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BEVEZETÉS 

 

 
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar (a továbbiakban: Kar, SZIE-GTK) kutatás-

fejlesztési és innovációs terve (a továbbiakban: KFI terv) a 

Kar átfogó stratégiájának része. 

 

       A KFI terv alapvető célja a Kar tudományos kutatási 

tevékenységében résztvevő szervezetek, személyek számára 

alapvető irányok kijelölése, a kutatási-fejlesztési és 

innovációs tevékenységek súlypontjainak és határainak 

meghatározása, valamint a kar alapvető értékeinek és 

érdekeinek kifejezése. A KFI tervben megfogalmazott 

célkitűzések alapvetően egy éves időtartamra szólnak.  

 

A felsőoktatás tudományos kutatás-fejlesztés az a 

tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, 

beleértve a természetre, az emberre, a társadalomra és a 

kultúrára vonatkozó ismereteket a tudományos eredmények 

felhasználását, új alkalmazási lehetőségek kidolgozását. 

Három típusú tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az 

alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztéseket, a 

technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató 

 egyéb kutatásokat. 

 

A 2014. évi LXXVI. - a tudományos kutatásról, 

fejlesztésről és innovációról – szóló törvény értelmében: 

1. alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy 

elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek, 

tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új 

ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, 

hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy 

felhasználását, 

2. alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy célzott 

vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem 

megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy 

szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, 

eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű 

továbbfejlesztésének elősegítéséhez, 

3. fizetett kutatás-fejlesztés: az egyik fél által végzett 

és egy finanszírozó fél által finanszírozott kutatás-fejlesztés, 

ahol a finanszírozó fél maga nem végez kutatás-fejlesztési 

tevékenységet, 

4. hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen 

létrejött szellemi alkotás üzleti hasznosítása céljából az 

állam nevében és képviseletében alapított vagy annak 

részvételével, részesedésével működő gazdasági társaság, 

5. hazai közfinanszírozású támogatás: a 

közfinanszírozású támogatások összessége az európai uniós 

források kivételével, 

6. innováció: a gazdasági tevékenység 

hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező 

társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett 

tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, 

kereskedelmi műveletek összessége, amelyek 

eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, 

eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított 

eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül 

sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott 

ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak, 

7. kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, 

technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és 

szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, 

alkalmazása és felhasználása új, módosított vagy javított 

termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek létrehozása vagy 

megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek 

minősülhetnek: 

a) az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi 

meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó 

tevékenységek; 

b) olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják 

tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk 

előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi 

felhasználásra szánják; 

c) a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő 

prototípusok elkészítése; 

d) a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és 

kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a 

prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, 

és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag 

demonstrációs és hitelesítési céllal történjen; 

e) a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti 

gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet 

felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari 

alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak 

legyenek. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele 

azok a szokásos, időszakos vagy rutinszerű változások, 

amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási 

eljárásokon, létező szolgáltatásokon és egyéb folyamatban 

lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek 

minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, 
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eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is 

eredményezik, 

8. konzorcium: a részes felek polgári jogi szerződésben 

szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés 

kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység közös 

folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési és innovációs projekt 

