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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. 

1) Az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, 

amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek 

alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle 

konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Az 

alapkutatás tulajdonságokat, struktúrákat és összefüggéseket 

elemez azért, hogy feltevéseket, elméleteket vagy 

törvényeket dolgozzon ki és ellenőrizze azokat. Az 

alapkutatás eredményeit általában nem értékesítik, hanem 

többnyire tudományos folyóiratokban teszik közzé, vagy az 

érdekeltek körében terjesztik. 

2) Az alkalmazott kutatás új ismeretek megszerzésére 

irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely 

konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Az alkalmazott 

kutatást vagy azért végzik, hogy kidolgozzák az alapkutatás 

eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, vagy azért, hogy új 

módszereket alakítsanak ki valamely konkrét, előre 

meghatározott cél megvalósításához. Módszere a már 

meglévő tudás felmérése vagy vizsgálata a konkrét 

problémák megoldására. 

3) A kísérleti fejlesztés olyan, a kutatásból és a 

gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra 

támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, 

termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, 

rendszerek és szolgáltatások bevezetése, vagy a már 

létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. 

 

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 

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 SZIE-GTK kiemelt 

kutatási portfólióit (2. számú melléklet), valamint a Szent 

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

Stratégiáját (3. 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. 

 

http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf
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MELLÉKLETEK: 

1. számú melléklet:  

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar intézeteinek 2014. 

évi 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 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar – Kutatási Portfólió 

3. számú melléklet: 

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

 

 

 

http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_kjmi_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_kjmi_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_rgvi_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_rgvi_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_uti_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/kfi_2014_tti_mod2.xls
http://www.tudomany.gtk.szie.hu/datadir/content/file/kfi/szie_gtk_kutatasi_portfolio_202014.pdf
http://szie.hu/system/files/KFI_strategia.pdf

