 

bűncselekmények és a szervezett 

bűnözés jelentette kihívásokkal való 

megküzdés közös munkával 
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A RIS3 további kapcsolódó dokumentumokkal való illeszkedése a következő
1
: 

  

A Közép-Dunántúl gazdasági 

teljesítményét meghatározó 

iparágainak innováció 

orientált fejlesztése 

Feltörekvő 

iparágak innováció 

orientált 

fejlesztése 

A fenntartható 

régiófejlesztést 

támogató 

innovációk 

Az innováció társadalmi 

szempontjainak fejlesztése 
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1 Európa 2020 stratégia: 1. Intelligens növekedés; 2. Fenntartható növekedés; 3. Befogadó növekedés; Innovatív Unió 

zászlóshajó: 1. Az európai tudásbázis erősítése; 2. Az új ötletek piacra vezetése; 3. A regionális és társadalmi jólét 

maximalizálása; 4. Összefogás az áttörésekért; 5. Nemzetközi együttműködés; Horizont 2020: 1. Kiváló tudomány; 2. Ipari 

vezető szerep; 3. Társadalmi kihívások; Nemzeti Reform Program: 1. a 20-64 éves népességre vonatkozó foglalkoztatási 

ráta 75 százalékra növelése; 2. a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8 százalékra 

növelése; 3. a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6 százalékra növelése; 10 

százalékos energiamegtakarítás elérése; az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 2005. évi szinthez képest; 4. a felsőfokú vagy annak megfelelő 

végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra növelése a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem 

részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentése a 18-24 éves 

népességen belül;  5. a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának 5 százalékpontos 

csökkentése. „Befektetés a jövőbe” Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020: 1. Nemzetközileg 

versenyképes tudásbázisok; 2. Intenzíven tudásáramlás; 3. Hatékony tudásfelhasználás  

Megjegyzés: : koherencia a prioritások között; : kiemelkedő mértékű koherencia a prioritások között 
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6. Monitorozás és értékelés 

A Közép-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégájának monitoring rendszere és indikátorai a többi 

magyarországi régióval összehangolva, egységes felépítésben kerültek kialakításra. Az egységes 

indikátor rendszert a Nemzeti Innovációs Hivatal dolgozta ki. 

A RIS3 monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges indikátorok a következő három 

főcsoportba sorolhatók: 

- Kontextus indikátorok, amelyek az ország többi régiójához, az országos vagy az EU- átlaghoz 

képesti értéket jelent. Feladata, hogy mérje és leírja az adott régió erősségeit és gyengeségeit, 

információval szolgáljon a társadalmi és a gazdasági jellemzőről annak érdekében, hogy 

megértsük a többi régióhoz viszonyított állapotot. A kontextus indikátorok alkalmasak arra, 

hogy a régiós potenciálokat és kitörési pontokat azonosítani lehessen. Fontos különbség a 

kontextus és eredmény, teljesítmény indikátorok között, hogy az előbbi nem feltétlenül 

rendelhető stratégiai intézkedéshez. 

- Output vagy teljesítmény indikátorok, amelyek a stratégia érdekében megvalósuló 

tevékenységek szempontjából fontosak. Az output indikátorok tehát az elvégzett 

tevékenységek "termékeit" veszik figyelembe. Ezek azonban nem a program tényleges céljai, 

hanem a stratégiában kitűzött célok megvalósulásának eszközei. 

- Eredmény (outcome) indikátorok, a stratégiai intézkedéseinek azonnali közvetlen hatásaira 

vonatkoznak. Az egyes akcióknak a kívánt eredményhez képesti előrehaladását mérik. 

 

Az indikátorok megválasztásánál figyelembe kell venni megbízhatóságot és az adatok elérhetőségét. 

Az elérendő célok szempontjából olyan mutatók használata a célravezető, amelyek idősorosan 

rendelkezésre állnak, statisztikailag validálhatók és megfelelnek a nemzetközi módszertani 

útmutatásoknak. A jó indikátornak egységes és elfogadott az értelmezése, indokolt a felhasználása az 

adott intézkedés szempontjából, amelynek monitorozására törekszünk. A monitoring akkor tud igazán 

jól felhasználható információt adni a programok sikerességéről, ha az indikátorok minél 

közvetlenebbül kapcsolódnak egyes intézkedésekhez.  

Az itt megadott teljesítmény és eredmény indikátorokhoz 2020.as céldátummal célértékeket 

rendeltünk. Ezzel szemben a kontextus indikátorok tájékozató jellegűek, azokhoz célértéket nem 

rendeltünk. Ennek oka, hogy az ilyen mutatók értéke több (illetve komplex) társadalmi-

gazdasági jelenség hatására is változhat – mindkét irányba, tehát a RIS3 keretében 

megbízhatóan nem tervezhető. 
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6.1. Kontextus indikátorok 
 

  Indikátor Indikátor 

jellege (1: HR; 

2: 

infrastruktúra) 

Regionális 

adatok 

1 GDP/fő vásárlóerő-paritáson (PPP euró), 2010 1 13 725 

2 Élő munka termelékenysége (GDP (millió 

Forint)/foglalkoztatottak ezer fő), 2010 

1 5 879 

3 Migrációs mérleg (ezer fő), 2001. február 1. – 2011. október 1. 

között 

1 

7 

4 K+F területén dolgozó kutató-fejlesztők száma a 

foglalkoztatottak arányában, 2011 

1 0.43% 

5 Vállalati K+F területén dolgozó kutató-fejlesztők száma a 

foglalkoztatottak arányában, 2011 

1 0.25% 

6 Vállalati K+F kutatóhelyek száma, 2011 2 119 

7 Egy teljes állású kutatóra eső K+F ráfordítások (millió 

forintban), 2011 

2 13.90 

8 FP7 Elnyert támogatási összeg (millió euró), 2007-2013 február 

végéig 

2 

8.58 

9 FP7 Támogatási szerződések száma (db), 2007-2013 február 

végéig 

2 

55 

10 Tudomány és technológia emberi erőforrás mutató (TéTEE) az 

aktív népesség arányában, 2011  

1 

27.5 

11 Tudomány és technológia emberi erőforrás oktatás mutató 

(TéTEE - oktatás) az aktív népesség arányában, 2011  

1 

17.8 

12 Tudásintenzív feldolgozóipari vállalatoknál dolgozók száma a 

feldolgozóipari foglalkoztatottak arányában, 2011 

1 

49.0 

13 Tudásintenzív szolgáltató vállalatoknál dolgozók száma a 

szolgáltató szektorban foglalkoztatottak arányában, 2011  

1 

49.4 

14 Felsőoktatási intézmények oktatóinak száma, 2011 1 1 248 

15 Phd/DLA tudományos fokozatot, címet szerzettek száma 2009-

2011 között, éves átlag 

1 

57 

16 KFI tevékenységet végző ipari parkok száma, 2012 2 8 

17 Akkreditált innovációs klaszterek száma, 2012 2 4 

18 Akkreditált innovációs klaszterek tagjainak száma, 2012 2 141 

20 Regional Innovation Scoreboard 2012 a technológiai innovatív 

vállalatok arányából képzett regionális normált indexe 

2 

0.14 

21 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál történt szabadalmi 

bejelentések száma 2011-2012 éves átlaga egymillió főre vetítve 

- 41.9 

22 Európai Szabadalmi Hivatalhoz történt szabadalmi 

bejelentések száma 2007-2009 éves átlaga egymillió főre vetítve 

- 

7.15 

23 1000 főre jutó vezetékes internet előfizetés, 2010 2 378 
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6.2. Eredmény és teljesítmény indikátorok 
 

 Indikátor neve Bázisérték 

mérési 

dátuma 

Bázisérték Célérték 

(2020) 

1 K+F területén dolgozó kutató-fejlesztők száma 2011 1 918 2015 
2 Vállalati K+F területén dolgozó kutató-fejlesztők 

száma 2011 1 112 1170 
3 K+F kutatóhelyek száma 2011 195 214 
4 Teljes K+F ráfordítás (millió Ft) 2011 18 637 19941 
5 Kutatás és technológiai innovációs alap pályázatain 

elnyert összeg (millió forintban) 
2008-2001, 

éves átlag 1 532 2145 
6 Kutatás és technológiai innovációs alap nyertes 

pályázóinak száma  
2008-2011, 

éves átlag 278 332 
7 GOP és AIK K+F releváns pályázatian elnyert 

összeg (millió forintban) 
2008-2011, 

éves átlag 5 693 6831 
8 GOP és AIK K+F releváns pályázatain nyertes 

pályázók száma  
2008-2011, 

éves átlag 236 271 
9 Felsőoktatás és vállalati szféra közötti 

kooperációval beadott pályázatok aránya (%) 
2008-2011, 

éves átlag 10.52 17 
10 Tudomány és technológia emberi erőforrás mutató 

(TéTEE), ezer fő 2011 164 169 
11 Tudomány és technológia emberi erőforrás oktatás 

mutató (TéTEE - oktatás), ezer fő 2011 116 122 
12 Tudásintenzív feldolgozóipari vállalatoknál 

dolgozók száma, ezer fő 2011 70 81 
13 Tudásintenzív szolgáltató vállalatoknál dolgozók 

száma, ezer fő 2011 118 134 
14 PhD/DLA tudományos fokozatot, címet szerzettek 

száma  

2009-2011, 

éves átlag 57 69 
15 KFI tevékenységet végző ipari parkok száma 2012 8 11 
16 Akkreditált innovációs klaszterek száma 2012 4 7 
17 Akkreditált innovációs klaszterek tagjainak száma 2012 141 169 
18 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál történt 

szabadalmi bejelentések száma 
2011-2012, 

éves átlag 45.7 52.5 
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Melléklet 

Szakértői interjúk összegzése 

 

Miben, mely szakterületeken, ágazatokban látja a régió erősségeit, illetve lehetőségeit?  

A kutatási eredmények hasznosulása a társadalomtudományok terén nem igazán valósul meg. Ennek 

legfőbb oka, hogy kevés a kapcsolat az ilyen típusú felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek, 

valamint az érintett szereplők között (pl. akik hasznosíthatnák ezeket az eredményeket, azok az 

önkormányzatok, vállalkozások, szakmai szervezetek, pl. a kamarák) és közvetett módos a lakosság 

érdekképviseletét ellátó civil szervezeti szektor tagjai. 

Egyéb területeken láthatjuk a kutatási eredmények hasznosulását, pl. mezőgazdaság (Martonvásári 

kutatóintézet), ipar egyes területei (mérnöki fejlesztések, Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi 

Központja, Dunaújvárosi Főiskola, illetve a természettudományok, élettudományok és a mérnöki 

tudományok területén megvalósuló kutatások esetén. 

Erősségek: 

 Informatika 

 Élelmiszeripar 

 Logisztika 

 Vegyipar 

Gépipar: erős nagyvállalati jelenlét, meghatározó a külföldi tőke szerepe, és a KKV szektor 

orientációja is megfigyelhető ebbe az irányba (járműalkatrész gyártás) 

Idegenforgalom: széles az idegenforgalmi attrakciók köre a régióban, erre lehetne építeni. 

Oktatás, tanácsadás, minőségügy: jól használható erőforrás a jövőben a felsőoktatási intézményi 

kapacitás és az akadémiai szféra jelenléte, együttműködéseik fejlesztésével igazi erősséggé válhat a 

régióban ez az ágazat. 

Ezek azok az erősségek, amelyek adottságként vannak jelen, ilyen például az idegenforgalmi ágazatok 

meghatározó vonzerők, természeti és táji adottságok köre. 

De ilyen a meglévő épített környezeti adottságok szempontja is, vagy a történelmi múlt. 

 a gazdasági szerkezet 

 a külföldi tőke jelenléte 

 intézményi szervezeti struktúra 

 

 vállalati struktúra 
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 tapasztalati tudás 

 együttműködési hajlandóság 

Mely területeken lát gyengeségeket, felszámolandó hiányosságokat, illetve hol jelennek meg 

régiót érintő veszélyek? 

 Mindenképpen gyengeségnek tekinthető a régión belüli társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségeket, melyek természetesen összefüggnek egymással. 

 Egyes térségekben gyengeség a külföldi tőke jelenlétére építő gazdasági szerkezet, mely igen 

törékeny. 

 Gyengeség az ágazati szemléletben gondolkodás, és az, hogy az egyes ágazatok tervei, 

eredményei nincsenek összefüggésben és nincsenek összhangban. 

 Gyengeség a projekt szemlélet is, vagyis nem a tervezést követi a projekt, hanem a 

lehetőségek szerint valósítanak meg projekteket, amire éppen lehetőség van. 

 Gyengeség, hogy a KKV szektor nagyon sok napi problémával küzd, nem kooperálnak 

egymással és nagyjából senkivel (persze vannak erre üdítő kivételek), kevés az információjuk, 

erőtlenek, és nehezen húzzák így a régió gazdaságát. A következő tervezési időszakban 

tervezett forrás allokáció, mely döntő részben a gazdaságfejlesztésre irányul, kérdés, hogy tud-

e allokálódni ebben a szektorban. 

 A regionális klaszter együttműködéseket regionális szervezetek nem ösztönzik. 

 A régió ipari lehetőségeihez mérten kevéssé fejlett felsőoktatási / és kutatási háttér a régióban. 

 Visszaesett a belső kereslet (pl.: építőipar) 

Milyennek látja a régió innovációs, együttműködési kapcsolatait más régiókkal, a határon 

átnyúló, európai partnerekkel? 

Néhány szakmai szervezet KDRFÜ, KDRIÜ, KPRF Zrt, Kamarák esetleg, melyek törekszenek arra, 

hogy nemzetközi projekteken keresztül egyrészt elhozzák a jó gyakorlatokat a régióba, tapasztalatokat 

szerezzenek, másrészt a régió hírét is vigyék magukkal. Ebben a felsőoktatási intézményeknek és a 

kutatóintézeteknek nagyobb szerepet kellene vállalniuk. 

Ami gond, hogy a szakmai szervezetek nemzetközi projekt tapasztalatai nem kellően hasznosulnak, 

bár az utóbbi 1-2 évben ebben pozitív tendenciák figyelhetők meg.  

Meg tudná fogalmazni egy mondatban a régió jövőképét 2020-ig? 

2020-ra a régiónk az ország egyik legfejlettebb gyártási és kutatási központja, elsősorban nagy 

hozzáadott értékű termelésre alapozva. A régióban több elismert, nemzetközileg is versenyképes  

 

műszaki felsőoktatási intézmény igyekszik a termelő cégek szakemberekre vonatkozó igényét 

kielégíteni. Mindezek mellett a régió világszínvonalú kutatóműhelyeiből újabb és újabb értékes 
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fejlesztések / innovációs megoldások kerülnek ki. Az erős helyi gazdaságra alapozva virágzik a 

kulturális élet, az életszínvonal pedig az európai átlagot meghaladja. 

Milyen fejlesztési prioritásokat tart fontosnak? 

 Fejlesszük az innovációs hálózati együttműködéseket, klasztereket, a kutatás-vállalkozás 

együttműködési kapcsolatait 

 A már bizonyított KKV-k piaci megjelenésében és a K+F eredmények hasznosításában 

megtett fejlesztések a régió gazdasági mutatóiban közvetlenül realizálódnak. 

 Különböző iparági klaszterek együttműködése 

Milyen területeken látja fontosnak a fejlesztési szakpolitikai eszközök alkalmazását, 

beavatkozási intézkedések (pl. pályázatok) kezdeményezését? 

 Innovációs klaszterek fejlesztése 

 Innováció ösztönző üzleti környezet kialakítása és megerősítése a kkv-k számára 

 Egyetemek, kutató központok és vállalatok közötti kooperáció erősítése 

 Társadalmi innováció ösztönzése 

 Vonzó regionális kutatási infrastruktúra, kompetencia és kiválósági központok, valamint 

tudományos parkok meghonosítása, megerősítése 

 Egyetemek, kutató központok és vállalatok közötti kooperáció erősítése 

 Nemzetköziesítés elősegítése, határokon átnyúló, európai partnerségek ösztönzése 

 Pénzügyi eszközök (financial engineering instruments) 

 Társadalmi innováció ösztönzése 

Értékelje a régió fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat (pl. GOP, ROP-ok, KTIA stb.)! 

Változóak. A GOP, ROP célirányosak, de a központi kiírás bürokratikus, illetve az elszámolás 

kedvezőtlen. A TÁMOP-os pályázatok többségének hozadéka nulla. Óriási a különbség a kiírások 

között. 

A pályázati forrásoknak alapvetően kiszámíthatónak, és mindenekelőtt tervezhetőnek kell lenniük. A 

rövid beadási határidők, az elhúzódó döntési-, szerződéskötési-, támogatáslehívási folyamatok a 

források hasznosulását veszélyeztetik, akadályozzák. Az elérhető konstrukciók céljai jók, a 

támogatható szervezetek köre és a támogatási intenzitások nem megfelelőek. Komoly eltérésekkel 

találkozhatunk régiók között is, mely szintén nem szerencsés a pályázók oldaláról. Hiányoznak a 

kisebb költségvetésű, kizárólag hazai finanszírozású projektek is. Alulról jövő kezdeményezések 

kellenének, és az azokból kifejlesztett pályázati kiírások, mely hatékonyabban szolgálhatnák a régió 

fejlődését. 

 

A régió fejlesztésére rendelkezésre álló források (pl. ERFA, ESZA, KTIA stb.) irányultságát, 

pályázati céljait, jellemzőit hogyan javasolja módosítani a jövőben?  
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Elsősorban a nemzetközi klaszter együttműködések és közös beruházások fejlesztésére indokolt lenne 

a klaszterek támogatásának visszaállítása. Az Akkreditált Innovációs Klaszterek már bizonyított 

eredményei indokolják a további fejlesztéseket. 

Értékelje a régió fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározó és menedzselő rendszer 

működését.  

A regionális fejlesztési és innovációs ügynökségekkel való szakmai együttműködés segítő és 

előremutató. 

Kiket lát fontosnak bevonni a régió stratégiájának meghatározásába és a rendelkezésre álló 

források felhasználásának irányításába? 

 RIÜ 

 RFÜ 

 Kamarák 

 Önkormányzatok 

 Fentiek kombinációja, éspedig: 

A stratégia kialakításába a legszélesebb kört kell bevonni. A felsoroltak mellett érdekesek lehetnek a 

MJV önkormányzatok, és a vállalkozások. Nagyon fontos lenne, legalább klaszter, vagy nagyvállalat, 

vagy érdekképviseleti szinten bevonni a vállalkozásokat.  

 