közös megvalósítása céljából, 

9. költségvetési kutatóhely: alap-, illetve főtevékeny-

ségként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési 

tevékenységet folytató költségvetési szerv, 

10. közfinanszírozású támogatás: az államháztartásról 

szóló törvény szerinti költségvetési támogatás, ideértve az 

európai uniós forrásokat is, továbbá az állami részvétellel 

létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi 

támogatás, 

11. kutatás-fejlesztés: magában foglalja az 

alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést, 

12. kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények 

hasznosítása: vállalkozás keretében, üzleti céllal, gazdasági 

eredmény reményében történő felhasználás, továbbá az 

olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a 

lakosság életminőségének és a közszolgáltatások 

minőségének javítása, a természeti és épített környezet 

védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi 

képességének és biztonsági helyzetének javítása, 

13. kutatás-fejlesztési és innovációs program: a 

közfinanszírozású támogatási forrás kezelője által 

meghatározott cél elérését szolgáló, vagy meghatározott 

témakörbe csoportosítható kutatás-fejlesztési vagy 

innovációs projektek megvalósításának támogatására kiírt 

pályázat, illetve pályázatok időben megismételt sorozata, 

14. kutatás-fejlesztési megállapodás: két vagy több 

vállalkozás, illetve vállalkozás és kutatóhely (e pontban a 

továbbiakban: felek) között létrejött olyan megállapodás, 

amelynek tárgya 

a) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy 

szolgáltatásra vonatkozó közös kutatás-fejlesztés, valamint 

az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös 

hasznosítása, 

b) ugyanazon részt vevő felek közötti korábbi 

megállapodás alapján végzett, a megállapodás szerinti 

termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó közös 

kutatásfejlesztés eredményeinek közös hasznosítása, 

c) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy 

szolgáltatásra vonatkozó közös kutatás-fejlesztés, az ebből 

származó eredmény közös hasznosítása nélkül, 

d) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy 

szolgáltatásra vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés, valamint 

az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös 

hasznosítása, 

e) ugyanazon részt vevő felek közötti korábbi 

megállapodás alapján végzett, a megállapodás szerinti 

termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó fizetett 

kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása, vagy 

f) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy 

szolgáltatásra vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés, az ebből 

származó eredmény közös hasznosítása nélkül, 

15. kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új 

ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, 

módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt 

célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik, 

16. kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy 

ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet 

folytató intézmény, szervezeti egység vagy vállalkozás, 

17. mikro-, kis- és középvállalkozás: a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. §-a 

szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, 

18. nonprofit kutatóhely: az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti 

közhasznú szervezetté minősített kutatóhely, 

19. projekt: meghatározott kutatás-fejlesztési feladat 

vagy innovációs folyamat végrehajtására irányuló 

tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv 

alapján, 

20. szellemi tulajdon: a szellemi alkotások és egyes 

teljesítmények, az árujelzők (védjegyek és földrajzi 

árujelzők), valamint a nyilvánosságra még nem jutott 

ismeretek tekintetében a vonatkozó törvények, az Európai 

Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai és nemzetközi 

egyezmények által biztosított jogi oltalom, 

21. szellemi alkotás: az az alkotás, műszaki megoldás, 

amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom 

(szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, 

formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát 

képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi 

védelem alatt áll, ideértve azt is, amikor a hasznosítási 

célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom 

megszerzése helyett e megoldás titokban tartása célszerű, 

22. vállalkozás: a Kkv. tv. 19. § 5. pontjában 

meghatározott vállalkozás. 

 

 

A felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései szerint 

gondoskodnak a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás 

neveléséről. A képzés során fejlesztik a hallgatók jártasságát 

a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek 

gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási 

készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával 

kapcsolatos ismereteket. 

 

Ennek szellemében a SZIE-GTK kutatás-fejlesztési és 

innovációs tervet készít, amelyben különösen a kutatási 

programokat, a tudományos rendezvényeket, hazai és 

nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével 

kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a 
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kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a 

tudományos eredmények hasznosításának módját kell 

megtervezni. A KFI terv évente megújuló tartalma (kutatási 

programok, tudományos rendezvények, műhelyviták és 

védések, tudományos művek kiadása stb.) a terv (1. számú 

mellékletét) képezi, továbbá tartalmazza a Szent István 

Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) 

Stratégiáját (2. számú melléklet). 

A KFI tervben a Kari Tudományszervező Kabinet (a 

továbbiakban: KTK) irányelveket, prioritásokat határoz 

meg, javaslatokat fogalmaz meg a kari szintű kutatásokkal, 

fejlesztésekkel kapcsolatban. A KTK a megalkotott KFI 

tervet a Kari Tanács elé terjeszti. A Kari Tanács által 

elfogadott KFI terv a GTK valamennyi oktatási és kutatási 

szervezeti egységére érvényes alapokmány. 

 

 

 

MELLÉKLETEK: 

 
1. számú melléklet:  

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar intézeteinek 2016 / 

2017. tanévi Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Terve 

1.1. Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet 

1.2. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

1.3. Üzleti Tudományok Intézete 

1.4. Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet 

2.  számú melléklet: 

Szent István Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (K+F+I) Stratégiája 

 

http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_kjmimod1.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_kjmimod1.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_rgvi.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_rgvi.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_utimod1.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_utimod1.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_ttimod1.xls
http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/tudomany/kfi/2016/kfi2016_ttimod1.xls
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf

