
 

Az Észak-Magyarországi 
Régió Innovációs 

Stratégiája 
2013. 

 

 

 

- munkaanyag - 

  

 



2 
 

 

Tartalomjegyzék 
 

1. Helyzetelemzés ................................................................................................................................ 3 

1.1. A régió gazdasági jellemzői ..................................................................................................... 3 

1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető jellemzői .................................. 12 

1.3. A régió innovációs rendszerének jellemzői, innovációs szereplők a régióban (tudásbázis, 

vállalatok, hídképzők, klaszterek, innovációs finanszírozó intézmények), illetve más érdekeltek (pl. 

kamarák) ............................................................................................................................................ 20 

1.4. A régió vállalkozási struktúrája .............................................................................................. 45 

1.5. Eddigi innovációs eredmények bemutatása .......................................................................... 49 

1.5.1. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ...................................................................... 49 

1.5.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv .................................................................................. 51 

1.5.3. Új Széchenyi Terv ........................................................................................................... 53 

1.5.4. Szellemi tulajdon védelem ............................................................................................ 54 

1.5.5. Regionális Innovációs Díj ............................................................................................... 55 

1.5.6. Start-Up vállalkozások ................................................................................................... 56 

1.6. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok ..................................................................................... 57 

1.7. Régión belüli innovációs szempontból fontos térségi helyzet egyenetlenségek, problémák 

bemutatása ........................................................................................................................................ 73 

1.8. Régió hazai és Európai Unión belüli pozicionálása ................................................................ 73 

1.9. Régión kívüli tudás és gyakorlat befogadási készségek felmérése, értékelése ..................... 80 

1.10. Együttműködési lehetőségek feltárása ............................................................................. 81 

1.11. A helyzetelemzésben feltártak összefoglalása SWOT táblázatban ................................... 82 

2. Irányítási struktúra ........................................................................................................................ 91 

3. A régió jövőképe .......................................................................................................................... 102 

4. Fejlesztési prioritások .................................................................................................................. 110 

5. Szakpolitikai eszközök ................................................................................................................. 113 

6. Monitorozás és értékelés ............................................................................................................ 123 

 

  



3 
 

1. Helyzetelemzés 

1.1.  A régió gazdasági jellemzői 

 

Az alábbi ábra szemlélteti az Európai Unió egyes régióiban előállított bruttó hazai termék értékét. 

Észak-Magyarországon 2009-ben a GDP értéke 6 778 millió euró volt, amely az európai átlag  15,86%-

a.  

 

… ábra: Bruttó hazai termék értéke az Európai Unió régióiban (millió euró, 2009.) 
Forrás: Eurostat 

 

2010-ben a hazánkban az előállított bruttó hazai termék értéke 26 748 milliárd forint volt.  A … ábra 

bruttó hazai termék régiók szerinti megoszlását mutatja. 2010-ben Észak-Magyarországon a GDP 

értéke 1,947 milliárd Ft volt, amely az országos GDP 7,28%-a.  
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… ábra: A bruttó hazai termék (GDP) megoszlása az ország régiói szerint, 2010. 
Forrás: KSH 

 
Az észak-magyarországi régió GDP-jének megyék közötti megoszlását a … ábra mutatja. A régióban 

előállított bruttó hazai termék 58,06%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, 29,46%-a Heves 

megyéből, 12,48%-a Nógrád megyéből származik.  

 

 

… ábra: A bruttó hazai termék megyék közötti megoszlása az észak-magyarországi régióban, 2010. 
Forrás: KSH 
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Az egy főre jutó GDP értéke Észak-Magyarországon 2009-ben 9300 euró volt, amely az EU átlag  40%-

a, a rendelkezésre álló 274 régió adatai közül a rangsorban a 266. volt. A legjobban teljesítő régiók 

(Belső-London, Luxemburg, Brüsszel) esetében ez az érték 52500 és 78000 euró között volt. 

 

…ábra: Az egy főre jutó GDP értéke az Európai Unió átlagához viszonyítva (%, 2009.) 
Forrás: Eurostat 

 
Az egy főre jutó GDP értékét a … ábra szemlélteti. 2010-ben Észak-Magyarországon az egy főre jutó 

bruttó hazai termék értéke 1,620 millió forint volt, amely az országos átlag 60,5%-a volt.   
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… ábra: Az egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft, 2010.) 
Forrás: KSH 

 
Régiónkban az egy főre jutó GDP értéke 2010-ben Heves megyében volt a legmagasabb (1 852 ezer 

Ft). Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 641 ezer forint, Nógrád megyében 1 195 Ft volt, amely 

országos szinten a legalacsonyabb érték.  

 

… ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék Észak-Magyarországon (ezer Ft, 2010.) 
Forrás: KSH 

  

1 620 

1 690 

1 723 

1 810 

2 319 

2 519 

2675 

4 479 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 

Észak-Magyarország 

Észak-Alföld 

Dél-Alföld 

Dél-Dunántúl 

Közép-Dunántúl 

Nyugat-Dunántúl 

Átlag 

Közép-Magyarország 

1 195 

1 641 

1 852 

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 

Nógrád 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Heves 



7 
 

Ágazati 
kód 

Gazdasági ág BAZ Heves Nógrád Összesen 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 35 631 21 398 8 038 65 067 

B,C,D,E Ipar 330 956 181 583 54 001 566 540 

C Ebből: feldolgozóipar 250 761 123 066 46 509 420 336 

F Építőipar 49 979 24 451 11 674 86 104 

G,H,I Kereskedelem; szállítás, raktározás; szálláshely-
szolgáltatás és vendéglátás 

144 726 76 661 34 757 256 144 

J Információ, kommunikáció 17 737 5 676 1 179 24 592 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 21 031 10 900 4 813 36 744 

L Ingatlanügyletek 68 407 42 995 17 484 128 886 

M,N Szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív és 
szolgáltatást támogató tevékenység 

45 887 20 907 12 801 79 595 

O,P,Q Közigazgatás, védelem; oktatás; humán-
egészségügyi és szociális ellátás 

218 504 84 143 55 260 357 907 

R,S,T,U Művészet és szabad idő; egyéb szolgáltatások 27 771 13 628 6 088 47 487 

Összesen  1 211 390 605 408 252 604 2 069 402 

 
… táblázat: A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerint Észak-Magyarországon (millió Ft, 

2010.) 
Forrás: KSH 

 
A bruttó hozzáadott érték (kibocsátás – folyó termelő-felhasználás) Észak-Magyarországon 2010-ben 

2069 milliárd forint volt, amelyből 1211 milliárd (58,5%) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 605 

milliárd (29,3%) Heves megyében, 253 milliárd (12,2%) Nógrád megyében keletkezett.  

Gazdasági ágakat tekintve az ipar (elsősorban a feldolgozóipar), a közigazgatás-oktatás-egészségügyi 

ellátás, illetve a kereskedelem-szállítás-raktározás-vendéglátás iparágak voltak kiemelkedőek.  

 

A … ábra mutatja az európai régiók foglalkoztatási arányait a 15-64 év közötti népesség esetében. 

2011-ben az átlagos foglalkoztatási ráta 63,93% volt, azonban az érték egyes régiókban a 80%-ot is 

meghaladta. Hazánk régiói közül még a legjobban teljesítő Közép-Magyarország is az európai átlag 

alatt maradt.  
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… ábra: Foglalkoztatási arány az európai régiókban (%, 2011.) 
Forrás: Eurostat 

 
Magyarországon a foglalkoztatottak száma 2011-ben 3 millió 812 ezer fő volt. Az átlagos 

foglalkoztatási ráta 49,7% volt, ami jelentősen elmaradt az EU átlagtól (63,93%). A foglalkoztatási 

helyzet mind a régiók, mind a megyék tekintetében jelentősen differenciált, ezt szemlélteti a … ábra. 

Hazánkban Észak-Magyarországon a legalacsonyabb a foglalkoztatási arány, 2011-ben 42,9% volt.  
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… ábra: Magyarország régióinak foglalkoztatási rátája (2011., %) 
Forrás: KSH 

 
Megyék szerinti bontásban a KSH adatai szerint Észak-Magyarországon Heves megyében a 

legmagasabb (46,1%) a foglalkoztatási arány, ez 3,6%-kal marad el az országos átlagtól.  Nógrád 

megyében 2011-ben mindössze 39,6% volt a foglalkoztatási ráta, amely érték országos szinten is a 

legalacsonyabb volt.  

 

Az európai régiókban a munkanélküliségi ráta alakulását a … ábra mutatja. 2011-ben az átlagos 

munkanélküliségi arány 9,18% volt.  

Magyarországon két régióban (Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország) ettől alacsonyabb volt a 

munkanélküliségi ráta. Hazánk munkanélküliségi adatait a … ábra szemlélteti.  
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… ábra: Munkanélküliségi ráta az európai régiókban (%, 2011.) 
Forrás: Eurostat 

 

A munkanélküliség Észak-Magyarországon 2011-ben 16,7% volt, amely jelentősen magasabb az 

országos átlagnál (10,9%). Megyei bontásban megvizsgálva Heves megye helyzete a legkedvezőbb a 

régióban (13%), míg Nógrád megyében a legmagasabb a munkanélküliség (18,7%).  

A legnagyobb munkanélküliségi arány a képzetlen és alacsonyan képzett munkaerő körében volt. 

Észak-Magyarországon a munkanélküliek 39,1%-a általános iskolai, vagy annál alacsonyabb 

végzettséggel rendelkezik. A felsőfokú végzettségűek a munkanélküliek 8%-át tették ki.  
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… ábra: A munkanélküliek megoszlása képzettség szerint Észak-Magyarországon (%, 2011.) 
Forrás: KSH 
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1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető jellemzői 

 

A … ábra mutatja kutatás-fejlesztési kiadásokat a bruttó hazai termék arányában kifejezve. 2009-ben 

az átlagos kutatás-fejlesztési kiadás Európában 1,6% volt a GDP-hez viszonyítva, míg Észak-

Magyarországon 0,63%.  

 
… ábra: K+F kiadások (GERD) a bruttó hazai termék arányában (%, 2009.) 

Forrás: Eurostat 
 
2011-ben hazánkban a kutatás-fejlesztési ráfordítások értéke 336,5 milliárd Ft volt. A K+F 

beruházások értéke 37,9 milliárd forint, a K+F költségek értéke 293,1 milliárd forint volt.   
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… ábra: Kutatás-fejlesztési ráfordítások (millió Ft, 2011.) 
Forrás: KSH 

A kutatás-fejlesztési ráfordítások értéke Észak-Magyarországon 2011-ben összesen 11,6 milliárd 

forint volt, amely az országos érték 3,44%-a. A K+F beruházások értéke 2011-ben 1,5 milliárd forint 

volt, amely a hazai kutatás-fejlesztési beruházás 4,05%-a.  
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… ábra: Kutatás-fejlesztési ráfordítások Észak-Magyarországon (2011., millió Ft) 
Forrás: KSH 

 

A régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb a kutatás-fejlesztési ráfordítás 

aránya, az összes régiós ráfordítás 61,94%-a. 

A kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a GDP-hez viszonyítva Magyarországon 2011-ben 1,17% volt. 

Észak-Magyarországon átlagosan 0,58% volt a K+F ráfordítások értéke, a legmagasabb Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében (0,63%). 

 

… ábra: A kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a GDP-hez viszonyítva 
Forrás: KSH 
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… ábra: Kutató-fejlesztő helyek száma Magyarországon (2011.) 
Forrás: KSH 

 
Magyarországon 2011-ben 3000 kutatóhely működött, a legtöbb a közép-magyarországi régióban. 

Észak-Magyarországon 196 kutatóhely volt, ez az országos érték 6,5%-a.  

Észak-Magyarországon a kutatóhelyek 60%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (117), 35%-a Heves 

megyében (68), 5%-a Nógrád megyében (11) található.  

 

… ábra: Kutató-fejlesztő helyek Észak-Magyarországon (2011.) 
Forrás: KSH 
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A kutatók arányát az összes foglalkoztatott arányához viszonyítva a … ábra szemlélteti. Észak-

Magyarországon a kutatók aránya 2010-ben 0,25%, míg az európai átlag 0,65% volt.  

 

… ábra: Kutatók aránya az összes foglalkoztatott százalékában (%) 
Forrás: Eurostat 

 

A … ábra mutatja kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak létszámát. 2011-ben 55 386 fő dolgozott 

ezen a területen. Észak-Magyarországon 2 634 fő K+F foglalkoztatott volt, amely az országos érték 

4,76%-a.  
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… ábra: K+F foglalkoztatottak száma régiónként (2011.) 
Forrás: KSH 

 
Észak-Magyarországon az összes K+F területen foglalkoztatott 69,17%-a, 1822 fő kutató-

fejlesztőként, 30,83%, 308 fő kutatás-fejlesztési segédszemélyzetként dolgozott. 

Régiónkban a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak 57,86%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

található. A számított, teljes munkaidőre vetített K+F foglalkoztatás szintén itt volt a legmagasabb. 

Nógrád megye rendelkezik – országos szinten is – a legalacsonyabb K+F létszámmal.  

 

… ábra: K+F foglalkoztatottak Észak-Magyarországon (fő, 2011.) 
Forrás: KSH 
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… ábra: Egymillió lakosra jutó, az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott szabadalmak száma 
Forrás: Eurostat 

 

2009-ben az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott száma egymillió lakosra vetítve Észak-

Magyarországon 2,25 szabadalom volt, amely messze elmarad az európai átlagtól (42,63 

szabadalom). A legjobban teljesítő régiókban (elsősorban osztrák, német régiók) 200 fölött volt a 

benyújtott szabadalmak száma.  
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… ábra: Egymillió lakosra jutó benyújtott szabadalmak száma (2010.) 
Forrás: OECD 

 

A … ábra mutatja a 2010-ben Magyarországon benyújtott szabadalmak számát egymillió lakosra 

vetítve. Észak-Magyarországon egymillió lakosra 8,7 benyújtott szabadalom jut. 
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1.3. A régió innovációs rendszerének jellemzői, innovációs szereplők a régióban 

(tudásbázis, vállalatok, hídképzők, klaszterek, innovációs finanszírozó 

intézmények), illetve más érdekeltek (pl. kamarák) 

 
 

 

A regionális innovációs rendszer a régióban megtalálható innovációs szervezetek és intézmények 

összességét, valamint a közöttük kialakuló, különböző típusú kapcsolatrendszereket foglalja magába. 

Az Észak-Magyarországi Régió innovációs rendszerét a Regionális Innovációs Ügynökség 

létrehozásának időpontjában1 szemléletesen az alábbi ábra mutatja: 
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51. ábra: Az Észak-Magyarországi régió innovációs rendszerének logikai modellje 

Forrás: Kocziszky (2004) 

 

A különböző régiókban létrehozott innovációs ügynökségek tevékenységük első időszakában a 

régiójukra korlátozottan fejtették ki tevékenységüket, a régiók közötti interregionális kapcsolatok 

kiépítésére való törekvés igénye minimális volt, a szervezetek saját kereteik kialakításával, a régiós 

szereplőkkel való elfogadtatással voltak elfoglalva. Ebben a folyamatban lényeges változást hozott a 

2008. évi átrendeződés, amely kapcsán a módosuló működési stratégiák a korábbi eseti jelleg helyett 

tényleges, és formális keretek közötti interregionális kapcsolatok kiépítését is hangsúlyos célként 

                                                           
1
 A szervezet 2005. évtől kezdett el formálisan működni. 
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kezelték. Formálisan létrejött a RIÜNET, a Regionális Innovációs Ügynökségek és az NKTH által 

működtetett hálózat.  

Jelenleg a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a 303/2010. (XII. 23.) kormányrendelet értelmében a 

Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerve, mely az NKTH utódjaként a 

Regionális Innovációs Ügynökségek szakmai irányító szerve lett. 

A Regionális Fejlesztési Ügynökség mellett a kistérségi fejlesztési társulások feladatkörét a megyei 

önkormányzatok vették át az innovációs feladatokat érintő területeken. 

A hazai innovációt támogató intézményrendszer alapvetően két csoportba sorolható: az egyik 

csoportba sorolhatjuk a vállalkozások fejlesztését támogató szervezeteket, melyek lehetnek többek 

között az államigazgatás és a különböző érdekcsoportok képviselőiből álló szervezetek, 

minisztériumok, kamarák, vállalkozásfejlesztési központok, műszaki fejlesztést, 

kereskedelemfejlesztést támogató szervezetek, pénzügyi támogatást nyújtó intézmények, a 

munkaadók, illetve a munkavállalók érdekegyeztető szervezeti, továbbá különböző civil szervezetek, 

valamint szakmai szövetségek, stb. 

A másik csoportba a fejlesztési és innovációs szolgáltatást nyújtó intézményrendszerhez, elsősorban 

az akadémiai intézetek, műszaki egyetemek és főiskolák kutatóhelyei, alapítványi formában működő 

kutatóintézetek, ipari kutatóintézetek, technológiai transzfert segítő intézményhálózatok, vállalati 

kutatóintézetek, valamint különleges fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mérnökirodák, 

stb. tartoznak. 

K+F intézmények 

A kutató-fejlesztő intézet önálló jogi személy, amelynek alaptevékenysége a kutatás, kísérleti 

fejlesztés, és tevékenységében a K+F túlnyomó hányadot képvisel. A kutatás-fejlesztési 

szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer fogalomkörébe tartoznak az akadémiai intézetek, a 

felsőoktatási intézmények – egyetemek és főiskolák – kutatóhelyei, az alapítványi formában működő, 

illetve nem alapítványi formában létrehozott ipari kutatóintézetek, valamint a költségvetési 

forrásokból nem részesülő vállalati kutatóintézetek, fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, 

mérnökirodák. 

Az innováció tekintetében meghatározó szerepe van az Észak-magyarországi régióban működő 

tudományos és kutató intézeteknek, melyek közül az alábbiak emelhetők ki: 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete (Miskolc) 
1993-as alapítása óta a régió elismert K+F intézményévé vált. Küldetése a piaci jegyeket hordozó K+F 
tevékenység hazai megerősítése a környezettechnológia, a szerkezetek biztonságos üzemeltetése, az 
informatika, a logisztika, az újrahasznosítás, a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
elterjesztése, a mechatronika, az új és tiszta technológiák meghonosítása, az innováció 
társadalmasítása, a vidékfejlesztés és hatékony termelési módszerek bevezetése területén.  

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet (Miskolc) 2006-
ban alakult meg  orosz-magyar kormányközi megállapodás keretében a hazai nanotechnológiai 
kutatások kiterjesztésére és a hasznosítható eredmények gyártásba vitelére. Az orosz 
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társintézmények mellett a hazai nanotechnológiai műhelyekkel (MTA intézetei és egyetemi 
kutatócsoportok) működik szorosan együtt. 
Főbb szakmai erősségek: Nano-diszperzió, Nano-kompozit, Nano-alakítás, Nano-metrológia, Nano-
elektronika, Nano-medicina.  
A működés hatékonyságának biztosítása érdekében napirendre tűzték a két miskolci kutató intézet 
összevonását, melynek megvalósítása jelenleg is folyik. 
 
Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete (Eger) feladata a szőlőtermesztés biológiai alapjainak 

megőrzése és továbbfejlesztése, valamint új agrotechnikai eljárások kifejlesztése a hegyvidéki kötött 

talajú szőlőültetvények használatára. Az Intézet mai kutatási profilja a II. világháború után alakult ki, 

amikor a borvidéknek legjobban megfelelő szőlőfajták kiválasztása mellett feladatul kapta az új 

rezisztens szőlőfajták nemesítését, klónszelekciós és Vitis vinifera nemesítésekkel új, nagyobb 

hozamú, korábbi érésű fajták előállítását, minősítését és elterjesztését. Ezen feladatuk megvalósítása 

során elért eredményeik nemcsak a hazai szőlőtermesztés köztudatába és gyakorlatába ment át, 

hanem határainkon túl is elismerést váltott ki. Az ökológiai szőlőtermesztés, az eredetvédelem, az 

aromakutatásban, és a szőlőélettan területén  itt folyó kutatások ma is meghatározó részét képezik a 

hazai kutatásnak. 

Szakképző, továbbképző intézmények 

A tudásalapú társadalom és a gyorsan változó gazdasági környezet kihívásainak való megfelelésben a 

humán-infrastruktúra fejlesztés meghatározó szerepet játszik. Elsődleges cél a kutatási és oktatási 

humán-infrastruktúra fejlesztés, a képzési kínálat átalakítása és fejlesztése a munkaerő piaci 

igényeknek és a társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelően mind a köz- és a felsőoktatásban 

illetve a gyakorlati képzés színvonalának emelése. 

Az elmúlt évtizedben a gazdasági kihívásoknak megfelelően a hagyományos iskolarendszeren kívül 

számos üzleti alapon működő, iskolarendszeren kívüli oktatási intézmény alakult hazánkban, így 

régiónkban is mely intézmények a képzési formák széles skáláját nyújtják, a szakképzéstől (az állam 

által elismert (OKJ) szakképesítést adó képzés) egészen a graduális képzésig, az aktuális piaci 

igényekhez igazodva. 

A magyar iskolarendszer szakképző intézményei: 

- szakmunkásképző intézmények 

- szakközépiskolák 

- felsőfokú szakképző intézmények 

- egyetemek és főiskolák graduális karai 

- posztgraduális és doktori képzés 

- iskolarendszeren kívüli oktatási intézmények 

A szakképzési rendszerbe a 1214/2010. (X.12.) kormányhatározat értelmében a Kereskedelmi és 

Iparkamarák is bekapcsolódtak, így a rendszer duálissá vált, ami egy jobban piacvezérelt képzési 

rendszert jelent. 

Az Észak-magyarországi regionális innovációs rendszer tudásteremtésben meghatározó szereplői a 

felsőoktatási intézmények, illetve a kereteik között kialakított tudásközpontok, illetve a kutató 

intézetek. 

A régió meghatározó multidiszciplináris felsőoktatási intézménye a Miskolci Egyetem, melynek 

tanszékei szerteágazó kutatómunkát folytatnak a természettudományok, a műszaki tudományok, a 
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társadalomtudományok, a bölcsészettudományok és a művészetek területén, különböző 

tudományágakban, alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket egyaránt 

végezve. A kutatási tevékenység kisebb részben költségvetési, nagyobb részben pályázati forrásokból 

finanszírozott és szorosan kapcsolódik a doktori iskolákban folyó munkához.  

A kutatómunka szervezeti keretei sokrétűek és azok is jól példázzák az igényekhez és a 

körülményekhez való igazodás képességét. A kialakított – egymástól nagyon eltérő súlyú és erejű, 

illetve kutatót foglalkoztató (részleteket lásd később) – formációk a következők: 

 Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet (AKKI, a korábbi akadémiai intézet jogutódja); 

 Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 

 Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ (MeAKKK), mely 
szervezet elérte a támogatási időszak végét, így formálisan megszűnve, tevékenységeinek 
egy részét az egyetem által alapított UNY-SYS Kft. társaságnak adta át; 

 Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ (IMKKK); 

 UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., 

 Technológia és Tudástranszfer Központ; 

 FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft., 

 Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont (MLR-RET); 

 Innovációs és Technológia Transzfer Centrum (ITTC); 

 tanszéki és MTA kutatóhelyek. 
 

Az AKKI, a kooperációs kutatóközpontok, a MLR-RET a pályázati támogatásaihoz jelentős, 

összességében közvetlen vállalkozói forrást tudott társítani.  

Az egyetem vezető szerepet tölt be a régió kutatási és technológiai fejlődésében. Az elmúlt 

időszakban számos innováció-intenzív kis- és nagyvállalat jelent meg a városban és a régióban, 

kutatási kapcsolatot keresve az Egyetemmel; a csúcstechnológiával dolgozó multinacionális vállalatok 

az Egyetem kutatás-fejlesztési és akadémiai hátterére is alapozták és alapozzák tevékenységüket 

(például Prec Cast, Electrolux, Bosch). A vállalatok, kutatóintézetek és az egyetem együttműködését 

mutatja az is, hogy az évek során kihelyezett tanszékek jöttek létre: Nanotechnológiai Intézeti 

Kihelyezett Tanszék (2007.), Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék, Minőségügyi Intézeti 

Kihelyezett Tanszék (1994.), Vegyipari Technológiai (Borsodchem) Kihelyezett Intézeti Tanszék 

(2008.), Petrolkémiai Technológiai (TVK) Kihelyezett Intézeti Tanszék (2009.), Robert Bosch 

Mechatronikai Tanszék (2005.). Az egyetem a régió felemelkedéséhez integráltságával, kutatási-

fejlesztési és módszertani alkotó készségével, a korszerű megoldások implementálásával 

(infrastruktúra, szakképzési módszertan, gyakorlati alkalmazások), továbbá elérhetőségével és 

rendelkezésre állásával járul hozzá. Az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok 

Egyesületével (IPE) 2012-ben kötött az egyetem együttműködési szerződést, mely szintén az 

intézmény innovációban betöltött szerepét erősíti. 

A Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) az Észak-Magyarországi régió meghatározó jelentőségű 

tudáscentruma. Tudásszolgáltatásai: agrár és közgazdasági felsőoktatási, felnőttképzési programok 

(kb. 15 ezer hallgatóval), pályázatos és megbízásos K+F feladatok, egyéb szolgáltatási bevételek. 

Kiemelkedő K+F területek: környezetvédelem, termesztéstechnológia, állattenyésztés, agrárműszaki 

fejlesztések, vidékfejlesztés, agrárökonómia, szervezéstudományok. A Főiskolán működik az MTA 

Észak-Magyarországi Ökoenergetikai és Környezetipari társult kutató csoportja, a Fleischmann Rudolf 
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Kutatóintézet. A Főiskolán kiterjedt hálózati gazdasági és regionális kutatások folynak. Ehhez 

kapcsolódik a Bioenergetikai Innovációs Klaszter - regionális tudáscentrum kialakítása, mellyel céljuk 

olyan innovációs centrum és arra épülő klaszter működtetése, amely kutató-fejlesztő-szolgáltató 

tevékenységével segíti a térségben és országosan is meglevő szellemi - infrastrukturális erőforrások 

kiaknázását a biomassza energetikai célú előállítása, hasznosítása területén. A korszerű eljárások 

kidolgozása, alkalmazása és adaptációja révén tevékenyen hozzá tudnak járulni az innovatív 

megoldások elterjesztéséhez. Ennek során az innovációs és megvalósítási elemek integrálásával 

megteremtik a biomassza energetikai projektek rendszerszerű feltételeit. 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola (Eger) Észak-Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye 

közel 9000 hallgatót valamint 260 főállású oktatót tart számon. A főiskolai tudományos kutatások 

alapvetően két nagy részre oszthatók: a szaktudományi alapkutatások, és a részben ennek 

eredményeként is felhasználható alkalmazott kutatások. Az alapkutatások helyszínei a biológiai, 

földrajztudományi, matematikai, történelemtudományi, nyelv- és irodalomtudományi, továbbá 

filozófiai kutató műhelyek. Az alkalmazott kutatások szakterületei közül kiemelhetők a gazdasági, 

gazdaságföldrajzi, napenergia-hasznosítási, táj- és környezetvédelmi, élelmiszeranalitikai területek. 

Bekapcsolódtak a nemzeti kutatási és fejlesztési programokba, a régió igényeinek megfelelően részt 

vesznek azokban az alkalmazott (pl. boranalitikai, élelmiszeranalitikai, talaj- és vízvizsgálati) 

kutatásokban, melyek regionális igényeket és a térség piaci szereplői által megfogalmazott 

feladatokat hivatottak megoldani, ezzel is kapcsolódva a térség innovációs kultúrájának 

fejlesztéséhez. Ezt hatékonyan támogatja az intézmény országosan is elismert médiainformatikai 

infrastruktúrája és szakértelme (pl. saját, folyamatosan üzemeltetett kábeltévés csatornája van a 

főiskolának komplett digitális stúdióval), valamint a marketing terén meglévő humánerőforrás. A 

2006-ban alakult EGERFOOD Regionális Tudásközpont fontos szerepet játszik az Innovációs Stratégia 

megvalósításában, a tudásközpontok körül kialakuló szakmakultúrák és klaszterek segítésében, a 

KKV-k K+F és innovációs képességének fejlesztésében. A Főiskola célja az, hogy a régióban folyó 

élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységeket összehangolja, ezek volumenét növelje, és a gazdasági 

szféra szereplői számára is értékes eredmények szolgáltatásával járuljon hozzá a hazánkban 

előállított élelmiszerek versenyképességének növeléséhez. A regionális tudásközpont missziója az, 

hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola infrastruktúrájára is építve olyan országos jelentőségű 

élelmiszerbiztonsági kutatás-fejlesztéssel foglalkozó centrumot hozzon létre, mely az integrált 

élelmiszerbiztonsági kutatások, valamint technológiai K+F révén nemzetközi tekintetben is innovatív 

tevékenységet végez számos új magyar terméket és szabadalmat hozva létre. 

Bár nem önálló felsőoktatási intézmény, de meg kell említenünk a Budapesti Gazdasági Főiskola 

Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának Salgótarjáni Intézetét. 2000. január 1-jén hozta létre a 

Parlament a Budapesti Gazdasági Főiskolát (BGF), amely jelenleg több mint 58 ezer hallgatójával az 

ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának 

Salgótarjáni Intézete 1972-ben alakult, ahol jelenleg 500 nappali és 100 levelező tagozatos hallgató 

vesz részt az oktatásban.  

A főiskola alapvető célja, hogy korszerű ismeretek birtokában lévő számviteli, pénzügyi és 
informatikai szakembereket bocsásson az üzleti élet és az intézmények rendelkezésére. Napjainkban 
a különböző társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek erősen függnek a pénzügyi és számviteli 
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információs rendszertől. Az e téren dolgozó közgazdászoktól elvárják, hogy angolul vagy németül 
beszéljenek és rendelkezzenek megfelelő számítástechnikai tudással is. 
 

Szakmai szervezetek 

A szakmai szervezetek fő célkitűzése, hogy a magyar gazdaság, a versenyszféra, és tudomány 

szereplőinek legszélesebb bevonásával egy széleskörű információs bázison alapuló professzionális 

érdekképviseleti munka valósuljon meg. 

A szűkebb tudományterületen működő szakmai vagy tudományos szervezeteket a Műszaki és 

Természettudományi Egyesületek szövetsége fogja össze. A szakmai egyesületek jelentős 

tevékenységet végeznek az innovációs folyamatokban, a tudás és technológia transzfer területén. 

 

Érdekképviseleti szervezetek 

Az érdekképviseleti szervezetek és gazdasági kamarák legfontosabb feladata az innováció területén, 

hogy a piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel, 

javaslatokkal, megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésével, jogi- számviteli, közgazdasági-, adó- és 

egyéb tanácsadással, érdekképviselettel hatékonyan segítsék tagjaikat, a gazdasági élet szereplőit. 

Az innovációs folyamatok vizsgálatának szempontjából érdekképviseleti szervezetek alatt kizárólag a 

munkaadói érdekeket képviselő szervezeteket értjük. Ezek a következők: 

- kamarák 
- munkaadói közösségek, szervezetek 

Ide sorolandók a Kereskedelmi és Iparkamarák, a Regionális Munkaadói Gazdasági Közösség, a 

Gyáriparosok Szövetségének megyei és regionális szervezetei. 

Vállalkozásfejlesztő szervezetek 

A KKV-k gazdasági életben betöltött szerepének megfelelően és annak erősítése érdekében számos 

támogató szervezet működik és foglalkozik ország- és Európa szerte a KKV politikák által 

megfogalmazott programok és célok megvalósításával, segítségnyújtással és 

információszolgáltatással. Számos európai hálózat jött létre, (EIC (European Information Centre), ITD 

(Investment Trade Development, melynek feladatait a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) vette át 2011-től)) 

melyek tagjai több régiót átölelően ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálják az egyes 

vállalkozásoknak, nagyban hozzájárulva a legtöbb KKV számára problémás kapcsolatteremtési és 

partnerkeresési feladatokhoz kiterjedt hálózatuk és adatbázisuk segítségével. Emellett működnek 

országos, regionális és megyei szervezetek is, mint fejlesztési ügynökségek, vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, melyek az EU prioritásokkal összhangban a hazai prioritásoknak és vállalkozói 

igényeknek megfelelően alakítják szolgáltatásaikat. 

E szervezetek tevékenységének középpontjában a befektetés-ösztönzés, kereskedelemfejlesztés, az 

információszolgáltatás és tanácsadás, valamint a pályázati menedzsment feladatok állnak. 

Általános szolgáltatásaik: 
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a) befektetés ösztönzés 
a. általános jogi, adózási, pénzügyi stb. információk a befektetési környezetről 
b. partnerkeresés és közvetítés 
c. telephelykeresés külföldi befektetésekhez 
d. zöldmezős beruházások és vegyesvállalatok beruházási döntéseinek előkészítése 
e. vállalati profilok nyilvántartása és ismertetése 
f. részvétel az ipari parkok hasznosításában 
g. regionális projektek menedzselése 
h. településmarketing szemináriumok önkormányzatoknak 
i. tanácsadás 

b) kereskedelemfejlesztés 
a. export és importlehetőségek közvetítése magyar vállalatoknak 
b. külkereskedelmi partnerkeresés és közvetítés 
c. magyar vállalatok külföldi vásárokon és kiállításokon való részvételének támogatása 
d. kis- és középvállalatok külpiaci megjelenésének elősegítése 

c) ügyfélszolgálat és tanácsadás 
a. tanácsadás külkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben 
b. általános tanácsadás a befektetések jogi- adminisztratív környezetéről 
c. piaci lehetőségek közvetítése, külföldi tenderfelhívások, export-import 

megkeresések, beszállítói partnerek közvetítése 
 

Innovációt segítő szervezetek 

Az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek körébe minden olyan piaci és nem piaci szereplő 

beletartozik, amelynek célja a kis- és középvállalkozások innovációs teljesítményének javítása 

valamilyen szolgáltatás által, mely szolgáltatás keretében vagy saját tudását nyújtja, vagy tudás 

transzfert hajt végre. Tág értelemben tehát valamennyi vállalkozásfejlesztéssel, illetve 

gazdaságfejlesztéssel foglalkozó intézmény és szervezet e kategóriába sorolható. Szűken értelmezve 

azonban kifejezetten csak a valamilyen innováció, technológia, tudás közvetítését, az azzal 

rendelkező kínálati és az azt igénylő keresleti oldal közötti kapcsolatok megteremtését 

szolgáltatásaival elősegíteni képes kört foglalja magába. 

A különböző formák, a szerepvállalások és a központi támogatás eltérő mértéke és módja alapján 

igen széles, változatos skálája alakult ki ezeknek a szervezeteknek, s ezért definiálásuk, 

rendszerezésük is nehézségekbe ütközik, jelen összefoglaló nem is kívánja ennek feladatát teljes 

körűen felvállalni. A változatos formában és tartalommal kialakult innovációs és technológia 

transzfer, illetve diffúziós szervezetek közös jellemzője az alábbiak szerint foglalható össze. 

- a tudomány és a gazdaság kapcsolatainak szorosabbra fűzése 

- a vállalkozásfejlesztés segítése 

- szolgáltatások biztosítása a vállalkozók számára a saját, vagy közvetített műszaki 

tudományos, technológiai, menedzsment, gazdasági, know-how, innovációs, szakmai 

ismeret, megoldás, módszer átadása érdekében. 

 

Az innovációt segítő szervezetek ismertetését a fentiek alapján az alábbi csoportok szerint 

ismertetjük: 
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Inkubátor házak 

Az üzleti inkubáció gondolata Európában az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején jelent meg, 
szoros összefüggésben a fordista és posztfordista ciklus közti átmenettel. Az Egyesült Államokban az 
első inkubátornak nevezhető intézmény alapítását 1959-re teszik (Batavia), de elterjedésük itt is az 
1970-es és az 1980-as években történt. Ezt az időszakot a világ fejlett országaiban a klasszikus 
nagyipar válsága jellemezte, amelyet szerkezetátalakítás-orientált regionális fejlesztési stratégiákkal 
igyekeztek orvosolni. Az erősen iparosodott térségeknek a klasszikus ipar hanyatlásával egy időben 
jelentős munkanélküliséggel kellett szembenézniük.  
A korai „tradicionális” vagy „első generációs” inkubátor jellegű intézmények elsődleges céljává így az 
új munkahelyek létrehozása, tágabb értelemben a lokális gazdasági környezet élénkítése vált. 
Angliában az 1970-es években indított irányított szolgáltatások (managed workspace) program, az 
üzleti inkubáció közvetlen elődjének vagy akár a tradicionális modell első válfajának is tekinthető. 
Ezen intézmények elsősorban a munkanélkülivé vált embereket próbálták vállalatalapításra 
ösztönözni, és az induló kisvállalkozásoknak tanácsadáson kívül működési teret is biztosítottak.  
Az irányított szolgáltatások mellett az 1970-es években már nagyszámban jelen levő 
vállalkozásfejlesztő ügynökségek tevékenysége hatott az inkubátorok klasszikus koncepciójának 
létrejöttére. 
 
A tradicionális modell lényege tehát a munkahely-teremtés, mint elsődleges cél, amelynek 
végrehajtása során nem a kis- és középvállalkozások egy adott (iparági vagy technológiai) csoportjára 
koncentrálnak. Az eredeti célrendszer a mai napig fennmaradt, de komplexebbé vált, többek között 
számos innováció politikai céllal is kiegészült.  
A második generációs vagy specializált inkubátorok már jellemzően valamely konkrét iparág vagy 

technológia kisvállalkozóira összpontosítanak. Célcsoportjuk tehát a növekedésre képes 

vállalkozások. Ezen vállalkozások támogatásának fontosságát nemcsak a munkahelyteremtés, hanem 

az innovációs folyamatban elfoglalt helyük adja.2 

Mind Magyarországon, mind az EU-ban az innováció kulcsszerephez juttatása feltételezi a szabályozó 

rendszer egyszerűsítését, az oktatási rendszer hangsúlyos szerepét, a vállalkozói szellem segítését, 

pénzügyi támogatást, az üzletfejlesztési szolgáltatásokat, valamint az innovatív üzleti infrastruktúrák 

támogatását. Mindezek mellett szintén jellemzővé vált, hogy az ágazati szintű irányítási rendszerekről 

áttolódott a gazdaságpolitikai hangsúly a regionális kezdeményezésen alapuló fejlesztési törekvések 

felé. Ezen két célrendszer, azaz az innováció kisvállalati ösztönzésének és a regionális fejlesztési 

kezdeményezések keresztmetszetében jöttek létre a különféle fókuszú inkubátorházak, melyek a 

vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési, majd legújabban az innovációs stratégia kiemelt elemei 

lettek nemzetközileg is. Céljuk, hogy hangsúlyozzák a kkv-k gazdaságban és foglalkoztatásban 

betöltött fontos szerepét, és hogy segítsék a kezdő vállalkozások felfutását.  

Az üzleti inkubáció, néhány megközelítést az alábbiakban mutatjuk be, felhasználva azon definíciós 

elemeket, melyek az elmúlt évek alatt alakultak ki. 

„Az üzleti inkubáció egy vállalkozásfejlesztési stratégia, melynek célja új vállalkozások alakulásának, 

fejlődésének és túlélésének segítése egy közösségen belül. Ennek megfelelően az inkubációs program 

a potenciális, új és meglévő kezdőnek tekinthető vállalkozásokat célozza meg, választja ki, majd 

összegyűjti őket egy létesítménybe, az inkubátorházba. Sikerüket azáltal is erősíti, hogy széles körű 

üzleti támogatói szolgáltatásokat nyújt számukra, majd éretté válásuk után elindítja őket független, 
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 Bajmócy Zoltán: Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben, Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. 
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önálló útjukon” 3. Ebből a definícióból az tűnik ki, hogy az inkubálás lényegében magába foglalja a 

fizikai elhelyezést is. Ezzel szemben az European Business Network (EBN) fogalma alapján nem 

felétlenül szükséges az inkubátornak telephelyet is biztosítania, ilyen esetben virtuális 

inkubátorházakról beszélünk  

Ezzel összhangban fogalmazta meg a nagy britanniai inkubátorházak szövetsége (UK Business 

Incubation)4 az üzleti inkubálás lényegét, mely szerint „az üzleti célú inkubáció egy sajátos és 

rugalmas kombinációja az üzletfejlesztésnek, infrastruktúrának és szakembereknek, mely a 

kisvállalkozásokat a kezdeti éveikben vagy jelentős átalakulásuk során támogatja, és a növekedésben 

segíti őket.” 

Dobák (2003) meghatározása szerint: „A vállalkozói inkubátorház olyan telepszerűen létesített ipari, 

szolgáltató és helyenként kereskedelmi létesítmények együttese, amely a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok 

előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket”. Feladata, hogy 

olyan erőforrásokkal lássa el a holdudvarába tartozó kis- és középvállalkozókat, amelyek javítják 

sikerük esélyeit. 5 

A fenti definíciók alapján az inkubátorház tehát egy olyan – többnyire non-profit - szervezet, mely 

más kezdő vállalkozásoknak nyújt különböző szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy azok gyorsan 

és sikeresen léphessenek a piacra. Ezen szolgáltatások különböző szinteken és értékekben vannak 

jelen, nagyban függenek a vállalkozói igényektől és a szervezeti lehetőségektől. 

Az inkubációt három egymástól elkülöníthető szakaszra lehet bontani. 

1. Inkubáció előtti (Pre-incubation) tevékenységek mindazon támogatásokat foglalják 
magukban, mely során egy potenciális vállalkozót segítenek ötletének, üzleti modelljének és 
tervének kidolgozásában, melyhez igény szerint képzést, és személyes támogatást, 
tanácsadást nyújt az inkubátor. 
- Potenciális vállalkozások szelekciója az ötletek értékelése révén,  
- Piaci igények vizsgálata a termék és/vagy szolgáltatás újdonságtartalmának ismeretében 
- Üzleti modellezés és tervezés 
- A vállalkozó személyiségének, együttműködési készségének értékelése. 
Ezeket a szervezeteket hívják angol szaknyelven Germinator-nak, vagy Csíráztatónak. 

2. Az inkubáció (Incubation) folyamata a vállalkozás indulásától az expanzióig tart, amely 
jellemzően 3-5 évet vesz, vagy vehet igénybe. Ez alatt az idő alatt biztonsággal kiderül, hogy 
életképes-e a vállalkozás, megszerezte-e a szükséges piaci, management, finanszírozási és 
egyéb specifikus ismeretet az önálló működéshez. A legfontosabb elemei a következők: 

-  Fizikai elhelyezés biztosítása 
-  Finanszírozás megoldása,  
-  Piacszerzés és fejlesztés 
-  Partnerkeresés 
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 Rustam Lalkaka: Technology business incubators to help build an innovation-based economy, Journal of 
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SEED Alapítvány, VISZ. 2003.
 



29 
 

-  Szabadalom megszerzése 
-  Képzés 
-  Szakértői hálózat kiépítése 

3. Inkubáció utáni (Post-incubation) tevékenységek már döntően az érettség szakaszába jutott 
vállalkozások támogatását jelentik, akik elhagyják az inkubátorházat és saját lábra állnak. 
Ilyenkor jellemzően inkább innováció fejlesztésben lehet az inkubátorház a segítségükre, 
innovatív lehetőségek felkutatása és meghatározása révén, illetve egyéb szaktanácsadásban. 
Jellemzően ezeket az inkubátorházakat hívják angol szaknyelven Accelerator-nek, vagy 
katalizátornak. 

 

A vázolt feladatokat ellátó intézmények elnevezése igen változatos. Egyeseket inkubátorháznak, 

másokat innovációs központnak, vállalkozói központnak, technológiai központnak, vállalkozók 

házának hívnak, de mindegyik - a helyi sajátosságok által generált szükségszerűségeknek megfelelve - 

alapvetően a mikro- és kisvállalkozások számára nyújt szolgáltatásokat. Az inkubált vállalkozásoknak 

3-5 év alatt kell eljutniuk egy olyan érettségi szintre, amikor önállóan, az inkubátor segítsége nélkül 

is élet- és versenyképesek. Bár a folyamat testreszabott, felállítható egy általános séma az ötlettől 

majd annak megvalósításán keresztül a termék, technológia piacra viteléig. 6 

Az inkubációt nyújtó szervezetek formai megoldásai létesítményüket és technológiai - szolgáltatási 

fókuszukat tekintve is igen heterogén képet mutat. Az alábbi működési formákra találtunk hazai és 

nemzetközi példákat: 

- Pre-inkubátorok az inkubáció előtti tevékenységekben támogatják a vállalkozókat. 
Szakértelmet és szükség esetén fizikai elhelyezést (legalább egy munkaállomást) is adnak az 
ötletgazdáknak az ötletük fejlesztéséhez, üzleti tervezéshez, a vállalkozás beindításához. 

- Általános célú inkubátorházak nagyjából 1500-4000 nm-es ipari vagy irodai célokat ellátó 
létesítmények, melyek az elő és utóinkubációban is részt vesznek, és széles körű 
szolgáltatásokat nyújtanak. 

- Beágyazott inkubátorházak döntően kisebb infrastruktúrával rendelkeznek, szolgáltatásaik 
egy jelentős részét egy komplementer szervezethez (pl. egyetemek, kamarák stb.) 
kapcsolódva biztosítják ügyfeleiknek. 

- Akadémiai inkubátorházak a beágyazott inkubátorházak egy altípusa, ugyanakkor külön 
figyelmet érdemelnek. Ezek a szervezetek többnyire az egyetem diákjainak segítenek ötleteik 
kivitelezésében, vagy spin-off vállalkozásokat támogatnak. 

- Elektronikus inkubátorházak (Without wall megoldás): weben keresztül kínál inkubációs 
szolgáltatásokat. A webes inkubátorházak célcsoportja egyrészt azon kezdő vállalkozások, 
akiknek profilja nem igényel műhelyeket, esetleg irodát sem (Pl. informatikai fejlesztők); 
másrészt azon műhellyel, irodával rendelkező vállalkozások, akik igény vagy hely hiányában 
az inkubátorházon kívül működnek, de igényelnének bizonyos szolgáltatásokat. 

- Speciális célú inkubátorok bizonyos szektorokra fókuszálnak az inkubálásban (pl. high-tech 
vagy élelmiszer feldolgozás), és szintén foglalkoznak elő és utó inkubációval. Ezek a 
szervezetek a regionális adottságokból kiinduló endogén lehetőségekre alapozzák (humán, 
technológiai, szellemi) erőforrásaikat és piacaikat. Ennek megfelelően a specializált 
inkubátorok jellemzően speciális infrastruktúrával rendelkeznek. A speciális célú 
inkubátorokat egyik speciális és mind nagyobb szerepet játszó típusa, a technológiai 
inkubátorok, melyek jellemzően egyetemek közelébe települnek, jellemzően sokkal 
költségesebb a felállításuk és működtetésük a berendezések és a drága munkaerő miatt, 
ügyfél szelekciós politikájukban meghatározott kritériumokat fektetnek le, főleg nagy 
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növekedési potenciállal rendelkező cégeket keresnek. Többségük egy viszonylag széles 
technológiai területre fókuszál. Leginkább IT (szoftverfejlesztés, e-business, hardver és 
multimédiás fejlesztések), illetve biotechnológia áll a fókuszukban az USA-ban, ahol az 
inkubátorházaknak már közel a 40%-a technológiai jellegű. A technológiai inkubátorok 
elsődleges célja új technológiák piacra segítése, az életük kezdő szakaszában levő kutató 
vállalkozásokat, egyetemeket és laboratóriumokat átsegítse a próbatesztelésen, indulótőke 
szerzésen és a piaci belépésen, tehát egyfajta katalizátorként működjenek az innovációs 
rendszerben.7 

- Vállalkozói hotelnek8 nevezik azokat a szervezeteket, melyek szolgáltatások nyújtása mellett 
elsősorban fizikai inkubációra helyezik a hangsúlyt a tevékenységükben.  

- Network inkubátorházak: hálózatban működő inkubációs központok  
 

Az inkubátorházak a kutatási és technológiai parkoktól abban különböznek, hogy a kezdő és életük 
első szakaszában levő cégek megerősítésére dedikálják magukat, szemben a technológiai parkokkal, 
melyek nagy volumenű létesítményként befogadnak vállalati, állami, egyetemi kutatási projekteket 
egészen a kezdő kisvállalatokig, ugyanakkor jellemzően nem nyújtanak üzleti szolgáltatásokat. 
 

Az üzleti inkubátorokat a szerint is megkülönböztethetjük, hogy mennyire vesznek aktívan részt az 

ügyfeleik probléma-megoldásában.9 

- Passzív inkubáció esetén az inkubáció alapvető előnye a közösen használt létesítményből, az 
inkubáltak egymás közti együttműködéséből, és a telefonhívásra elérhető tanácsadókból áll. 

- Pro-aktív inkubációnál az üzleti tanácsadók rendszeresen keresik a kapcsolatot és támogatási 
formákat az inkubáltakkal 

- „Power” inkubáláskor az ügyfelek erőteljesen együttműködnek az üzleti tanácsadókkal a 
gyors növekedés és fejlődés céljából. 

 
Emellett egyik jellemzője az üzleti inkubátoroknak, hogy szelektálják a hozzájuk jelentkező 
vállalkozásokat. Ez Magyarországon tapasztalataink szerint inkább csak azt jelenti, hogy érdemben 
innovatív vállalkozói kedv, de sokszor akár csak sima telephelyi kereslet hiányában az inkubátorház 
bérleti díjkedvezményt ad induló vagy kezdő vállalkozásoknak (kb 5%-30%). Mivel az üzleti 
inkubátorok működési költségeiket döntően maguknak kell kitermelniük, emiatt felmerül a kérdés, 
hogy létezik-e érdekkonfliktus a küldetésben vállalt, de alacsonyabb bérleti díjat fizető kezdő 
vállalkozások inkubálása vagy a működő és magasabb díjfizetést végző vállalkozások preferálása 
kérdésében.  
 

Általánosságban elmondható, hogy az inkubátorok regionális kisvállalkozás-fejlesztést és 

munkahelyteremtést tűzték zászlajukra, ugyanakkor az utóbbi évtizedben egyre hangsúlyosabbá vált 

az inkubátorok innovációs szolgáltatásokban betöltött szerepe. 

Ugyanakkor látni kell, hogy hasonlóan a Maslow-i hierarchiához, amíg egy-egy régióban annak 

viszonylagos gazdasági lemaradottsága miatt döntően a foglalkoztatás növelése a fő cél, addig az 

inkubátorházak is ezen stratégiai célkitűzés eszközeként működnek. Minél fejlettebb egy régió 

és/vagy minél közelebb található magas színvonalú szellemi tőke, annál inkább képviselhet egy 

                                                           
7
 Rustam Lalkaka: Technology business incubators to help build an innovation-based economy, Journal of 

Change Management, 3. évf, 2, szám, 2002, 168 
8
 The smart guide innovation-based Incubators (IBI), EBN, 2010. Február 

9
 Business Innovation and Incubation Australia honlapja 



31 
 

inkubációs centrum magasabb rendű célokat is, nevezetesen, hogy kulcsszerepet játsszon a kkv-knak 

nyújtott az innovációs szolgáltatásokban. 

Az inkubátorház céljait, feladatait változatosság jellemzi:10 

- Gazdaságpolitikai szerep: Hozzájárulnak a helyi és regionális gazdaság fejlesztéséhez és 
támogatják - védett környezetet teremtve számukra - a kis és középvállalkozások 
beilleszkedését a helyi és regionális gazdaságba.  

- Foglalkoztatás serkentés: Javítják a kkv-k foglalkoztatási kapacitását.  
- Szolgáltatások: magas szintű technológiai, technikai szolgáltatásokkal, ötletgondozással, 

piacszervezéssel, forrásközvetítéssel segítik a vállalatok létrehozását és kezdeti 
fejlődését. 

- Tőkemegtakarítás: Technikai és szakmai hátterükkel mérséklik az indulás tőke-igényét.  
- Innovációs szerep: Kulcsszerepet játszanak a kisvállalkozások innovációs képességeinek a 

fejlesztésében. A műszaki, üzleti információk közvetítésével hídverő szerepet töltenek 
be. 

 

Összességében elmondható, hogy az inkubációs központok integráltan valósítják meg a 

vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, az európai uniós integráció és a munkaügy 

célja. A változatos célok elérését igen gazdag eszköztár teszi lehetővé:  

- Piaci árnál kedvezményesebb műhely, iroda, labor-bérlési lehetőség 
- Alapszolgáltatásaik modern felszerelések révén korszerű üzletvitelt tesznek lehetővé 
- Oktatások, a tréningek révén a kezdő vállalkozások szélesebb körű specifikus vagy általános 

vállalatvezetési ismeretekre tehetnek szert 
- Tanácsadásukkal a menedzsment, a jog, a marketing, a számvitel-könyvelés, a kutatás-

fejlesztés, a technológiai transzfer, az innováció, az iparjogvédelem kérdéseivel kapcsolatos 
segítséget nyújtanak 

 

30. táblázat:  

Potenciális inkubátor szolgáltatások 

Infrastruktúra  Folyamatos helyiség bérlet (műhely, iroda, labor, 
raktár, parkoló) 

 Időszakos helyiség bérlet (konferencia, oktató, 
tárgyalóterem) 

 Irodai eszközök használata (fénymásoló, fax, 
nyomtató, szkenner) 

 Internet elérés, Inkubátorházas webcímen való 
megjelenítés 

 karbantartó felügyelet 

 öltöző-fürdő használat  

 veszélyes hulladék átmeneti tárolás 

 Biztonsági szolgálat 

 szemét elszállíttatás  

Ügyviteli szolgáltatások  könyvelés,  
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 MISZ: Innováció Management Kézikönyv, 2006, Magyar Innovációs Szövetség  



32 
 

 információgyűjtés, web szerkesztés 

 Oktatás (nyelvi, vállalkozási ismeretek) 

 Tolmácsolás, fordítás 

Szaktanácsadás  Forrásszerzési tanácsadás (pályázati, ill. hitel és 
tőkebevonási lehetőség) 

 Pályázatírás, pályázati tanácsadás 

 Üzleti jogi, iparjogvédelmi tanácsadás 

 Piacszerzési tanácsadás, információszolgáltatás 

 Innovációs tanácsadás 

 Üzleti tervezés 

 Számviteli, adójogi tanácsadás 

 Marketing tanácsadás 

 Környezetvédelmi tanácsadás 

Hálózatosodás elősegítése 
 Üzletember találkozók szervezése 

 

- Az információgyűjtéssel, - továbbítással, - közvetítéssel, - hasznosítással kapcsolatos 
szolgáltatások az új cégek adminisztrációs terheit is mérséklik.  

- A vállalkozók közötti kapcsolat-építés a vezetés elszigeteltségét oldja, a klaszterekbe 
integrálódást is könnyíti, s az új vállalkozók hitelképességét is erősítheti. 

 

A szolgáltatások széles skáláját, valamint a biztosítás feltételeinek költségoldalait tekintve sok 

inkubátorház nyújt olyan szolgáltatást, amit a vállalkozások nem tartanak fontosnak, viszont sok 

esetben a vállalkozások által fontosnak vélt szolgáltatást nem végzik az elvárásuknak megfelelő 

színvonalon. Ezt figyelembe véve célszerű törekedni arra, hogy az irreleváns szolgáltatásokra fordított 

erőforrásokat hasznosabb tevékenységekre fordítsák az inkubációs központ menedzserei. 

Kiemelkedően fontosnak, ugyanakkor nem megfelelően ellátottnak tartják a vállalkozások a 

következő szolgáltatásokat: 11 

- a marketing és értékesítési tevékenység támogatása 
- állami támogatások és pénzintézeti hitellehetőségek megismerése, illetve üzleti tervezéshez 

tanácsadás 
- üzleti tanácsadás minőségi szintje 
- networking használhatósága 

 

Az első három szolgáltatás megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező marketing, pénzügyi 

szakember és üzleti tanácsadó alkalmazásával kezelhető, míg a negyedikre jó megoldás lehet egyfajta 

közösség szervezés a jelenleg inkubált vállalkozásokból, ill. intézményesített kapcsolat egyetemekkel, 

kamarákkal, stb. 

A fizikai létesítmény, irodai eszközök, az inkubátorházban való működés, mint ’brand’ minőségét 

fontosnak tartják a vállalkozások, és általában elégedettek ezekkel a szolgáltatásokkal. Ugyanakkor 
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Abduh, D’Souza, Quazi, Burley: Investigating and classifyingclients’ satisfaction with businessincubator 
services, Managing Service Quality, 17. évf,1 szám, 2007, p74-91 
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fontosnak tartanák a vállalkozások a K+F és termékfejlesztés területén való támogatást, viszont az 

inkubátorházak jelenleg ezen a területen nyújtják a legkevesebb lehetőséget. Ugyanakkor nem 

tartják fontosnak a pénzügyi managementtel, közbeszerzéssel, iparjogvédelemmel, munkaerő-

közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, és nem is értékelik megfelelő minőségűnek ezeket. 

Mindezeknek némileg ellentmond az European Business Network (EBN) által 2008-ban végzett 

felmérés, amely során az EBN tagok a legfontosabb képzettségek közül a következőknek adták a 

legnagyobb súlyt:12 

- 62% a K+F, az egyetemi spin-off és high-tech kkv-k támogatása 
- 58% nemzetközi együttműködés és kkv-k nemzetközi piacra léptetése 
- 53% cégalapításhoz kapcsolódó jogi tanácsadás, szerződésjog, szellemi termékek joga 
- 41% kkv finanszírozás, tőkebefektetés, kockázati tőke, növekedés, finanszírozás 
 

A fentiekből látható, hogy a finanszírozás ebben a felmérésben is kulcsszerepet kapott.  

A vállalkozások innovációs folyamatokhoz való kapcsolódását a koncentrált fejlesztés, és speciális 

szolgáltatások működtetésével tudják az inkubátorházak biztosítani. Természetesen ezen tényezők 

szolgáltatási és igény oldalról való megfeleltetése függ az inkubátorházban pillanatnyilag 

elhelyezkedő vállalkozások karakterétől is, azaz nem tekinthető minden inkubátorház egyben 

innovációs központnak is. Ugyanakkor az inkubátor egy olyan üzletfejlesztési központként működik, 

mely elsősorban innovatív ötleteket fejleszteni szándékozó új és működő vállalkozásokat támogat. Az 

innovációs inkubátorok az innováció és a vállalkozási szándék keresztmetszetében jönnek létre azért, 

hogy segítsék a vállalkozásokat az ötleteik profitra váltását. 

Az innovációs inkubátorok tehát mind technológiai, mind nem technológiai innovációs ötleteket (pl. 

újszerű üzleti modelleket, dizájnokat, szervezeti megoldásokat, stb.) egyaránt felkarolhatnak és 

támogathatnak.13 

Stratégiai céljukat tekintve természetesen az innovációs inkubátorok is egyfajta közérdeket (új 

munkahelyek teremtése és gazdasági növekedés ösztönzése) képviselnek a többi inkubátorházzal és 

egyéb gazdaságfejlesztési szervezettel együtt, ugyanakkor ők a regionális fejlesztés egy szűkebb 

tárgykörét célozzák meg a régióban, meghatározott célcsoportot támogatnak, nevezetesen az 

innovatív ötletekkel rendelkező vállalkozásokat és vállalkozni vágyókat. 

 

Az innovációs inkubátor a helyi fejlesztési törekvésekkel összhangban felméri és értékeli a régiójában 

jelen levő stratégiai fontosságú gazdasági szektorokat, amelyek innovációs potenciállal bírnak, és 

ezek kiaknázásához felméri a releváns stakeholderek, és partnerek körét. 

Az inkubátorház akkor tudja innovációs folyamatok adta előnyöket kihasználni, a betelepülő 

vállalkozásoknak átadni, azaz versenyelőnyhöz segíteni őket, ha:  

- Az inkubátor azon vállalkozásokat támogatja, amelyek versenyelőnnyel rendelkező 
szektorban működnek és ahol az innováció jelen van 
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 The smart guide to innovation-based Incubators (IBI), EBN, 2010. Február 
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 The smart guide to innovation-based Incubators (IBI), EBN, 2010. Február 



34 
 

- Az inkubátor szolgáltatásai iránt van igény, még ha ez jelenleg nincs is kinyilatkoztatva. Ez 
utóbbi esetben szükséges lehet a keresletet az inkubátor indulása előtt már ösztönözni 
megfelelő kommunikációval, nagyságát felmérni piackutatással. 

- Az inkubátor innovációs vállalkozásfejlesztési törekvéseit még egy helyi szervezet sem 
képviseli, vagy nem olyan módon teszi 

- Létrehozható egy széles körű partneri hálózat, melyre részben a közérdekű célok 
(munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés) miatt van szükség, illetve mivel az inkubátorház 
szolgáltatási fókusza széles, szükséges a megfelelő szakértői kapcsolatok megszervezése 

- Az inkubátorház rendelkezik megfelelő szakemberekkel – persze bizonyos tevékenységeket 
kiszervezve végezhet – akik az üzletek beindítását értik és érdemben tudnak hozzájárulni a 
vállalkozásfejlesztéshez. 

 

 

34. ábra: Innovációs inkubátor létrejöttének előfeltételei 

Forrás: The smart guide to innovation-based Incubators (IBI), EBN, 2010. Február 

 

A fentiek alapján az innovációs inkubátorházak jellemzői a következők: 

- Világos szelekciós politika alapján választják ki és karolják fel a legnagyobb növekedési 
potenciállal rendelkező vállalkozásokat 

- Inkubálás folyamatában kulcs szerepet játszik az innovációs ötletek és spin-off vállalkozások 
felkarolása Innovatív projektjavaslatok fogadása révén egyfajta magvető, csíráztató szerepet 
játszanak, azokat nyilvántartásba veszik, személyes beszélgetésre hívják, szakértőket vonnak 
be. (kb. 100-200 javaslat befogadás jellemző évente a legjobbaknál),  

- Üzleti Angyal Klub rendezvény szervezése (Innostartnál 2008.ban volt az 5.) induló 
technológia-intenzív vállalkozások bemutatkozásának céljából 

- Az innovációs tanácsadást külsős cégeknek is elérhetővé teszik térítés fejében 
- Pro-aktív módon, erőteljesen együttműködnek ügyfeleikkel 
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- Forráskoordinációban hangsúlyos szerepet töltenek be, hiszen az életképes ötletek 
finanszírozás hiányában egyből elhalnak. Az innovációs és vállalkozásfejlesztési célú 
pályázati támogatások megszerzésében, a hiteltanácsadásban és a külső (tőke) befektetők 
felkutatásában is aktívan közreműködnek. 

- Diagnosztikai szolgáltatásuk révén átvilágítják az innovációs akadályokat, lehetőségeket 
- A működő cégeket klaszterhez segítés révén próbálják az innovációban támogatni 
- Szellemi tulajdonjog védelemben jártasak 
- Intézményesítik az egyetemek és akadémiai kutatóhelyek kapcsolatát az inkubációs 

központtal.14 
- Magas minőségű szolgáltatásaikat esetleg BIC akkreditációval hitelesítik (ld. 

minőségbiztosítási rész) 
- Ügyfeleiknek aktív támogatást nyújtanak a partnerkeresésben 
- Virtuális Inkubátorház szolgáltatást, azaz fal nélküli inkubációt is folytatnak: az Interneten 

keresztül elérhetőek szolgáltatásaink azon vállalkozók számára is, akik nem az 
Inkubátorházon belül tevékenykednek.  

- Technológia-transzfer adatbázist működtetnek  
 

Fontos, hogy az inkubátorház bizalmi kapcsolatban kell, legyen a partnervállalkozásokkal, s maga is 

elismert szervezet legyen jó imázzsal, hiteles megnyilvánulással. Ezek leginkább személyi kvalitásokra 

épülnek. 

Az inkubátorházak innovációban betöltött szerepével, innovatív jellegével, a betelepülő 

vállalkozásokhoz fűződő viszonyával azon okból foglalkoztunk részletsebben a többi intézményi 

elemhez képest, mert nagyon sok hasonló vonást mutatnak a regionális innovációs ügynökségek 

tevékenységével. Lényeges különbség, hogy az innovációs ügynökségek nem rendelkeznek a 

vállalkozások fizikai befogadását elősegítő feltételekkel, de céljaikat, módszereiket, szolgáltatásaikat 

tekintve nagyon sok hasonlóság fedezhető fel. 

Innovációs és technológiai transzfer központ 

Az innovációs és technológiai transzfer központok az egyik legfontosabb feladatot ellátó intézmények 

az innovációs szolgáltatók közül. Az általuk ellátott feladatok gyakran átfedik az inkubátorházak 

feladatkörét is, hiszen a technológiai transzfer és gazdaságfejlesztési szolgáltatások mellett 

tevékenységük nagy részét kezdő, vagy fiatal, magasabb hozzáadott értéket létrehozó, technológiai 

jellegű szolgáltatásokat vagy termékeket előállító innovatív vállalkozások támogatása teszi ki, mely 

feladatok a következők: 

- technológiai transzfer 
- információs szolgáltatások 
- szaktanácsadás 
- üzletszerzés 
- vállalkozói börzék, kiállítások szervezése 

 

Tevékenységük tekintetében ide sorolhatók az egyetemek mellett működő innovációs ügynökségek, 

transzfer irodák, központok. Az egyetemi transzfer ügynökségek az egyetemeken felhalmozott 
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 Hoffer Ilona – Vágó János: Az Innotech Műegyetemi innovációs park társaságainak innovációs jellemzői, 
Vezetéstudomány, 34. évf., 3. szám, 2003, p43-52 
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ismeretanyag gyakorlati hasznosításával, bevezetésével foglalkozó belső szervezeti egységek. 

Menedzselik a K+F eredményeket és felkutatják a hasznosításra, alkalmazásra vállalkozó partnereket. 

A technológia transzfer folyamatosan, informálisan is folyik a kutatók ipari kapcsolatain, publikációin, 

az egyetemi laboratóriumok tevékenységén keresztül. Az informális kapcsolatok azonban kevésnek 

bizonyultak, ezért szükségessé vált formalizáltabb transzfer ügynökségek létrehozása is. Világszerte 

változatos jogi formában alakultak ezek az intézmények, sokuknál az egyetem, illetve műszaki 

főiskola mellett tulajdonosa a helyi önkormányzat, az eredmények hasznosításában érdekelt 

iparvállalatok is. 

Tudományos parkok 

A tudományos parkok felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek közelében alakulnak ki, és napi 

operatív kapcsolatban állnak e szervezetekkel. A tudományos park célja, hogy elősegítse az új 

technológiákra épülő vállalatok növekedését. Aktív szerepet vállal a technológia transzfer 

folyamatában a tudományos és kutató-fejlesztő intézmények valamint a park területén működő 

vállalkozások között. A parkban végzett K+F tevékenység többnyire a prototípus kifejlesztésére 

korlátozódik, a termelést a vállalat máshol végzi. A park célja, hogy a tudományos kutatás 

kapcsolódjon össze az iparral, az alkalmazással, ezáltal közvetlenül járuljon hozzá az ipar 

versenyképességének növeléséhez. 

Ipari parkok 

Az ipari parkok kialakulása Magyarországon az 1990-es évek elején spontán módon indult meg, a 

vállalkozások (elsősorban multinacionális cégek) és a helyi önkormányzatok kezdeményezésére. Az 

ipari parkok barnamezős, illetve zöldmezős beruházással jöttek létre, jelentős pénzügyi támogatást 

élvezve mind centralizált, és decentralizált valamint uniós pályázati forrásokból. A parkok jellemzői: 

- egy területileg behatárolt ingatlanon infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kedvező 
feltételeket – megvehető, lízingelhető, vagy bérelhető telkeket, épületeket – biztosítanak a 
betelepülő vállalkozásoknak. 

- A betelepülő vállalkozások jellegét tekintve elsősorban korszerű termelő és/vagy szolgáltató 
tevékenységet folytató, nagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztató kis- és 
középvállalkozásokat támogatnak, előnyben részesítik az export orientált termelést növelő, 
késztermékgyártó és beszállító vállalkozásokat. 

- A hazai és külföldi tőke bevonásával döntően olyan innovációt valósítanak meg, amely 
elősegíti az ipari struktúra átalakítását korszerű termékeke gyártásával, korszerű 
technológiák és szervezési módszerek alkalmazásával, a környezet károsítása nélkül. 

- Kapcsolattartás és közvetítés kutató intézetekkel, az innovációs központokkal és a kockázati 
tőketársaságokkal. 

- Segítik a hazai szellemi tőke (találmányok, K+F eredmények) bevonását, az ipari és egyetemi 
kutatóhelyek bekapcsolódását. 

 

Gazdaságpolitikai szempontból a parkok létesítésével kapcsolatban általában a következő három – 

egymással szoros kapcsolatban lévő – stratégiai célkitűzéssel találkozhatunk: 

- gazdaságélénkítő hatásukkal a regionális politika céljainak megvalósítását segítik, és 
- az új kis- és középvállalkozások az új ipari struktúra építő elemei és így a parkok a 

struktúraváltás eszközei 
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- az innovációs, sok esetben high-tech projektek, vállalkozások révén a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosítását szolgálják.  

 

 

35. ábra: Az ipari parkok száma és az ipari parkokban  

működő vállalkozások száma 

Forrás: Ipari Parkok Magyarországi Szövetsége (2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra: Az ipari parkokban működő vállalkozásokban 

a foglalkoztatotti létszám 

Forrás:Az Észak-magyarországi  régió akcióterve, 2009. 
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A Magyarországon található 210 ipari park mintegy 4.200 vállalat számára ad otthont, melyek több 

mint 200 ezer főt foglalkoztatnak. 

Az ipari parkok fejlődésének kibontakozásához mintegy 7-10 év időre van szükség. Az induló 

szakaszban történik az alapinfrastruktúra megteremtése, a növekedési szakaszban a tömeges 

betelepítés és a szolgáltatások gyors és minőségi fejlesztése, az érett szakaszban pedig a 

szolgáltatások differenciálása. 

 
37. ábra Az IPE működési struktúrája 

Forrás: IPE.hu 

Az ipari parkok innovációjában jelentős szerepet vállaló szervezet az IPE. Az IPE – Ipari-, Tudományos-

, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület 1994-ben jött létre és azóta aktív részese a szektort 

érintő társadalmi vitáknak. Célja, hogy élő kapcsolat legyen a civil-, állami- és gazdasági szféra között 

és szakmai javaslatokat dolgozzon ki és kommunikáljon, s hogy az ipari parkok helyzete és fejlesztési 

lehetőségeik a nemzetgazdaságban elfoglalt helyükhöz mérten kellő figyelmet kapjanak. 

Az ipari parkok egy része hazánkban még nem nyújt széles körű innovációs szolgáltatásokat a 

betelepült vállalkozások számára. Ennek egyik oka, hogy jelenleg a vállalkozások fizetőképes 

innovációs igénye rendkívül alacsony, ezért üzleti alapon gazdaságosan igen nehezen működtethetők 

az innovációs szolgáltatások. Egyes ipari parkokban működnek műszaki fejlesztéssel foglalkozó mikro- 

és kisvállalkozások, amelyek főtevékenységük mellett innovációs szolgáltatásokat is nyújtanak a 

parkba betelepült vállalkozásoknak. 
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37. ábra: Az Észak-magyarországi régió ipari parkjainak területi eloszlása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Üzleti és innovációs központok 

Az Innovációs Központok az új termékek és technikai eljárások kifejlesztésével foglalkozó kezdő 

vállalkozások (start-up) igényeinek kielégítését tűzik ki célul. A központ szolgáltatásai közé tartozik a 

vállalkozásalapítás segítése, a pénzügyi, marketing és technológiai tanácsadás, adminisztratív 

szolgáltatások nyújtása illetve kockázati tőke közvetítése. A fő célja a fejlett technológiára épülő új 

vállalkozások létrehozása. 

Pénzintézetek 

A hazai kis- és közepes vállalkozások jelentős hányada tőkehiánnyal küszködik, ami mind a hosszabb 

távú fejlesztések megvalósítását, mind a forgóeszköz finanszírozást megnehezíti, sőt nem ritkán 

lehetetlenné teszi. A KKV-k rendelkeznek ugyan tudással, piacképes ötlettel, de a hatékony, 

gazdaságos működésüket a pénztőkéhez való hozzájárulás nehézsége meggátolja. Alacsony 

tőkeellátottságuk következtében banki hitelekkel és kölcsönökkel történő külső finanszírozásuk 

elengedhetetlen. 

A szükséges források megszerzésének módja – a pályázati pénzek mellett – a kockázati tőke 

bevonása, illetve egyéb, központilag támogatott hitelkonstrukciók igénybevétele, mely szolgáltatással 

számos hazai bank és kockázati tőke társaság áll a vállalkozások rendelkezésére. 

A kockázati tőketársaságok hitelnyújtás helyett tőkét fektetnek a versenyképes ötletekkel 

rendelkező, illetve tőkefedezet hiányában hitelhez nem jutó vállalkozásokba tulajdoni részesedés 

fejében, melyet később, a lehető legnagyobb nyereséggel adnak el. E mellett egyre több 

kereskedelmi bank kínálja saját fejlesztésű előfinanszírozói vagy társfinanszírozói hitelkonstrukcióit. 
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Szolgáltató, tanácsadó vállalkozások 

Azon önálló jogi személyiségű vállalatok, melyek szolgáltató vagy tanácsadó tevékenységet végeznek 

térítés ellenében üzleti alapon, illetve érdekeltek az innovációban, a hozzáadott értékkel rendelkező 

új termékek, technológiák, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésében és értékesítésében. 

A tanácsadással, pályázatírással foglalkozó vállalkozások száma a pályázati eszközök és források 

növekedésének eredményeként növekvő tendenciát mutat. 

Innovációs klaszterek 
 
 

Az Észak-magyarországi régióban komplett felmérés a klaszterek tekintetében nem készült, bár a 

témakört több publikáció, és szakmai kiadvány is érintette. A megjelentetett adatsorok sok esetben a 

korábbi klaszterpályázatok adatainak feldolgozásán alapultak, amelyek nem regionális szinten 

kezelve a kérdést, jó szándékú, bár félrevezető információkat mutattak. Az alábbi adatsorok a 2009. 

évben autentikusan hozzáférhető legteljesebb adatbázisra15 támaszkodva mutatjuk be számokban a 

régió klasztereinek helyzetét.  

  

                                                           
15

 2009. év folyamán az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség felkérésére, és megbízásából a 
NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség készített összefoglaló kutatási anyagot az Észak-
magyarországi régió klaszteresedési helyzetéről, a regionális klaszterpolitika lehetséges irányairól. A fejezet 
további rész ezen kutatási anyagra támaszkodik. 
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32. táblázat:  

A klaszterek megalakulásának időrendi eloszlása 

Alakulás 

éve 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

Heves 

megye 

Nógrád 

megye 
Összesen: 

db db db db 

2003 1 0 0 1 

2004 1 0 0 1 

2005 1 0 0 1 

2006 1 0 0 1 

2007 6 1 0 7 

2008 16 6 2 24 

2009 0 0 1 1 

2010 1 0 0 1 

2011 11 6 0 17 

Összesen: 33 13 3 49 

 

A táblázatból látható, hogy 2003. és 2006. között minimális volt az alakult klaszterek száma, ezek 

teljes mértékben Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén jöttek létre. Meg kell jegyezzük azonban, 

hogy a felméréstől független információkkal rendelkezünk a régió más megyéiben ebben az 

időszakban alakult klaszterekről is, azonban ezeknek a kezdeményezéseknek dokumentált formában 

történő megjelenéséről nincsen tudomásunk, így a vizsgálatokba nem is kerülhettek bele. A 

klaszteralakítási kedv 2007. és 2008. években emelkedett meg, köszönhetően a pályázati kiírások új 

klaszterek alakítását támogató széles spektrumára. A 2008 kiugróan magas értéket mutat, ami 

egyértelműen az abban az évben megjelenő pályázati kiírásnak köszönhető, hasonló tendenciát 

figyelhetünk meg 2011-ben is, szintén egy pályázati kiírásnak köszönhetően ( ábra). 
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. ábra: Klaszterek alakulása évek szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

40. ábra: A klasztereket alkotó szervezetek ágazati besorolása 

Forrás: Észak-magyarországi régió klaszteresedési folyamatai, kutatási jelentés 2009. 
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Ha a megalakult klasztereket alkotó tagvállalatok működési formáinak megoszlását vizsgáljuk, 

megállapíthatjuk, hogy a 36 klaszterben összesen 523 önálló szervezet jelenik meg klaszter tagként. A 

szervezetek működési forma szerinti megoszlását mutatja a 41. ábra. 

 

 

 

41. ábra: A klaszter tagok megoszlása működési forma szerint 

Forrás: Észak-magyarországi régió klaszteresedési folyamatai, kutatási jelentés 2009. 

Ha a klasztereket alkotó vállalkozások, valamint az oktatási és egyéb intézmények megyék szerinti 

megoszlását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy döntő mértékük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

található, ami természetesen összefügg a megyében megalakult klaszterek magas számával.  

 

42. ábra: Az Észak-magyarországi régió működő klasztereinek területi megoszlása 

Forrás: Észak-magyarországi régió klaszteresedési folyamatai, kutatási jelentés 2009 (2011-es 

adatokkal korrigált). 
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A megalakuló klaszterek területi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a 2008. évben alakuló 

klaszterek esetében a három megye vonatkozásában nagyjából leképeződik a megyék gazdasági súlya 

szerinti megoszlás. Ugyanakkor, azonban ha a teljes időszak klasztereinek számát vizsgáljuk, akkor 

72,2%-os értékével egyértelműen a Borsod-Abaúj-Zemplén megye játszik vezető szerepet a régióban 

játszott gazdasági súlyát meghaladó mértékben.  

 

 

 

43. ábra: A klaszter tagok területi megoszlása 
Forrás: Észak-magyarországi régió klaszteresedési folyamatai, kutatási jelentés 2009. 

 

Ha a klasztert alkotó szervezetek teljes halmazát tekintjük, a megyék szerinti megoszlás a 8. táblázat 

szerinti értékeket mutatja. Látható, hogy a szervezetek 60,6%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 

kerül ki, míg 88 szervezet (16,9%) a régión kívülről. 
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1.4. A régió vállalkozási struktúrája 

 

Magyarországon 2010-ben közel 700 ezer vállalkozás működött, ennek 8,51%-a, összesen 59 280 

vállalkozás Észak-Magyarországon található. Régiónkban a legtöbb vállalat Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében működik (32 090 szervezet). A megszűnt vállalatok száma 2010-ben minden megyében 

meghaladta az újonnan alapított vállalkozások számát.   

 

… ábra: Működő, új és megszűnt vállalkozások száma Észak-Magyarországon (2010.) 
Forrás: KSH 

 
A regisztrált vállalkozások gazdasági ág szerinti struktúráját a … számú táblázat tartalmazza. A legtöbb 

vállalat a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, illetve a kereskedelem és gépjárműjavítás 

iparágakban működik.  

Gazdasági ág BAZ Heves Nógrád Összesen % 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 21 848 17 310 8 102 47 260 32,7% 

B Bányászat, kőfejtés 52 26 10 88 0,1% 

C Feldolgozóipar 3 402 2 099 1 049 6 550 4,5% 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

60 18 6 84 0,1% 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

154 63 63 280 0,2% 

F Építőipar 4 583 2 624 1 460 8 667 6,0% 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 9 502 5 215 2 599 17 316 12,0% 

H Szállítás, raktározás 1 773 1 012 488 3 273 2,3% 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 667 2 431 904 7 002 4,8% 

J Információ, kommunikáció 1 605 762 396 2 763 1,9% 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 648 1 329 658 4 635 3,2% 
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L Ingatlanügyletek 7 264 4 788 1 999 14 051 9,7% 

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 6 788 3 312 1 723 11 823 8,2% 

N Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

2 558 1 369 938 4 865 3,4% 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

6 3 2 11 0,0% 

P Oktatás 3 100 1 408 1 063 5 571 3,9% 

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 027 1 015 496 3 538 2,4% 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 471 949 436 2 856 2,0% 

S Egyéb szolgáltatás 2 174 1 255 606 4 035 2,8% 

T, U Egyéb tevékenységek 3 1 1 5 0,0% 

Összesen 74 685 46 989 22 999 144 673 100,0% 

 
… táblázat: A regisztrált vállalkozások száma Észak-Magyarországon gazdasági ág szerint (2011.) 

Forrás: KSH 
 

A régió működő vállalkozásainak gazdálkodási forma szerinti struktúráját a … ábra szemlélteti. Észak-

Magyarországon a működő vállalkozások nagy része (55,8%) egyéni vállalkozás, 26,5%-a korlátolt 

felelősségű társaság, 16,1%-a betéti társaság.   

 

… ábra: Az Észak-Magyarországon működő vállalkozások megoszlása gazdálkodási forma szerint 
(%, 2010.) 

Forrás: KSH 
 

Az észak-magyarországi régióban működő társas vállalkozások méret szerinti struktúráját a … és … 

ábrák mutatják. A régió társas vállalkozásainak több, mint 93%-a mikrovállalkozás, tehát kevesebb, 

mint 10 főt foglalkoztatott. A társas vállalkozások 5,5%-a, összesen 2176 szervezet kisvállalatnak 

minősül. Régiónkban 2010-ben 63 nagyvállalat működött.  
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… ábra: A társas vállalkozások megoszlása létszám-kategória szerint Észak-Magyarországon 
Forrás: KSH  

 

… ábra: A regisztrált társas vállalkozások száma létszám-kategória szerint (2011.) 
Forrás: KSH 

 
Tulajdonosi szerkezet szerint a régióban a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma 2010-ben 764 

volt, amely a regisztrált vállalkozások 1,03%-a. A legtöbb esetben (63,48%) a külföldi érdekeltségű 

vállalkozások kizárólag külföldi tulajdonban voltak, a szervezetek 21,86%-a többségében külföldi, míg 

14,66%-a többségi belföldi tulajdonú.     
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… ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások száma a régióban (2011.) 
Forrás: KSH 
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1.5. Eddigi innovációs eredmények bemutatása 

 

 

A régiónak az utóbbi néhány évben elért innovációs eredményeit meghatározóan az 

innovációra fordított, innovációs célra a térségbe vonzott támogatások mutatják. Az 

innováció támogatása az utóbbi években döntően két forrásból, a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alapból, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv, majd 2011-től Új Széchenyi 

Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának 1. prioritás forrásából történt. Ezek mellett 

még egyéb jogcímeken, illetve más forrásokból is van lehetőség az innováció ösztönzésére, 

de a régió szempontjából ezek bírnak nagyobb jelentőséggel. 

Az innovációs eredmények taglalásakor a régió (és az ország) versenyképességét 

meghatározó vállalkozásoknak kutatás-fejlesztésre és innovációs célokra nyújtott 

támogatásokat vizsgáljuk. A vállalkozások versenyképességét döntően meghatározó tényező 

ugyanis az innovációs képesség, amely a piaci igényekre való gyors reagálás, a 

versenyelőnyhöz jutás alapvető feltétele. 

A régióba 2007. és 2012. között KFI céllal vállalkozások számára valamivel több, mint 40 

milliárd forint érkezett, és több mint 500 projekt részesült támogatásban.  

   

Forrás megnevezése 
Támogatott 

projektek száma  
(db) 

Támogatás 
összege  
(ezer Ft) 

KTIA  2007-2012 62 4 664 302 

ÚMFT 2007-2010 98 7 891 403 

ÚSZT 2011-2012 344 28 427 098 

Összesen 504 40 982 803 

 

  

1.5.1. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap célja a kutatás-fejlesztés és a technológiai 

innováció állami támogatásának biztosítása. Az Alapról a 2003. évi XC. törvény rendelkezik.  

Az Alap rendeltetése, hogy hazai forrást nyújtson a gazdaság technológiai innovációjának 

ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a K+F erősítését, a hazai és külföldi kutatási 

eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra, és innovációs szolgáltatások 

fejlesztését. A KTIA 2005-től nyújt forráslehetőséget a hazai vállalkozások, kutatóhelyek, 
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4664302 

2201020 

KTIA 2007-2012 támogatás (ezer Ft) 

Vállalkozás 

Költségvetési 
intézmény vagy 
nonprofit szervezet 

62 

164 

KTIA 2007-2012 támogatott projektek 
(db) 

Vállalkozás 

Költségvetési 
intézmény vagy 
nonprofit szervezet 

költségvetési intézmények (tudásközpontok) K+F és innovációs tevékenységének 

ösztönzéséhez, erősítéséhez. 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2007-2012. között összesen 226 projektet 

támogattak az Észak-magyarországi Régióban:  

Míg a támogatások számát 

tekintve a vállalkozások részére 

nyújtott támogatás mindössze az 

összes támogatás 27 százalékát 

tette ki, addig a megítélt 

támogatáson belül ez az arány 68 

százalék, azaz a 2007. és 2012. 

között a KTIA-ból a támogatottak 

nem egészen egyharmada 

részesült a támogatás több mint 

kétharmadában.  

 

A 226 projekt kedvezményezettje összesen 6 865 322 ezer Ft támogatásban részesült, 

melyből 4 664 302 ezer Ft a vállalkozások részére nyújtott támogatás volt. Az egy 

vállalkozásra jutó átlagos 

támogatás meghaladta a 75 

millió Ft-ot. 

 

Az egyes programok 

keretében a vállalkozások 

számára nyújtott 

támogatások összegét az 

alábbi táblázat mutatja: 

 

 

Program megnevezése (KTIA 2007-2012) 
Támogatás (ezer 

Ft) 

Baross Gábor Program (BAROSS_EM07)  499 123  

Baross Gábor Program (REG_EM_09) 67 464  

Bonus-Hu Program (BONUS_HU_08) 29 255  

Déri Miksa Program (DERI_EUREKA-07) 50 000  

EUREKA Programban való részvétel (EUREKA_HU_12) 42 818  

EUROSTARS Program (EUROSTARS_HU_07) 45 000  

Jedlik Ányos Program (NKFP_07) 1 153 708  

Nemzeti Technológia Program (TECH_09) 2 128 902  

INNOCSEKK PLUSZ (INNO_08) 648 032  

Összesen: 4 664 302  



51 
 

11% 

1% 

0% 

1% 

1% 

1% 25% 

46% 

14% 
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EUREKA Programban való 
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EUROSTARS Program 
(EUROSTARS_HU_07) 

Jedlik Ányos Program 
(NKFP_07) 

Nemzeti Technológia 
Program (TECH_09) 

INNOCSEKK PLUSZ 
(INNO_08) 

 

 

A vállalkozások részére nyújtott támogatás jelentős része két pályázati konstrukció 

keretében, a 2007-ben meghirdetett Jedlik Ányos Program, és a 2009. évi Nemzeti 

Technológiai Program keretében került összesen 10 kedvezményezett részére megítélésre, 

tehát ezek a programok a kifejezetten nagy támogatási igényű, komoly léptékű kutatás-

fejlesztéseket támogatták. 

 

A vállalkozások részére nyújtott támogatások programonként megoszlását az alábbi grafikon 

szemlélteti: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alap 2008. és 2009. évi bevételeit jócskán meghaladó korábbi kötelezettségvállalás miatt 

a KTIA forrásból történő támogatások lehetősége 2010-ben felfüggesztésre került. Újabb 

pályázatok megnyitására csak 2012-ben került sor.  
 

1.5.1 fejezetben feldolgozott adatok forrása: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 

 

1.5.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv  

 

A 2007-2013. tervezési időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) négy 

prioritást fogalmaz meg, amelyek közül az első a K+F és innováció a versenyképességért. A 
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ÚMFT 2007-2010 GOP 1. prioritás 

prioritás kerete 990.673.529 Euró, ami a GOP-ra rendelkezésre álló forrás 29,5 százalékát 

teszi ki. 

A prioritás kiemelten fontos területe, amelyekre a prioritási tengely fókuszál, az alacsony 

hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése, a létező kapacitások és eredmények jobb 

hasznosítása, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködésnek az ösztönzése.  

Az ÚMFT keretében 2007. és 2012. között a régióból az alábbi aktivitás jelentkezett: 

 

Konstrukció neve 
Konstrukció 

száma 
Támogatás Ft 

Projektek 
száma db 

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 
támogatása GOP 1.1.1  3 508 011 975 

38 

Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának 
támogatása GOP 1.3.1/B  1 145 398 416 

7 

Vállalati innováció támogatása GOP 1.3.1  2 320 061 980 41 

Vállalati innováció támogatása GOP 1.3.1-10/A  749 593 593 10 

Vállalkozások technológiai innovációjának 
ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a 
státusz megerősítése érdekében GOP 1.3.3  168 337 147 

2 

ÚMFT 2007-2010 GOP 1. prioritás összesen: 
 

7 891 403 111 98 

 

Az egyes konstrukciókra megítélt támogatások összegét és a támogatott projektek számát az 

alábbi grafikon mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 fejezetben feldolgozott adatok forrása: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
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1.5.3. Új Széchenyi Terv 

 

A 2007-2013-as tervezési időszakon belül elkülönül a 2011. januárban életbe lépő Új 

Széchenyi Terv (ÚSZT) időszaka. Az ÚSZT 7 programot, azaz „kitörési pontot” határoz meg, 

melyek egyike a Tudomány-Innováció. A kitörési ponthoz elsősorban a Gazdaságfejlesztési 

Operatív Program 1. prioritása kapcsolódik, amely támogatja a vállalkozásokat innovációs 

elképzeléseik megvalósításában, piacképessé tételében. Innovációs célokat szolgál továbbá a 

TIOP 1, valamint a TÁMOP 3. és 4. prioritása is. Az előbbi a kutatást elősegítő infrastruktúra, 

az utóbbiak az egyetemek, főiskolák, tudásközpontok innovatív tudásfejlesztő projektek 

támogatásával. 

Az ÚSZT keretében a GOP 1. prioritása keretében a régióból 344 vállalkozás részesült 

támogatásban: 

 

Intézkedés 
száma 

Intézkedés címe Nyertesek 
száma db 

Támogatás 
összege Ft 

Egy projektre 
eső támogatás 

GOP-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység támogatása 

37 8 770 406 101 237 038 003 

GOP-1.2.1/B Innovációs és technológiai parkok, 
valamint fejlesztési központok 
támogatása 

2 2 161 441 331 1 080 720 666 

GOP-1.3.1/A Vállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatása 

48 10 224 392 396 213 008 175 

GOP-1.3.1/B  Akkreditált klaszter tagvállalatok 
komplex technológiai 
innovációjának támogatása 

14 2 467 203 973 176 228 855 

GOP-1.3.1/C Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k 
részére 

243 4 803 654 284 19 768 125 

 ÉM Régió ÚSZT GOP 1. prioritás 
összesen 

344 28 427 098 085 82 636 913 
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ÚSZT GOP 1. prioritás támogatás összege Ft 

A támogatási konstrukciók keretében a vállalkozásokhoz érkezett támogatás összege 

intézkedésenként az alábbi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 fejezetben feldolgozott adatok forrása: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 

 

1.5.4. Szellemi tulajdon védelem 

 

 

A magyar bejelentők belföldi szabadalmi bejelentései, és a szabadalmi bejelentések 

megadására vonatkozóan 2009. augusztus 1-ig rendelkezünk régiós szintű adatokkal. Az 

adatokból látható, hogy a szabadalmi bejelentések számából a régió igen csekély arányban 

részesedik. Bár az országos bejelentéseken belül a vizsgált időszak végére nőtt az arány, ezt 

csak az országos bejelentések számának visszaesése indokolja.  

 

A régióbeli bejelentők belföldi szabadalmi bejelentéseinek, és a szabadalmi bejelentések 

megadásának számszaki adatait az alábbi táblázat mutatja. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén 16 2 20 4 27 4 16 0 44 3 26 3 19 3 

Heves 9 3 10 6 15 1 15 1 21 4 12 0 10 0 

Nógrád 6 0 7 0 4 1 11 1 2 0 11 2 7 0 

ÉM régió összesen 31 5 37 10 46 6 42 2 67 7 49 5 36 3 

Magyarország: 756 169 740 109 699 147 717 123 689 119 690 95 444 47 

Régiós részesedés % 4,1 3,0 5,0 9,2 6,6 4,1 5,9 1,6 9,7 5,9 7,1 5,3 8,1 6,4 

 

2003-tól 2009-ig az Észak-magyarországi régióból 308 bejelentés történt, ebből 38 

megadására került sor, ami a bejelentések 12 százaléka. 

Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 

1.5.5. Regionális Innovációs Díj 

 

2005-ben alapította az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és az Észak-Magyarországi 

Regionális Innovációs Tanács a régió innovációs célú tevékenységét támogató és elismerő innovációs 

díjat, amely a kimagasló innovációs teljesítményt nyújtó vállalkozások és egyéb szervezetek 

elismerésére szolgált. A díj az Észak-magyarországi régió szintjén kiemelkedő eredménnyel járó olyan 

fejlesztő munka, valamint kimagasló gazdasági teljesítmény elismerése, amely termékfejlesztést, 

technológiai fejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, valamint szolgáltatásfejlesztést valósított 

meg.  

Az Innovációs Díj feltételrendszerének újragondolására, és átalakítására 2009-ben került sor.  

 

2009. évi Regionális Innovációs Díj 

Innovációs Díjban részesült: 

 Termoment Kft.  

 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet,  

 Öko-Planet Kft. 

 Mester Kft. 

Elismerő Oklevélben részesült: 

 Oktatási és Közlekedésfejlesztési Kft. 

 Hevesgép Kft. 
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2010. évi Regionális Innovációs Díj 

Innovációs Díjban, valamint elismerő Oklevélben részesült: 

 MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft 

 Kis - Szerelő és Kereskedő Kft. 

 Eger Innovation Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft. 

 AXIS Ásványianyag Feldolgozó, Forgalmazó és Szolgáltató Bt. 

 
Elismerő Oklevélben részesült: 

 Károly Róbert Kutató-Oktató Kft. 

 TS Hungária Kft. 

 AVE Miskolc Kft. 

 MVK - Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 

 
2011. évi Regionális Innovációs Díj 

Innovációs Díjban, valamint elismerő Oklevélben részesült: 

 Fireplace Gyártó és Kereskedelmi Kft Kistokaj 

 FUX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Miskolc 

 TRIGON Electronica Kft Salgótarján 

 Miskolci Egyetem- Gép-és Terméktervezési Tanszék Miskolc - Egyetemváros 

Az Innovációs Tanács Különdíjában részesült: 

 fps webügynökség Kft Miskolc 

 Szépkorúak Háza Nonprofit Kft Miskolc 

Elismerő Oklevélben részesült: 

 ADMATIS Kft Miskolc 

 ENIN Környezetipari Klaszter Kft Miskolc 

 Hagyó Kft Miskolc 

 NÁDASDI Elektro Biztonságtechnikai Kft. Salgótarján 

 

1.5.6. Start-Up vállalkozások 

 

A régiós életszínvonal, gazdaság növekedésének alapvető feltétele az innovatív szemléletű, 

környezetükhöz gyorsan alkalmazkodni képes kis-, és középvállalkozások térségi jelenléte. Az újonnan 

induló, innovatív start-up vállalkozások jelentős szerepet képesek vállalni a régió foglalkoztatásában, 

jövedelemtermelésében, jelenlétük a térség gazdaságának dinamizálását eredményezi.  

Négy régióban, köztük Észak-Magyarországon hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. 

szeptemberben „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek 

létrehozásával” c. konstrukciót.   
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A konstrukcióra 97 db pályázatot nyújtottak be, melyek támogatási igénye közel 840 millió forint. A 

pályázói aktivitás, és a keretet jelentősen meghaladó igény jelzi a régióban a start-up vállalkozási 

kedvet, az innovatív ötletek számosságát. A pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban van. 

 

1.6. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok 
 

 
Az OECD gazdaságokban az élet minőségét (beleértve az egészség megőrzésével kapcsolatos 
kérdéseket is), a teljesítményt, a foglalkoztatottságot már ma is alapvetően a tudás, illetve a 
tudásintenzitás, tudáshasznosítás mértéke, valamint a tudás generálta dinamikus technológiai 
fejlődés határozza meg. Az egyre magasabban képzett munkaerő, a javuló termelési eredmények 
és a K+F tevékenység bővítése biztosítják a tudásalapú gazdaságok számára a versenyképességet 
és a magas életminőség elérését.  
A gazdasági válság az utóbbi évtizedek legnagyobb globális recessziója, amely hatására jelentős 
visszaesés történt a keresletben, nagy mértékben növekedett a munkanélküliség és világszerte 
erősödött a protekcionizmus. A globális likviditási hiány hatására a vállalatok nehezebben jutnak 
pénzügyi eszközökhöz. Ennek következtében a kormányzatok intézkedéseket tettek annak 
érdekében, hogy megfékezzék a válságot és elkerüljék a pénzügyi rendszer összeomlását.  
Kelet-Európában évek óta tartó lendületes növekedés, csökkenő munkanélküliség és gyorsan 
emelkedő életszínvonal volt tapasztalható, azonban a gazdasági válság hatásai súlyosan 
érintették ezeket az országokat. Az IMF becslései szerint 2009-ben a térségben 2-10% közötti 
gazdasági visszaesés következett be. 
 
Innováció – Versenyképesség- Régiófejlesztés  
 
Európa közös versenyképességi céljainak elérése az Európai Unió egészében és az egyes tag-
országokban egyaránt összehangolt, stratégiai megközelítést igényel. Az EU főbb fejlesztési 
dokumentumai a versenyképességi célokra, az együttműködésre, a források koncentrálására, a 
tudomány és a technológia eredményeinek hasznosítására, valamint a koordinálására helyezik a 
hangsúlyt. Az EU felismerte, hogy az alapkutatások területén kiemelkedő teljesítmény nem 
párosul kellően az eredmények gazdasági hasznosításával.  
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Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 

 
Magyarország elemi érdeke, hogy saját helyzetét, pénzügyi lehetőségeit és törekvéseit 
figyelembe véve járuljon hozzá a közös európai célok megvalósításához, emellett határozza meg 
saját nemzeti érdekeit és stratégiai céljait. Magyarország már az EU tagságot megelőzően is részt 
vett az EU Kutatásfejlesztési Keretprogramjaiban és más európai K+F programokban (EUREKA, 
CERN, COST, FP7, CIP stb). Ezek a programok finanszírozási forrásokat jelentenek, jelenthetnek az 
innovációs stratégia megvalósítása érdekében indított projektek számára. Az Európai Uniós 
finanszírozási források a 2014-2020-as programozási időszakban a Horizont 2020 program 
keretein belül kerülnek felhasználásra. 
 

„Horizont 2020” – Az Európai Unió 2014-2020 közötti egységes kutatási keretprogram  
 

Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó 

Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik 

alappillére. 

Az Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. Egy olyan hét éves 

pénzügyi keret, amely három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában, és amelynek 

megvalósítására összesen 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre. 

Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti 

lehetőségeket biztosító és sokunk életét jobbá tévő innovatív termékek és szolgáltatások 

születhessenek. Ezzel egyidejűleg drasztikusan visszaszorítja a bürokráciát, a szabályok és 

eljárások egyszerűsítésével pedig a legjobb kutatók és még több innovatív vállalkozás 

érdeklődését igyekszik felkelteni. 

Támogatás a kutatástól a kereskedelemig tartó innovációs lánc  különböző szakaszaiban lesz 

igényelhető többek között olyan projektekre, amelyek a hangsúlyt a társadalmi kihívások 
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kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására. helyezik (pl. 

egészség, tiszta energia, közlekedés). 

 
(Forrás: saját szerk.)  

Horizont 
2020 

FP7-  

7.  Kutatási 
Keretprogram  

CIP- 
Versenyképességi 

és Innovációs 
Keretprogram 
Innovációra 

vonatkozó részei  

•IEE 

•EIP 

•ICT-PSP 

EIT – 
Európai 

Innovációs 
és 

Technológiai 
Intézet  
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 A Lisszaboni csúcstalálkozó: az EU 2010-re legyen a világ legversenyképesebb, 
legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalma. 2002-ben az Európai Tanács barcelonai 
ülésén kitűzött további cél: az EU átlagában a GDP-arányos kutatás-fejlesztési kiadások 2010-re 
érjék el a 3%-os arányt, s e ráfordítások kétharmada a vállalatoktól származzon.  
Mivel a lisszaboni célkitűzéseket nem sikerült magvalósítani, 2009 novemberében az Európai 
Bizottság kezdeményezésére tárgyalni kezdték az Európai Unió új, a lisszaboni célkitűzéseket 
felváltó stratégiáját. Az új stratégia – Európa 2020 – az innovációt és a zöld növekedést állítja a 
középpontba.  
Az Európa 2020 stratégia megvalósítását 7 zászlóshajó, megfelelő költségvetéssel rendelkező 

kezdeményezés támasztja alá. Az EU közös innováció politikájának központi eleme az ún. 

„Innovatív Unió” c. kezdeményezés, melynek fő célja, hogy felszámolja az európai fejlődést 

leginkább akadályozó tényezőket, így a finanszírozás hiányát, a kutatási rendszerek és piacok 

széttöredezettségét, a szabványalkotás lassúságát, valamint a közbeszerzés innovációt ösztönző 

potenciáljának kihasználatlanságát. Az Innovatív Unió egyik jelentős újdonsága, hogy a jelenlegi 

közös technológiai kezdeményezek helyét (például innovatív gyógyszerek fejlesztése) a 

technológia – független, kihívásközpontú (például klímaváltozás, öregedő társadalom, energia- 

és élelmiszer-ellátás biztonsága, stb.) programok veszik át. Az Innovatív Unió egyik fő eleme az 

ún. Innovációs Partnerség, melynek célja a magánszféra és az egyetemek közötti együttműködés 

serkentése, ezáltal az Európa országaiban kialakult krónikus szakemberhiány kezelése. 2011-ben 

a magyar tanácsi elnökség alatt sor kerül az első kísérleti partnerség felállítására, amely az 

egészséges és aktív öregedést kívánja előmozdítani.  

A régió erősségei nemzetközi szempontból 

- határ-határ menti és központi pozíció az európai térszerkezetben 
- fizikai határok eltűnése 
- Budapest felé kiépült infrastruktúra, viszonylag könnyű megközelíthetőség 
- proaktív szakmai összefogó és transzfer szervezetek 
- érős szakmai hálózatok, klaszterek, egyetlen környezetipari klaszter országos szinten 
- nemzetközi szinten is versenyképes térségfejlesztési struktúra (fejlesztési ügynökségek, 

önkormányzatok, kamarák, befektetés-ösztönző szervezetek, marketing intézmények, 
egyetem, főiskolák, civil szervezetek… stb.) 

- meglévő regionális szintű stratégiai szervezetek  
- nemzetközileg elismert oktatási rendszer, széleskörű, működő nemzetközi kapcsolatokkal 
- a felnőttképzés területén gyors piaci reagáló képesség 
- versenyképes munkabér költség 
- nemzetközi piacon is versenyképes termékek, vonzerők 
- közösségi és vállalkozói marketing erősödése 
- kevés szervezet rendelkezik kiterjedt nemzetközi partnerhálózattal, de azok sikeresen 

szerepelnek nemzetközi területen 
- stratégiai partnerrégiók a kapcsolati hálóban 
- kevés, de erős nagyvállalat 
- innovációs ügynökség rendszer 
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….ábra :A nemzetközi együttműködés fejlesztésének célrendszere (NES) 

A nemzetközi együttműködés célrendszer modell 

A nemzetközi együttműködési célrendszer kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy az 

érvényes fejlesztési stratégiai irányokat figyelembe véve, a közös univerzális célokat kiemelve 

egy koherens stratégia szülessen. A fő fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan azokat az unikális 

adottságokat is meg kellett határozni, amelyek Észak-Magyarországot képessé teszik arra, hogy 

az előnyös pozíciót szerezzen nemzetközi szinten. Ennek megfelelően Észak-Magyarország 

legfontosabb adottsága és egyik legnagyobb kapcsolati lehetősége egyben, a határ-menti 

pozíció. Maga a folyamat önmagába tér vissza, a versenyképesség, a felzárkózás 

feltételrendszerének megteremtésén keresztül a gazdaság valamennyi területén (innováció a 

humán szférában, életminőség, gazdaságfejlesztés) átívelve hozzájárul a régió nemzetközi 

ismertségének növeléséhez és az együttműködésekben résztvevő új és lehetséges partnerek 

megnyeréséhez. 

Észak-Magyarországi régió 2009-ben 

2008-as helyzetfeltáró elemezés alapján, melyben 150 szervezet vett részt(önkormányzatok, 

gazdasági szereplők, képző intézmények, civil szervezetek). A felmérés NORRIA-NORDA 

közreműködésében valósult meg.  
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…ábra: Nemzetközi kapcsolatok feltérképezése az Észak-magyarországi régióban (2009, NES) 

 

 

A 2009-es kapcsolatok jellegét tekintve a felmérés az alábbi összefüggésekre világított rá: a 

kérdőívet kitöltő szervezetek 82%-a rendelkezett működő nemzetközi kapcsolatokkal, 

amelyeknek 57%-a állandó együttműködés, főként testvérvárosi jellegű. 39%-ra jellemző 

program/projektjellegű együttműködés. Nemzetközi kiállításokon, vásárokon, bemutatókon 32% 

vesz részt. Egyéb típusú nemzetközi kapcsolattal (pl. befektetés-ösztönzés) a szervezetek 29%-a, 

hálózati együttműködéssel pedig 13%-a rendelkezett.  
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….ábra: Nemzetközi kapcsolatok feltérképezése az Észak-magyarországi régióban 

(Forrás: NES – 2009) 

 

A stratégiai partnerségeket és a régióban működő cégek gazdasági aktivitását vizsgálva arra a 

következtetésre jutunk, hogy a külföldi érdekeltségű cégek legnagyobb része; 37%-a 

Szlovákiához kötődik. A rangsor második helyén Németország áll, 15%-kal, őt Románia követi 

14%-kal. Ugyancsak jelentős gazdasági kapcsolatrendszer fűzi a régiót Franciaországhoz és 

Ukrajnához. A felmért gazdasági érdekeltségek száma alapján szintén jelentős a 

Lengyelországhoz, Csehországhoz és Ausztriához kötődő cégek száma is. 
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….ábra: Nemzetközi kapcsolatok feltérképezése az Észak-magyarországi régióban 

(Forrás: NES – 2009) 

 

Az Észak-magyarországi régió 2012-ben  

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK 

Az unió országainak társadalmi, gazdasági és területi szempontból kiegyensúlyozott fejlődése és a 

területi különbségek csökkentése érdekében a Strukturális és Kohéziós Alapokon keresztül elérhető 

uniós forrásokat három célkitűzésen keresztül lehet felhasználni 2007-2013 között: 

1. Konvergencia célkitűzés: fő célja a legelmaradottabb régiók növekedésének és 

munkahelyteremtésének támogatása úgy, hogy hozzájáruljon a gazdasági- és társadalmi kohézió 

erősítéséhez. E célkitűzés keretében készülnek és valósulnak majd meg Magyarországon az egyes 

regionális - kivéve a Közép Magyarországi Régiót - és az ágazati operatív programok. 

2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés: fő célja a változások támogatása, ezen 

belül a gazdasági átalakulás gyorsítása, valamint a foglalkoztatás és a termelékenység növelése. E 

célkitűzés keretében készül és valósul majd meg a Közép-Magyarországi Regionális Operatív 

program. 

3. Európai Területi Együttműködés célkitűzés: fő célja, hogy elősegítse az Unió területének 

erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül 

háromféle programtípus került meghatározásra, így határokon átnyúló, transznacionális és 

interregionális együttműködések, e programok kívánják előmozdítani az unió területi integrációját, 
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területi kohézióját. E célkitűzés keretében magyar részvétellel hét határ menti, kettő transznacionális 

és négy interregionális program kerül kidolgozásra, illetve megvalósításra. 

Magyarország részvétele a területi együttműködési programokban  

 

Európában a gazdasági fejlettség nagyrészt a régiók fejlődési kapacitásától függ. Az együttműködés 

és tudásmegosztás kulcsfontosságú eleme lehet a dinamikus, előre tekintő gazdasági fejlődési 

folyamatnak. Az Európai Unió egyik fő feladata, hogy az ilyen jellegű kooperációkat támogassa az 

unión belüli régiók között és az unión belüli és kívüli régiók között (ÉM - Ukrajna). Az Európai Területi 

Együttműködési Program Célkitűzés 2007-2013 között az Európai Vidékfejlesztési Alap támogatásával 

valósul meg . A program határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködéseket 

támogat annak érdekében, hogy az érintett régiók a közös értékteremtésen keresztül tanulhassanak 

egymástól. 

Magyarország 10 területi együttműködési programban vesz részt (ERDF támogatás: 386 millió euró): 

4 bilaterális határon átnyúló együttműködési program más tagországokkal (Szlovákia, Ausztria, 

Szlovénia, Romania) és két transznacionális együttműködési program: Közép-Európa Program és Dél-

Kelet Európa Transznacionális Együttműködési Program, amelyben Magyarország viseli a 

menedzsment felelősséget. Továbbá Magyarország részt vesz mind a négy Interregionális 

Együttműködési Programban: INTERACT, URBACT, ESPON, INTERREG IVC. Továbbá, az ország részt 

vesz két IPA Határon Átnyúló Programban tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal, illetve egy 

Szomszédsági Programban: HU-SK-RO-UA. 
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… ábra: Magyarország részvétele területi együttműködési programokban 

(Forrás: www.ec.europa.eu) 

 

A fenti ábrán tisztán látható, hogy az Észak-Magyarországi régió területi együttműködései során a 

Szlovák és Román vonalat részesítik előnyben (földrajzi adottságok kiindulva). Az ország további 

részein szintén a területi együttműködések a földrajzi elhelyezkedés adta szomszédos régiókkal 

jellemző. 

 

1.  Észak- Magyarország részvétele a Területi Együttműködési Programokban (HUN IPA Cross 
Border Cooperation Programme) 

 

Zöld terület: kedvezményezettek ERDF támogatással 

Szürke terület: nincsenek elérhető adatok 

…ábra: Magyarország határ menti területeinek részvétele ERDF finanszírozású határon 

átnyúló együttműködésekben 

(Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm) 

 

 

 

Az ábrán jól kivehető, hogy Magyarország déli, dél-nyugati határaitól eltekintve az egyes régiók 

intenzíven vesznek részt az Európai Vidékfejlesztési Alap által támogatott projektek kivitelezésében, 

amelyből automatikusan következik, hogy a határ menti területek kiterjedt partneri hálóval 

rendelkeznek, illetve nemzetközi szinten aktívan részt vállalnak a adott régió társadalmi-gazdasági 

fejlődésében. 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
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2. Közép-Európa Program (CENTRAL EUROPE PROGRAMMES) 
 

 

 

 
 

… ábra. CE Program programterülete  

(Forrás: http://www.central2013.eu/) 

 

Együttműködés célja : A területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a 

versenyképesség növelése Közép-Európában 

Prioritások: 

(valamennyi prioritás és intézkedés pályázható az első pályázati körben) 

Az innováció támogatása Közép-Európában 

   1.1 Az innováció keretfeltételeinek javítása 

   1.2 Kapacitásbővítés az innováció elterjedésének és alkalmazásának érdekében 

   1.3 A tudás-fejlesztés erősítése 

Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása 

   2.1 Közép-Európa összekapcsolhatóságának javítása 

   2.2 Multimodális logisztikai együttműködés kialakítása 

   2.3 A fenntartható és biztonságos mobilitás támogatása 

   2.4 Informatikai és alternatív megoldások a hozzáférés javítására 

http://www.central2013.eu/
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A környezet felelősségteljes használata 

3.1 A környezetminőség javítása a természeti erőforrások és a természeti örökség 

menedzsmentjén keresztül 

   3.2 A természeti és ember- okozta veszélyek és hatások csökkentése 

   3.3 A megújuló energia-források és a hatékony energia gazdálkodás támogatása 

   3.4 Környezetbarát tevékenységek és technológiák támogatása 

Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése 

   4.1 A policentrikus településszerkezet és területi együttműködés fejlesztése 

4.2 A demográfiai és társadalmi változások város-és regionális fejlődésre gyakorolt területi 

hatásainak kezelése 

   4.3 A kulturális erőforrások hasznosítása a városok és régiók vonzerejének növelésében 

A CE programban résztvevő Észak-Magyarországi szervezetek: 

 

- Eszterházy Károly Főiskola – „Rural Biological Resources” 
- Bay Zoltán Foundation for Applied Research –TRANWASTE  „FORMALISATION OF INFORMAL 

SECTOR ACTIVITIES IN COLLECTION AND TRANSBOUNDARY SHIPMENT OF WASTES IN AND 
TO CEE” 

- NORRIA – CEEM – „CENTRAL ENVIRONMENTAL AND ENERGY MANAGEMENT AS A KIT FOR 
SURVIVAL”  

- Local Self-Government of County Rank Town of Salgótarján- RESOURCE  - „UTILISATION OF 
POST-MINING POTENTIALS FOR SUSTAINABLE RE-DEVELOPMENT IN CENTRAL EUROPEAN 
MINING CITIES AND REGIONS „ 

- Municipality of Eger – HERMAN – „MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE IN THE CENTRAL 
EUROPE AREA” 
 

 

3. A régió nemzetközi kapcsolatai a NORRIA együttműködései által 

HU-SK-RO-UA ENPI CBC 

Cooperation Programme 

SEE Transnational Cooperation 

Programme  

Central Europe Programme  

Szlovákia – Kassa , Eperjes 

régiók  

Ukrajna- Kárpátalja régió  

 

 

 

 

 

 

 

Olaszország – Abruzzo Régió 

Olaszország – Marche Régió 

Szlovénia – Ljubljana 

Bulgária – Plovdiv (Észak-

Trákia) 

Románia – Észak- Kelet 

Romániai Régió  

Görögország – Athén 

Görögország – Égei - szigetek  

Szerbia – Újbelgrád  

Ausztria – Graz (Stájerország) 

Olaszország – Friruli Venezia 

Giulia régió  

Észak-Olaszország – Trento és 

Bolzano autonóm megyék 

Szlovénia – Ljubljana 

Ausztria – Graz (Stájerország) 

Csehország mai keleti része – 

Morvaország  
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Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 
 

A régió fejlődését befolyásoló tényezők, azok magyarországi viszonylatának az Európai Unió tagországaihoz való 

viszonyítása  

 

 

 

Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

G
ö

rö
go

rs
zá

g 

Li
tv

án
ia

 

R
o

m
án

ia
 

Le
tt

o
rs

zá
g 

M
ag

ya
ro

rs
zá

g 

Le
n

gy
el

o
rs

zá
g 

B
u

lg
ár

ia
 

És
zt

o
rs

zá
g 

M
ál

ta
 

Sz
lo

vé
n

ia
 

Sz
lo

vá
ki

a 

P
o

rt
u

gá
lia

 

C
se

h
 K

ö
zt

ár
sa

sá
g 

C
ip

ru
s 

Sp
an

yo
lo

rs
zá

g 

D
án

ia
 

Lu
xe

m
b

u
rg

 

Fr
an

ci
ao

rs
zá

g 
 

Ír
o

rs
zá

g 

B
el

gi
u

m
 

A
u

sz
tr

ia
 

H
o

lla
n

d
ia

 

Sv
éd

o
rs

zá
g 

 

Eg
ye

sü
lt

 K
ir

ál
ys

ág
  

N
ém

et
o

rs
zá

g 

Fi
n

n
o

rs
zá

g 
 

O
la

sz
o

rs
zá

g 

P
o

n
ts

zá
m

 (
1

=n
e

m
 lé

te
zn

e
k,

 7
= 

sz
é

le
sk

ö
rb

e
n

 
e

lt
e

rj
e

d
t)

 

Európai Unió tagországai  

Klaszterek fejlettsége /EU27 (2012)   
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Az Európai Unió országai  

Innovációs kapacitás /EU27 (2012) 
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Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 
 

 

Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 
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Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 
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Forrás: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (saját szerk.) 
 

 

  

0 
1 
2 
3 
4 
5 

G
ö

rö
go

rs
zá

g 

Sz
lo

vá
ki

a 

C
se

h
 …

 

O
la

sz
o

rs
zá

g 

Sz
lo

vé
n

ia
 

M
ag

ya
ro

rs
…

 

R
o

m
án

ia
 

Li
tv

án
ia

 

Le
n

gy
el

o
rs

…
 

Sp
an

yo
lo

rs
…

 

Le
tt

o
rs

zá
g 

B
u

lg
ár

ia
 

Ír
o

rs
zá

g 

D
án

ia
 

C
ip

ru
s 

A
u

sz
tr

ia
 

M
ál

ta
 

És
zt

o
rs

zá
g 

P
o

rt
u

gá
lia

 

B
el

gi
u

m
 

H
o

lla
n

d
ia

 

N
ém

et
o

rs
z…

 

Sv
éd

o
rs

zá
g 

 

Fi
n

n
o

rs
zá

g 
 

Lu
xe

m
b

u
rg

 

A
 k

o
rm

án
yz

at
i b

e
sz

e
rz

é
si

 d
ö

n
té

se
k 

m
e

n
n

yi
b

e
n

 t
ám

o
ga

tj
ák

 a
z 

in
n

o
vá

ci
ó

t 
(1

= 
e

gy
ál

ta
lá

n
 n

e
m

, 7
 =

 
ki

m
o

n
d

o
tt

an
 t

ám
o

ga
tj

a)
  

Az Európai Unió tagországai  

Fejlett technológiai termékek jelenléte a 
kormányzati beszerzésekben /EU27 (2012)   



73 
 

1.7. Régión belüli innovációs szempontból fontos térségi helyzet 

egyenetlenségek, problémák bemutatása 

 

 

1.8. Régió hazai és Európai Unión belüli pozicionálása 

 

 

 

Észak-Magyarország pozicionálását az előbbi fejezetekben bemutatott indikátorok alapján hazai és nemzetközi 

színtéren is elvégezhetjük. Érdemes az összehasonlítást leszűkíteni, és a tradicionális mutatók mellett nem 

hagyományos komplex mutatók szerinti értékelést is alkalmazni, amelyek a K+F+I teljesítmény és potenciál 

értékeléséhez nyújtanak segítséget. 

 

Az elmúlt években a belső egyensúlytalanság és a gazdasági válság megállította hazánk gazdasági felzárkózását 

az európai uniós átlaghoz. Magyarország egy főre jutó GDP-je (vásárlóerő-paritáson számítva) 2000-ben 54, 

2003-ban 63, 2009-ben 65%-a, 2011-ben pedig 66%-a volt az uniós átlagnak. A hazai gazdasági fejlettség térbeli 

összehasonlítására alkalmas mutató, az egy lakosra jutó bruttó hazai termék alapján a legfejlettebb régió 

Közép-Magyarország, amely egy főre jutó bruttó hazaiterméke közel 70%-kal haladta meg az országos átlagot 

2011-ben. A GDP közel felét előállító régió kétarcú: Budapest (az országos átlag 230%-a 2010-ben) 

folyamatosan fejlődik, miközben Pest megye (80%) egyre jobban leszakad az országos átlagtól. A központi 

GDP: 

GDP/fő: 

Munkanélküliség: 

K+F+I ráfordítások a GDP %-ában: 

K+F+I területen dolgozók aránya 

régióban: 

Szabadalmak aránya országosan: 

EPO szabadalmi eljárások aránya 

országosan: 

HDI: 

A régió térségi besorolása az EU S3 

protokollja szerint: ’vidékies régió 

jelentős ipari teljesítménnyel’ 
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régiót a dunántúli régiók követik a gazdasági fejlettségi rangsorban: Nyugat- és Közép-Dunántúl egy főre jutó 

gazdasági teljesítménye 

közel van az országos átlaghoz (94, illetve 87%). Tőlük jóval le van szakadva Dél-Dunántúl (68%), annak 

ellenére, hogy Tolna megye (76%) az egyetlen dunántúli megye, amely fejlődni tudott 

az országos átlaghoz viszonyítva a három évvel azelőttihez képest. A hazánk északi és alföldi térségében lévő 

régiók az országos érték 61–64%-át érik el. Közülük egyedül csak Észak-Alföld (63%) 

tudott közelebb kerülni az országos átlaghoz 2007-hez viszonyítva. A válság ellenére 2011-re Közép- 

Magyarország és a legfejletlenebb régió, Észak-Magyarország között a szakadék tovább mélyült2007-hez 

képest: a két régió között 2,8-szeres különbség volt 2011-ben.  

 
forrás: KSH, 2011. 
 

 
 
Az európai konjunktúrával szoros kapcsolatban álló ipari teljesítmény bővülése az első 
negyedévi magas növekedés (11%) után lefékeződött, aminek hátterében a bázisfolyamatok 
hatása és a külső kereslet megtorpanása állt. Az ipar 2011-ben 5,7, ezen belül a 
feldolgozóipar 7,0%-os volumennövekedést ért el, jelentősen hozzájárulva a GDP 
bővüléséhez. A hajtómotornak a külső piacra értékesítő feldolgozóipari cégek számítottak, 
mivel a hazai kereslet továbbra sem élénkítette az ipari teljesítmény. 
 
Észak-Magyarország eltérése az EU átlagától jelentős, 2007 és 2011. között nem történt 
jelentős elmozdulás a gazdasági teljesítményben. 
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A gazdasági környezet és teljesítmény nagyban meghatározza a térség K+F+I teljesítményét, 
amely alapján az EU a régiót a ’lemaradó innovátorok’ kategóriába sorolja. 
 

 

 

Hazánkban egyedül Közép-Magyarország rendelkezik jobb, mérsékelt innovációs teljesítménnyel, amit az 

Európai Bizottság külön megemlít 2012-es értékelésében. Ehhez képest más tagállamokban lényegesen 

sokszínűbb a régiók innovációs teljesítménye – köszönhetően a régiós politikák sikerességének. Észak-

Magyarország ezzel a 42 legszerényebb innovációs teljesítményű európai térségekbe tartozók egyike. 

 

táblázat. az Európai Unió tagállamainak és régióinak innovációs teljesítmény szerinti besorolása 

Közösségi és nemzeti szintű összehasonlításban is érdemes megnézni a régió innovációs teljesítményét (az 

innovációs index alapján). Az ábrázolt szóródás alapján nyilvánvaló, hogy térségünk az utolsó negyedben 

sereghajtónak számít. 

 

Innnovácós vezető szerep 

innováció követők 

mérsékelt innovátor 

lemaradó innovátorok 

ábra. az Európai régiók innovációs 
teljesítménye 

forrás: KSH, 2012. (2011-es adatok alapján) 

ábra. a fővárosi és nem centrális 

régiók innovációs teljesítménye, 

2010.  

Forrás: Innovation Scoreboard, 2012 
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. 

 

 
ábra. Az EU régiók relatív innovációs teljesítménye 

Forrás: Innovation Scoreboard, 2012. 

 

Az Európai Unió 2020-ra vonatkozó stratégiájának részeként, az Innovatív Unió létrehozásának 

céljával a kezdeményezésen belül 2012-ben megtörtént az egyes régiók teljesítményének időbeli 

értékelése is. Ez alapján elmondható, hogy hazánk összteljesítménye 2007-2011. között valamelyest 

javult, ugyanakkor a K+F+I támogatások átstrukturálása és a leszakadó régiót még súlyosabban érintő 

gazdasági válság átmenetileg megakasztotta ezt a folyamatot. Ennek ellenére a régió teljesítménye 

stabilnak mondható, nagyobb kilengések nélkül. 
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Forrás: Innovation Scoreboard, 2012. 

 

A fenti térkép a különböző K+F+I források felhasználási eloszlását mutatják be az EU régiókban. Ezek 

alapján 2000-2006 között hazánk teljes területén alacsony volt a vonatkozó források lehívása. A 

2007-13-ig tartó programozási időszakban ugyan történt pozitív elmozdulás, de az EU Kutatási és 

Technológiai Keretprogramjának(FP7) pályázatait továbbra is alacsony mértében vettük 

igénybe(különösen Észak-Magyarországon, míg inkább a Strukturális Alapok támogatásaival éltek az 

itt működő szervezetek(kivéve Közép-Magyarországot). 

 

 

 

A régióban a legnagyobb 

lemaradás a kis- és 

középvállalkozások innovációs 

tevékenysége (különös 

tekintettel a technológiai 

innovációra) és együttműködési 

készsége terén mutatkozik az 

Innovation Scoreboard 

értékelése alapján.  

 

 

 

ábra. A KKV-k házon belüli 

innovációs tevékenységének 

regionális értékelése 
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ábra. Az EU régiók értékelése a tudás-intenzív iparágakban alkalmazottak száma szerint 

Mindezek mellett elmondható, hogy a kutatás- és tudás-intenzív iparágakban 

alkalmazottak száma alapján 2007-óta pozitív elmozdulás történt, így régiónk az emberi 

erőforrás hátteret (és nem mellékesen a vállalkozások innovációjára szánt támogatásokat) 

tekintve jobb helyzetben van, mint 5 évvel ezelőtt, ami várhatóan pozitív hatással lesz a 

térség összevont innovációs teljesítményére, és tovább csökken a más európai régiókhoz 

mért lemaradásunk. 
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táblázat. A Horizont 2020 stratégiához illeszkedő régiós prioritásterületek 

 EU prioritásterület ÉM prioritásterület 

I Tudományos kiválóság K+F+I potenciál, infra- és szolgáltatás 
fejlesztés 

II Ipari vezető 
szerep(technológiafejlesztés) 

Technológia és tudásintenzív 
fejlesztések 

III Társadalmi kihívások kezelése Környzeti és társadalmi kapcsolódások 
ill. feltételrendszer fejlesztése 

 

 

A régiós kutatás-fejlesztési teljesítmény összességében tehát gyengének mondható, de a javuló 

erőforrás háttér és a K+F+I kiadások növekedése bíztató alapot ad a teljesítmény javítására és az 

innovációs térképen való pozitív elmozdulásra. Amikor bekacsolódunk az európai 

kezdeményezésekbe, vagy elemezzük az egyes sikeres tagországok fejlődési pályáit nem szabad szem 

elől téveszteni a sajátos hazai viszonyokat, adottságokat. Az EU és tagországai nem mintaként, 

hanem orientációként szolgálnak, s ez által az együttműködés szinergiái kihasználhatóak, a hazai 

teljesítmény eredményei megsokszorozhatóak. Magyarország az EU-tagságával az EU egészének 

innovációs rendszerébe kapcsolódott be nemzeti innovációs rendszere erősségeivel, hiányosságaival. 

Csak a rendszerszerű szemlélet és a közösségi ill. lokális prioritások együttes és  következetes 

érvényesítése teszi lehetővé, hogy eredményes, innovatív, tudás-vezérelt fejlődési pályát járjon be 

hazánk és régiónk. 

 

Az Észak-Magyarországi régió 

elkötelezett az innováción alapuló 

gazdaságfejlesztés mellett, így 

2012-ben hazánkban elsőként 

regisztrált az intelligens 

szakosodási célok megvalósítását 

szolgáló S3 platformba. A 

csatlakozás eredményeképpen 

2013-ban a régió megújítja 

innovációs stratégiáját, és az 

intelligens szakosodási 

prioritásokat felállítva kívánja az 

érintett felek bevonása mellett a 

hatékony gazdaságfejlesztési 

irányoknak megfelelő innovációs 

célkitűzés-rendszert felállítani. 
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1.9. Régión kívüli tudás és gyakorlat befogadási készségek felmérése, értékelése 
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1.10. Együttműködési lehetőségek feltárása 
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1.11. A helyzetelemzésben feltártak összefoglalása SWOT táblázatban 

 

 
 
A helyzetértékelés eredményeit SWOT analízis foglalja össze, amely figyelembe veszi a már 
rendelkezésre álló gazdaság- és területfejlesztési dokumentumok megállapításait is, úgymint: 

 Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja (2007-13), 
 Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (2008), 
 Pólus Program (2006), 
 B-A-Z megye középtávú gazdaságfejlesztési stratégiájának javaslata (2009), 
 Az Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13, 
 Az Észak-magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013), 
 Az Észak-magyarországi Régió középtávú szakképzés-fejlesztési stratégiája (2009). 
 A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) 

stratégiája, 
 Új Széchenyi Terv – Tudomány-innováció Akcióterv (2011) 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014 - 2020) Munkaanyag 
 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) Munkaanyag 
 NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) Munkaanyag 

 

A SWOT elemzésből levonható következtetések, valamint az elmúlt években végzett, a regionális 

innováció helyzetét vizsgáló kutatások alapján, összhangban a régió általánosan rögzített 

fejlesztéspolitikai célkitűzéseivel, megfogalmazhatóak azok az alapvetések, amelyek meghatározzák a 

régió Innovációs Stratégiáját is.  

Ennek megfelelően cél, hogy az innovációs stratégia megvalósítása segítse elő a régió gazdasági 

versenyképességének javítását a gazdaságfejlesztésben az innováció kiemelt prioritásként való 

kezelésével, a regionális innovációs rendszer-, az innovációs kínálati- és keresleti oldal szereplőinek és 

projektjeinek összekapcsolásával és megerősítésével, valamint a régió bekapcsolásával a nemzeti és 

nemzetközi innovációs, valamint K+F+I rendszerekbe annak érdekében, hogy elősegíthető legyen: 

 a régió felzárkóztatása, 
 a régió gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción 

alapuló fejlesztése, 
 a régióban tevékenykedő vállalkozások, kiemelten a KKV-k versenyképességének 

előmozdítása, 
 a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítása, 
 a régió innovációs szereplőinek hálózati együttműködésének erősítése, 
 újabb innovációs szolgáltatások kialakítását és bővítését a régióban. 

 

Ezek alapján a célfüggvények a következők: 

 
I.  Fejleszteni a tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának kultúráját. 
II.  Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony Nemzeti Innovációs Rendszer 

kialakítása, és illesztése a Regionális Innovációs Rendszerhez. 
III.  Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő kreatív, innovatív 

munkaerő biztosítása. 
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IV.  A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönző gazdasági és jogi környezet megteremtése. 
V.  A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások támogatása, termékek és szolgáltatások 

létrehozása és kialakítása. 
 
Természetesen a fenti célfüggvények nem minden eleme biztosítható regionális szinten, de a 
stratégiaalkotásban, a regionális policy kialakításában résztvevő döntéshozók figyelmét fel kell 
hívnunk ezen elemek szükségességére is.  
 
Az Észak-magyarországi Régió K+F+I potenciáljának SWOT elemzése  
 

Jelen SWOT elemzés összehasonlításban kívánja bemutatni az elmúlt két év régióra vonatkozó 

változásait. A legutóbbi, 2008-ban elkészített Regionális Innovációs Stratégia megszületése óta 

ugyanis több – a korábbiakban említett - jelentős hazai és nemzetközi esemény befolyásolta a régió 

gazdasági, társadalmi helyzetét és teljesítményét.  

 

 
A régió ipari teljesítménye 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatokból 
 
Észak-Magyarország hazánk egyik leggyengébb gazdasági teljesítményű régiója. A gazdasági 
teljesítmény relatív visszaesése elsődlegesen a rendszerváltás után folyamatos nagyipari 
térvesztésnek, illetve a beruházások viszonylagosan alacsony szintjének köszönhető. Az ipar 
teljesítménye a 2009-esmélyponthoz képest növekedési pályára állt.  
 
Ennek a tendenciának is köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest még nagyobb szerepet kaptak a 
régióban a hálózati szerveződések, hisz a vállalkozói réteg egyfajta kiutat lát a regionálisan 
támogatott, tudás- és erőforrás-megosztáson alapuló, innovatív teljesítményre képes hálózatok, 
klaszterek kialakításában és működtetésében.  
 
2008-hoz képest a legjelentősebb változás, hogy átrendeződés történt a regionális erősségek és 
gyengeségek viszonyaiban. Ilyen például az autópálya jelenléte, mely jó összeköttetést biztosít 
továbbra is a fővárossal és a szomszédos régióval egyaránt, viszont megnövelte annak lehetőségét is, 
hogy a régió tranzitrégióvá váljon, és gyorsabb átjutást eredményezzen a szomszédos határ menti 
városokba, amely például kedvező adózási környezetével, több előnnyel kecsegtethet a hazai és 
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külföldi befektetőknek. A tőke továbblépett a kedvezőbb adórendszerű Szlovákiát, vagy az alacsony 
bérköltségű Romániát választva. Ezzel összefüggésben a tőkebefektetések területén egyenlőre nem 
érzékelhető markáns javulás az autópálya által elérhetővé tett területeken, sem ennek 
vonzáskörzetében. 
 
Továbbra is nagy előny a régióban a felsőoktatási intézmények jelentős számának megléte, amely 
megfelelő arányú tudásbázist kellene, hogy képezzen, ezzel kapcsolatban viszont a korábbi évekkel 
ellentétben inkább a jogi, bölcsész, közgazdász végzettségűek és nem a műszaki kultúra, 
képzettségűek aránya emelkedett, mindemellett a régió munkaerő megtartó képessége nem képes 
ezt a kevés számú műszaki végzettségű munkaerőt sem megtartani. 
 
A régióban tevékenykedő vállalkozások kutató-fejlesztő helyeinek száma csaknem duplájára nőtt 
2000 óta, emelkedettaz alkalmazott kutatások száma, mivel a vállalkozások, kutatóhelyek 
legfontosabb célja, hogy a kifejlesztett termékek, technológiák, szolgáltatások minél gyorsabban 
megjelenjenek a piacon, minél hamarabb eredményt generáljanak, megjelentek a saját 
kutatólaboratóriumok a vállalatoknál. 
 

 
A régió K+F helyeinek száma 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatokból 
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Észak-magyarországi Régió K+F+I potenciáljának SWOT elemzése 

 

A legfrissebb kutatási eredmények figyelembevételével elkészült a régió innovációs szempontból 

releváns SWOT elemzése: 

 

Erősségek 

 Felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskolák) jelenléte. 

 A vállalkozói klaszterek, hálózatok kiépítésére irányuló kezdeményezések erősödése. 

 A gépipar területén megtörtént a szerkezetváltás, elsősorban az egykori nehézgép-gyártás 
helyett az alkatrészgyártás, összeszerelés fejlődött ki  

 Egyetemi, főiskolai K+F potenciál növekedése, a tudásközpontok létrejötte, növekvő 
gazdasági nyitottsága. 

 A régióban folyamatosan bővül a külföldi tulajdonú, termelő vállalkozások jelenléte (pl. 
Bosch) és foglalkoztatottaik létszáma, amelyek közül néhány a fejlesztési tevékenységét is a 
régióba telepítette. 

 Nemzetközi hatóerejű integrátor-vállalatok jelenléte a vegyipar, gép- és járműipar területén. 

 Autópálya jelenléte, mely jó összeköttetést biztosít a fővárossal és a szomszéd régióval 
egyaránt. 

 Az alkalmazott kutatások száma több mint másfélszerese az alapkutatásnak. 

 Bizonyítottan innovatív, stabil és rugalmas középvállalkozói réteg.  

 Aktív publikációs tevékenység a kutató-fejlesztő helyek számának arányában.  

 Jól hasznosítható határmenti pozíció. (NES) 

 Regionális innovációt támogató intézményrendszer megléte. 

 

Gyengeségek 

 A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak, rendszeres likviditási gondokkal küzdenek, piaci 
pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük gyenge, alacsony az 
együttműködés szintje. 

 Kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely a régióban, különös tekintettel a 
közép- és kisvárosokra, ami a képzett munkaerő, diplomás réteg elvándorlását gerjeszti. 

 Elégtelen intenzitású kapcsolat az oktatási és az üzleti szféra között, a képzési struktúra nem 
igazodik az új fejlesztési elképzelésekhez. 

 Elégtelen a szakemberképzés, a tudásközpontok és képzőhelyek nincsenek közel a 
vállalkozásokhoz. 

 Hiányos, átláthatatlan a regionális intézményi rendszer és döntéshozatali szint. 

 Nem tisztázottak a régió döntéshozatali struktúrájának feladat, hatás és felelősségi szintjei. 

 A régióban jelentős számú és arányú, hátrányos helyzetű roma kisebbség él. 

 A nagyszámú Ipari parkok regionális jelenlétének kapacitáskihasználtsága alacsony. 

 A tőke-mozgás számára nélkülözhetetlen infrastruktúra (autópálya jelenléte) megépült, a 
tőke továbblépett megcélozva ezzel a szomszédos régiókat, a régió egyfajta „infrastrukturális 
transzferrégióvá alakult keleti szomszédjaink felé.  

 Az Észak-magyarországi Régió az összesített mutatók alapján az elmaradott térségek közé 
tartozik. (BOKIK könyv 79. old) 

 A régiók közötti összehasonlításban a K+F ráfordítás alapján a régió az utolsó előtti, 
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megelőzve a Dél-dunántúli térséget.  

 Rendkívül alacsony regionális innovációs teljesítmény. 

 Műszaki és természettudományi területen tevékenykedő szakemberek aránya alacsony. 

 A műszaki és természettudományok terén az egyetemeknek kevés a kapcsolat az ipari 
szférával.  

 KKV-k K+F ráfordításainak aránya folyamatosan csökken. 

 A régió KKV-i tőkeszegények, csak elenyésző hányaduk exportképes, a beszállítói 
tevékenység alacsony szintű. 

 Kockázati tőke hiánya. 

 Hazai és európai összehasonlításban a szabadalmi bejelentések száma alacsony. 

 Rossz a diplomások összetétele, a gazdaság igényeit meghaladó jogász, közgazdász, bölcsész 
kerül ki az egyetemekről. (BOKIK elemzés 80. old.) 

 A vállalkozásokat sújtó magas adó és járulékterhek érdemben nem csökkennek. 

 Kevés az erős piaci pozícióval, jelentős tőkével működő nagyvállalat, ezek is Miskolc, 
Tiszaújváros, Eger, Kazincbarcika térségében koncentrálódnak; 

 A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak, rendszeres likviditási gondokkal küzdenek, piaci 
pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük gyenge, alacsony az 
együttműködés szintje. 

 Hiányzik, illetve alacsony színvonalú a vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző 
közvetítő szervezetek hálózata, elégtelen a régió kutatás-fejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetei és a vállalkozásai közti kapcsolat, kommunikáció. 

 A régió KKV-i tőkeszegények, csak elenyésző hányaduk exportképes, a beszállítói 
tevékenység alacsony szintű. 

 Kevés az innovatív vállalkozások száma. 

 A munkanélküliségi ráta magas, ezzel szemben a foglalkoztatási arány alacsony; így rendkívül 
kedvezőtlen a régió munkaerőpiaci helyzete. 

 A potenciális innovációs szereplők nemzeti, vagy nemzetközi hálózatokban való részvétele 
elenyésző, a regionális megyei vállalkozások nemzetközi kapcsolatrendszere fejletlen, 
innovatív klaszter hiánya. 

 A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak, rendszeres likviditási gondokkal küzdenek, piaci 
pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük gyenge, alacsony az 
együttműködés szintje. 

 Kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely a régióban, különös tekintettel a 
közép- és kisvárosokra, ami a képzett munkaerő, diplomás réteg elvándorlását gerjeszti.  

 Elégtelen intenzitású kapcsolat az oktatási és az üzleti szféra között, a képzési struktúra nem 
igazodik az új fejlesztési elképzelésekhez, gyakorlatiság hiánya. 

 Elégtelen a szakemberképzés, a tudásközpontok és képzőhelyek nincsenek közel a 
vállalkozásokhoz. 

 

Kiemelten kell kezelni ezek közül a régió nagyon alacsony regionális innovációs teljesítményét, és a 
munkanélküliség változatlanul magas színvonalát. Az innovációs tevékenység kibocsátáshoz mért 
aránya a nagyvállalatok esetén a legjobb, a középvállalkozások esetében ez az arány kb. 20%, míg a 
10-49 fő közötti vállalkozások esetében 0,5%. A kis- és középvállalkozások tőkehiányosak, rendszeres 
likviditási gondokkal küzdenek, piaci pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő képességük 
gyenge, alacsony az együttműködés szintje, mely problémák fokozottan érvényesek a 2008. évi 
gazdasági-pénzügyi válság óta. 
 
Az erős gazdaság két fontos eleme a magas foglalkoztatottság és a magas hozzáadott érték. A 
gazdaság innovatív fejlődését megalapozza a diplomások összetétele, amely az utóbbi időben a 
régióra vonatkoztatva rossz arányt mutat. A gazdaság és társadalom igényeit messze meghaladó 
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jogász, közgazdász, bölcsész kerül ki az egyetemekről és kevés a gazdaság innovatív fejlődését 
megalapozó jól képzett mérnök, természettudományos ismeretekkel rendelkező kutató, holott a 
képzés több száz éves hagyományokra tekint vissza a tudásközpontokban. Az egyik elem a magas 
hozzáadott érték biztosítása. Ennek feltétele a jól képzett, gyakorlati ismeretekkel rendelkező, kreatív 
munkaerő valamennyi szinten. A termelő, innovatív ágazatokban ez ma hiány. 
 
 

Veszélyek  

 A globális gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása miatt csökken a befektetési 
hajlandóság, ami kedvezőtlenül érinti a munkahelyteremtést. 

 Az EU csatlakozás után jelentősebbé váló innovációs forrásokra a régió nem képes pályázni, a 
megfelelően alátámasztott projektek és a szükséges sajáterő hiányában. 

 A földrajzi polarizáció erősödik, a régió gazdasági leszakadása tovább növekszik. 

 KKV-k innováció iránti igénye csökken; együttműködési készsége gyengül. 

 A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő szociális problémák fennmaradnak, erősödnek. 

 Elvándorlás, agyelszívás folytatódik. 

 Régió humán erőforrás potenciálja csökken. 

 Szomszédos régiók tőke-elszívó ereje erősödik. 

 Elmarad a hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációja. 

 A termékfejlesztés elmaradása miatt a KKV-k piaci lehetőségei csökkennek, KKV-kat tartós 
tőkehiány jellemzi különösen a K+F-re fordítandó források tekintetében. 

 Az interregionális gazdasági kapcsolódási pontok nem épülnek ki kellő mértékben. 

 Elmarad a hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációja, számuk tovább növekszik. 

 A kedvezőtlen gazdasági körülmények hatására a régióban működő vállalkozások kritikus 
helyzetbe kerülhetnek. 

 A mezőgazdaságból élők gazdasági ellehetetlenülése, a szerkezetátalakítás lassúsága. 

 

A régiót érintő veszélyek nagy része a válsághatásokat ill. a korábban is azonosított adottságokból és 

gazdasági-társadalmi környezetből adódó veszélyforrásokat takarja. 

A regionális ágazatok körvonalazódása, melyben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a megújuló 

energia, mechatronika, informatika, autóipar, nanotechnológia ágazatai a kedvezőtlen gazdasági 

körülmények miatt háttérbe szorulhatnak és az említett húzóágazatok gyors ütemű fejlesztésének 

elmaradását eredményezhetik.  

Továbbra is jelentős problémát okozhat a foglalkoztatás kérdésköre, ennek letéteményesei 

elsősorban a kis- és középvállalkozói kör, mely a jelen körülmények között jelentős gondokkal 

küszködik, munkahelyteremtő és megtartó képessége változó, de inkább csökkenő tendenciát mutat, 

amely a tartós munkanélküliség irányába és a megfelelő szaktudás más régiókba, vagy esetleg 

külföldre történő elvándorlásához, brain-drain-hez vezethet. 

Lehetőség  

 Nemzetközi (különösen regionális szinten) együttműködés ösztönzése. 

 A KKV-k számára szóló innovációt ösztönző intézkedéscsomagok, pályázati források 
megjelenése. 

 Környezettudatosság erősödése.  

 Innovációs és vállalkozási készség javulása, fejlődése. 
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 A gazdasági együttműködések szerepének felértékelődése, a meglévő tudományos potenciál 
és a helyi gazdasági szereplők közötti kapcsolatok dinamizálása. 

 Az innováció és a K+F tevékenységek támogatása fontos fejlesztési prioritás marad, mind 
európai, mind nemzeti szinten egyaránt: az EU strukturális alapjainak innovációs célú 
felhasználása, illetve új hazai pályázati források meghirdetése várható (HORIZON 2020). 

 Az információk erőforrásként történő hasznosítósága nő, igény az eredmények elterjedése 
iránt. 

 A gazdasági együttműködések, transzferszervezetek szerepének felértékelődése, 
kutatóhelyek és a KKV-k közötti kapcsolatok építése, erősödése. 

 Tudásközpont(ok) iránti igény növekedése. 

 Bérlakásprogram indítása a fiatal, aktív rétegek számára, a magasan képzettek régióban 
tartása céljából. 

 A szakképzési rendszer átalakítása (Duális rendszer a Kamarákkal együttműködve) 

 Nemzetközi (különösen regionális szinten) együttműködés ösztönzése. (SW20) 

 A KKV-k számára szóló innovációt ösztönző intézkedéscsomagok, pályázati források 
megjelenése. (SW21) 

 Környezettudatosság erősödése.  

 Innovációs és vállalkozási készség javulása, fejlődése. 

 Az alternatív gazdálkodás szélesítésével a helyi hagyományokkal rendelkező szakmák 
felélesztésével a természet és környezetvédelemhez kapcsolódó biogazdálkodás, megújuló 
energiák szélesebb körű bevonásával az agrárium jelentőségének növelése. (BOKIK könyv 69. 
old) 

 A már működő és kialakult vállalkozói klaszterek, hálózatok számára fenntartható támogatói 
környezet kialakításának ösztönzése. 

 Nemzetközileg is versenyképes K+F+I kapacitások, központok kiépülése/kiemelt támogatása. 

 Vállalkozásalapítás segítése, az innovatív kis-és középvállalkozások növekedési pályára 
állítása és versenyképességük erősítése. 

 A gazdaság igényeinek struktúrájában és minőségében egyaránt megfelelő képzett, korszerű 
kompetenciákkal rendelkező, megújulni képes, rugalmas, kreatív munkaerő álljon 
rendelkezésre. 

 Gazdasági, társadalmi, környezeti krízis-menedzsment kialakítása, erősítése, válságkezelés. 

 Foglalkoztatás bővítése és a foglalkoztatás szerkezetének módosítása, termelékenység 
növelése új, tudásigényes, magasabb hozzáadott értéket termelő munkahelyek létesítésével. 

 Ösztönző, kedvező környezet kialakítása, amely növeli a vállalatok K+F ráfordítását, a cégek 
hazai K+F-be történő bekapcsolódását. 

 Ismeretek rendszeres és folyamatos frissítése, vagyis egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges hozzáállás kialakítása. 

 Regionális KKV-k beszállítói hálózatának fejlesztése, amely kapcsolódik az aktív innovációs 
tevékenységet végző multinacionális cégek tevékenységéhez. 

 Innováció társadalmi elfogadottságának növelés, az ehhez kapcsolódó kultúra terjesztése, az 
innováció felfogásának korszerűsítése. 

 Újfajta gazdasági húzóterületek, húzóágazatok fejlesztése, erősítése, prioritásainak kijelölése 
(nanotechnológia, mechatronika, környezetipar, energetika).  

 Tudásközpontok intenzívebb kapcsolatkiépítése az ipari szférával. 

 Az 1 főre jutó GDP a 2000-2007 közötti országos átlagot meghaladó pozitív növekedési 
üteme a gazdasági válság okozta problémák után helyreáll. (BOKIK könyv) 

 Szakmunkásképzés erősítése, a régió hagyományosan erős termelő ágazataiban (gépipar, 
vegyipar, kohászat, energiaipar). BOKIK elemzés 

 Egyetemi oktatók, kutatók érdekeltségi rendszerének megteremtése/megváltoztatása a 
bevezetett szabadalmakban való érdekeltség kiemelésével. 
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A regionális középvállalatok rugalmassága és innovációi sikeres stratégia volt a válság ideje alatt, ez a 

tény kevesek számára ismert, de megfelelő disszeminációval, a jó gyakorlatok érzékletes 

bemutatásával az innováció társadalmi elfogadottsága jelentősen emelkedhetne. A cégek többségére 

viszont az a jellemző, hogy a recesszió időszakában jelentős piacvesztést szenvedtek mind a külföldi, 

mind pedig a hazai piacokon. Továbbá, a bankok hitelezés készsége még mindig korlátozott a 

válságot megelőző időszakot alapul véve, ezért szükséges lenne egy támogató gazdasági környezet 

kialakítása, amely lehetővé teszi a regionális innovatív, megújulni képes vállalatok fejlesztési 

elképzeléseinek megvalósítását. A régióban a munkanélküliek nagy része rendkívül alacsonyan 

képzett, így az egyszerűbb munkafolyamatokat biztosító (alkatrészgyártás, összeszerelés) 

multinacionális cégek, KKV-k szerepe foglakoztatás szempontjából jelentős. Ezen cégek támogatása, 

régióban tartása elengedhetetlen az innovatív munkaerő foglalkoztatására alkalmas, fajlagosan 

magas hozzáadott értéket biztosító ágazatok (pl. vegyipar, energiaipar) fejlesztése mellett. Ezen túl, 

szükség van a szakképzés minőségi javítására új befektetők megnyerése érdekében. A regionális 

tudásközpontokban folyó kutatási eredmények nemzetközi szinten is elismertek, ezzel ellentétben a 

szabadalmak száma nemzeti és európai összehasonlításban is rendkívül alacsony. Ezt figyelembe 

véve, az innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztését célzó kutatások kiemelt támogatása 

nagymértékben járulna hozzá a régió felzárkózásához, versenyképességének fenntartható 

fejlesztéséhez. Ennek egyik eszköze lehet a regionális vállalkozások európai kutatás-fejlesztési és 

innovációs célú pályázati programjaiban való részvételének intenzívebb támogatása, ezáltal 

nemzetközi innovációs rendszerbe való integrálása. A regionális hídképző szervezetek szerepének 

erősödése azonban fontos előfeltétele a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésekben rejlő 

potenciálok kiaknázására.  

Mindezen elemzések alapján a stratégai program – a gyengeségek leküzdése, s az erősségek és 

lehetősége kihasználása érdekében - az alábbi főbb törekvéseket kell, hogy támogassa. A 

megállapítások mögött a korábbi fejezetekben szerepeltetett következtetések számát jelöltük, ami 

az érintett törekvésekkel összhangban van. 

 A régió gazdaságának továbbra is szüksége van a külső tőkebevonásra, a gazdasági 
teljesítmény növelése, az integráló (hálózat és klaszter-szervező) funkciót is betöltő, nagy 
vállalkozások, befektetések megvalósítására. A tőkebevonás érdekében vonzó telephelyi 
adottságok kialakítására kell törekedni, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
telephelyi adottságokon túl a rendelkezésre álló tudástőke, K+F potenciál, mint fejlesztési 
bázis tematikus erősítésére. A tudás jellegű pólusok mentén növekedési pólusok 
meghatározása szükséges, amelyeket támogatási célterületekként szükséges kezelni. Ezek a 
pólusok olyan befektetéseket is vonzhatnak, amelyekkel együttesen csökkenthető a 
munkanélküliség és javítható a régióban élők életszínvonala, azaz az innovációs 
teljesítményen keresztül közvetlenül javítható a régió gazdasági teljesítménye. 

 Technológiai változás és a korszerű high-tech eljárások kialakítása és alkalmazása, s ezen 
belül az info-kommunikációs technológiák nélkül csak rövid, esetleg középtávon lehet 
növekedést elérni. A régió hosszú távú gazdaságfejlesztése érdekében az elsődleges prioritást 
a K+F tevékenység megerősítésére épülő, sikeres innovációk támogatásának, ösztönzésének 
kell adni, a forráskoncentráció érdekében különös tekintettel a prioritásként 
megfogalmazható regionális húzóágazatokra. Csak akkor lehet sikeres a régió gazdasági, 
társadalmi felzárkózása, ha a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok fejlődése 
dinamizálódik. Ennek elemi feltétele az innovációs növekedési pontok kialakítása, 
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életképességéhez szükséges feltételek megteremtése, és a szükséges forrásokhoz való 
hozzáférés.  

 Csak tudás- és innováció-orientált gazdaságfejlesztés lehet sikeres, amely ez által 
növekedési és foglalkoztatási hatásokat egyaránt hordoz, valamint hozzájárul az 
exportképesség, a nemzetközi versenyképesség növekedéséhez is. A gazdaságfejlesztés célja 
a vállalati belső megújulás, az innovációs készség növelésének a segítése, az ehhez szükséges 
keret, feltételrendszer biztosítása, s nem egyszerűen az infrastrukturális elemek (például 
üzemtelepítés, útépítés) kiépítésében való részvétel.  

 Az innováció-orientált gazdaságfejlesztés célcsoportjában a hálózati kapcsolatokat biztosító 
integrátorok mellett, de ezeket az alapokat kihasználva alapvetően a kis- és 
középvállalatoknak kell állniuk, hiszen az innovációs készség nem csupán a vállalati méret 
függvénye, így ennek következtében sajátos – KKV-k és nagyvállalatok közötti – innovációs 
munkamegosztást kell kialakítani.  

 Az együttműködéseket és hálózati kapcsolatokat a szinergiahatások kihasználása érdekében 
ki kell terjeszteni az innováció területére is, támogatni kell a tudásközpontokat, innovációs 
szolgáltatókat is magába foglaló hálózatok kialakulását, elő kell segíteni a megfelelő 
háttértudás (innovációs menedzsment, hálózatszervezés, hálózati marketing, stb.) birtokában 
lévő hálózatszervező, összefogó központok, szervezetek kialakulását, működését. Az 
innovációs növekedési pontok, különösen a spin-off cégek esetében folyamatos tanácsadást 
és segítő hátteret igényelnek, amelynek infrastrukturális feltételei (innovációs centrumok és 
hálózatok, inkubációs központok) továbbfejlesztendőek.  

 A régió mind hazai, mind pedig nemzetközi összehasonlításban kevésbé sikeresen 
pozícionálja magát, ezért az Észak-magyarországi régió tudásrégióvá történő átalakítására 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni (mint azt a SWOT elemzések is alátámasztják), amelynek a 
hídképző és regionális szervezetek, tudásközpontok, és innovatív vállalkozások 
csavarfelhajtó-hatású együttműködése alapvető feltétele (triple-helix). Erősíteni kell a 
nemzetközi kutatási hálózatokba történő bekapcsolódást, a K+F, illetve az interregionális, 
innovációs eredményeket alkalmazó, azaz keresleti partneri kapcsolatok erősödését, a 
nemzetközi (FP7, INTERREC IV, CIP, HORIZON 2020, stb.) pályázati rendszerekbe történő 
részvételt. 

 Az innovációs transzfer szervezetek kialakításával, megerősítésével, hálózatba való 
kapcsolásukkal növelni kell a (régión belüli és kívüli) tudásközpontok, valamint a keresleti 
oldal kapcsolatteremtő képességét annak érdekében, hogy a régió vállalkozásai a megfelelő 
informáltság birtokában könnyen és gyorsan kapcsolatba tudjanak lépni a technológiai 
megoldásokat szállítani képes kínálati oldal szereplőivel, függetlenül területi 
elhelyezkedésüktől. A kapcsolatrendszert kétirányúvá téve el kell érni azt, hogy a régió 
tudásközpontjai a piaci igényekre alapozott fejlesztéseket tekintsék tevékenységük fő 
irányának, ténylegesen betöltve a tudásközpont térség- és gazdaságszervező funkcióit. 

 A környezeti feltételrendszerek megfelelő kialakításával, célzott programokkal elő kell 
segíteni az innovációt ösztönző intézkedéscsomagok, támogatási rendszerek működtetését, 
az innovációs folyamatokat értő, alkalmazó szakemberek képzési-, továbbképzési 
rendszerének fejlesztését, a kiemelkedő K+F eredményeket elérő vállalkozások, szakemberek 
lokális- és regionális ismertségének és elismertségének növelését. 

 A Stratégiának és a hozzá kapcsolódó lépéseknek erősíteni kell a régióban a szellemi erő 
megtartását és növelését.  
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2. Irányítási struktúra 

 

A kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok meghatározó szerepet játszanak a 

gazdaságfejlesztésben. A versenyképesség növelésében betöltött szerepük vitathatatlan, ugyanakkor 

még mindig találkozhatunk definiálási bizonytalanságokkal. Ezt nehezíti az6 a tény, hogy bár 

tevékenységrendszerét tekintve a kutatás-fejlesztés és innováció egymással szoros összefüggésben 

lévő elemek, definíciós hátterük lényegesen eltér. Továbbá itt is igaz az alapvetés, hogy a fogalmi 

rendszer az időben változik, finomodik, új elemekkel bővül. Jelen esetben mindkét rendszer elem 

esetében a legtágabb meghatározást fogadjuk el. A klasszikus értelmezés szerint: 

A termék-innováció 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 új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer 
megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező 
jelentős változásokat.” 
A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős 
változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a 
termék reklámozásában, vagy az árképzésben.” 
A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a 
cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban. 

 

Ez az innovációs fogalom együttes tovább bővült az utóbbi időszakban az alábbi fogalmakkal: 

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. 

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.  
 

 
Az Észak-magyarországi régió esetében 2003 év óta több Innovációs Stratégia is készült, mely 
mindegyikének kidolgozása, és megvalósítása széles érintetti kör bevonásával valósult meg. A régió 
gazdasági-társadalmi rendszerének felépítése meghatározza azokat a szereplőket, akik érintettek, 
illetve érintettek lehetnek az Innovációs Stratégiák létrehozásában és megvalósításában. A 
kapcsolathálózatot szemléletesen az alábbi ábra mutatja.  
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. ábra: Regionális innovációs rendszer kapcsolathálózata 

Forrás: Cook et al. 2007 alapján saját szerkesztés 

 
 
A szervezetek feltérképezése során a klasszikus triple helix, illetve az utóbbi időszak fejlődési 
tendenciáit figyelembe véve a quadruple helix csoportosításból indultunk ki. Ennek megfelelően: 
 
    

Triple/Quadruple helix elemei Csoportok Szervezet 

Tudomány Felsőoktatási intézmények Miskolci Egyetem 

Eszterházy Károly Főiskola 

Károly Róbert Főiskola 

Kutató Intézetek MTA Miskolci Területi Bizottsága 

Bay Zoltán  

Olajbányászati Kutató Intézet 

Tüzeléstechnikai Kutató Intézet 

MVM Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézet 

Tudásközpontok, transzfer 
intézmények 

UNIFLEXIS Kft 

EGERFOOD Kft 

Kormányzat Kormányzati, 
Önkormányzati 
szervezetek 

Megyei Önkormányzatok 

Megyei Kormányhivatalok 

Megyei jogú Városi 
Önkormányzatok 

Megyei Munkaügyi Központok 

Regionális hatáskörű 
szervezetek 

NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

NORRIA Észak-Magyarországi 
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Regionális Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

Érdekképviseleti 
szervezetek 

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarák 

Gazdaság Innovatív vállalkozások Nagyvállalatok 

KKV-k 

Mikro vállalatok 

Nonprofit Vállalkozások 

Innovációs Klaszterek 

Társadalmi szervezetek  ÉMGK 

Fivosz 

Egyéb Nonprofit Szervezetek 

 
 
 
A Regionális Innovációs Stratégiák elkészítését és menedzselését minden esetben a Regionális 

Innovációs Ügynöksége végezte, szoros kapcsolatban a Nemzeti Innovációs Rendszer intézményi 

elemeivel.  

A Nemzeti- és a Regionális Innovációs Rendszerben, annak működtetési struktúrájában az elmúlt 8 

évben több lényegi és érdemi változás történt. A rendszer alapját képező Nemzeti Kutatási és 

Technológiai Hivatal 2004. január 1-jétől az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága bázisán 

kezdte meg önálló működését. A Hivatal tevékenységéhez szorosan kapcsolódott a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Tanács, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda.  

 

 

. ábra: 2010-ig fennálló kutatás-fejlesztési és innováció politikai intézményi rendszer 

Forrás: Dr. Kolber István: Innovatív Magyarország – 

A kutatás-fejlesztés és az innováció helyzete, 2009. 
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A 2004-2010 közötti időszakban az NKTH élén három elnök váltotta egymást. Szakmai felügyeleti 

irányítását az első időszakban az Oktatási Minisztérium, később, 2006. augusztus elsejétől a 

163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján a gazdasági és közlekedési miniszter a kutatás-

fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében gyakorolta. Ennek közvetlen 

következményeként a Hivatal elvesztette önálló kezdeményező és véleményező szerepét a 

közigazgatási egyeztetési rendszerben. Érezhető változás volt a stratégiai feladatok fokozatos 

átkerülése a GKM-be, így a TTI stratégia végső fázisának egyeztetését már a GKM végezte. A Kormány 

által létrehozott Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) a Hivatal mellett működő, az 

Kutatási Technológiai és Innovációs Alap felhasználásának stratégiai kérdéseivel foglalkozó testület 

volt, amelynek tagjait többségében a nem kormányzati szférából választották. A Kutatás-fejlesztési 

Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 2008. évben átszervezésre került, feladatainak egy részét az 

NKTH, a fennmaradó területeit a MAG Zrt. vette át. 

A 2010-11 években ismét gyökeres átalakulás történt. A K+F+I fejlesztéspolitika 2011. évben működő 

intézményi és irányítási struktúráját az alábbi ábra mutatja. 

 

 

. ábra A NIS rendszere 2011. 
Forrás: NIH, 2011. 

 

A 2011. évben kialakított, és napjainkban is alakulóban levő innovációs struktúra sajátossága, hogy az 

innováció intézményrendszere a Nemzetgazdasági Minisztérium, míg az innovációhoz és kutatás-

fejlesztéshez kapcsolható források elosztása és kezelése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

felelősségi körébe tartozik. 

A központi kormányzat decentralizációs lépéseket fogalmazott meg, és fogadott el az innovációs és 

technológiapolitikához kapcsolódóan. Ennek keretében az innováció finanszírozási hátterének 

biztosítása érdekében a költségvetési törvényben rögzítette az NKTH által kezelt Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap éves előirányzata 25%-nak regionális fejlesztésekre történő 
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felhasználását. A törvényi szabályozás hiányosságai folytán azonban nem lehetett egyértelműen 

eldönteni a regionális fejlesztések határvonalait. A regionális szervezetek ezt úgy értelmezték, hogy a 

forrás felhasználásának döntése is a regionális döntéshozó szervezetek kezébe kell kerüljön, vagyis a 

Regionális Fejlesztési Tanács, vagy ahol létrehozásra került a Regionális Innovációs Tanács kezébe.. Az 

NKTH érintett vezetői viszont úgy értelmezték, hogy a forrás felhasználási célja kell, hogy a régióra 

irányuljon, azaz a pályázati források feletti döntési hatásköröket nem adták át a regionális 

szervezeteknek (pl. Tudásközpontokra kiírt pályázatok). A hatásköri tisztázatlanságok eredményezték 

azt a furcsa helyzetet, hogy a decentralizált pályázati források felett döntő Regionális Fejlesztési 

Tanácsok felterjesztett döntéseit formálisan az NKTH elnökének is jóvá kellett hagynia. A 

finanszírozás kezdeti időszakban kialakított rendszerei azonban 2006-2007-től fokozatosan 

átalakultak, a folyamat egyre bürokratikusabbá, egyre nehézkesebbé vált. A régiók szempontjából 

rendkívüli hátrányt jelentett a regionális pályázati rendszer forrásainak (Baross, Innocsekk) 2007.-

ben, 2010.-ben történő teljes elapadása. 

 

Az Észak-magyarországi régióban a stratégiát irányító rendszer keretében a Regionális Fejlesztési 

Tanács 2004. évben munkabizottságaként hozta létre a Regionális Innovációs Tanácsot. A Tanács 

feladata, hogy társadalmasítsa a régióban a kutatási és technológiai innovációt. Tevékenységében 

meghatározó elem a régió humán erőforrásainak, gazdasági infrastruktúrájának, az innováció 

intézményeinek a fejlesztése, funkcióinak alakítása, a térségen belüli gazdasági együttműködések 

élénkítése, a régió versenyképességének és fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. A 

Tanács alapvető feladatai közé tartozik a Regionális Fejlesztési Tanács munkájának támogatása, az 

innovációval kapcsolatos területeken történő döntés előkészítés. További feladata az Innovációs 

Stratégia irányítása, folyamatos fejlesztése, szakmai felügyelete és ezzel összhangban a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap felhasználására vonatkozó javaslatok előkészítése, ellenőrzése, a 

pályázati feltételek kidolgozása, a pályáztatás lebonyolítása, a felhasználások monitoringja, a hosszú 

távú regionális stratégiai javaslatok előkészítésében való részvétel. Az innovációs Tanács struktúráját 

az alábbi elvek figyelembe vételével alakították ki: 

- A Tanácsban meghatározóan a tudáscentrumok, az innovációt ösztönző, katalizátor 

szervezetek, vállalatok képviselői vegyenek részt. 

- A tanács tagjai megbízatásukat a szervezetek képviseletében látják el, a tagok delegálása a 

delegáló szervezetek hatásköre, a jóváhagyásuk a Regionális Innovációs Tanács egyetértésével 

a Regionális Fejlesztési Tanács jogköre. 

- Az egy-egy megyéből delegált képviselők száma ne haladja meg a nyolc főt. 

A Regionális Innovációs Tanács munkaszervezeti feladatait a Regionális Innovációs Ügynökség látta el. 

A Regionális Innovációs Rendszer ezen kezdeti szakaszára vonatkozó intézményi és döntési modelljét 

az alábbi ábra mutatja: 
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. ábra: A regionális innovációs rendszer intézményi és döntési modellje (2005-2007) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A RIÜ működtetésében résztvevő partner szervezetek közötti konzorciumi szerződés rögzítette a 

konzorcium működésének, működtetésének legfontosabb szabályait. Ezzel párhuzamosan a partner 

szervezetek vezetőinek részvételével megalakításra került az Ügynökség vezető testülete, amely 

rendszeres időközönként áttekintette a konzorcium működését, feladatait, megoldási lehetőségeit.  

A konzorciumi szerződésben vállaltak megvalósítása, valamint a régió gazdasági szervezeteinek 

elérése érdekében a kamarai szervezetekkel együttesen került kialakításra az egyes 

tevékenységekhez kapcsolódó munkamegosztás. A kamarák fő célja, hogy a RIÜ által adott 

lehetőségekkel élve a vállalkozások innovációs potenciálja növekedjen, meglévő erőforrásaikra építve 

és azt kiegészítve új termékeket, technológiákat hozzanak létre, konstruktív együttműködést 

alakítsanak ki az innovációt elősegítő, támogató intézményekkel. Ennek érdekében az INNTEK Kht, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Nógrád megyei és a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

együttműködési megállapodást kötött a RIÜ-ben vállalt feladatok végrehajtásáról, azok 

ütemezéséről, és finanszírozásáról.  

A konzorciumi formában való működés már önmagában is egy hálózati működési rendszert jelentett, 

amely a napi tevékenységek során kiegészült egyéb szervezetekkel és intézményekkel is. 2008. év 

elejétől a korábbi modell a fentiek figyelembe vételével megváltozott, a Regionális Innovációs 

Ügynökségek önálló jogi szervezetekként alakultak újjá, ahol a korábbi konzorciális működés partneri 

kapcsolatrendszere leképeződött a tulajdonosi szerkezetben is. Ennek intézményi és döntési 

modelljét mutatja az alábbi ábra: 
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. ábra: A regionális innovációs rendszer intézményi és döntési modellje (2008-) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2012 év elejétől az irányítási struktúrában ismét változás következett be, az Észak-magyarországi 

Regionális Fejlesztési Tanácsot a …. határozat megszüntette, a tevékenység, feladat, vagyonfelosztás 

tekintetében általános jogutódja a régiót alkotó három megyei Önkormányzat lett. Ezzel 

párhuzamosan jogi értelemben megszűnt az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács is. A 

regionális irányítási rendszer tekintetében a Tanács szerepét formálisan a három megyei Közgyűlés 

elnökeiből létrejött regionális konzultációs fórum vette át. 

A Regionális Innovációs rendszer eddigi működése legfontosabb pozitívumainak (Grósz, 2008) 

tekinthetjük a kommunikációban, a kapcsolatépítésben, a hálózatszervezésben, a 

projektfejlesztésben elért eredményeket. Elindult egy széleskörű együttműködés, a regionális 

innovációs rendszer szereplői között kialakultak a formális és informális kapcsolatrendszerek, 

amelyek nagyban elősegítették, elősegíthetik a hálózat hatékony működését. Grósz (2008) szerint ez 

felfogható egy tanulási folyamatnak is, melyben ugyanazon a piacon egymással versenyző szereplők 

között sikerült együttműködési kapcsolatokat létrehozni. A folyamat lényegesen ösztönözte a tudás 

terjedését, a régiók tudásbázisának fejlesztését. A tudásterjesztés a működtetett honlapokon, a 

szervezett workshopokon, szakmai konferenciákon keresztül nagyon sok regionális szereplőt érintett, 

bevonva őket az együtt gondolkodás, a projektfejlesztés folyamatába. A decentralizált regionális 

pályázati források kezelésében játszott szerep nagyban hozzájárult a működési feltételek 

kialakításához, a regionális szinten rendelkezésre álló források lekötésében. Elindult az innovatív 

vállalkozások elérhetőségének, kompetenciáinak, tevékenységeinek feltérképezése, a szükségletek 

adatbázisokba foglalása, az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szerveztek hálózatokba történő 
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szervezése. Egyértelműen pozitívnak tekinthető, hogy a régiókban futó nemzetközi programok 

összefogását, és összehangolására tett kísérleteket, miáltal lényegesen csökkent a párhuzamos 

pályázatok száma. 

 

A létrehozásától kezdődően a Regionális Innovációs Ügynökség ismertté és elfogadottá vált a régió 

innovációban érintett és érdekelt szervezetei és vállalkozásai körében. Mint az Észak-Magyarországi 

Regionális Innovációs Tanács munkaszervezete részesévé vált a regionális döntéshozatali 

rendszernek, tevékenyen részt tudott venni a régió gazdaságfejlesztési folyamataiban, betöltötte azt 

az összefogó, összehangoló feladatot a Régió innovációs és gazdaságfejlesztési folyamataiban – 

összhangban az Európai Unió gazdaságpolitikai irányelveivel – amely regionális szinten elősegítette a 

fejlesztési fókuszpontok erősítését. Szoros együttműködést és partnerkapcsolatot alakított ki a régió 

tudásközpontjaival, kutató és fejlesztő intézeteivel, felsőfokú oktatási intézményeivel, tudásteremtő 

műhelyeivel és innovatív vállalkozásaival, amely szervezetekkel együtt egy hálózati rendszer 

felépítését és koordinálását tudta megvalósítani, amely nagyban hozzájárult a kitűzött célok 

eléréséhez. 

A RIÜ a régióban központi szerepéből adódóan szervezte és irányította az innovációs folyamatok 

fejlesztéséhez, az innovációs projektek generálásához és megvalósításához szükséges 

információáramlást, célzottan megkeresve ezek leghatékonyabb hasznosításának lehetőségeit. 

Közreműködött az innováció ösztönzésében figyelembe vehető források igénybe vételének 

koordinálásában, elősegítette a régióban a Strukturális Alapok innovációs célú felhasználását. 

Koordináló szerepet játszott több nemzetközi pályázat esetében a lehetséges résztvevő partnerek 

között, aktív partnerkeresést valósított meg, a régiót bekapcsolta az Európai Régiók nemzetközi 

hálózatába. 

 

A régió politikai és gazdasági irányítási struktúrájának 2012.-évi, valamint a finanszírozási háttér 

2011. évi megváltozásával a regionális innovációs folyamatokban játszott szerep alapvetően 

megváltozott. A korábban leírtak alapján: 

- A regionális szervezeti- és döntési rendszer gyakorlatilag formálissá vált, helyét a megyei 

szerveződésű szervezeti- és döntési rendszer vette át. 

- A Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével, a Regionális Innovációs Tanács 

tevékenységének kiüresedésével megszűnt az Innovációs Ügynökség regionális 

döntéshozatali struktúrában való részvétele, és ezt nem vette automatikusan át a megyei 

döntéshozatali rendszerben elfoglalt hely. 

- A területfejlesztési központú megyei stratégiai tervezési rendszer részét képezi a 

gazdasági, a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerek tervezése is, de a hangsúly nem 

ezeken az elemeken van. 

- Az intézményi, valamint a feladat alapú finanszírozás hiánya a Regionális Innovációs 

Ügynökség tevékenységét kényszerből egyre inkább a piaci alapú finanszírozás felé tolja, 

amely más működési modellt, más feladatokat, más kompetenciákat jelent az eddig 

kialakított rendszerhez képest. 

- Az Nemzeti Innovációs Rendszer meghatározó elemét képező Nemzeti Innovációs Hivatal 

néhány együttműködési pont kivételével érdemi kapcsolatokat a RIÜ hálózattal nem 
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tudott kialakítani, források hiányában a regionális innovációs rendszer meghatározó 

elemeit működtetni nem tudta. 

 

A regionális innovációs rendszer irányítására a fentieknek megfelelően az alábbi követelmények 

fogalmazhatóak meg: 

- Biztosítsa a megyei irányítási rendszerekhez való illeszkedést. 

- Biztosítsa az érintettek minél szélesebb körű bevonását (akár képviseleti jelleggel is) az 

irányítási és döntéshozatali folyamatokba. 

- Meg kell tartani azokat a sajátos kompetenciákat, amelyek egy regionális struktúra és 

hálózat irányításához nélkülözhetetlenek. 

- Intézményesen kell biztosítani az irányítási rendszerben részt vevő szervezet(ek) 

kapcsolódását a Nemzeti Innovációs Rendszerhez. 

- Biztosítani kell a testületi jellegű szervezetek mellett a professzionális menedzser 

szervezet jelenlétét, amely egyrészt szervezi és irányítja a testületi jellegű szervezet(ek) 

munkáját, másrészt képes részt venni a stratégia megvalósításában. 

- A struktúra hosszabb távú működésének biztosításával el kell tudni érni az irányítási 

stabilitást, azaz a tervezés, előkészítés, végrehajtás, monitoring fázisok következetes és 

egységes elvek szerinti kezelését. 

- Biztosítható legyen a quadruple helix csoportosításának megfelelő képviselet, megfelelő 

beágyazódottsággal. 

- A munkaszervezet képes legyen a régi innovációs potenciáljának folyamatos mérésére, 

értékelésére, a Stratégiában rögzített elvek mentén. Képes legyen olyan projektgeneráló 

feladatok ellátására, amely támogatja és segíti nemcsak az Innovációs Stratégia, hanem a 

gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítását. 

- Képes legyen a nemzetközi láthatóság jegyében megfelelő reprezentálására a régiónak és 

a megyéknek az Európai Unió közvetlen elérésű pályázatain, valamint a más régiókkal 

alkotott konzorciumokban. Képes legyen a régió és a megyék számára a nemzetközi 

kapcsolatrendszer kihasználásával megszerzett, és hasznosítható tudás adaptálására. 

- Elfogadott legyen a triple helix minden eleméhez kapcsolódóan a tudomány, a gazdaság, 

valamint az innovációs politikát meghatározó szervezetek körében. 

A fentiekben rögzítettek alapján olyan szervezeti struktúra javasolható, ahol egyidejűleg van jelen a 

testületi irányítás és a szakmai hátteret biztosító munkaszervezet. Hasonló felépítésű struktúra az 

elmúlt időszakban bizonyította hatékonyságát, és eredményességét. Mindezek alapján az alábbi 

felépítésű irányítási struktúra javasolható: 
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A megfelelő szintű szakmai és területi képviselet az alábbi táblázatnak megfelelően biztosítható, 

figyelembe véve a quadruple helix szempontrendszereit is.  

 

Képviselt terület Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 

Heves Megye Nógrád Megye Quadruple helix 
szerinti felosztás 

Oktatási 
Intézmények 

X X  Tudomány 

Kutató Intézetek X X  

Nagyvállalatok X X X Gazdaság 

KKV X X X 

Megyei 
Önkormányzat 

X X X Policy making 

Kamarák X X X 

Érdekképviseletek X   

Társadalmi 
szervezetek 

 X X Társadalmi 
szervezet 

Kutatási és 

Technológiai 

Innovációs Alap 

Kormányzat  

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium  

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

Nemzeti Innovációs Hivatal 

A három Megyei (Borsod-Abaúj-Zemplén 

Heves, Nógrád,) Önkormányzat  

Kormányzati szint 

Regionális szint 

Regionális Konzultációs 

Fórum 

Regionális 

Innovációs Tanács 

NORRIA Észak-Magyarországi 

Regionális Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Észak-

magyarországi 

régió 

További 

magyar régiók 

(6) 
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A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség kiemelt szerepét tulajdonosi 

szerkezetének és hálózati kapcsolatrendszerének bemutatásával lehet szemléltetni, és indokolni, 

melyet az alábbi ábra mutat.  

 

 

 

… ábra NORRIA Innovációs Ügynökség hálózati kapcsolatrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a régió innovációs rendszerében a hálózati kapcsolatok egy csillagpont típusú 

hálózatnak megfelelően alakulnak, ahol a központi szervezet szerepét az innovációs folyamatokat 

szervező, generáló, NORRIA Innovációs Ügynökség tölti be. A társaság tulajdonosi szerkezete, 

kapcsolati hálója teljes mértékben lefedi az előzőekben jelzett érintetti kört, és megfelel a triple-helix 

modell résztvevőinek is. 
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3. A régió jövőképe 
 

 

A Régió Innovációs Stratégiájának kialakítása szerves folytatásának tekinthető az először 2004-ben 

elkészített, majd 2008-ban teljes egészében, 2011-ben részben átdolgozott Innovációs Stratégiának. 

Ennek megfelelően a jelenleg kialakított Innovációs Stratégia kialakításának az alábbi alapvető 

szempontok kellenek, hogy a fő vezérfonalát adják: 

 A Stratégia alapuljon a helyzetfeltárás eredményein, és vegye figyelembe az időben 
azt közvetlenül megelőző, országosan és a régióban innovációs témakörhöz 
kapcsolódóan kialakított más stratégiák eredményeit is. 

 Vegye figyelembe a Régióról és a három Megyéről időközben folyamatosan készült 
tanulmányokat, dokumentumokat, illeszkedjen a Megyék 2014-20 évre elfogadott 
Területfejlesztési stratégiáihoz. 

 A Stratégia az érintettekkel kialakított minél szélesebb körű konszenzuson alapuljon, 
ezért a stratégia munkaváltozata munkacsoportokon, különböző döntési fórumokon 
kerüljön megvitatásra és értékelésre, ill. a korrekciós javaslatok figyelembevétele 
mellett széleskörű társadalmasítása történjen. 

 A Stratégia illeszkedjen az Európai Unió Strukturális- és Kohéziós politikájához, a 
Strukturális- és Kohéziós Alapok alapelveihez és célrendszereihez, megkönnyítve 
ezzel az uniós forrásokhoz való hozzájutást, legyen szinkronban az ország 
fejlesztéspolitikájával és KFI stratégiájával. 

 A Stratégia reális és elérhető célokat tűzzön ki a 2014-20 éves időszakra (összhangban 
az elérhető közösségi és hazai pénzügyi támogatási programok céljaival), és 
megvalósításuk ezen időtávon belül a vonatkozó források elérésével biztosítható 
legyen.  

 

A stratégia keretei összhangban vannak a vállalkozások fejlesztésével, a tervezési időszak 

tekintetében kiemelten kezeli az innovációs folyamatokat. Az elérni kívánt hatások összhangban 

állnak a Közösségi Stratégiai iránymutatásokban rögzített elemekkel, elsősorban a tudás és innováció, 

valamint a munkahelyteremtés területén. A régió vállalkozásai versenyképességének javítása 

elősegíti a régió versenyképességének javítását is, ezáltal hozzájárul a növekedéshez, a tudásalapú és 

innováció orientált gazdaság kialakulási feltételeinek megteremtéséhez, melyek következményeként 

növekszik a munkahelyteremtő képesség, elősegíthető a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek felzárkóztatása is.  A stratégia keretei figyelembe veszik az EU tervezési időszakra 

vonatkozó koncepcionális irányait.  

A stratégiai keretek továbbá figyelembe veszik a 2013-ban kialakított országos KFI stratégia, valamint 

megyei Területfejlesztési stratégiák kitörési pontonként meghatározott prioritásait, fejlesztési 

programjait és akcióterveit  

A fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott alapvető cél a területi felzárkózás érdekében a 

gazdaság hatékony működésének javítása, az elmaradott térségek üzleti környezetének fejlesztése és 

innovációs potenciáljának javítása, a hálózatos együttműködések javítása, ill. a térségek közötti és a 

régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a tudáson és az innováción alapuló 

gazdaságfejlesztésen keresztül. 
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A régió jellegének meghatározása nem egyszerű feladat. Az ország rendszerváltás előtt nehézipari 

központjaként számon tartott térség a gazdasági-politikai átrendeződésnek köszönhetően komoly  

strukturális válsággal szembesült a kilencvenes években, amelyet a mai napig nem hevert ki. Emiatt 

összevont gazdasági teljesítménye alapján jelenleg is leszakadó régióként tekinthetjük a térséget. 

Alacsony az egy főre jutó GDP, magas a munkanélküliség, az alternatív HDI mutató alapján a 2. 

leggyengébben teljesítő régió az országban. Ami ágazati-ipari sajátosságait illeti, húzóágazatnak az 

alábbiak tekinthetők: 

 Vegyipar(műanyag feldolgozóipar és alapanyag gyártás) 

 Környezetipar 

 ICT 

 Gép- és járműipar 

 Mechatronika 

 Turisztika 

 Élelmiszeripar 

Ipari és mezőgazdasági termeléshez való hozzájárulását, földrajzi adottságait tekintve az Európai 

Unió a térséget a fenntartható növekedés szempontjából ’vidékies térségként’ értékeli. (Lsd. a 

következő ábrán.) 
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A régió szakosodási lehetőségeit, amelyek a további gazdaságfejlesztési lehetőségeket is behatárolják 

alapvetően határozza meg a jelenlegi gazdasági szerkezet. Ezek a alapján a régió ágazati 

jövedelemtermelési adatai(táblázat!) 

 

 

 

A régió Krugman szakosodási indexe megfelel az országos átlagos mutatónak.  Összehasonlítva más 

jelenleg jobb teljesítményű közép-európai országokkal a térségben nagyobb fokú specializációra van 

szükség a sikeres gazdaságfejlesztéshez, ugyanakkor e tekintetben jó irányba halad a régió. (az index 

értéke 0 és 2 között változhat, a 0-hoz közeli érték a más mért gazdaságokhoz való hasonlóságot 

mutatja, míg a 2 a legnagyobb fokú specializációt) 

A regionális K+F+I teljesítmény alapján elmondható, hogy az Észak-magyarországi térséget az 

alábbiak jellemzik(specializáció szempontjából szintén figyelembe veendő tényezők): 

– a K+F tevékenység régión belüli nagyfokú a koncentrációja  

– a nem K+F célú innovációs befektetés nemzetközi összehasonlításban viszonylag 

alacsony. 

– csekély az innovatív KKV-k súlya a régió gazdaságában. 

 



105 
 

 

 

A fenti ábra alapján a csillag középső 2 negyedében látható a régiónknak megfelelő komplex 

innovációs teljesítmény szerinti pozicionálás, amely kevés esetben haladja meg az uniós átlag felét. 

Legjelentősebb lemaradásunk a kutatási rendszerek, támogatások, intellektuális tőke és az innovatív 

vállalkozások tekintetében van, míg a rendelkezésre álló humán erőforrás és az aktuális gazdasági 

hatások bizakodásra adnak okot, és reményeink szerint hozzájárulnak a közép távú innovációpolitikai 

célok megvalósításához. 

 

 

ábra. A régió pozicionálása a RIS3 protokoll szerinti intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

szempontjainak megfelelő értékelés alapján 

A régió jellegét az intelligens és inkluzív növekedési szempontok alapján is értékelhetjük az S3 

platform RIS3 protokollja alapján, amit a fenti ábra szemléltet. Ezek alapján Észak-Magyarország 

vidékies régió jelentős ipari hozzájárulással ugyanakkor csökkenő lakosságszámmal(ezen a 

lakosságszámon belül azonban nőtt a K+F+I területen dolgozók abszolút száma és aránya is az elmúlt 

években). 
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 Globális 
kapcsolódás 

fejlesztési 
kulcsmomentum 

klaszterépítés hálózatosodás, 
együttműködések 
mélyítése 

Régió típusa leszakadó régió, 
vidékies térség, 
jelentős ipari 
teljesítménnyel, 
csökkenő 
lakosságszámmal 

szakosodáson 
alapuló ipari 
hozzájárulás, 
térségi 
különbségek, 
magas  
munkanélküliség 

egyetlen 
akkreditált 
klaszter, 4-5 
fejlődő 

korlátozott 
nemzetközi 
kapcsolatok és 
értéklánc 

Kulcskihívás a régióban globális és 
nemzetközi piaci 
kapcsolatok 
megerősítése 

kiegyensúlyozott 
gazdaság- és 
területfejlesztés 
a munkapiaci 
viszonyok és a 
piaci kapcsolatok 
javulása mellett 

fejlett 
klaszterek a 
régióban  

uniós/nemzetközi 
hálózatokhoz való 
csatlakozás és 
részvétel 

Meghatározó politikai 
intézkedés, amit meg 
kell lépjen régió 

nemzetközi 
piacokon való 
megjelenés és 
kapcsolatépítés 
támogatása 

oktatás, 
szakosodás,  
innovátorok és 
innovatív 
vállalkozások 
megerősítése és 
támogatása 

fejlődő 
klaszterek 
fejlődési 
ugrásának 
támogatása 

hálózatokba 
belépés és 
nemzetközi 
színtéren való 
megjelenés 
támogatása 

Követendő 
mintarégiók(orientáció) 

Cornwall, Tallinn Basque Country, 
Ostrobothnia 

Navarra, 
Basque 
Country, 
Ostrobothnia 

Piemonte, 
Cornwall, Friuli 
Venezia,  

 

 

ábra. Az Észak-magyarországi régió innovációs politikájának és jövőképének meghatározó 

szempontrendszere  

Forrás: A RIS3 útmutató alapján saját szerk. 

A régió jövőképét meghatározó szempontokat a fenti ábra foglalja össze. A vonatkozó sajátosságok, 

feltételek, fejlesztési momentumok irányt adnak a követendő politikai és stratégiai intézkedésekhez – 

amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül a jövőkép meghatározásakor. 

 

Jövőkép 

 

Az Észak-magyarországi Régió középtávú 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztéspolitikai 

célkitűzései alapján a régió jövőképe az alábbiakban fogalmazható meg:  
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- A régió földrajzi-, valamint a tradicionálisnak tekinthető iparágai adottságainak kihasználásával 

növekszik a régió versenyképessége, a hozzáadott érték előállításának, valamint a tudásalapú és 

high-tech iparágak dinamikus növekedésére, az exportképes nagyvállalatok, a tudás intenzív 

KKV-k, és a gyors növekedésre képes start-up vállalkozások teljesítményére alapozottan. 

-  A gazdaságfejlesztés fókuszterületeit az intelligens szakosodás alapján kijelölt stratégiai kitörési 

pontok jelentik, alapozva a régió felsőfokú oktatási intézményeinek, kutatóintézeteinek növekvő 

innovációs teljesítményére, támaszkodva a magasan képzett, kreatív humán erőforrás 

potenciálra. 

-  A határ menti-, és más stratégiailag fontos régiókkal kialakuló kapcsolatokra alapozottan 

gazdaságilag fejlődő határ menti térség alakul ki, kihasználva a geográfiai és térszerkezeti 

adottságainkat, amely intenzívebben kapcsolódik be az európai munkamegosztásba. 

-  A rendelkezésre álló természeti erőforrások magasabb szintű, fenntartható módon történő 

hasznosításával  növekszik a saját bázisú energia előállítás, törekedve a megújuló energiahányad 

emelésére, amivel a régió a „zöldülő” gazdaság egyik fontos szereplőjévé válik, megőrizve az 

élhető környezetet, valamint a megfelelő szintű életminőség biztosíthatóságát. 

-  A növekvő versenyképesség, és innovációs teljesítmény bővülő foglalkoztatottságot 

eredményez.   

 Stratégiai cél  

 

A jövőkép elérésének egyik eszköze a régió Innovációs Stratégiájában foglalt célrendszer elérése. 

Figyelembe véve a régió gazdasági-társadalmi helyzetét és a tervezési időszak stratégiai kereteit, a 

regionális stratégia átfogó célja: 

A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység célrendszereinek kijelölésével és 

fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával, a 

tudásteremtés, tudás- és technológia transzfer, valamint tudáshasznosítás tudatos 

működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos kapcsolatok által elérhető szinergiák 

kihasználásával növekedjen a régió, és a régióban működő vállalkozások gazdasági 

versenyképessége, biztosítva a gazdasági növekedés fenntarthatóságát. 

Az átfogó cél elérése érdekében építeni kell a régió ipari, gazdasági hagyományaira, tudásbázisaira és 

figyelembe kell venni a természeti, kulturális adottságait. A fejlesztési célok eléréséhez a gazdasági 

szereplők együttműködésének ösztönzése mellett fontos az üzleti infrastruktúra, a szolgáltatások 

(beleértve a turisztikai, kereskedelmi, stb.) fejlesztése, a természeti értékek, kulturális- és ipari 

örökség fenntartható hasznosítása, a területi különbségek mérséklése. 

Az átfogó cél elérésének érdekében preferálni kell a régió gazdasági centrumaiban tervezett 

fejlesztéseket oly módon, hogy a centrumok gazdasági potenciálja minél nagyobb mértékben 

növekedhessen, húzó hatást gyakorolva ezzel a periférikus területek fejlődésére is.  

Ennek érdekében kutatás-fejlesztési és innovációs szempontból előnyben kell részesíteni a 

- csúcstechnológiák megvalósítását, 
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- nemzetközi együttműködéseket, hálózatosodást, klaszterképzést, 
- kutatási és fejlesztési központok, pólusok kialakítását 
 

célul kitűző fejlesztéseket.  

Ugyanakkor a régió speciális helyzetére való tekintettel preferálni kell a régió gazdasági perifériáin 

tervezett fejlesztéseket oly módon, hogy a gazdasági potenciál szempontjából elmaradott 

területeken a fejlesztés által generált szociális hatások eredménye minél szélesebb körű legyen.  

Ennek érdekében kutatás-fejlesztési és innovációs szempontból előnyben kell részesíteni a 

 a jövedelemtermelő képesség növekedését 

 új vállalkozások, lehetőleg innovatív start-up vállalkozások alapításának feltételeit 
megteremtő környezet kialakítását 

 

célul kitűző fejlesztéseket.  

 

A kutatás-fejlesztés és innováció területén kiemelten kell kezelni: 

 

- A tudás transzfer folyamatok elősegítése érdekében a kompetens kutatók 

mobilitásának elősegítését az intézmények, szakterületek és a vállalati szektor között, 

az eredményes tudásmegosztást a közfinanszírozású kutatás és az ipar között. 

- A tudásteremtés érdekében az elérhető legmagasabb szintű kutatási infrastruktúra 

kialakítását, amely az IT fejlődésének trendjeivel összhangban integrált hálózattá 

szervezhető, és amely hozzákapcsolódási lehetőséget nyújt az Európai és más kutatási 

infrastruktúrákhoz. 

- A tudás felhasználásának érdekében az állami és magán szektor együttműködésére 

épülő kutatási és innovációs hálózatok, klaszterek kialakítását, amelyek biztosíthatják 

az emberi és pénzügyi erőforrások kritikus tömegének kialakulását. 

 

 

A régió fejlesztéspolitikai céljait figyelembe véve az erőforrás koncentráció, valamint a kritikus tömeg 

biztosíthatósága érdekében az intelligens specializáció elveinek megfelelően koncentrálni kell a 

célkitűzéshez kapcsolódó technológiai és iparági területeken.  

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint a korábbi Regionális Innovációs Stratégia által 

meghatározott iparágak és fejlesztési irányok összehasonlítása. 
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Terület 

 

 
RIS 

 
OTK 

 
Megye, régióközpont 

Technológiai terület 

anyagtudomány és 
nanotechnológia 

anyagtudomány Miskolc 

megújuló 
energiaforrások 
(energetika) és 
környezettechnológia 

bányászati energetikai 
technológiák, energia 
és 
hulladékgazdálkodás, 
megújuló energia 

Borsod 
Heves 

Energia termelés Heves 

Környezetipar Nógrád 

Információ 
technológia 

Információs 
technológia, 
Infokommunikáció 

Borsod 

Élelmiszerbiztonsági 
technológiák 

Élelmiszeripar Heves 

Iparág 

Gép- és járműipar Járműipar, járműipari 
beszállítás 

Borsod, Miskolc 
Nógrád 

Gépipar Heves 

Tüzelő berendezés 
gyártás 

Nógrád 

Vegyipar, műanyag 
feldolgozás, és 
műanyag alapanyag 
fejlesztés 

 Miskolc 

Mechatronikai ipar Mechatronika Borsod, Miskolc 

 

Kitörési pontot a régió számára a tudás- és high-tech alapú iparágak (anyagtudományok, 

mechatronika, környezetiparon belül a high-tech ökoinnováció) jelentenek az érintetti és szakmai 

konzultáció alapján. 
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4. Fejlesztési prioritások 
 

A prioritások meghatározásakor a platform által javasolt munkafolyamatot vettük alapul, így a 

stratégia egyik legfontosabb része az érintetti javaslatok figyelembevételével készült. Ezt a különböző 

munkacsoportok szakmai munkája, a megyei stratégiai fórumok és a társadalmasítás folyamata 

biztosította. A munkafolyamatot összefogó Regionális Innovációs Ügynökség fontosnak tartotta, hogy 

minden érdekelt csoportot bevonjon a prioritások felállításába 

A Regionális Innovációs Stratégia a prioritásain keresztül fejti ki azt a hatást, amely a vízióban 

megfogalmazott távlati elképzelés elérését a stratégiai cél megvalósítását teszi lehetővé. Az előző 

fejezetből ki kell emelnünk a régió kulcs kihívásait, valamint a meghatározó politikai intézkedéseket, 

amelynek meg kell határoznia a régió K+F+I szempontból meghatározó prioritásait. 

 Globális 
kapcsolódás 

fejlesztési 
kulcsmomentum 

klaszterépítés hálózatosodás, 
együttműködések 
mélyítése 

Kulcskihívás a régióban globális és 
nemzetközi piaci 
kapcsolatok 
megerősítése 

kiegyensúlyozott 
gazdaság- és 
területfejlesztés 
a munkapiaci 
viszonyok és a 
piaci kapcsolatok 
javulása mellett 

fejlett 
klaszterek a 
régióban  

uniós/nemzetközi 
hálózatokhoz való 
csatlakozás és 
részvétel 

Meghatározó politikai 
intézkedés, amit meg 
kell lépjen régió 

nemzetközi 
piacokon való 
megjelenés és 
kapcsolatépítés 
támogatása 

oktatás, 
szakosodás,  
innovátorok és 
innovatív 
vállalkozások 
megerősítése és 
támogatása 

fejlődő 
klaszterek 
fejlődési 
ugrásának 
támogatása 

hálózatokba 
belépés és 
nemzetközi 
színtéren való 
megjelenés 
támogatása 

 

A stratégia meghatározó gondolati csoportosítása a tudásáramláshoz kapcsolódik. Kiemelten kezeli a 

nemzetközileg versenyképes tudásbázisok kialakítását, azaz a tudásteremtést, a tudás megfelelő 

szintű és minőségi átadását, azaz a tudástranszfert, valamint a megszerzett tudás gazdaságban és 

társadalomban történő hatékony felhasználását. 

Ugyanakkor ennek a tudásáramlási folyamatnak a fenti kihívásokkal összhangban a vállalkozások 

K+F+I potenciáljának, és képességének növekedését, a hálózatosodás feltételeinek technológia-, és 

tudásintenzív fejlesztésének elősegítését kell szolgálnia. Ez a folyamat nem mehet megfelelő 

színvonalon és hatékonysággal végbe, ha nem támogatja egy megfelelően kialakított innovációs 

infrastruktúra, szolgáltatási-, és finanszírozási rendszer. Ezzel együttesen látni kell azonban azt, hogy 

a megfelelő környezeti befogadás, elfogadás nélkül nem építhető hatékony innovációs rendszer. 

Ezért a környezeti feltételrendszereket is fejleszteni szükséges. 

A fentieknek megfelelő fejlesztési modellt mutatja szemléletesen az alábbi ábra. 
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A fenti modell három fő területe egyben meghatározza azokat a prioritásokat is, amelyeket a régió 

szempontjából kiemelten kell kezelnünk, és amely prioritás tengelyekre fűzhetők fel azok a politikai 

eszközök és akciótervek, melyek a célok elérésének lehetőségeit és eszközeit jelentik. 

Az egyes tervezett prioritások célja: 

A vállalkozások K+F potenciáljának, innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, 

technológia- és tudásintenzív fejlesztésének elősegítése 

 

A prioritás célja, hogy ösztönözze a gazdaságban hasznosuló alkalmazott kutatási és kísérleti 

fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek, kutató intézetek, hídképző 

intézmények közötti együttműködéseken alapulnak. Ehhez teremtődjenek meg a modern és korszerű 

technológiák telepítésének műszaki és környezeti feltételei, a hálózatosodás lehetőségei, az 

innovációs folyamatok eredményeként létrejövő termék, technológia, módszer, eljárás piacra 

vitelének feltételrendszerei. 

 

Innovációs infrastruktúra, szolgáltatások és finanszírozási rendszer fejlesztése 

A prioritás célja annak a feltételrendszernek a kialakítása, amely a szükséges infrastruktúrák, a 

szolgáltatási és kiemelten a finanszírozási háttérrendszerek biztosításával elősegítheti azt, hogy a 

régió vállalkozásai az innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységük során hozzáférhessenek a 

megfelelő eszközökhöz, szakmai ismeretekhez, tudáshoz, anyagi- és szellemi valamint pénzügyi 

Nemzetközileg

versenyképes

tudásbázisok,

tudásteremtés

Tudásáramlás,

tudástranszfer

Hatékony

tudásfelhasználás

A vállalkozások K+F potenciáljának, innovációs képességének, hálózatosodási

feltételeinek technológia-, és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése

Környezeti kapcsolatoknak, és feltételrendszereknek a fejlesztése

Innovációs infrastruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése
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erőforrásokhoz. A kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kialakított infrastruktúra az elérhető 

legkorszerűbb színvonalat jelentse, kihasználva az IT adta lehetőségek keretein belül a hálózatba 

kapcsolódás és elérhetőség lehetőségét, biztosítva ezzel az Európai és más területek legkorszerűbb 

infrastrukturális eszközrendszereinek az elérését.   

 

Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése, globális kapcsolódás 

A prioritás célja elősegíteni és fejleszteni a vállalkozások tágabb környezeti tényezőit annak 

érdekében, hogy az innováció, az innovatív tevékenység a szűkebb és tágabb környezet részéről is 

elfogadásra, befogadásra kerüljön, megteremtve azt a környezeti hajtóerőt és feltételrendszert, 

amely a vállalkozások körében az innovatív vállalkozások minél nagyobb számban történő 

kialakulását, létrejöttét, hatékony és sikeres működését tudja elősegíteni. Tudatos törekvés a régión 

belül tudáscentrumok, innovációs központok létrehozására. Meg kell teremteni az Európai Unió K+F 

és innovációs folyamatai számára közvetlenül fenntartott pályázati rendszerekből a régió számára 

minél több forrás intézményes lehívásának (pályázati alapon történő hozzáférésének) kereteit. 

Alakuljon ki egy társadalmi háló annak érdekében, hogy nőjön a kutatás-fejlesztés és innováció 

támogatottsága, ismertsége, és meg kell teremteni az ehhez szükséges információtechnológiai és 

marketing eszközrendszert. 
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5. Szakpolitikai eszközök 
 

5.1.  A régió lehetséges K+F+I prioritásrendszere és policy-mix-e 

Az egyes prioritásokhoz hozzárendelhető szakpolitikai eszközök összefoglalását prioritásonként az 

alábbiaknak megfelelően látjuk megoldhatónak. 

 

 

N e m z e tk ö z ile g  

v e rs e n y k é p e s  

tu d á s b á z is o k ,  

tu d á s te re m té s

T u d á s á ra m lá s ,  

tu d á s tra n s z fe r

H a té k o n y  

tu d á s fe lh a s z n á lá s

A  v á lla lk o z á s o k  K + F  

p o te n c iá ljá n a k ,  in n o v á c ió s  

k é p e s s é g é n e k ,  

h á ló z a to s o d á s i fe lté te le in e k ,  

te c h n o ló g ia -  é s  tu d á s in te n z ív  

fe jle s z té s é n e k  e lő s e g íté s e

In n o v á c ió s  in fra s tru k tú ra ,  

s z o lg á lta tá s o k  é s  

f in a n a s z íro z á s i re n d s z e r  

fe jle s z té s e

K ö rn y e z e ti k a p c s o la to k  é s  

fe lté te lre n d s z e re k  fe jle s z té s e ,  

g lo b á lis  k a p c s o ló d á s

A z  in n o v á c ió  n é p s z e rű s íté s e ,  a  

K + F  e re d m é n y e k  s z é le s  k ö rű  

m e g is m e r te té s e ,  a z  in n o v á c ió s  

te lje s ítm é n y e k  e lis m e ré s e .

A  fe ls ő o k ta tá s i in té z m é n y e k  

k u ta tá s i p o te n c iá ljá n a k  ja v ítá s a ,  

k o m p e te n c ia  fe jle s z té s ,  a  k u ta tó i 

m o b ilitá s  fo k o z á s a ,  k u ta tó i é s  

s z a k é r tő i h á ló z a to k h o z  v a ló  

h o z z á fé ré s  e lő s e g íté s e

A  p ia c i ig é n y e k n e k  m e g fe le lő  

tu d á s tra n s z fe r  e lő s e g íté s e

In n o v á c ió s  s z o lg á lta tá s o k  é s  K + F  

in fra s tru k tú ra  to v á b b i 

k o rs z e rű s íté s e ,  fe jle s z té s e ,  

ig é n y b e v é te lé n e k  ö s z tö n z é s e .

T u d á s k ö z p o n to k ,  in n o v á c ió s  

c e n tru m o k  s z e lle m i m ű h e ly e in e k  

fe jle s z té s e .

E rő fo r rá s o k  m e g o s z tá s a  

h á ló z a to k o n ,  k la s z te re k e n  

k e re s z tü l .

V á lla lk o z á s o k  é s  in n o v á c ió b a n  

é r in te tt in té z m é n y e k  

e g y ü ttm ű k ö d é s é n e k ,  in n o v á c ió s  

h á ló z a ta in a k  k ia la k ítá s a ,  

m e g e rő s íté s e  fe jle s z té s e .

R e g io n á lis -  é s  tra n s z fe r  

s z e rv e z e te k , in n o v a tív  

v á lla lk o z á s o k  ( ip a r)  é s  k u ta tó  

h e ly e k  e g y ü ttm ű k ö d é s é n e k  

to v á b b fe jle s z té s e  ( " tu d á s ré g ió " )  

h á ló z a ti c é lp ro g ra m o k o n  k e re s z tü l

N e m z e tk ö z i K + F  fo ly a m a to k b a  v a ló  

b e k a p c s o ló d á s  e lő s e g íté s e
R e g io n á lis  é s  lo k á lis  g a z d a s á g i - , 

h á ló z a ti- , é s  K + F + I m a g p o n to k  

k ia la k ítá s a ,  in n o v á c ió  v e z é re lt 

fe jle s z té s e .

A  ré g ió b ó l e g y é r te lm ű e n  h iá n y z ó  

in k u b á c ió s  k ö z p o n t (o k )  lé tre h o z á s a

P ia c k é p e s ,  fe n n ta r th a tó  K + F + I 

p ro g ra m o k  k id o lg o z á s á n a k  é s  

m e g v a ló s ítá s á n a k  ö s z tö n z é s e

A  c s ú c s te c h n o ló g iá k h o z  

k a p c s o ló d ó ,  a lk a lm a z o tt K + F + I 

te v é k e n y s é g  é s  p ia c v e z é re lt 

te c h n o ló g ia fe jle s z té s   k ia la k ítá s a

In fo rm á c ió k h o z ,  a d a tb á z is o k h o z  

v a ló  h o z z á fé ré s  

in fo rm á c ió te c h n o ló g ia i h á tte ré n e k  

fe jle s z té s e

T ő k e b e fe k te té s ,  h ite l-  é s  k o c k á z a ti 

tő k e  k ín á la ti é s  k e re s le ti 

fe lté te le in e k  ja v ítá s a ,  T T I p á ly á z a ti 

re n d s z e re k  fo ly a m a to s  

m ű k ö d te té s e

H o r iz o n tá lis  

re n d s z e r  s z in tű  

fó k u s z o k

A n y a g tu d o m á n y  é s  n a n o te c h n o ló g ia

M e g ú ju ló  é s  n e m  m e g ú ju ló  e n e rg ia fo r rá s o k  h a té k o n y  é s  fe n n ta r th a tó  k ih a s z n á lá s a  (e n e rg e tik a )  é s  k ö rn y e z e tte c h n o ló g ia

In fo rm á c ió  te c h n o ló g ia

É le lm is z e rb iz to n s á g i te c h n o ló g iá k

G é p -  é s  já rm ű ip a r

V e g y ip a r , m ű a n y a g  fe ld o lg o z á s ,  é s  m ű a n y a g  a la p a n y a g  fe jle s z té s

M e c h a tro n ik a i ip a r

In n o v á c ió s  e re d m é n y e k  p ia c ra  

v ite lé n e k  e lő s e g íté s e

In n o v á c ió h o z  k a p c s o ló d ó  o k ta tá s  

fe lté te le in e k  é s  b e ls ő  

s tru k tú rá já n a k  fe jle s z té s e

É re tt k la s z te re k  n e m z e tk ö z i 

é r té k lá n c b a  v a ló  b e k a p c s o lá s a
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A vállalkozások K+F potenciáljának, innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, 

technológia- és tudásintenzív fejlesztésének elősegítése 

 

Prioritás indokoltsága 
 

A vállalati szektor versenyképességének javítása a vállalati önálló kutatás-fejlesztési és 
innovációs potenciál fejlesztésén és a technológia-intenzív vállalkozások innovációs 
tevékenységének ösztönzésén keresztül valósítható meg. A vállalati szektor 
versenyképességének, növekedési potenciáljának javításához jelentősen és közvetlenül 
hozzájárul a vállalati önálló K+F+I potenciál fejlesztése, illetve a technológia-intenzív 
vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése is. Ezért kiemelten fontos az önálló 
termék, szolgáltatás és technológia fejlesztések elősegítése, a versenyképes-, és high-tech 
technológiák megvásárlása és adaptálása, az új technológiák, védelem alatt álló új márkanevek, 
új vagy továbbfejlesztett termékek piacra történő bevezetésének támogatása. Tekintettel arra, 
hogy a kísérleti fejlesztést, termékek/szolgáltatások kifejlesztését/továbbfejlesztését és ezek 
félüzemi, üzemi tesztelését, valamint piaci bevezetését a hazai KKV-k általában a nagy 
forrásigény miatt önállóan nem tudják finanszírozni. 
Ugyancsak fontos, a vállalati innovációs tevékenység területén meghatározó a külföldi 
részvétellel működő vállalatok szerepe, hiszen a régió vállalkozásai jellemzően nem, vagy csak 
alvállalkozói kapcsolatrendszer keretében, külföldi partnerek által nyújtott technológiák 
átvételére korlátozva végeznek saját K+F tevékenységet. 
 
A tudás minél jobb piaci hasznosítása érdekében a régió számára kiemelkedő fontosságú az 
üzleti célú, nagyobb megtérülési kockázatú K+F projektek megvalósítása, különösen a 
vállalkozások vezető szerepe mellett, az egyetemek és kutatóintézetek együttműködésével 
folytatott alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés ösztönzése, majd az eredmények piacra 
juttatása. Ennek előre mutató megvalósítási formája lehet, ha a nem alapkutatási tevékenységek 
a tudáscentrumokból eleve kikerülnek az alkalmazó vállalatokhoz, elősegítve ezzel az elméleti és 
gyakorlati szakemberek együtt-gondolkodását. 
A felmérések azt mutatják, hogy a régiókban dolgozó innovációs szervezetek, illetve az 
innovációhoz köthető egyéb gazdasági szereplők közötti kapcsolatok esetlegesek, hálózati 
együttműködésekben csak kis mértékben vesznek részt; a régióban nincs jelentősebb innovációs 
klaszter, illetve a régiók vállalkozásai sem tagjai K+F vagy innovációs jellegű klaszternek. 
Együttműködés hiányában a KKV-k esélyei és perspektívái, mint azt a nemzetközi gyakorlat 
igazolja egyre kisebb.  
A prioritásnak elő kell segítenie, hogy a régiók innovációs stratégiájának megfelelő innovációs 
rendszerkapcsolatok – hálózatok - alakuljanak ki, biztosítva az innovációs lánc egyes elemeit 
magukba foglaló vállalkozások és szervezetek elemeinek hálózati összekapcsolását és 
működtetését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését, valamint a 
hiányzó elemek kialakításának tervezését.  

 

A prioritás megvalósítását célzó eszközök szakmai tartalma 
 

- Tudásközpontok, innovációs centrumok szellemi műhelyeinek fejlesztése 
- Vállalkozások és innovációban érintett intézmények együttműködésének, innovációs 

hálózatainak kialakítása, megerősítése, fejlesztése 
- Regionális és lokális gazdasági-, hálózati-, és K+F+I magpontok kialakítása, innováció vezérelt 

fejlesztése 
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- A régióból hiányzó inkubációs központok létrehozása 
- Piacképes, fenntartható K+F+I programok kidolgozásának és megvalósításának ösztönzése 
- A csúcstechnológiákhoz kapcsolódó, alkalmazott K+F+I tevékenység és piacvezérelt 

technológiafejlesztés kialakítása 
- Érett klaszterek nemzetközi értékláncba való bekapcsolása 

 
 

Megvalósítás várható időtartama 
 
 

Megvalósítás forrásai 
 
 

Kiemelt programok, vezérprogramok 
 
 

 

 

 

Innovációs infrastruktúra, szolgáltatások és finanszírozási rendszer fejlesztése 

 

 

Prioritás indokoltsága 
 

Magyarországon nemzetközi összehasonlításban továbbfejlesztendő a vállalkozások 
támogatását szolgáló innovációs komplex szolgáltatások rendszere, valamint a vállalkozások 
fejlődését segítő technológiai inkubáció. Ezért, a régió gazdasági bázisát jelentő kis- és 
középvállalkozások technológiai fejlesztésein túl a KKV szektor megerősítése érdekében szükség 
van a vállalkozásoknak nyújtott innovációs szolgáltatások bővítésére, valamint hatékony 
működésük érdekében az együttműködések ösztönzésére. A lehetséges kutatási és innovációs 
szolgáltatások körét tágabban értelmezve ez kiterjedhet a kutatási, innovációs, hídképző, 
klasztermenedzsment, kutatáshasznosítási, szellemi tulajdonjogokhoz és szabadalmi ügyekhez 
kapcsolódó, üzleti, telephely, piacfejlesztési, technológia audit valamint technológiai inkubátor 
és transzferszolgáltatásokra, partnerkeresésre, kutatási adatbázis fenntartására, innovációs 
tanácsadás nyújtására, új technológiák figyelésére, külső fejlesztési forrásszerzési lehetőségek 
keresésére, a szükséges támogatások elérhetőségének biztosítására.  
A megfelelő hatékonyságú tevékenység elérése akkor lehetséges, ha a prioritásrendszer 
ösztönzi, lehetővé és elérhetővé teszi az innovációs szolgáltatásokat, technológia transzferhez 
támogatásokat nyújtó térségi jelentőségű kutatás fejlesztési és innovációs-transzferirodák 
kiépítését és működtetését.  Az innovációs szolgáltatások nyújtásához, adott esetben saját K+F 
tevékenység végzéséhez szükséges humán és technikai feltételrendszerek megteremtését, 
kommunikációs hálózatokhoz, könyvtári-, és szakmai adatbázisokhoz való csatlakozásokat, a 
szolgáltatások igénybevételi feltételeinek kialakítását, vállalkozások részére történő hozzáférés 
biztosítását. A szabadalmak száma a legtöbb innovációs statisztikai rendszerben meghatározó 
indikátornak számít.  
 
A KKV-k körében keletkező szellemi termékek akkor tudnak szabadalom formában is 
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hasznosulni, ha biztosítani lehet a szabadalomkutatási, iparjogvédelmi, innovációs tanácsadási, 
minőségellenőrzési, tanúsítási, képzési szolgáltatások feltételeinek megteremtését, fejlesztését, 
komplex innovációs programok megvalósítását menedzselését. 
A régió gazdasági stratégiája kiemelt helyen foglalkozik a KKV-k minél nagyobb hányadának 
beszállítóvá válásával. Ehhez azonban biztosítani kell, hogy a fejlett technológiákkal, valamint 
üzleti megoldásokkal való lépéstartás érdekében hozzájussanak az ehhez szükséges 
tanácsadáshoz, laboratóriumi és egyéb szolgáltatásokhoz. A prioritás keretein belül ezért elő kell 
segíteni a hídképző intézmények, innovációs transzfer szervezetek létrejöttét és megerősítését, 
amelyek akár a szolgáltatások keretei között is biztosítani tudják a fejlett technológiához, 
tudáshoz való hozzájutást.  
A hatékony innovációs és K+F tevékenység nem képzelhető el biztos finanszírozási háttér nélkül, 
azonban köztudott, hogy a vállalkozások esetében ezen nagy kockázatokat hordozó 
tevékenységek a termék-életciklusnak a legkevésbé teherviselő képességet biztosító időszakára 
esnek.  

A kutatási eredmények gyakorlati megvalósítása érdekében fontos a potenciálisan nagy 
eredménnyel kecsegtető ötletek felkarolása, ehhez igazítottan a start-up vállalkozások támogatása. 
Megfelelő pályázati rendszerek kialakításával, a nagy kockázatú tőkebefektetések lehetőségét 
elősegítő feltételek biztosításával kell elősegíteni, hogy a vállalkozások hozzá tudjanak férni olyan 
finanszírozási forrásokhoz, amelyek segítségével képesek felvállalni ezeket a nagy kockázatokat 
jelentő tevékenységeket. Tekintettel arra, hogy a régió gazdasági szereplői általában nem 
rendelkeznek megfelelő tőkeerővel ahhoz, hogy a jelenlegi, vagy a hozzá hasonló gazdasági 
viszonyok között jelentős erőforrásokat tudjanak a fejlesztésekre fordítani, megkerülhetetlen az e 
célra rendelkezésre álló pályázati források, valamint kockázati tőke bekapcsolása. A finanszírozási 
háttér biztosításánál ugyancsak kialakítható annak a közreműködői szervezeti rendszer, amely 
transzferként kötheti össze a forrásokat kezelő, valamint a forrásokat felhasználni kívánó 
szervezeteket. Ezen közvetítői funkciók esetén célszerű a már meglévő hálózati elemek (pl. Kamarák 
és képviseleti irodáik) felhasználása.   

A prioritás megvalósítását célzó eszközök szakmai tartalma 
 

- A felsőoktatási intézmények kutatási potenciáljának javítása, kompetencia fejlesztés, a 
kutatói mobilitás fokozása, kutatói és szakértői hálózatokhoz való hozzáférés elősegítése 

- Innovációs szolgáltatások és K+F+I infrastruktúra további korszerűsítése, fejlesztése, 
igénybevételének ösztönzése 

- Erőforrások megosztása hálózatokon, klasztereken keresztül 
- Információhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés informatikai hátterének fejlesztése 

 
 

Megvalósítás várható időtartama 
 
 

Megvalósítás forrásai 
 
 

Kiemelt programok, vezérprogramok 
 
 

 

 

Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése, globális kapcsolódás 
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Prioritás indokoltsága 
 

A gazdasági fejlesztés, különösen az innováció területén nem mehet hatékonyan végbe olyan 
társadalmi, gazdasági háttér nélkül, amely biztosítani tudja az innovatív vállalkozások minél 
nagyobb számú létrejöttét, a jelenleg is működő vállalkozások innovatív vállalkozásokká történő 
átalakulását.  
Ennek egyik oldala az innovációt, mint fogalmat, az innovatív tevékenységet ismerő és elfogadó 
környezet megteremtése, amely környezet ismeri és elismeri az innováció, a K+F területén elért 
eredményeket, támogatja a vállalkozások és a folyamatban részt vevő emberek törekvéseit.  
Ahogy a gazdaságfejlesztés területén is szükség van gazdasági magpontok kialakítására, amelyek 
a rendelkezésre álló feltételrendszerükkel, infrastrukturális hátterükkel elősegítik vállalkozások 
kialakulását, betelepülését, megtelepedését, ugyanúgy az innovációs folyamatok területén is 
szükség van olyan innovációs magpontok, tudásközpontok, innovációs centrumok létrejöttére, 
amelyet tevékenységükkel, tudásteremtő képességükkel elősegítik, támogatják a fejlesztési 
folyamatok beindítását, fenntartását. Közvetlen és tágabb környezetükben betöltik a szellemi 
műhely szerepét, amely vonzza a speciális ismeretekkel rendelkező gazdasági szereplőket, 
lehetőséget ad az innovációs szinergiahatások kialakulása mellett újdonság értékű ötletek, 
gondolatok, eljárások kialakításának, feltételrendszereivel megteremtve ennek gazdasági 
hasznosulási lehetőségeit is. A kutatási és technológia-fejlesztési, innovációs tevékenységeknek 
jó alapot nyújtanak a régióban elsősorban a Miskolci Egyetemen, valamint a régió többi 
felsőoktatási intézményéhez (Károly Róbert Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola) kapcsolódó 
kutatás-fejlesztési programok keretében megvalósuló tudás- és kompetenciaközpontok.   
 A környezeti feltételrendszerhez kapcsolható az egyik legfontosabb erőforrás, a humán 
erőforrás megfelelő felkészítésének kérdése is. Az oktatási rendszer jelenleg nem támogatja 
megfelelő mértékben a vállalkozások innovációs tevékenységét fejleszteni képes szakemberek 
képzését, ennek következtében kevés az innovációs területen is versenyképes tudással, korszerű 
vezetési ismeretekkel rendelkező szakember. Ennek megváltoztatása az oktatás, különösen a 
felsőfokú oktatás tananyagainak korszerűsítésével, az alkalmazott gyakorlatoknak, eljárásoknak, 
módszereknek az oktatási tananyagokba történő beépítésével, az oktatás feltételeinek és belső 
struktúrájának fejlesztésével lehetséges. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt, hogy a megszerzett 
tudásnak, a gyakorlati alkalmazhatóságot kell szolgálnia a megfelelő gazdasági hasznosulás 
érdekében. 
A fenti tényezők a környezet innovációs potenciáljában öltenek generálisan testet. Lényeges 
ennek az innovációs potenciálnak a folyamatos vagy időszakos mérése, más régiókkal való 
összehasonlítása, az elmozdulások kimutatása és értékelése.   

 

A prioritás megvalósítását célzó eszközök szakmai tartalma 
 

- Az innováció népszerűsítése, a K+F+I eredmények széles körű megismertetése, az innovációs 
teljesítmények elismerése 

- Innovációhoz kapcsolódó oktatás feltételeinek és belső struktúrájának fejlesztése 
- A piaci igényeknek megfelelő tudástranszfer elősegítése 
- Nemzetközi K+F+I folyamatokba való bekapcsolódás elősegítése 
- Regionális- és transzfer szervezetek, innovatív vállalkozások (ipar) és kutató helyek 

együttműködésének továbbfejlesztése hálózati célprogramokon keresztül 
- Tőkebefektetés, hitel- és kockázati tőke kínálati és keresleti feltételeinek javítása, TTI 

pályázati rendszerek folyamatos működtetése 
- Innovációs eredmények piacra vitelének elősegítése 

 
 

Megvalósítás várható időtartama 
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Megvalósítás forrásai 
 
 

Kiemelt programok, vezérprogramok 
 
 

 

 

A tervezett prioritások megyei Területfejlesztési Stratégiákkal való összhangja 
 

K+F+I potenciál, infrastruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése. 

Regionális Innovációs 
Stratégia B.-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye 

Innovációs szolgáltatások 
és K+F infrastruktúra 
további korszerűsítése, 
fejlesztése, 
igénybevételének 
ösztönzése. 

Ipar területek 
fejlesztése. 

Telephelyek 
infrastrukturális 
fejlesztésének 
biztosítása. 

Helyi 
gazdaságélénkítési 
kapacitásfejlesztés. 

A felsőoktatási 

intézmények kutatási 

potenciáljának javítása, 

kompetencia fejlesztés, a 

kutatói mobilitás 

fokozása, kutatói és 

szakértői hálózatokhoz 

való hozzáférés 

elősegítése 

Kutatási tevékenység 
fokozása. 
Tudás- és innováció-
transzfer intézményi 
hátterének 
fejlesztése. 

A felsőoktatási 
intézmények kutatási 
potenciáljának javítása. 

- 

Információkhoz, 
adatbázisokhoz való 
hozzáférés 
információtechnológiai 
hátterének fejlesztése, a 
tudástranszfer 
működésének javítása. 

Információs 
technológiafejlesztés. 

Innovációs adatbázis 
létrehozása, 
karbantartása. 

- 

Erőforrások megosztása 
hálózatokon, 
klasztereken keresztül. 

Klaszterek, vállalati 
együttműködések és 
helyi beszállítói 
hálózatok 
kialakulásának 
ösztönzése. 

Innovációs potenciál és 
–klaszter fejlesztése. 

- 
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- 
Barnamezős 
beruházások. 

- 
Iparterület-fejlesztés 
(zöld és barnamezős 
beruházások) 

- 
Logisztikai centrumok 
kialakítása. 

- - 

- 
Megújuló 
energiafelhasználás 
növelése. 

Megújuló 
energiafelhasználás 
növelése. 

Megújuló 
energiafelhasználás 
növelése. 

 

Környezeti és társadalmi kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése. 

Regionális Innovációs 
Stratégia 

B.-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye 

Az innováció 
népszerűsítése, a K+F 
eredmények széles körű 
megismertetése, az 
innovációs 
teljesítmények 
elismerése. 

Innováció 
elterjesztése. 

- - 

Innovációhoz kapcsolódó 
oktatás feltételeinek és 
belső struktúrájának 
fejlesztése 

Magas színvonalú 
oktatási tevékenység 
megteremtése. 
Vállalati igényekre 
rugalmasan reagálni 
képes képzési 
rendszer. 

 

Menedzsment 
kompetenciák 
fejlesztése. 

A piaci igényeknek 
megfelelő tudástranszfer 
elősegítése    

Nemzetközi K+F 
folyamatokba való 
bekapcsolódás 
elősegítése. 

Szlovák-magyar 
gazdasági 
együttműködés 
fokozása. 

Vállalatok nemzetközi 
versenyképességének 
javítása. 

- 

Regionális- és transzfer 

szervezetek, innovatív 

vállalkozások (ipar) és 

kutató helyek 

együttműködésének 

továbbfejlesztése hálózati 

célprogramokon keresztül 

 

Vállalkozások és 
tudásközpontok 
közötti 
együttműködések 
erősítése. 

Vállalkozások, 
tudásközpontok és K+F 
szolgáltatók 
együttműködésének 
erősítése. 

- 



120 
 

Tőkebefektetés, hitel- és 
kockázati tőke kínálati és 
keresleti feltételeinek 
javítása, TTI pályázati 
rendszerek 

Pénzügyi ösztönzők 
nyújtása. 

KKV-k számára kedvező 
hitelfeltételekhez való 
hozzájutása, 
tőkejuttatási 
programok kidolgozása. 

Új proaktív befektetés 
ösztönzési program. 

Innovációs eredmények 
piacra vitelének 
elősegítése    

    

 

 

A vállalkozások innovációs és tőkevonzó képességének, hálózatosodási feltételeinek, 
technológia- és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítése. 

Regionális Innovációs 
Stratégia 

B.-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye 

Tudásközpontok, 
innovációs centrumok 
szellemi műhelyeinek 
fejlesztése. 

- - 

Innovációs centrumok 
(EGME Klaszter-
Interindusztriális 
Tudásközpont, 
energetikai-, 
járműipari-, 
agrárinnovációs 
központ) 

Vállalkozások és 
innovációban érintett 
intézmények 
együttműködésének, 
innovációs hálózatainak 
kialakítása, 
megerősítése, 
fejlesztése. 

Vállalkozások és 
tudásközpontok 
közötti 
együttműködések 
erősítése. 

Vállalkozások, 
tudásközpontok és K+F 
szolgáltatók 
együttműködésének 
erősítése. 

- 

Regionális és lokális 
gazdasági-, hálózati-, és 
K+F+I magpontok 
kialakítása, innováció 
vezérelt fejlesztése. 

Ipari parkok 
fejlesztése, 
betelepülés 
ösztönzése. 

Hazai és helyi 
beszállítói 
együttműködéseket, 
partnerhálózati 
rendszerek 
kiszélesítése.  
Logisztikai és ipari 
parkon fejlesztése. 

Komplex megyei 
vállalkozásélénkítési, 
vállalkozásfejlesztési 
program. 

A régióból hiányzó 
inkubációs központ(ok) 

Technológiai park, 
high-tech zóna 

KKV-k innovációs 
tevékenységének 
beindítása, 

- 
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létrehozása. létrehozása. továbbfejlesztése. 

Piacképes, fenntartható 
K+F+I programok 
kidolgozásának és 
megvalósításának 
ösztönzése. 

KKV-k innovációs 
tevékenységének 
fejlesztése. 

KKV-k K+F+I 
folyamatainak 
támogatása. 

- 

A csúcstechnológiákhoz 
kapcsolódó, alkalmazott 
K+F+I tevékenységek és 
piacvezérelt 
technológiafejlesztés 
kialakítása 

Innovációs 
tevékenység javítása. 

Innovatív iparágak 
támogatása, 
letelepedésének 
ösztönzése. 

High-tech iparágak 
meghonosítása. 

Érett klaszterek 
nemzetközi értékláncba 
való bekapcsolása    

  

Multinacionális 
vállalatok helyben 
tartása, letelepedés 
erősítése, innovációs 
kapacitásfejlesztés 
ösztönzése. 

Ipari hagyományokon 
alapuló ágazatok 
megerősítése, 
hozzáadott érték 
növelése (üveg-, gép-, 
fémipar). 

 
 
A nemzeti KFI stratégiával való összhang 
 
A1 Képzés és 
tehetséggondoz
ás 

A3 A 
kutatóhelyek 
erősítése 

B5 EU és 
nemzetközi 
pályázatokon és 
kezdeményezésekb
en való hatékony 
részvétel 

B3 Erős 
hagyományos 
innovációs 
kooperációk 

C1 Start-up 
ökoszisztéma 
építése 

C3 K+F iránti 
középvállalati 
igény 
megteremtése 

Az innováció 
népszerűsítése, 
a K+F 
eredmények 
széles körű 
megismertetése, 
az innovációs 
teljesítmények 
elismerése. 
 

Tudásközponto
k, innovációs 
centrumok 
szellemi 
műhelyeinek 
fejlesztése. 
 

Nemzetközi K+F 
folyamatokba való 
bekapcsolódás 
elősegítése. 
 

Erőforrások 
megosztása 
hálózatokon, 
klasztereken 
keresztül. 
 

A régióból 
egyértelműen 
hiányzó 
inkubációs 
központ(ok) 
létrehozása. 
 

Érett klaszterek 
nemzetközi 
értékláncba való 
bekapcsolása 

A felsőoktatási 
intézmények 
kutatási 
potenciáljának 
javítása, 
kompetencia 
fejlesztés, a 
kutatói mobilitás 
fokozása, kutatói 
és szakértői 
hálózatokhoz 

  Vállalkozások és 
innovációban 
érintett 
intézmények 
együttműködéséne
k, innovációs 
hálózatainak 
kialakítása, 
megerősítése 
fejlesztése. 
 

 A 
csúcstechnológiáh
oz kapcsolódó, 
alkalmazott KFI 
tevékenység és 
piacvezérelt 
technológiafejleszt
és kialakítása 
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való hozzáférés  
felté-teleinek 
fejlesztése 
 

Innovációhoz 
kapcsolódó 
oktatás 
feltételeinek és 
belső 
struktúrájának 
fejlesztése 

  Regionális- és 
transzfer 
szervezetek, 
innovatív 
vállalkozások (ipar) 
és kutató helyek 
együttműködéséne
k továbbfejlesztése 
("tudásrégió") 
hálózati 
célprogramokon 
keresztül 
 

  

A2 
Nemzetközileg 
versenyképes 
K+F 
infrastruktúra 

  B6 Hatékony 
hálózatokban 
működő gazdaság 

C8 Gyorsan 
terjedő, 
elsősorban 
informatikai 
technológiára 
alapozott 
adaptív 
innovációs 
megoldások 

C4 Hatékony 
külpiacra segítés 

Innovációs 
szolgáltatások és 
K+F 
infrastruktúra 
további 
korszerűsítése, 
fejlesztése, 
igénybevételéne
k ösztönzése. 
 

  Regionális és 
lokális gazdasági-, 
hálózati-, és K+F+I 
magpontok 
kialakítása, 
innováció vezérelt 
fejlesztése. 
 

Piacképes, 
fenntartható 
K+F+I 
programok 
kidolgozásának 
és 
megvalósításán
ak ösztönzése. 
 

Inovációs 
eredmények piacra 
vitelének 
elősegítése 

 

 

5.2 A szakosodást támogató regionális stratégiai célkitűzések és az alkalmazandó 

policy-mix kapcsolata 

 

A stratégia-alkotásba bevont érintettek (különös tekintettel a vállalkozásokra) két horizontális 

célkitűzést emeltek ki, amelyekre vonatkozóan összetettebb politikai támogatást javasolnak a 

jelenlegi gyakorlatnál – helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt.  

Ezek célkitűzések: 

- A társadalmi és humán innováció előmozdítása a régióban. 

- A kiemelt ágazatokban elérhető kompetitív előnyök kiaknázásának előtérbe helyezése. 
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A horizontális célok és az alkalmazandó politikai eszközök kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja 

össze. 

A régióra jellemző 
adottságok 

Az alkalmazandó politikai eszközök 

 helyi szint regionális szint nemzeti szint 

 stratégiai cél: a társadalmi és humán innováció előmozdítása 

  
 
 
 
 

  

 stratégiai cél: a potenciális innováción alapuló kompetitív előnyök 
elérése a kiemelt ágazatokban 

  
 
 
 
 
 

  

 

6. Monitorozás és értékelés 
 

 

A S3 platform protokollja alapján készülő megújított regionális innovációs stratégia szerves és 

elválaszthatatlan részét képezi az annak megvalósulását, hatásosságát értékelő cél-eremény 

indikátor mátrix, amely a logikai keretfeltételekhez illeszkedik. Ennek megfelelően az Észak-

magyarországi régió K+F+I területen meghatározott stratégiai célkitűzései, várt és teljesülő 

eredményindikátorai nyomon követhetők – ezen keresztül mérettetik meg valójában a stratégia az 

érintettek számára. 

Cél-
kitűzések 

Várt eredmények Valós eredmények 

program 
célok 

teljesít-
mény 
indikáto
rok 

rövid távú 
eredmények 

hosszú távú 
eredmények 

teljesít-
mény 
indikátorok 

rövid távú 
eredmény
ek 

hosszú távú 
eredmények 
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NIH anyaga! 


