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1. A RIQ & LEAD KUTATÁS I KERETRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEMEN 

A Kodolányi János Egyetem kutatásszervezési és kutatásfejlesztési modellje a szolgáltatástudományi és szolgál-

tatásminőségi nézőpontra épít.  

E modell alapvető eleme, hogy a többszintű kormányzás kutatási-innovációs, kohéziós, kisvállalkozásokat, szol-

gáltatásokat és társadalmi innovációt fejlesztő európai uniós, nemzeti, helyi programjainak fejlesztésére épít. A 

KJE kutatási stratégiája az uniós programozáshoz igazított, annak kétéves felhívási ciklusaira finomítja a tényleges 

kutatási feladatokat. 

A KJE kutatásszolgáltatási nézőpontja az SSME szolgáltatás központú modellre építve 

1. ábra  RIQ & Lead™ alkalmazott kutatási szolgáltatási modell 1 

 

A KJE profilfejlesztése, szolgáltatási modellfejlesztése, márkafejlesztése és közösségfejlesztése alkotja a négy 

alapvető nézőpontot: a tudásgazdaság, mint üzletág szakmai fejlesztését, szolgáltatási csomagok készítését, a 

márkaképzés új technológiákra építő technikáit és a hatékony kommunikáció és eredményes viselkedés kultúrája 

kialakítását. 

A fentiek alapján a modell 4 fő elemből áll:  

1. Research (R): Jól-lét központú konvergens kutatás víziója, stratégiája és programjai interdiszciplináris 

platformok mentén 

2. (I) Innovatív kutatási centrumok misszió központú és vízió központú kutatás és hatások (Impact) 

3. (Q) Kiváló és innovatív kutatásszervezési szolgáltatások és folyamatok 

4. Lead: Hatások és eredmények (használó központú kutatás) felelős vezetési folyamatokkal. 

  

                                                                 

1  R: Research/Alkalmazott kutatási professzionalizmus, I: Impact/Kiválóság a társadalmi hatás szintjén, Q: 

Qality/Kiválóság a személyek, szervezet, megvalósítás szintjén, L: Leadership/Professzionalizmus a vezetésben 
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2. KUTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2021‒2027 

2.1.  MISSZIÓ KÖZPONTÚ KUTATÁS  

A KJE kutatási missziója 

A KJE stratégiai kutatási célja a szolgáltató és tudásgazdaság, a hálózati társadalom témakörében kiemelkedő 

kutatások folytatása, és a témakörben az üzleti hálózatok virtuális tudásközpontjává válás elérése. 

A KJE kutatási víziója 

Kiválóság elérése a jól-lét és hálózati társadalom, biztonság, tudásszolgáltatások területén az újgazdaság és a 

kapcsolódó szolgáltatások (politikai, szociális, kulturális, foglalkozások, foglalkoztatási trendek és technológiák) 

kutatásában interdiszciplináris nézőpontok alapján.  

A KJE képzéseihez kapcsolódó kutatások a fenntartható és inkluzív és hálózati társadalom témakörében 

(A FRASCATI és a NABS EU 2007 szerinti kutatási Statisztikai területek/tartalmak)  

 Társadalomtudomány (beleértve a közgazdasági, üzleti, jogtudományokat is) 

 Bölcsészettudományé s művészetek 

 12.62. Egészség: az egészség védelme, elősegítése, helyreállítása, táplálkozás és élelmiszer-higiéné. Az 

otthoni gondozás, az egészség szociális feltételei, társadalmi jól-lét, idősügy 

 12.64. Oktatás: általános oktatás, pedagógia, didaktika, tehetséggondozás, inkluzív nevelés, alaptól a 

felsőfokig, felnőttképzés, és oktatási szolgáltatások kutatása 

 12.65. Kultúra, rekreáció, vallás, tömeg média, mint társadalmi jelenség, társadalmi hatása: tudomány-

szociológia, vallás, művészet, sport, szabadidő, média, nyelv és társadalmi integráció, könyvtár, levéltár, 

és kulturális politika 

 12.66. Kulturális, rekreációs és sportszolgáltatások, TV műsorok, kiadói, szerkesztői szolgáltatások, 

vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 

 12.67. Politikai és társadalmi rendszerek:  

 a társadalom politikai struktúrájának megértése (demokrácia),  

 regionális tanulmányok és többszintű kormányzás,  

 társadalmi változások és konfliktusok 

 a szegénység problémái 

 speciális csoportok helyzete: fiatalok, migráció, felnőttek,  

 szociális és társadalmi segítségnyújtás 

 munkahelyi egészség és jól-lét 

A kompetencia központú oktatás az alap-és mesterszakos, szakirányú képzésben részt vevők esetében 

 Kritikai reflexió: a szakma elméleteinek, elméleti megállapításainak elemzése és kritikai nézőpontok 

közvetítése. Annak megértetése, hogy nincs egyetlen helyes és igaz nézőpont, a szakmai hozzáértés e 

nézőpontok kritikai alkalmazása. 

 Tudományos munkafolyamatok ismerete: a kutatás nézőpont és paradigma megválasztása, az 

elemzések célja bemutatása, a kutatás folyamatainak ismerete, az elemzési folyamatok és módszerek 

ismerete, a következtetések megállapításának és módszereinek, technikáinak ismerete. A hallgatók 

szakdolgozata önálló kutatás eredménye, önálló, független, de ellenőrzött munka.  

 A kutatási témák minden esetben gyakorlati és empirikus vizsgálatra kell, hogy épüljenek, és hallgatói 

specializáció adta diszciplínát tükrözzék. Szakdolgozat nem készülhet nem a szaktárgy diszciplínájához 



 

 

tartozó témában.  A szakdolgozatnak be kell mutatnia az érintett témakör nézőpontjait és elméleteit, a 

kutatás munkamódszereit, az eredményeket, a szakpolitikai kérdéseket, a gyakorlati tapasztalatokat 

esetleg cselekvési területeket.  

 Az elmélet központú szakok esetében, minden tárgy kutatás alapú kell, hogy legyen.   

 A kutatás alapú módszertani stratégia elemei: a célok meghatározása, jegyzetelés, lényegkiemelés, 

összegzés, hasonlóság és azonosságok feltárása, hipotézisek felállítása, közvetlen tanácsadás, személyre 

szabott tanácsadás, kérdőíves felmérés, koncepcionális térkép készítés, hatékony és eredményes 

visszajelzések, a módszerek és formák tisztázása, kérdéskultúra fejlesztés, irányított olvasmányok és 

gondolkodási tevékenység, összevetés mátrix módszerrel, feljegyzések készítése kutatás közben. 

 A hallgatók és a kutatóközpontok összekapcsolása 

2. ábra  A kutatásközpontú oktatás kritériumai a hallgató központú képzésben 

 

 

EU Keretprogram kutatási irányok 

A KJE kutatási programjai az EU kohéziós, szakpolitikai, vállalkozási és innovációs-kutatói keretprogramjai téma-

köreihez kapcsolódnak.  

 Egészség 

 Inkluzív és biztonságos társadalom 

 Digitalizáció és ipar 

 Élelmiszer 

Miután a 9. kutatási keretprogram az ún. misszió központú kutatás témáira koncentrál, és célja ún. nagy európai 

vagy valamely nemzeti kutatási ügynökségek misszió központú programjainak menedzselése, egyértelmű, hogy 



 

 

abban a magánszervezeteknek és kis intézményeknek kevés keresnivalója van. Ezért az előző ciklus stratégiájától 

eltérően a KJE az üzleti és nonprofit szféra innovációira és kutatásaira fókuszál. Ami új elem lesz, a Horizont 

Európa 2021- 2027 programjainak összekapcsolása a kohéziós alap programjaival, aki nem nyert forráshiány 

miatt, ám megkapta az ERA Excellence kutatás kitüntető címet kiemelten pályázhat a kohéziós alapok terhére. 

Ezért alapvető cél, legalább egy területen ennek az elérése. Ehhez, alapvető feltétel az oktatás-kutatás-innováció-

üzleti ökorendszerek összekapcsolása ún. tudásgazdaság szolgáltatási tudományos park révén. 

3. ábra A KJE kutatási-képzési-innovációs-üzleti ökorendszere 

 

 

2.2.  A JÓL-LÉT KÖZPONTÚ KONVERGENS KUTATÁS VÍZIÓJA,  STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJAI 

A KJE kutatási kihívásai a ’90-es évek időszakával szemben, amikor az alapkutatásokat kellett meghonosítani a 

főiskolán, a 2000-es évek alkalmazott kutatásai megindulásával, a 2010-es években a használat központú a 

kutatásokat állította kutatási nézőpontjába. Összekapcsolódott olyan projektekkel, mint a pedagógus tan-

felügyeleti rendszer bevezetése, a szolgáltatásközpontú szociális munka oktatása, a minőségkutatások a köz- és 

felsőoktatásba, stb. Szinte minden projekt összoktatói szintű együttműködést igényelt, kiemelten abban a 

kvantitatív és kvalitatív elemeket a használói csoportok vonatkozásában.  
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A KJE ezért olyan kutatási modellt és paradigmát keresett, amely egyrészt a társadalomtudományon belül, 

másrészt a társadalomtudományok és az egészséginformatika, stb. konvergenciáit érintheti, alapot nyújtva a 

különböző diszciplináris kutatásokat integrálhatja. A KJE alapul fogadta el az USA Science Policy Reports doku-

mentumai között a Springer kiadásában megjelentetett „Convergence of Knowledge, Technology, and Society: 

Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies c. tanulmány összegzésének megállapításait.2  

A NBIC azaz, a tudományok konvergenciája jelentés szerint a konvergencia a technológiák (nano-bio-info-

kognitív) területén a rendszernézőpont alapján új módszereket és technikákat, technológiákat eredményez (NBIC 

platform): a humán skála platform: az ember és gép interakcióit és környezetüket, a Föld-skála platform az egyéni 

tevékenységet planetáris keretekben, a Társadalom skála platform az egyének és csoportok, szervezetek, 

rendszerek kollektív tevékenységét alkalmazza. A fentiek alapján a természet és társadalom interdependenciája, 

K+F+ alkalmazásalapú dinamikus rendszerlogika következtetések, a konvergencia-divergencia a kreativitás és 

innováció evolucionista nézőpontjai alapján érvényesülnek, amelyekhez magasabb szintű nyelvekre és 

megoldásokra van szükség a tudástranszferhez, és a vízió inspirálta alapkutatás értékei a nagy kihívásokba 

integrálódnak. 

Új, az emberiség javáért történő kutatás, mint felemelkedő tudományparadigma 

Az emberiség javáért való tudományos munkálkodás alapelvei: 

 Javuljon az emberek jól-léte és a humán fejlődés 

 Új platformok révén javítsuk a gazdaság fejlesztését, produktivitását (mobil technológia pl.) 

 A „kognitív társadalom” fejlesztésével erősítsük meg az egyéneket és közösségeket 

 Környezeti és társadalmi fenntarthatóság és inkluzió elérése 

 Az emberi tudás és tanulás, az oktatás támogatása 

 Az innovatív és kiegyenlített társadalom elérése 

A NBIC technológiák új iparági, a kognitív technológiák és kognitív társadalom platformot, a környezeti szenzorok, 

a fenntartható városi közösségek növekvő humán potenciált, rendszer és adatintegrációs platformokat teremte-

nek. A fentiek alapján a transzdiszciplinaritás, a szaktudományok érintkezése közös tudományos, technológiai és 

társadalmi célokat igényelnek, ami megváltoztatja az oktatás egészét, növeli a kommunikációs potenciált, a fizikai 

és egészségpotenciált, a produktivitást a humán és társadalmi potenciált. A Föld-skála platform: tudás, 

ellenőrzés, kommunikációs és menedzsment rendszerek, a tér globalizációja a tudomány és politikaalakítás 

összekapcsolását eredményezhetik. A Társadalom platform: A tudáshoz való hozzáférés nyitottá válik, kialakul a 

civil tudományosság, az etikai, jogi és társadalmi kérdések érdekében hatékonyabb és erőteljesebb fellépés 

várható. Humán platform: Az emberi egészség és mentális jól-lét az integrált diagnosztikák, új immunrendszerek, 

kevésbé mellékhatásos eljárások, smart viselhető biométerek, az egészségügy demokratizálása a P4 medicina 

révé (perszonalizált, prediktív, participatorikus és preventív) kapacitásfejlesztés és oktatás révén érhetők el. 

NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno: NBIC) platform: a konvergencia folyamatai ún. konvergencia „nyelvek” révén reali-

zálódnak: perszonalizált oktatás, és közösségi szintű önszabályozás; kormányzati szintű struktúra és szabályozás 

átalakulása. A portfólió, az eszközök portfóliója: rendszerközpontú módszerek, innovációk, vizualizáció, hibrid 

gyártások várhatók.   

A KJE alkalmazott kutatásaiban szakít a követő elemzésekkel és helyzetfeltárásokkal, az apolitikus nézőpontokkal, 

és a jól-lét közpolitikájának elősegítése érdekében arra a nézőpontra helyezkedik, hogy az új „tudományosság” 

                                                                 

2 Rocco, W.C., Bainbridge, W.S., Tonn, B., Whitesides, G. (2013): „Convergence of Knowledge, Technology, and 
Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies. Springer 



 

 

nem lehet nem ember és társadalomközpontú, az új alkalmazások hatásait mérni és vizsgálni kell, az új technoló-

giák a jól-létet kell, hogy segítsék, az új tudományok nem értelmezhetők a kogníció, a humán fejlesztés, a 

gazdasági és társadalmi jól-lét nélkül. A KJE ezért nem fogadja el az európai és hazai tudományosság modernitást 

idéző és új modernitást eredményező technicista központúságát, kiáll az európai társadalomtudomány 

tudománydemokratizáló törekvései mellett. 

A KJE kutatási tevékenységét platformokba rendezetten szervezi. A KJE által kialakított platformok a globalizáció 

kontextusát és skáláit, a gazdasági növekedés jól-létbe átfordíthatósága lehetőségeit, a humán képesség-

fejlesztést és az új technológiák transzformatív hatását kutatja és vizsgálja. A KJE e kutatásokat a jelenlegi és a 

fejlesztendő kompetenciák alapján kívánja megvalósítani. 

4. ábra A KJE interdiszciplináris kutatási platformjai 

 

 

  

Ökorendszer skála: fenntartható társadalom

- Klímaváltozás, társadalmi biztonság

- Felelős turizmus

Geoskála: A globális világ terei platform

•Globalitás és migráció

•Regionalizmus, digitális történetírás

Jól-lét és növekedés platform

•Szolgáltatás-tudás és jól-léti gazdaság

•Jól-léti társadalom: inkluzió és demokrácia

Humán fejlesztés és oktatás platform

•Humán képesség fejlesztés

•Oktatás és nevelés, szocializáció

Kultúra, média platform

• Média és tartalomiparág (kreatív, adattudomány)

• Nyelv és identitás



 

 

3. A KUTATÁSI KÖZPONTOK  A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEMEN 

 A Kodolányi János Egyetemen az alkalmazott interdiszciplináris tudományos szervezeti hátteret alkal-

mazott kutató és fejlesztő intézetek központok, vagy hálózatok, valamint az azok keretében működő 

kutató tanszékek biztosítják.  

 Az interdiszciplináris kutató és fejlesztő intézetek feladata a diszciplínán túl-lépő kutatások, és az 

alkalmazott kutatási kereteinek és a regionális, szektorális, vagy szektorközi fejlesztések lehetőségeinek 

megteremtése érdekében. Szemben a diszciplináris területtel, itt olyan platformok (közös érdekeltségi 

terület) kialakítása a feladat, amely mind az intézményi oktatókat és kutatókat, mind a kutatási szektor, 

az üzleti, civil vagy közszféra szereplőit képes bevonni.  

 A kutatóintézet vagy kutató tanszék a hálózati működés elve alapján működik. Meghatározott tematikus 

együttműködést alakít ki a tudás és technológiai fejlesztés területén kutató szervezetekkel, szakmai 

szervezetekkel és üzleti, civil vagy közszféra szervezetekkel.  

 A kutatóintézet/tanszék a hálózat tagjaival egyeztetett célok, eszmék alapján magas fokú autonómiával 

bír a legfrissebb alkalmazott kutatások és fejlesztések esetében a megfelelő források megszervezése és 

megszerzése esetén. A KJE célja a tudományos kiválóság és a nemzetközi versenyképesség profiljainak 

megteremtése a humán erőforrásoknak és a kapacitásoknak megfelelő területeken.  

 A kutatóintézet/tanszék létrehozása a KJE vezető oktató/kutató státuszú személy vezetésével történhet 

határozott, vagy határozatlan időre. A kutató tanszék a hálózati elv és a projektszervezet elve alapján 

működik, főállású alkalmazottja csak projektfinanszírozás esetén lehetséges. A kutatóintézetek és 

kutatótanszékek vezetőinek feladatait az aktuális projekt ismeretében a tudományos és fejlesztési 

rektorhelyettes határozza meg. 

 A kutatóintézetek kapacitásfejlesztése kiterjedhet a kutatási infrastruktúra optimalizált fejlesztésére, 

kutatás alapú klaszterek kialakítására vagy azokban való részvételre, az MTA regionális szervezeteivel és 

intézeteivel, szaktudományi bizottságaival való együttműködésre (KJE Szervezeti és Működési szabály-

zata, 2018. X. 17., 69), a civil tudományosság szervezeteivel való együttműködésre, az EU-programozás 

nemzetközi és nemzeti szervezeti szinten meghirdetett és elnyert programjaiban való együttműködésre, 

nemzetközi szervezetek pályázati és egyéb együttműködésre.  

  A hálózati működés fejlesztését szolgálja a kutatási platform kialakítása az ERA programozáshoz 

kapcsolódóan (Horizont 2020, stb.), ami lehetővé teszi a nemzetközi együttműködéseket. Az intézet a 

nemzetközi és nemzeti szinten meghirdetett platformok mentén kiválasztja azt, amely az alkalmazott 

kutatási profiljának megfelelő, képessé teszi 

 A professzionális, az ismeretterjesztő és civil, közösségi tudományosság keretei:  

 A KJE képzési helyszínein Nyitott Egyetem, KJE Senior Egyetem, International Open University 

programokat szervezhet.  

 Együttműködik az MTA regionális központjaival és a helyi társadalmi és tudományos közélet 

professzionális és civil tudományos szervezeteivel.  

 Kihelyezett tudományos egységek hálózatfejlesztési programjaiba bekapcsolódhat.  

 A KJE részvétele innovációs klaszterekben  

 A KJE kutatási intézetei a K+F+I programjai fejlesztése érdekében kezdeményezhetik kutatási 

klaszterek, parkok létrehozását.  

 A KJE kutatási intézetei beléphetnek kutatási klaszterekbe és nemzetközi hálózatokba.  

 A KJE részvételét érintő K+F+I beruházások a Szenátus és a fenntartói szervezet jóváhagyását 

igénylik. 

 



 

 

 

4. KUTATÁSI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 

4.1.   KUTATÁSI ERŐFORRÁSOK  

Laborok 

 Rádió és TV labor 

 Informatikai Labor Orosháza - Infrastruktúra 

 Előadó-művészeti stúdió Székesfehérvár 

Könyvtár és információs központ 

 Központi könyvtár: Budapest 

 Campus könyvtár: Orosháza 

 Campus könyvtár Székesfehérvár 

 MTMT Központ Budapest 

Pályázati és Fejlesztési Iroda 

Pályázati központ Székesfehérvár 

4.2.  KUTATÁSI HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT  

Kutatási kompetenciák 

A KJE a kutatói kompetenciák feltérképezésében az európai és brit ARMA modellt vette alapul. Az alábbi táblázat 

alapján részletesen kibontott egy mester szintű ismeretkör, amely kiterjed az európai és nemzetközi kutatási 

környezet ismeretére, a vállalkozások európai kutatásmenedzsment környezete megismerésére, az alkalmazott 

tudományosság ismeretére, a személyes hatékonyságra való képességre, kutatásirányítási és tudományszerve-

zési tevékenységekre és hatástervezésre. 

Tudásalap Személyes hatékonyság  

A.1. Tudásalap:  

 A szakterület ismerete 

 Kutatási módszertani ismeretek (elméleti 

tudás) 

 Kutatási gyakorlati gyakorlati ismeretek, 

 Információfeltárás és keresés 

 Információs írástudás és információ 

menedzsment nyelvismeret 

 Akadémiai írástudás és számítási ismeretek 

A.2. Kognitív képességek 

 Elemzés 

 Szintetizálás 

 Kritikai ismeretek 

 Értékelés 

 Problémamegoldás 

 

B.1. Személyes minőség 

 Lelkesedés 

 Sokoldalúság 

 Integritás 

 Önbizalom 

 Önreflexió 

 Felelősség 

B.2. Önmenedzsment 

 Előkészítés és prioritizálás 

 Időmenedzsment 

 Felelősség a változások iránt 

 Munkahelyi és szabadidő egyensúly 

 

 

 

 



 

 

Tudásalap Személyes hatékonyság  

 

A.3. Kreativitás 

 Állandó kereső, kutató attitűd 

 Intellektuális átlátási képesség 

 Innováció képesség 

 Érvelési képesség 

 Problémamegoldás 

 

B.3. Professzió és karriermenedzsment 

 Karriermenedzsment 

 Élethosszig tartó tanulás 

 A lehetőségek megragadása 

 Hálózati kapcsolatépítés 

 Elismerésszerzés és szakmai tekintély 

elnyerése 

C. Kutatás irányítás és szervezés  Kapcsolatépítés, befolyás, hatáselérés 

C.1. Szakmai viselkedés 

 Egészséges és biztonságos munkavégzés 

 Etikai alapelvek, szakmai alapelvek betartása 

 Fenntarthatóság elveinek betartása 

 Jogi szabályok betartása 

 Szellemi tulajdon szabályai és gazdálkodása 

 Tisztelet és megbízhatóság 

 Közös szerzői jogok és viselkedés 

szabályainak betartása 

 Szakmai tapasztalatok 

C.2. Kutatásmenedzsment 

 Kutatási stratégia és operatív tervezési 

képesség 

 Projekt tervezés és lebonyolítás 

 Kockázatmenedzsment 

C.3. Pénzügyi, támogatási és forrásmenedzsment 

 Jövedelem és támogatás generálás 

 Pénzügyi menedzsment 

 Forrásmenedzsment 

D.1. Kapcsolatépítés és hatáselérés 

 Oktatás 

 Közösségi tevékenység, részvétel 

 Vállalkozási képességek 

 Társadalom és kultúra, politikai ismeretek 

 Állampolgársági ismeretek 

D.2. Kommunikáció és disszemináció 

 Kommunikációs módszerek 

 Média és közösségi média tervezés és 

menedzsment 

 Publikációs képesség 

D.3. Másokkal való együttműködés 

 Kollegiális team-munka 

 Emberek menedzselése 

 Szupervízió 

 Mentorálás 

 Befolyásolás és vezetés 

 Együttműködés 

 Diverzitás és egyenlőség biztosítása 

Stratégiai kutatásmenedzser SZT Szak 60 kredit/1 év (kutatásvezetőknek) 

 Kutatási stratégia-tervezési ismeretek 5 kredit 

 A kutatási tevékenység európai és hazai felsőoktatási és üzleti környezete 10 kredit 

 Kutatásfinanszírozás a támogató szervezet nézőpontjából 5 kredit 

 Kutatási program- és portfólió modellfejlesztés 10 kredit 

 Kutatási szaknyelvi ismeretek 15 kredit 

 Kutatási modellfejlesztési gyakorlat (üzleti, kutatóintézeti, felsőoktatási, támogatószervezeti) 15 kredit 

Kutatásmenedzser (60 kredit/1 év (kutatási projekt adminisztráció vezető) 

 Kutatásmenedzsment alapismeretek 5 kredit 

 A kutatási tevékenység európai és hazai felsőoktatási és üzleti környezete 10 kredit 

 Kutatási pénzügyek 5 kredit 

 Kutatási portfólió-menedzsment 10 kredit 

 Kutatási szaknyelvi ismeretek 15 kredit 

 Kutatási pályázati gyakorlat (üzleti, kutatóintézeti, felsőoktatási, támogatószervezeti) 15 kredit 



 

 

A kutatások humán erőforrás háttere: 

 A KJE műhelyvezetői alkalmazott kutatások koordinátori vagy szakmai vezetői szerepeket munkaidő 

terhére töltének be. 

 A KJE oktatói projektek időtartamára áthelyezhetők projektfoglalkoztatásra a jogviszonyuk sérelme 

nélkül. 

 A KJE oktatói munkájukat illetően 20%-ot akkor tudnak teljesíteni, ha valamely kutatócsoport tevékeny-

ségében részt vesznek, abban tevékenységük igazolt, eredményes, ami a heti munkaidőből 4 órát (10%-

ot) jelent. 

 A KJE mestertanárai munkaidejük 20%-át kutatást támogató tevékenységgel, stratégiai partnerség 

szervezésével, pályázati kutatásmenedzseri és ügyintézési feladatokkal teljesíthetik. Tevékenységükből 

heti 4 óra munkanap akkor számolható el, ha közreműködnek a hatásprogramok fejlesztésében és 

tervezésében, valamint a projektek és azok hatásprogramjai megvalósításának ügyintézésében.  

 Kutatási feladatra akkor foglalkoztatható plusz személyzet, amennyiben a jelenlegi munkakörök 

átcsoportosításával ez nem megoldható. 

4.3.  KUTATÓKNAK SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSOK  

A Pályázati és Fejlesztési Iroda kutatásadminisztrációs szolgáltatásai 

A KJE kutatási képességei a kutatási pályázatokban mérsékeltek. Ez kapcsolatban van a hazai és nemzetközi 

pályázatok komplexitásával. A pályázati projektmenedzsment komoly adminisztratív terhet ró a pályázati 

menedzsmentet végző személyekre. Különösen a pályázat elkészítése, a szerződéskötés, projektellenőrzési és 

jelentési tevékenységek, a projekt lezárásának elérése azok a feladatok, amelyekkel kis szervezetek nehezen 

boldogulnak. Kiterjednek: 

 Előzetes tájékoztatásra a Horizont Europe 2127pályázatait illetően; 

 a hazai kutatási pályázatokra, 

 a pályázati szabályozókra; 

 részvétel információs tájékoztatókon, 

 ötletek kidolgozása és kutatási témává fejlesztése, 

 megvalósíthatósági tanulmány készítésében való közreműködésre, 

 tanácsadásra a kutatási javaslat értékelésében, 

 a pályázat költségvetése tervezésében való közreműködésre, 

 a pályázatok rendezvény és kutatásszervezési csomagjait illető közbeszerzés szervezésére,  

 más pályázatok dologi feladataiban való közreműködésre, 

 partnerek szervezésére. 

Kutatóműhely-adminisztráció 

Amennyiben nincs intézeti forrás, ½ státuszú segédkutatói státus jár és személyhez kijelölt kutatási adminiszt-

ráció. 

Konferencia-kiküldetések 

 repülőjegy, szállás pályázat terhére, közbeszerzési kötelezettséggel, KJE Pályázati Iroda, Külügyi Iroda  

 repülőjegy, szállás egyéni forrásból, saját megrendelés 

 hazai konferencia pályázati költség, KJE Pályázati Iroda 

 hazai konferencia pályázat nélkül: csoportvezető/intézet 

 



 

 

Monitoring, kutatási stratégia felülvizsgálata 3 évente 

1. Programmonitoring 1 év után, 2. év után előrehaladás, 3. év záró 

2. Projektmonitoring szakaszok szerint, nem külső projekt esetében félévente. 

Kutatási kommunikáció 

1. Programok – KEIRDI honlap + internet, kutatási irányok, vezető kutatók honlapjai, partnerek 

2. Projektek – műhelyhonlap + KEIRDI 

3. Kutatási adatbázisok: csoportok, projektek a projekt részeiként elmentett, aktivált 

4. Rendezvénymeghívó: kutatási körlevél 

5. Program adminisztráció: intézményi szint, éves jelentés, éves hatásjelentés, éves publikációs jelentés 

6. Projekt adminisztráció: KJE Pályázati Iroda, Erasmus – KJE Külügyi Iroda 

7. Publikáció: pályázati források terhére. 

A kutatások nyilvánossága 

A KJE célzott alapkutatásainak, fejlesztésének eredményei vagy saját intézményi, vagy partner intézményi egyedi 

kutatási együttműködéshez, megállapodáshoz kötöttek, akkor is, ha nincs pénzügyi forrás mellérendelve. Az 

együttműködés részét kell, hogy képezze az eredmények nyilvánosságra hozatala, a közzététel lehetősége. 

Amennyiben valamilyen korlátozás megjelenik, akkor az nem felülírható. 

Kutatási tanácsadás 

 Pályázati Hírlevél 

 A KJE projektindítási űrlap kitöltése 

 Kutatási tanácsadás: projekttervezés, költségvetés tervezés, szellemi tulajdon védelme 

 Tervező szolgáltatás: A projekt céljainak meghatározása, a projekt tartalmának és határainak behatá-

rolása, a kutatás megtervezése és koordinációja. 

 Szervező szolgáltatás: A konzorcium tagjainak és méretének meghatározása, kutatásszervezési szolgál-

tatások megtervezése, a kutatás költségeinek megtervezése, a szellemi tulajdon kérdések feltárása. 

 Lebonyolítási szolgáltatás: A kutatási képzési programok szervezése, kommunikáció a kutatócsoport 

tagjaival, a kutatási és egyéb szolgáltatási feladat elvégzése, a szellemi tulajdon kérdéseinek menedzse-

lése.  

 Hasznosítási szolgáltatás: A kutatást követően a projekt eredményeinek közvetítése, tudástranszfer, a 

kutatás eredményeinek kihasználása, a marketing lehetőségek feltárása. 

 Kiegészítő szolgáltatás: Infrastruktúra biztosítás, kutatási professzionális és asszisztens személyzet 

biztosítása, képzése, fogyasztói csoport szervezés. 

 Kutatástervezés, megvalósítás és monitoring kutatási standardok mentén: háttér koncepciók fel-

tárása, konceptualizálás, szisztematikus koncepció fejlesztés, indikátorok kialakítása, pontozási rendszer 

4.4.  SMART RENDEZVÉNY MENEDZSMENT 

A funkcionális kutatási rendezvények típusai 

 Globális/európai szintű konferencia, 100 feletti szereplővel, a téma szakmai szervezetének közreműkö-

désével. A rendezvény szakmai felelőse csak műhely lehet, technikai szervezés KEIRDI szintű. 

 Nemzetközi szakmai konferencia, korlátozott résztvevővel, valamely hazai szakmai szervezettel 

közösen, maximum 100 főig szervezhető. A szervezés történhet Erasmus keretek bekapcsolásával is. 

Szakmai felelős műhely/kivételes esetben csoport, a szervezés KEIRDI szintű. 



 

 

 Nemzetközi szimpózium maximum 30 résztvevővel, valamilyen specializált témát érintően, a szervezés 

műhely szintű és a KEIRDI szintjén történik. 

 Nemzetközi projekt konferencia, pályázatok előkészítésére. Szervezés történhet Erasmus-keretekben is. 

 Hazai szaktudományos konferencia: szervezés műhely szinten történik, felelőse az intézet. A koordi-

náció az intézet adminisztrációra hárul. 

 Csoportszintű műhelykonferencia, maximum 30 résztvevővel, szervezése csoportszinten történik, az 

adminisztráció intézeti szintű. 

 Projektkonferencia hazai pályázatok előkészítése, értekezlet jellegű, csoportszintű, intézeti keretek 

terhére. 

Társadalmi hatást elérendő rendezvények 

 Nemzetközi hatásrendezvény, nemzetközi pályázatok megvalósításába illesztetten szervezhető. Minő-

ségi kritériuma az európai/nemzetközi IGO-k és NGO-k képviseletének jelenléte. Ilyen rendezvény hazai 

politikai és szakmai szervezetek közreműködésével rendezhető, szakmai szintje a KEIRDI. 

 Országos hatásrendezvény hazai pályázatok megvalósításához illesztetten szervezhető. Minőségi 

kritériuma a megfelelő akadémiai szakbizottság, országos szakmai szervezet, a szakterület civil szereplő. 

Ilyen rendezvény szakmai szervezése műhely szinten szervezhető, szervezeti kerete az intézet. 

 Közösség szintű hatásrendezvény pályázatok megvalósításához kötődve szervezhető. Minőségi krité-

riuma a projektben részt vevő partner szervezet bevonása. A rendezvény csoportszintű, intézeti 

keretekben. 

 Egyéni szintű hatásrendezvény: könyvbemutató, tájékoztató stb., csoport szinten szervezhető, intézeti 

keretekben. 

 Virtuális hatásrendezvény: Facebook, blog, stb. 

 Hatásrendezvény külső megrendelésre a fenti keretek és feltételek mentén történik. 

4.5.  VÁLLALKOZÁSOKNAK SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSOK   

 A cégekkel, szervezetekkel való együttműködés a konvergens innováció, és az innováció-minőség szol-

gáltatások alapelvén szervezhető. 

5. ábra  Konvergens innovációs nézőpont a K+F tevékenységben 

 

 A cégekkel az együttműködés történhet projekt-, program-, klaszter-, tudományos park szolgáltatás 

szerződések formájában. 

Technológiai, termék-, 
szolgáltatásinnováció és

minőség - oktatás kapcsolata

Szervezeti innováció és minőség

Társadalmi innovációk 
(intézményi, politikai, szociális, 
kulturális, wellness, egészség, 

turisztika, pénzügyi)

• Az emberi viselkedés megértése

• Mesterséges intelligencia

• Kapcsolatépítés az üzleti szektorral

• K+F+Ü+O szolgáltatások
fejlesztése

• Multiszektorális kapcsolatok,
programok

• Digitális technológiák és digitális
jól-lét



 

 

Tudásvállalkozások indítása 

Tudásvállalkozások indítása a Kodolányi János Egyetem esetében a Szenátus és a fenntartó szervezet jóváhagyá-

sával külön részletes, a banki kölcsönök esetében megkövetelt üzleti terv alapján történhet. 

4.6.   SMART KUTATÁSFINANSZÍROZÁS  

Kutatásfinanszírozás 

 A Kodolányi János Főiskolán nincs alapkutatás, az alapkutatások a kutatói munkaidő terhére maximum 

10% munkaidővel finanszírozhatók.  

 Alapkutatás ún. ipari PhD terhére kialakítható, amennyiben a PhD hallgató valamely vállalkozással 

szerződést köt. 

 Alapkutatás OTKA, kutatói ösztöndíj, vagy más egyéb pályázat terhére végezhető. 

 Célzott alapkutatás a KJE hallgatóinak szakmai és professzionális nézőpontjából a 10% terhére végez-

hető, vagy külső szponzor felkérésével, céges kutatási adományokkal. 

Alkalmazott kutatás 

1. A kutatási platformok (2 műhely) és műhelyek feladata a kutatási finanszírozás megteremtése. Ez tör-

ténhet pályázatokkal, adományszervezéssel (alumni), stratégiai együttműködéssel való forrásfeltá-

rással. 

2. A kutatási projektek érdekeltsége megteremtése érdekében az intézmény a nettó, szabadon felhasz-

nálható forrásokból 5%-ot ügyképviseleti tevékenységre fordíthat, úgy, hogy abból 2% feladat elvég-

zéséhez kötötten fizethető ki, és 1% további új projekt generálására és elkészítésére fordítható. A közös 

platform révén szerzett források elosztása feladatokhoz kötötten történik. A platformok és műhelyek 

által szerzett források elosztása ki kell, hogy terjedjen a hatásgyakorlás és segédfeladatok ellátására is. 

3. A kutatóműhelyek programjukat a KJE infrastruktúráját használva végzik. 

4. A kutatóműhelyek és csoportjaik programjaiban az alap és alkalmazott kutatás a kutatói a munkaidő 

10%-a terhére, illetve az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó kutatásokkal fedezett, az oktatói minő-

sítettség alapján további heti 2 órával kiegészített. A célzott alapkutatás szervezhető a KJE hallgatóira 

alapozottan, tantárgyakhoz kapcsolódóan, hallgatói portfólióba illesztetten. Ehhez intézményi forráso-

kat nem tudunk rendelni, törekedni kell partneri megrendelésre.  

5. A költségvetés arányos, fenntartható, a negatív hatások minimalizáltak. 

6. A kommunikáció és költségei egyenletesek, folyamatosak és hatást elérők. 

7. Az alap, és a célzott alapkutatásokat KEIRDI szintjén kell nyilvántartani, a kutatási eredmények az 

intézmény tudásalapját, az intézmény szellemi vagyonát képezik.  

A kutatások negatív hatásainak csökkentése lehetséges: 

 A tranzakciós költségek csökkentése jó projektnyitókkal, pontos végrehajtási tervvel, minimalizált 

ellenőrzési szükséglettel, a költségvetési keretek betartásával. 

 Nem vállalunk alulfinanszírozott projektet, vagy olyat, amely magas önrészt igényel. 

 Nem vonhat el forrásokat más tevékenységektől. 

 Nem gerjeszthet belső feszültségeket a résztvevők bevonása vagy kiadása, a standard szerinti bérezés a 

munka minőségétől és szintjétől függően, rendezettek a szellemi tulajdont illető kérdések, a szükséges 

név és az alacsony közreműködés problémái kezeltek. 

 A kutatások időre befejezettek. 

 A kutatási partner gyenge teljesítménye teljesítményszintnek megfelelően díjazott, a költségek 25%-a 

minőségi teljesítményhez visszatartott, annak való megfelelés esetében kifizethető. 

 Nem engedhető meg a rossz tapasztalatok hatása, ami eltántorítja a kutatókat az újabb részvételtől. 



 

 

A KJE költség/haszon eredményeinek javításának eszközei: 

 A hálózati tevékenység hatékony kihasználása a koordinációs költségek minimalizálásával. Videokon-

ferencia rendszer beállítása. 

 Közvetlen pénzügyi hatások: a kutatás költségeinek áthárítása a projektekre, a kutatóműhelyek 

bérköltségeinek elszámolása a projektek időtartamára, eszközbeszerzés, projektszemélyzet felvétele, 

fiatal kutatók foglalkoztatása, adminisztratív költségek csökkentése, rendezvény és kiadványköltségek 

pályázati forrásokra támaszkodó szervezése. 

 Olyan kutatás elvégzése, amely másképp nem volna finanszírozható. 

 Új kutatásmenedzseri és asszisztensi személyzet felvétele, képzése, a KJE, mint munkaadó vonzóvá 

tétele új munkakörökkel, 

 A lezárt pályázatokat követően újabb kutatások és pályázatok kreálása, új kapcsolatok és presztízs 

megszerzése, 

 Olyan kutatási témák kialakítása, amelyek a jó színvonalú tudományosságot képviselik, keresettek, 

hasznos eredményeket formálnak, és befektetőket vonzanak. 

 A KJE oktatási képességei növekednek. 

 A KJE kutatási profilja bővül, nemzetközileg látható lesz, munkatársai presztízsre és reputációra tesznek 

szert. 

 Minél több védett termék keletkezzen, amelyből tudományos jogdíja keletkezik az intézménynek. 

 Megnő a publikációs eredményesség. 

A kutatási költségek terhének csökkentése: 

 olyan projekteket vállalunk, amelyek esetében a költség/haszon arányon túl, a kutatás költségei 

ténylegesen fedezhetők. 

 amelyek mérsékelt adminisztratív terhekkel járnak, 

 a projektnek nincs relevanciája az intézmény szükségleteihez, 

 nem építünk kapcsolatot nem megfelelő partnerekkel, 

 nincs hatás a projekt teljesülésével, 

 rosszul tervezett projektköltségvetések csökkentése. 

 

  



 

 

5. A KUTATÁSI FOLYAMATOK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSA  

6. ábra  A KJE kiválóság központú kutatási minőségbiztosítási rendszere 

5.1.  A KIVÁLÓ KUTATÁS KRITÉRIUMAI  

Tudományos, technológiai, fejlesztés kapacitási és gazdasági megalapozottság 

 A projektek tartalmi programja magas szinten tükrözze a kiírásban megjelent tartalmat. 

 A projektek tartalmi programja magas szinten tükrözze a kiírásban megjelent tartalmat. 

 A kutatási projektek jó megválasztása a kutatási programnak megfelelően. Végezzünk minőségi 

tervezést. 

  Annak áttekintése, milyen hatást várunk a projekttől, már az elején az eredmények hasznosítása is 

megtervezett. 

 Realista a projektterv.  

 A KJE szereplői aktívak a javaslatok megformálásában, kivitelezésében, képesek abból intézményi 

célokat is megvalósítani. 

 

  

Kiválóság a programokban

Tudományos 
megalapozottság

Minőség a 
módszerekben

Minőség a 
finanszírozásban

Kiválóság a szervezetben

A kutatási 
lehetőségek bővítése

Erős kutatási 
szervezetekre 

törekvés

Program-portfólió és 
projektmendzsment 

integrálása

Kiválóság a projektben

A jó gyakorlat 
követésének 
stratégiája

Minőség az 
adminisztrációban

Minőség a 
kommunikációban



 

 

7. ábra  Konceptualizáció a KJE kutatási projektjeiben 

A
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Ó
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Ismeretelméleti, 
módszertani, elméleti 
nézőpont 

Technológiai 
nézőpont 

Fejlesztési 
kapacitási 
nézőpont 

Gazdasági nézőpont 

1. Megbízhatóság és 
hitelesség 

1. A használati érték, 
aktuális hatás, 
potenciális érték 

1. Gyakorlati ha-
szon, a használati 
lehetőség tacit, 
tapasztalati tudás 

1. Érték a pénzért, 
indikátorok alapján, 
eredmény darabszám 

2. A meglévő ismere-
tekre, szakirodalomra 
épít, új tudást ad, 
konceptualizáltság, 
szisztematizáltság 

2. Időkeretek, konkrét 
problémák 
megoldása, rövid és 
hosszú távú célok 
kiegyensúlyozva 

2. Partnerség, 
együttműködés 

2. Költséghatékonyság  

3. Egyedi nézőpont 3. A célnak 
megfelelőség 

3. Rugalmas 
felhasználási 
lehetőségek 

3. Nemzetközi verseny-
képesség, kutatási 
presztízs, piacképesség, 
versenyképesség a KJE 
szempontjából 

4. Explicit jelleg: 
gondosság, figyelem a 
részletekre, szabályos 
jelentés, lektoráltság  

4. Egyedi jelleg és 
elérhetőség: a hasz-
nálók igényeinek való 
megfelelése és a spe-
cifikus kontextusnak 
megfelelés; a 
megrendelő tudja 
használni az 
eredményeket 

4. Érthetőség, 
hatások és 
használati 
fontosság 

4. Auditálhatóság 

 

5. Paradigmától való 
függőség: komplex 
ismeretelmélet, 
elméleti, módszertani 
tradíciók, 
ismeretelméleti 
modellekhez tartozás 

5. Aktív disszemináció 
a gyakorló szak-
emberek között, 
politikusok tudják 
értelmezni. 
A disszemináció a 
munkatervbe 
beépített 

5. Személyes 
növekedést 
ösztönző 

 

5. Megvalósíthatóság 

 

6. A diskurzusok és 
narratívák és alternatív 
nézőpontok ismerete 

6. Rugalmasság, meg-
felelő tervezés,  
a kutatási kérdések 
minősége 

6. Eredetiség 

 

6. Értékhatékonyság 

 7. Kommunikáció: 
tematikus 
szakirodalom-elemzés 

7. Közpolitikai és 
szakpolitikai igények: 
policy brief, 
közpolitikai ajánlás 

7. Szakmai 
tájékoztatás, 
ismeretterjesztés, 
sajtómegjelenés 

7.  A kommunikáció 
költségekbe épített 

  



 

 

Akadémiai szigor a módszerekben 

A minőség a módszerekben a tudományos integráltság és a módszertani szigorú betartásához kötött. 

 A kvalitatív kutatások standardja és útmutatója3 

 Kvalitatív kutatási jelentések standardjai4 

Befektetés-központú finanszírozás 

A projektek legnagyobb kihívása a korlátozott források megfelelő elosztása. Ezért a KJE és a projekt kutatási K+F 

befektetéseit integrálni kell. A multikritériumos módszertan alapján, el kell különíteni a projektek: 

 a költségek megtervezését, az arányos munkanap, tanácsadó nap vagy mérnöknap számítását, 

 a projekt keretében való szabályszerű költségfelhasználást, 

 a költségvetés jó tervezése megfogható hasznát (rövid távú profit), 

 a nem megfogható hasznát: kockázatok csökkentése, kiadások csökkenthetősége), 

 a források kiegyenlített elosztását a fő és támogató tevékenységek között, 

 az intézményi munkaerő megfelelő mennyiségű hozzárendelését, 

 a források ütemes felhasználását, a munkaerő bevonását a kutatási foglalkoztatási szintnek megfelelően 

kell tervezni: azaz a kutatók, a szakmai végrehajtók, az adatportfólió, a hatásgyakorlás, a támogató 

szolgáltatások közreműködői a projektnek megfelelő szintű közreműködés szerint díjazást kapnak. 

Erős kutatási szervezetekre törekvés 

 A kiírások előtt létre kell hozni a konzorciumokat aszerint, akinek van gyakorlata, megfelel a projekt 

szükségleteinek, megbízható és képes kemény munkavégzésre, már korábban együttműködés alakult ki 

velük, közös fókuszúak, de eltérő a szakmai gyakorlatuk. El kell kerülni a sokszereplős projekteket. 

Lehetőleg nemzetköziségre törekedjünk. A kezdetektől fogva jó kapcsolatteremtésre van szükség a 

konzorcium tagjaival. Használjuk ki a hálózati kapcsolatokat. A résztvevő szervezetek megválasztása 

feleljen meg a vonatkozó feltételeknek;  

 A kutatási feladathoz a KJE-es csoport és a partnerek megválasztása kiegészítő jellegű. Erős teamek 

létrehozása, amelyek képesek mind a kutatási, mind az adminisztratív feladatokat levezényelni; Minden 

projektekhez a legmegfelelőbb kutatásmenedzser csapatot rendeljük. A projektvezető olyan személy 

legyen, aki erős, kompetens, tapasztalt koordinátor, adminisztratív háttérrel, és megfelelő segéd-

személyzet kiállítására képes (pl. hallgatókból). Aki szakmai vezetői feladatot vállal, annak a témát 

mélyen kell ismernie, ellenőriznie, a munkacsomagokat az intézmény érdekeinek megfelelően kell 

alakítania, és készüljön fel a felelősségre és a szükséges idő előteremtésére. Nem lehet nem főállású 

oktató vagy személy projektvezető. 

 A gondosan tervezett projektnek van víziója, tiszta célkitűzése, és feladat meghatározása, a partneri 

szerepek ennek megfelelően elosztottak, megjelöltek a mérföldkövek, van kellő idő és forrás a meg-

valósításra. 

 A projektek erős koordinációja, világos szereplők közti munkamegosztással; Jó kommunikáció fenn-

tartása a projekt egésze alatt a szereplők és a külső szervezeti szereplők között. 

                                                                 

3 Kirsti, Malterud: Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. THE LANCET, Vol 358, 11. 08. 2001 
4  Bridget C. O’Brien, PhD, Ilene B. Harris, PhD, Thomas J. Beckman, MD (2014): Standards for Reporting 

Qualitative Research: A Synthesis of Recommendations Academic Medicine, Vol. 89, No. 9 / September 2014, 

Academic Medicine, Vol. 89, No. 9 / September 2014 



 

 

 Minden érték kihasználása a tudástermelés folyamatában, a hálózatépítés kapcsolataiból. A KJE célja a 

nem értékhozzáadó tényezők (adminisztrációs és jelentési) kötelezettségek professzionalizációja, 

kiküszöbölve a kutatói energiák nem megfelelő felhasználását. 

 A koordinációs terhek és költségek megosztottak a konzorcium tagok között. Keresnek más forrásokat 

is a projekthez. A kezdetektől fogva világos a dokumentálási kötelesség, a jelentési kötelezettségek, a 

számviteli fegyelem, a belső határidők. 

 A projektek adminisztrációja a pályázati iroda megkerülésével nem történhet. Nem indul projekt 

megvalósítást megtervező értekezlet nélkül. A projektek alatt kiemelten fontos a szakmai aktivitás, a 

minőség érdekében történő fellépés. 

Program-portfólió és projekt menedzsment összehangolása 

 A KJE intézményi szintű kutatási stratégiát fogad el az európai kutatási keretrendszerhez illeszkedően. A 

kutatási stratégia megvalósítása a műhelyekben hazai vagy nemzetközi műhelyek szervezésével 

történik. Mesterszakokhoz kapcsolódó tudományágban kötelező nemzetközi műhely szervezése. A KJE 

esetében a kutatócsoport a legkisebb kutatási egység, amely lehet tematikus csoport vagy folyóirat, 

szakmai munkaközösség jellegű egyéni kutatásra építő nemzetközi, országos, regionális, intézményi 

szakmai munkaközösség is.  

 A KEIRDI 2-3 éves pályázati ciklusokhoz igazítottan alakítja interdiszciplináris platformjait és a kutató-

műhelyek programját, az európai pályázati-kutatási-tematikus irányvonalakhoz kapcsolódóan. 

 A kutatási projektek előkészítése a nagyságrendtől és összetettségtől függően lehet KEIRDI, műhely vagy 

csoport, illetve egyéni (OTKA stb.) szintű. 

A KJE intézményi szintű kutatási programjainak menedzselése 

A KJE kutatási programjai középtávú, 2-3 éves szakaszokat fednek át.  A programok irányításában a kutatási 

műhelyek vezetői, mint vezetők, a csoportok vezetőivel együtt vesznek részt. A műhelyprogram végrehajtása 

intézeti eredményességet erősít vagy csökkent. Víziók, célok és feladatok mentén tagolt. A programok vezetői 

elszámoltathatók, a csoportok munkáját optimalizálni kell az értéklánc mentén. A programok alapköltségei a 

munkaidő 10%-a terhére, a KJE infrastrukturális és márka értékének a forráshasználatára építenek. Az intézet 

működésének eredményességébe beszámít a kutatási programokhoz szervezett megfogható és nem megfogható 

források vonzásképessége is. 

A KJE KEIRDI feladata a költségek és forráshasználat optimalizálása a platformok mentén. A platformok stratégiai 

jellegű kutatási kezdeményezések, amelyeknek finanszírozásában a műhelyek vezetői stratégiai együttműkö-

déseket köthetnek. A KEIRDI fejlesztési, pályázati és projektiroda feladata a nagyskálájú, platformokon túl-lépő 

projektek szervezése és menedzselése. 

Intézeti szintű kutatási portfólió menedzselés 

A KJE operatív munkaterveiben a tantárgyfelosztás mellett a kutatási portfólió feladatainak éves tervezése is 

megtörténik. Az éves tervekben a folyamatos kutatás 2-3 éves szakaszainak megfelelően a feladatok lebontása, 

konferencia és műhelyprogram tervezés, kiadvány és pályázati terv készül. Amennyiben a műhelyek lebontják a 

feladatokat éves szintre, akkor a tanév elején ellenőrzési funkció jelenik meg. Az oktatók esetében ily módon 

kialakítható az akadémiai portfólió, amelybe az oktatás, a műhelyekhez kapcsolódó kutatás és az egyéni kutatás 

számít bele. A tanárok esetében műhelyprogramok szervezése és a hatásprogramok menedzselése értendő ide. 

  



 

 

Csoport szintű projektmenedzsment 

Minden 1 tanéven belül meghatározott kutatási feladat, amelyet nem pályázathoz kötötten valósítunk meg, team 

munkában végezhető. A team munka elszámolása csak világos és egyértelmű feladat meghatározás, ütemterv 

tartás és teljesítmény esetén történhet. 

1. Projekttervek előkészítése 

2. Rendezvényterv 

3. Hatásterv 

4. TDK program 

5. Hallgatói bevonási terv 

6. Publikációs és kiadványterv 

A kutatási lehetőségek minőségi bővítése 

 A KJE alkalmazott kutatási programjai meg kell, hogy feleljenek az európai minőségi elvárásoknak:  

 a lehetséges hazai és nemzetközi közpolitikai kutatási érdekkörök meghatározása, megfelelő részvétel 

brüsszeli és nemzetközi véleményformáló csoportok programjaiban. 

 A feladatok munkacsomagba tervezettek – a részletezés optimális és a feladatok elosztása egyenletes. 

 A kutatási terv hatástervvel és hatásprogrammal, valamint a kettőt ötvöző, arányos impakt eszközök és 

indikátorok felsorolásával készül. 

 a KJE növekvő láthatósága a kutatási képességekben, az ennek megfelelő kutatási kapcsolati kapacitások 

kiépítése, különös tekintettel az új kutatási irányokra. 

 Megfelelő informáltsági szint kialakítása, belső és külső hálózatépítő tevékenységekkel; 

 

  



 

 

8. ábra A projektek minőség kérdései 

Projekt  
fő komponensei 

Nem elfogadható Elfogadható Minőségi célkitűzés 

I. Pályázatok/projektek előkészítő feladata 

1. Felkészülés a projekt kiválasztására 

Pályázati kiírások 
tanulmányozása: cél 
(hosszú és rövid), 
célcsoport, 
támogatható 
tevékenység 
kiválasztása 

- Rövid beadási határidő 

- Irreálisan magas 
önrész biztosítása 

- Reális határidő 

- Max. 30% önrész a 
projekt teljes 
költségvetéséhez 
biztosítva 

Beadás ütemezésének az 
intézményi 
szabályozáshoz való 
megfelelése 

Éves munkatervnek és 
stratégiai célnak megfelelő 

A kiíró szerv 
megismerése 

Pályázati 
kapcsolattartás 
elmaradása 

Esetenként személyes 
és nem intézményi 
kapcsolatokon alapuló 
kapcsolattartás 

A belső ügyrendnek 
megfelelő kapcsolattartás 

A meglévő 
kapcsolatrendszer 
fenntartása, a stratégiai 
tervnek megfelelő 
kapcsolatrendszer 
szabályozott építése 

2. Projekt előkészítése 
és a pályázat beadása, 
projektindítás 

Pályázati tevékenység 
elmaradása 

Sikertelen irreális 
pályázati tevékenység 

Támogatható és 
menedzselhető pályázati 
tevékenység 

Éves munkatervnek és 
stratégiai célnak megfelelő 
pályázati munka 

A pályázat 
engedélyeztetés, 
pályázatindító lap 
kitöltése  

Határidő-csúszás 

Nem 
megfelelő/hiányosan 
kitöltött űrlap 

Belső eljárási rend 
megszegése  

Részfeladatok megfelelő 
határidőre történő 
elkészítése, 
engedélyeztetése 

Sikeres megvalósítható 
pályázati anyagok 
benyújtása, a pályázati 
team hatékony 
működtetése 



 

 

Projekt  
fő komponensei 

Nem elfogadható Elfogadható Minőségi célkitűzés 

A projekt-előkészítő 
megbeszélés - 
projektkészítő team 
kialakítása - projekt 
készítés ütemtervének 
elkészítése, 

- pénzügyi forrás, 
feladatok 

- felelősök 
meghatározása 

- partnerek kijelölése 

- Határidőtől való 
eltérés 

- Kettős irányítás 

- Konszenzus hiánya 

 

A különböző csoportok 
egyenrangú 
együttműködése a közös 
feladatok, megoldására, 
felelősök és határidők 
kijelölése 

Ütemezett stratégiai célt 
szolgáló pályázati 
tevékenység az intézmény 
szervezeti egységeinek 
bevonásával, a pályázati 
iroda koordinációjában 

Tevékenység 
meghatározása, 
mérföldkövek 
kijelölése 

Nem egyértelmű, 
pontatlan 
meghatározás 

Egyértelmű, pontosan 
körülírt és megvalósítható 
tevékenység, ill. az egyes 
szakaszok jól 
elkülönítettek legyenek 

Ütemezett stratégiai célt 
szolgáló pályázati 
tevékenység az intézmény 
szervezeti egységeinek 
bevonásával, a pályázati 
iroda koordinációjában 

Hatékonyság 
(gazdasági, 
társadalmi), 
fenntarthatóság 
(környezeti, 
társadalmi, pénzügyi) 
és szinergiahatás 
vizsgálata 

Nem fenntartható Hatékonyság növelése és 
illeszkedés a valós 
szükségletekhez 

Ütemezett stratégiai célt 
szolgáló pályázati 
tevékenység az intézmény 
szervezeti egységeinek 
bevonásával, a pályázati 
iroda koordinációjában 

Adatgyűjtés (költség- 
és egyéb adatok)  

- Nem megfelelő 
információs csatornák 
használata 

- Adatok egymással 
nem 
összeegyeztethetők 

Friss, naprakész, gyors 
adatszolgáltatás az 
eljárási rendnek 
megfelelően 

A szervezeti egységek által 
működtetett naprakész 
intézményi adatbázis 



 

 

Projekt  
fő komponensei 

Nem elfogadható Elfogadható Minőségi célkitűzés 

Időbeli ütemezés A projektterv időbeli 
feszítettsége, tartalék 
idő hiánya 

- Reális időtartamok 
kijelölése az egyes 
tevékenységekhez 

- Tartalék idő biztosítása 

- A tevékenységek 
egymáshoz való időbeli 
relációját egyértelműen 
meghatározni 

- A projekt végrehajtása 
időben megfeleljen a 
pályázati kiírásnak 

A projektfeladatokon túl 
az intézményi stratégiai 
tervhez és a pályázati 
munkatervhez illeszkedő 
reális feladatvállalás 

Projektmódszertan 
kiválasztása, eszközök 
és eljárások 
meghatározása 

Nem megfelelő 
módszertan kiválasztása 

- Az általánosan 
elfogadott ismert 
módszertanok közül a 
projekthez legjobban 
illeszkedő kiválasztása 
konszenzus alapján 

Az adottságoknak és 
erőforrásoknak leginkább 
megfelelő módszertan, 
folyamatos módszertani 
fejlesztés a pályázati 
tevékenységben részt 
vevők részére 

Felkészülés a 
veszélyekre, 
problémákra 

Nincs alternatíva a 
problémák kezelésére 

Lehetséges veszélyek 
felkutatása, akcióterv 
készítése 

A projektfeladatokon túl 
az intézményi stratégiai 
tervhez és a pályázati 
munkatervhez illeszkedő 
reális feladatvállalás 

A pályázati 
tevékenységekhez az 
erőforrások tervezése, 
meghatározása 

A szükséges erőforrások 
nem megfelelő 
felmérése (pl. szakem-
ber, szakértő, ill. a 
rendelkezésre álló idő, 
stb.) 

 

Elvégzendő feladatokhoz 
a megfelelő és elégséges 
erőforrás biztosítása 

A projektfeladatokon túl 
az intézményi stratégiai 
tervhez és a pályázati 
munkatervhez illeszkedő 
reális feladatvállalás 

A vezetői jóváhagyást 
követően a pályázat 
benyújtása 

Határidő nem betartása Határidőre történő 
benyújtás 

Szabályozott határidő 
kezelés 

II. Megvalósítás, projekt kontroll 

1. Forrásbiztosítás Időbeli csúszás: 

- Önrész 

A szükséges pénzügyi 
forrás biztosítása a 
projekt sikeres 
végrehajtása érdekében 

Vállalható finanszírozás 



 

 

Projekt  
fő komponensei 

Nem elfogadható Elfogadható Minőségi célkitűzés 

Folyamatos 
kapcsolattartás, 
koordináció a megbízó 
és a támogató 
szervezettel 

Ha nem kompetens 
személy tárgyal 

Kompetens személy 
kijelölése 

A meglévő 
kapcsolatrendszer 
fenntartása, a stratégiai 
tervnek megfelelő 
kapcsolatrendszer 
szabályozott építése 

Szerződés előkészítése 
(belső és külső 
szerződések) 

Támogatási szerződés 
megkötése személyes 
ügyintézéssel 

 

- Kötelező mellékletek, 
ill. jogi feltételek hiánya 

- Nem rendezett 
pénzügyi kapcsolatok 

- A szerződéshez 
kapcsolódó összes 
dokumentum határidőre 
történő biztosítása 

- A szerződés jogi 
szempontból való 
vizsgálata és 
betarthatóságának 
áttekintése 

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása a 
szerződéskötés és 
szerződésmódosítás 
folyamatában 

2. Projektindító 
megbeszélés 

Munkaterv és 
ütemterv 
meghatározása a 
felelősök részére 

- Nem reális 
időintervallumok 
megadása 

- Résztvevőktől elvárt 
eredmények pontatlan 
vagy hiányos teljesítése 

A résztvevők egyenrangú 
és szabályozott 
együttműködése a közös 
problémák, feladatok, 
helyzetek megoldására 

A belső ügyrend 
maradéktalan betartása 

Megvalósítással 
kapcsolatos 
szerződések 
megkötése: 

- Szerződések 
minőségbiztosítása, 
pályázati feltételeknek 
való megfeleltetése 

Jogi előírások és 
határidők be nem 
tartása 

Közbeszerzési tv. 
betartása a pályázati 
határidők 
figyelembevételével  

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 

3. Adminisztráció Rendezetlen, pontatlan, 
hiányos adminisztráció 

A projektmegvalósítás 
során a kijelölt 
egységeknél, felelősöknél 
keletkező iratok időben és 
megfelelő 
csoportosításban 
(támogató által elvárt) 
való lefűzése és 
megőrzése. 

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 

 



 

 

Projekt  
fő komponensei 

Nem elfogadható Elfogadható Minőségi célkitűzés 

Projektkommunikáció - Vezetői döntések 
eltérő értelmezése 
- Információáramlás 
hiánya 
- Visszacsatolás hiánya 
- Média nem megfelelő 
tájékoztatása, bevonása  

- Széleskörű nyilvánosság 
biztosítása (elektronikus 
és írott sajtó, TV és rádió) 

 

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 
Lehetőséget teremteni a 
projekt által érintettek, ill. 
civil szervezetek és helyi 
közösségek vélemény 
nyilvánítására. 

Projekt előrehaladási 
jelentések készítése 
(nyomon követés) 

- Monitoring 

Jelentéstételi 
kötelezettség 
elmulasztása 

Rendszeres, határidőre 
történő jelentéstétel 

A munkatervnek 
megfelelő 
projektkoordináció és 
minden területet érintő 
minőségi ellenőrzés 

Közreműködő 
szervezet monitoring 
látogatásainak 
előkészítése 

- Nem megfelelő 
kommunikáció 

- Pontatlan 
nyilvántartás 

- Folyamatos jó 
kapcsolattartás 
- A közreműködő szerve-
zet által előírt előrehala-
dási jelentések mellett 
folyamatos tájékoztatás a 
végrehajtásról, igény 
szerint. 
A projektre vonatkozóan 
pontos (dokumentum, 
eszköz)  

A munkatervnek 
megfelelő 
projektkoordináció és 
minden területet érintő 
minőségi ellenőrzés 

Bármilyen a projekt 
megvalósításával 
összefüggő folyamatos 
tájékoztatás 

Kockázat és 
válságkezelés 

Téves helyzet 
felismerése 

- Megelőző intézkedések 
meghozatala 
- A potenciális probléma 
lehetséges okainak 
feltárása, rögzítése  

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 

 

III. Projektzárás, értékelés 

Zárójelentés készítése Jelentéstételi 
kötelezettség 
elmulasztása 

A projekt előírásainak 
megfelelő jelentés 
elkészítése és 
jóváhagyása 

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 

Projektfenntartási 
jelentések 
összeállítása, 
megküldése a 
támogató szerv részére 

Jelentéstételi 
kötelezettség 
elmulasztása 

A projekt előírásainak 
megfelelő jelentés 
elkészítése és 
jóváhagyása 

A belső ügyrend és 
hatáskörök maradéktalan 
betartása 

 

Szakértői részvétel 
helyszíni látogatáskor 

A látogatás 
előkészítésének 
elmulasztása 

A szakértői részvétel 
biztosítása, a látogatás 
megfelelő előkészítése 

 



 

 

 

5.2.  KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS HATÁSOK  

BELSŐ HATÁSGYAKORLÁS  ÉS FOLYAMATALAKÍTÁS  

A hatáseszközök azon mutatók összessége, amelyek a projektek indikátoraként, a részelemek indikátorai, a kuta-

tás szakaszainak megfelelő mutatók. 

Eredményhatások 

9. ábra A kutatások eredményei: output és outcome 

Output hatás (Kimenet)  Outcome (impact)  (Eredmény) 

könyvfejezet, újságcikk, monográfia; kutatási szoft-
verfejlesztés, konferencia absztrakt és publikáció, 
könyvszerkesztés, gyártás, előállítás, projektfejlesz-
tés és folyamata, kiállítás, díj, design, szabadalom, 
oltalom, találmány; közpolitikai ajánlás, szabályozási 
javaslat, kutatási és projekttechnikai jelentés, mű-
szaki leírás, modellfejlesztés, modelltervezés, fordí-
tás, vizualizáció, jelek, szimbólumok, logók, stb. 

Citáció, könyvismertetés, könyvbemutató, a kutatás 
hatása az oktatásra, tantárgyfejlesztés, szakfejlesz-
tés. A produktivitás növelése, költségcsökkentés, 
költségcsökkenés. A környezet, életstílus, életminő-
ség-javulás, az egyének egészsége és jól-léte megvál-
tozása, javulása, növekvő foglalkoztatás, informált 
közpolitikai viták, sajtó, publicisztika, új nézőpont ki-
alakulása valamely társadalmi kérdésben. Régi tan-
terv megújítása, szabadalom, oltalom, találmány, 
licenszek felhasználása. Politikai változás, új közpoli-
tikai program, társadalmi innováció vezetése, a téma-
kör kockázatviselői érdekeinek figyelembevétele, 
ösztönzés. 

A társadalomtudományok mellett rendkívül nehéz a bölcsészeti kutatásokat a fentiek alapján ún. impact 

értékekkel jellemezni vagy hatásokat kimutatni. A tudástranszfer folyamatában az ún. public value vagy közösségi 

érték fogalma alkalmazott. A közösségi érték megjelenhet konferenciák szervezésében, felhasználói szakmai 

programokban a társadalmi megértés egyéb módon történő formálásában, milyen módon jelennek meg az új 

témák a közgondolkodásban, társadalmi programokban stb. 

Egyéb hatások 

WEB 

1. A műhelyekhez kapcsolódó oldalak, tartalmak száma és mérete URL Google 

2. Az intézmény oktatóinak honlapja adatai, személyes honlapok száma 

3. Beérkező linkek száma 

Szakmai szervezeti tagságok 

1. Akadémiai szakmai bizottsági tagságok 

2. Akadémiai elnökségi címek 

3. Szakmai elismerések, díjak 

4. Nemzetközi műhelyek vezetése külföldön 

A KJE kutatási projektjeinek kimenetei a következők lehetnek: 

 publikálás referált folyóiratban, könyv, 

 új, jelentősen javult kutatási módszerek és technikák, 

 új kutatási ösztöndíjak az oktatóknak, 



 

 

 új diplomák, fokozatok megszerzése, 

 tudományos konferenciák, szimpóziumok és workshopok, 

 egyéb publikációk, 

 új kereskedelmi termékek, 

 új oltalmak, 

 javult kutatási infrastruktúra, 

 új intézményi kutatáspolitika és szabályozás, 

 új és jobb standardok kialakítása 

 invenciók, 

 hazai és nemzetközi díjak és eredmények. 

A KJE kutatási eredményeinek várható szervezeti hatása: 

 növekedő kutatási bevételek, 

 javuló üzleti lehetőségek, 

 jobb oktatói mobilitás,  

 jó oktatók, kutatók vonzása, 

 javuló intézményi versenyképesség, 

 javuló oktatási eredményesség, 

 javuló kutatásmenedzseri képességek, 

 javuló kutatási kapacitásra való alkalmasság,  

 jobb nemzetközi elismertség, 

 növekvő tudományos eredmények, 

 jobb reputáció és imázs,  

 a tudományos teljesítmény minőségének javuló értelmezése 

 jobb kapcsolatrendszer és hálózatok. 

ALKALMAZOTT KUTATÁSI  PROGRAMOK TÁRSADALMI  HATÁSGYAKORLÁSÁNAK FORMÁLÁSA  

A kutatási hatások típusai 

 Akadémiai hatás: elősegíti a tudományág fejlődését, a tudományágon belül és túl, növelve az értel-

mezés, a megértés, a módszer, az elmélet és az alkalmazás területeit. 

 Gazdasági és társadalmi hatás: demonstrált hozzájárulás a társadalom és gazdaság fejlődéséhez, egyé-

nek közösségek, szervezetek és nemzeti szinten. 

 A demonstrálható hozzájárulás hatás lehet  

Instrumentális: befolyásolja a politikát, a szolgáltatások ellátási gyakorlatát, alakítja a törvényhozást, 

megváltoztatja a viselkedést; 

 konceptuális: a közpolitikai kérdések megértését és értelmezését árnyalja, tágítja vagy átalakítja a viták 

kereteit 

 Befogadóképességet fejlesztő: technikai és személyes képességfejlesztés révén. 

 

  



 

 

10. ábra  A kutatási hatásgyakorlás folyamatai 

 

Akadémiai hatásgyakorlás / Tudományos ismeretek bővítése 

1. Kimenet: indexelt folyóiratban megjelent cikkek száma. 

2. Külföldi intézménnyel közös kutatási együttműködés eredményeképp megjelent cikkek száma. 

3. Normalizált hatás: hivatkozások száma 

4. Magas minőségű publikáció: Külföldi szakmai folyóiratban megjelent cikkek száma. 

5. Specializációs index: tematikus koncentráció több személlyel, több cikkel valamely folyóiratban. 

6. Kiválósági ráta: a leginkább presztízst jelentő folyóiratban való megjelenés. 

7. Tudományos vezetőképesség: A KJE-nek nyilatkozatot adó oktatók által kiadott dokumentumok száma. 

8. Vezetői kiválóság: az 1-4 pontban megjelent cikkek aránya az egészhez viszonyítva. 

9. KSH adatok minősége 

10. MTMT adatok minősége 

TÁRSADALMI HATÁSGYAKORLÁS  

A kutatások kiválóságának szempontrendszere: olyan, a társadalom vagy a gazdaság fejlesztését eredményező 

tevékenység, amely demonstrálható hozzájárulást eredményezett: ki a potenciális kedvezményezett, hogyan 

lehet annak esélyeit növelni a projekt révén. A projektek hatásgyakorlásának fejlesztése történhet: olyan rövid 

politikai összefoglalók elkészítésével, amelyek a döntéshozókat biztos tényekkel és információkkal látják el a 

közösségi, közszektor, a magánszektor szervezeteinek és működése hatékonysága és fenntarthatósága 

érdekében; növeli a társadalmi jól-létet és kohéziót, növeli a prosperitást, a gazdasági és társadalmi gazdagodást, 

regenerációt, a kulturális gazdagságot és életminőséget. A projektbe beépített korai visszajelzésekkel, amelyek 

után a téma fejleszthető és módszerei javíthatók, értelmes, ésszerű időre tervezett, és hasznos, releváns a 

kutatók számára, képes megfelelő fókuszcsoportokat vonzani, fejleszti a szervezetek képességeit és profilját. 

 

Kutatási hatásgyakorlás

Akadémiai

Társadalmi

Kutatási program és projekt hatás

Konzorciális

Projekt

Intézményi hatás

Akadémiai Vevői Munkatársi Üzleti



 

 

A hatásorientált kutatási szervezetek Jellemzői 

A kutatási hatásgyakorlás megfelelő szervezeti rendszert igényel. A határozott időre létrejött projektszervezetek 

és konzorciális szervezetek alapvető különbsége a felelősség mértékében van.  

A KJE kutatási együttműködésre léphet partnerszervezetként, illetve konzorciumi tagként. A KJE által létrehozott 

projektszervezeteknek és konzorciumoknak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, oly módon, hogy 

képes legyen a hatásbefolyást tematizálni, meghatározni. Amennyiben a KJE külső szervezetbe lép be tagként, a 

KJE érdekeinek megfelelő tematikájú, hatáskörű és kimenetet eredményező szempontokat védenie kell.  

KJE-es innováció nem vihető be külső szervezetbe apportként, a hatáscélok és a partneri kapcsolatok nem 

kerülhetnek külső befolyás alá. A tudásintegrálás és innováció a projekt értékarányának megfelelő lehet.  

11. ábra A KJE részvételének feltételei külső projektszervezetekben 

Külső projekt szervezet minősége Konzorcium minősége 

Innovációs képessége kialakított Innováció menedzsmentre képes 

Tudásintegrálás Formalizált döntéshozatal és vezetési struktúra, tudásmenedzsment 
jellemzi 

Fogyasztói-használói szükségletek 
felmértek 

Döntéshozatali tevékenységében érdekcsoportok és fogyasztói használó 
csoportok szükségleteire épít 

Közösségi környezeti hatás Társadalmi hatása kiszámított 

Hatékony mérőrendszer Közösségi érték mérésrendszere kialakított 

 

Kutatási hatásstratégia készítése 

Az alkalmazott kutatási projektek esetében alapvető feladat és cél az inklúziós és integrációs stratégia. Az 

integrációs stratégia esetében pontosan meg kell fogalmazni a célcsoportot, a célcsoport érdekeltségét, az 

együttműködési tevékenységet és azt, hogy miként dolgozzák fel a szükségletelemzés módszereit. A pályázati 

modellben külön meg kell jeleníteni a kutatási integrációs stratégia transzfereszközeit: hogyan éri el a 

célcsoportot, melyek a transzfereszközök és már a kutatás folyamatában a hatást ki kell mutatni. A hatásstratégia 

következő elemből áll: hatás-stratégiai terv, megvalósítás hatástényezői és eredmények. 

A kutatási hatásstratégia fejlesztése történhet: célkitűzés és feladat meghatározással, üzenetek megfogalma-

zásával, a célközönség megtervezésével, a csatornák kiválasztásával, jó tervezéssel, a források, költségek meg-

tervezésével és megfelelő elosztásával, a sikeresség mérése meghatározásával. (a részvétel kvantitatív adataival, 

a résztvevők kvalitatív közreműködése adataival, megfigyelési adatokkal, a projekt team feljegyzéseivel, 

tényadatok vizualizációjával, esettanulmányok, hatástanulmányok készítésével). 

12. ábra A kutatási hatásképesség tervezése 

 



 

 

Az  

 

 

A társadalomra való hatás háromdimenziós, a kutatás minősége, a hatás minősége és az érintett csoportok 

függőségének és helyzetének változása egyszerre. Ebből következik, hogy a kutatás felfogása a 

társadalomtudományok esetében is az ún. transzformatív kutatás, amelyben a kutató, a partnerek és a 

fogyasztók vagy használók közös „odisszeája” valósul meg. 

Kutatási eredményeket követő hatásbefolyásolási tényezők 

A kutatási projektek akkor kezdeményezhetők, ha a KJE kutatói tudatosan megtervezik a hatásgyakorlat elérését. 

A projektek minimális célja a közösségi és szakmai viselkedés formálása. A hatástervezés szakszerű, stratégiai 

partnersége kialakítására épülő. A kutatás során kialakult felhasználói csoportok bevonását erősíti, hálózatépítést 

eredményez. Munkamódszereiben az egyénekkel, csoportokkal, szervezetekkel, közösségekkel, nemzeti szakmai 

közpolitikai szervezetekkel való együttműködésre törekszik.  
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13. ábra  A tudományos konzorcium tevékenységi hatása alakítása 

 

A kutatás projekt és konzorciális szervezetek kutatásaikban a fogyasztói csoportok kutatását illetően, minden 

vonatkozásban betartják a kutatási etika szabályait. Összességében a hatás multidimenziós, a különböző tudo-

mányterületek és tudományágak egymásra való hatása; tudományos hivatkozással kapcsolatos hatás, hatás a 

gazdaságra és a társadalomra.  

A kutatási hatások maximalizálásának technikái:  

 alakítsunk ki kapcsolatot kutatási eredményt használókkal, szervezeteivel;  

 a használói csoport bevonása már a kezdetektől, részvételi és kockázatviselői csoportok kialakításával;  

 jól megtervezettek a közszereplők bevonásának stratégiái, beleértve a végfelhasználókat;  

 a téma érdekkörében készítsünk politikai térképet;  

 elemezzük a felhasználási korlátokat; alakítsunk olyan közös portfóliót a hatáscsoporttal közösen, ami 

növeli a KJE reputációját;  

 törekedjünk a kiváló infrastruktúrára, vezetésre és menedzsment támogatásra 

 vonjunk be, ha kell közvetítő szervezeteket. 

14. ábra A projektek hatásának maximalizálása 
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6. A KJE CAMPUSAINAK NYITOTT MOBIL LABORATÓRIUMMÁ ALAKÍTÁSA  

15. ábra  A mobil tanulási és kutatási környezet kialakítása a Kodolányi János Egyetemen 

 

6.1.  PIQ & LEAD™  KUTATÁSI KÖRNYEZET, DIGITÁLIS KÖRNYEZET PROGRAM 

 Mérés és értékelés program, visszajelzés – külön munkaterv szerint. A cél, a számítógépes mérések 

elősegítése az oktatási folyamat támogatásában. 

 Üzleti kapcsolatok fejlesztése program (CRM modell alapján) 

 Tartalomfejlesztési program hallgatói projektek alapján 

 Új digitális írástudás program: új munkahelyekre felkészítés 

 Digitális infrastruktúra program: az online tananyagok, szakok árusítása. 

 Digitális könyvtár program: rendkívül gazdag módszerek 

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_informationandlibraries.aspx 

 A kutatás digitális infrastruktúrája megteremtése: megosztott számítógépes kutatás, felhő technológia, 

vizualizáció, adatbányászat, szemantikai szolgáltatások, kapcsolt adatok térinformatika, virtuális labor, 

mobil interface-ek, publikációs megoldások, adattárolás 

 Adat menedzsment tervezés 

 Innovatív kutatási eredmények és adatok publikálása 

6.2.   MOBIL KUTATÁSI KÖRNYEZET PROGRAM (MEGNÉZNI ,  EBBŐL MI ELÉRHETŐ  

MAGYARORSZÁGON)  

 AirSharing: fájlraktározás 

 Dragon Dictation: hangfelismerés 

 EverNote: információszinkronizáló 

 Good Reader: nagy file olvasó 

 HearPlanet: audio városnézés 

Mobil 
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http://www.avatron.com/products/
http://www.dragonmobileapps.com/apple/dictation_overview.html
http://evernote.com/
http://www.goodiware.com/goodreader.html
http://lifehacker.com/5129490/hearplanet-is-a-free-talking-tour-guide-for-your-iphone


 

 

 InstaPaper: weboldal lementése 

 Instaviz: rajzolótábla 

 Jott: figyelmeztető hívás 

 Papers for the iPhone: szakirodalom-olvasó 

 Roambi Lite:  Excel-adatok vizualizálása 

 Stanza: e-book-olvasó program 

 StoryKit: I-phone könyvszerkesztő 

6.3.  KJE ALKALMAZOTT KUTATÁSOK LIVING LAB   

A Living Lab kutatási és innovációs fórum, amelynek célja új termékek, szolgáltatások és folyamatok fejlesztése, 

amelynek révén a közreműködő személyek úgy integrálódnak, hogy egyszerre van jelen a fejlesztő és a használó, 

a szolgáltatást végző. A Living Lab elemei: 

 felhasználó, végfelhasználó, vevő, cég, szervezet; 

 strukturált munkamódszer: kutató, szakértő, szolgáltató és felhasználó együtt tevékenykedik új termék 

vagy szolgáltatás előállításán. 

 megfelelő technikai platformok segítik az együttműködést. 

http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/eit-ict-labs-startups-pitched-on-dutch-business-news-radio/ 
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http://www.lexcycle.com/
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http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/eit-ict-labs-startups-pitched-on-dutch-business-news-radio/


 

 

7. MELLÉKLET I. A KUTATÓKÖZPONTOK LEÍRÁSA 

(1) KJE AIKI: ALKALMAZOTT INFORMATIKA KUTATÓ  INTÉZET/ALKALMAZOTT INFORMATIKA KT 

OROSHÁZA 

Küldetése: A KJE AIKI küldetése, hogy Orosháza térségében segítse az információs társadalom és a 

digitális gazdaság fejlesztését. Fontos, hogy a KJE alkalmazott informatikai kutatásainak kiindulópontja 

mindig azt alkalmazás területe (hatás, cél, használhatóság) és nem önmagában maga az informatikai 

fejlesztés. 

Feladata: Kodolányi János Egyetem gazdaságtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, 

művészettudományi és pedagógiai jellegű tudományos tevékenységéhez kapcsolódva infokommuni-

kációs eszközök, valamint azok hatásainak, jövőbeli lehetőségeinek kutatása, valamint az innováció. 

További feladata az egyetem szakjaihoz kapcsolódó alkalmazott üzleti kutatások fejlesztése. 

Célkitűzése: az üzleti élet szereplőinek és az oktatási, kutatási lehetőségeknek a feltárásával erősítse az 

alkalmazott informatikai kapacitást. A kutatótanszék fel kívánja tárni a már széles körben használt 

infokommunikációs eszközök hatását a fenti területeken, illetve javaslatokat, fejlesztéseket is ki kíván 

dolgozni számukra. Ugyanakkor a kutatótanszék célja, hogy az informatikai fejlesztők számára releváns, 

felhasználható eredményeket fogalmazzon meg. Kutatási irányok: Informatika az üzleti modellezésben 

(gazdaságtudományok), jólléti mérések a Big Data felhasználásával (társadalomtudományok), mester-

séges intelligencia és fordítástudomány (bölcsészettudomány), szoftverek a zenében (művészettudo-

mány). Gamifikáció (pedagógia). 

(2) FELELŐSSÉGTELJES TURIZMUS KUTATÓINTÉZET BUDAPEST  

Az intézet funkciója: a Globális fenntartható turizmus kritériumainak megismertetése, a fenntartható 

turizmus menedzsment és annak társadalmi-gazdasági, kulturális és környezeti trendjeinek, folyama-

tainak és hatásainak kutatása. 

Feladata: a GSTC iparági kritériumok megvalósításának elemzése a desztinációs célpontok (Európa, 

Közép-Európa, Magyarország) vonatkozásában, a hotel üzletág, a tour-operátorok nézőpontjából. 

Célkitűzése: a negatív hatáscsökkentés mellett a vendéglátó közösségek jól-léte fejlesztése, a helyi 

döntéshozatal inkluzív modelljeinek feltárása, a természeti és kulturális örökség diverzitása fejlesztése, 

a turizmusban résztvevők és a helyi közösségek megértése fejlesztése, az inkluzív turizmus rend-

szereinek fejlesztése (szociális, ifjúsági, idős, fogyatékkal élők) jól-léti rendszereinek fejlesztése. 

Turizmus Földrajz Kutatási Hálózat 

Az intézet a KJE - MFT Turizmus Földrajz Kutatási Hálózat révén végzi munkáját.  

 (3) FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KUTATÓ INTÉZET OROSHÁZA  

Küldetése: Az intézet feladata a KJE intelligens regionális szakosodási lehetőségeinek fejlesztése Békés 

megyében, kapcsolódva a régió agrársajátosságaihoz (gabonafélék, gyógynövény, gyümölcs, zöldség-

termesztés, állattenyésztés és feldolgozás) a táplálkozás és egészségfejlesztés kutatásával olyan új 

bioaktív és funkcionális élelmiszer termékek kialakítása, amely az életút egésze alatt javítja a 

táplálkozást és egészséget. A humán táplálkozás fejlesztése alap, alkalmazott és klinikai élelmiszer és 

annak elemeinek kutatása révén, hogy annak egészségfejlesztő hatása legyen.  

Feladata: Innovációs operatív csoportok létrehozása: új, a növény- és gyümölcs-, gyógynövénytermesz-

téshez kapcsolódó funkcionális élelmiszerek és kozmetikumok fejlesztése új kutatólaborok létre-

hozásával, célzott kutatási egységek hálózati fejlesztésével, a témakör kutatói hálózata kialakításával. 

Egészséges és helyi élelmiszerek: K+F+I az élelmiszerláncban, helyi márkafejlesztés Calendula Terv, 



 

 

külpiacra kerülés marketingje, egészséges étrendet elősegítő élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, 

tájjellegű ökológiai termékfejlesztés, helyi élelmiszeripar fejlesztése, Dél-Békés lokális élelmiszer-

rendszer programfejlesztés. A KJE FÉEI feladata az EVÉSZ klaszter stratégiai programfejlesztése, a 

kapcsolódó programok és projektek kialakítása, az EVÉSZ klaszter szervezetfejlesztési irányainak 

kimunkálása. Nemzetközi Élelmiszerkereskedelem kutatása – Budapest (FOSHU, FUFOSE, WHO), a 

témakör kutatása, a témakör képzési szükségletei alapján képzési programfejlesztés. 

Célkitűzése: 

 A KJE regionális K+F+I potenciálja fejlesztése az üzleti együttműködések révén.  

 A funkcionális élelmiszerek kutatásával kapcsolatos globális közpolitikai folyamatok, a nemzet-

közi szabályozás, a nemzetközi kereskedelem és befektetési környezet kutatása, közreműködés 

a tudástranszfer és technológiatranszfer folyamataiban.  

Táplálkozástudományi és Egészségfejlesztés Kutató Tanszék 

Tanszékvezető: Hajtó János kutató professzor, KJE 

Magas szintű szakemberek képzése a funkcionális élelmiszerek termesztéséhez kapcsolódó speciális 

kérdésekben, a táplálkozástudomány és az egészségfejlesztés területein hálózati kapcsolatokra támasz-

kodva. Nemzetközi képzési lehetőségek feltárása a FUNCTIONAL and SMART FOOD for DEVELOPMENT 

nemzetközi fejlesztési kapcsolatok feltárása. Kapcsolódás a KJE interdiszciplináris platformjaihoz. 

(4) INTER-REGIONÁLIS TANULMÁNYOK KUTATÓ INTÉZET BUDAPEST  

Küldetése: A KJE hallgatói összetételéhez kapcsolódó komplex regionális külpolitikai, politikai, gazda-

sági, szociális és kulturális összehasonlító kutatások végzése. (A KJE Szervezeti és működési szabályzata, 

2018. X. 17., 73) 

Funkciója: Miután a regionalizmus (makro-mezo-mikro szintű) rendszerei az elmúlt negyedszázadban 

komplex rendszerekké fejlődtek, a társadalmi és nemzetközi fejlődés és kapcsolatok keretrendszerét 

adják, a kapcsolódó folyamatok feltárása a KJE szakjainak oktatásában is kiemelt jelentőségű. Az európai 

térség ellentmondásos folyamatainak kutatása mellett kiemelt feladat a formálódó eurázsiai regio-

nalizmus kutatása, a délkelet-ázsiai és kelet-ázsiai folyamatok kiemelt elemzése az üzleti kapcsolatok, a 

nemzetközi kapcsolatok, a turizmus, és kulturális hatások vonatkozásában. Feladata a globális és 

európai kormányzás változásainak kutatása, összekapcsolva az államiság, a kormányközi szereplők, nem 

kormányközi civil szereplők, a think tank szervezetek és a nemzetközi multinacionális és transznacionális 

cégek kutatásával.  

Célkitűzése: Azon kormányzati, nem kormányzati civil, üzleti kereskedelmi és turisztikai kormányzási 

trendek feltárása, amelyek a nemzetközi hallgatók és a küldő térség nemzetközi folyamatait segítik 

megérteni.  

FEJLESZTŐ SZOCIOLÓGIA KUTATÓ TANSZÉK SZÉKESFEHÉRVÁR  

Küldetése: A társadalmi hátrányok és egyenlőtlenség kutatása a belső periférián lévő, elsősorban kis-

városi térségek vonatkozásában. A humán fejlesztés problémáinak feltárása, a helyi társadalom új 

törésvonalainak azonosítása és új megoldási módszerek adaptálása a depriváció, a kirekesztődés és a 

népesedési folyamatok kontextusában.  

Feladata: A fenntarthatóság és inkluzivitás, a társadalomelméletek alkalmazhatósága vizsgálata az 

eltérő dinamikájú térségekben.  

Célkitűzése: Elsősorban a közép-dunántúli megyék szoci-kulturális környezetének feltárása a fejlődési 

folyamatokban, a gazdasági és társadalmi vállalkozóképesség kapcsolatának elemzése az intézmé-

nyekkel, a közszféra szervezeteivel és nonprofit szféra intézményeivel.  



 

 

VÁROSTANULMÁNYOK KUTATÓ TANSZÉK BUDAPEST  

Küldetése A KJE képzéseihez kapcsolódó szakok képzésének alátámasztása a regionális és urbanizációs 

folyamatok, a térbeli társadalmi szerkezetek jellemzőiek a feltárásával. A tanszék a regionalizmus és 

urbanizáció új dinamikáját kutatja nemzetközi összehasonlító és hazai városszociológiai összefüggé-

sekben. Kiemelten fontos a kelet- és közép-európai városfejlődési trendek dinamikájának a kutatása, 

valamit a nyugat-európai és a kelet-közép-európai városfejlődési modellek összehasonlító elemzése, a 

dzsentrifikáció terjedését meghatározó mechanizmusok feltárása.  

Funkciója: A KJE képzéseiben a városi és regionális fejlődéssel kapcsolatos versenyképesség, a térbeli 

társadalmi egyenlőtlenségek, és azok történeti és mai modelljeinek vizsgálata és elemzése, a különböző 

városi típusok, a globális városok, az európai városok, közte a magyar városok jellemzőinek, a térbeli 

társadalmi folyamatainak a bemutatása. 

Célkitűzése: a területi konfliktusok és azok a társadalmi jól-léttel való összefüggéseinek a feltárása. 

Lényeges feladat a társadalmi jól-lét területi differenciáltságainak a kutatása is.  

ÖSSZEHASONLÍTÓ DEMOKRÁCIA KUTATÓ  INTÉZET BUDAPEST  

Funkciója: A KJE képzési programjaihoz kapcsolódó demokrácia-kutatások összefogása és koordinálása, 

a fogalmak, értelmezések, nézőpontok, folyamatok, intézmények, valamint a vonatkozó politikai és 

kulturális tényezők rendszerezése, értelmezése és modellezése.  

Feladata: A demokrácia eddigi kutatási eredményei egyrészt azt mutatják, hogy maga a demokrácia, 

mint fogalom, mint rendszer és mint eljárás tudományos értelmezésében is sokszínű, ezért keresni kell 

a közös nevezőket, melyek e sokszínűségnek képesek közös értelmezési keretet adni, anélkül hogy 

föladnánk a demokrácia céljainak és belső értékeinek tartalmát. Másrészt azt is tudjuk, hogy az eddigi 

kutatásokból, hogy a demokrácia, mint fogalom, és mint rendszer nem automatikusan jól-lét képző 

hatású. Feladatunknak tekintjük a demokrácia különböző modelljeinek, nézőpontjainak, programjainak, 

intézményeinek és eszközrendszereinek intézményeinek és eszközrendszereinek feltárását, melyek 

tartalmazzák a szociális jólét és a nemzeti identitás problémáját. Ebbe szeretnénk integrálni többek 

között a KJE-en folyó magyar és a nemzetközi képzésünkben résztvevő hallgatók tapasztalatait és 

kutatásait is. 

Célkitűzése: Egyrészt elméleti kérdéseket is fölvetünk és kutatunk (pl. Harsányi János játékelméletének 

felhasználhatósága a demokráciakutatásokban), másrész olyan kérdésekre keresünk választ, hogy 

milyen a demokrácia szerveződése, melyek a demokrácia társadalmi-gazdasági és kulturális-behavio-

rista követelményei? Hogyan lehet a demokráciákat rendszerszerűen értelmezni az eltérő megjelenési 

formák között, a demokratikus innováció és reform politikák vagy a jól-lét nézőpontjából. Ebben a 

vonatkozásban mit jelentenek a történelmileg működő helyi döntéshozási mechanizmusok, a politikai 

reprezentáció struktúrái és folyamatai, a politikai elit toborzása, karrierútja és attitűdje, szocializációja 

komparatív és szubregionális nézőpontokból vizsgálva (közép-európai, dél-európai, kelet európai, dél-

kelet-ázsiai). A vallás, civilizáció és kultúra hatása a választói viselkedésre és politikai attitűdökre. A 

médiatechnológia változásainak hatása a demokráciára. A globalizáció, szupranacionalizáció, az EU 

hatása a nemzetállam demokratikus kapacitásaira. A nemzetközi politikai alrendszer, mint környezet 

kutatása a nemzetállami demokrácia fejlesztési potenciálja szempontjából.  

EMLÉKEZETPOLITIKAI ÉS TÖRTÉNETÍRÁS-KUTATÓ INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR  

Küldetés: Az intézet küldetése, hogy feltérképezze az európai nemzetek párhuzamos és gyakran egy-

mást keresztező emlékezetének jellemzőit, és az ezzel foglalkozó történetírások új eredményeit. 

Különös figyelmet fordítva a magyar nemzeti emlékezet és a 20. századi történetírás olyan témáira, mint 



 

 

Trianon és annak térségbeli, különböző megítélése; az európai és a magyar kisebbség sorsa; a széttagolt 

magyar nemzetrészek kapcsolatai; a kommunizmus térségbeli bűnei. Ezzel kíván hozzájárulni a 

történelem oktatásának megújításához, olyan témák kiemelésével, melyekről eddig nem, vagy csak 

kevés szó esett.  

Funkciója: Az emlékezetpolitika a rendszerváltást követő időszakban az európai és a magyar identitást 

is meghatározó közpolitikai kérdéssé vált, ezáltal a történetírás – illetve annak története – jelentősége 

is megnőtt. Az EU/NATO bővítése az új tagoknak is kötelezővé tette a holokauszttal való szembenézést, 

ugyanakkor a kommunizmus bűneinek európai szintű kutatása, a kommunista ideológia – a fasizmushoz 

vagy a nemzetiszocializmushoz hasonló – határozott elítélése elmaradt. Nyugat-Európa országaiban a 

gyarmati múlttal való leszámolást elkerülhetetlenné tette gyarmatokról származó lakosságuk több mint 

félévszázados erősödése, mára masszív jelenléte. Közép–Kelet-Európában az 1918 előtti birodalmak 

felbomlása, a forradalmak, az ellenforradalmak, az új államok születése és bukása, valamit az ország-

határok 20. századi változásai a politikai viták középpontjába emelték az emlékezetpolitikát, amely az 

utóbbi esztendőkben Magyarországon is rendkívül fontossá vált. Az EU kulturális- és emlékezetpolitikája 

olyan új szempontokat eredményezett, mint a transznacionális történetírás vagy a közös európai 

történelem és örökség kutatása. Míg azonban Nyugat-Európában a nemzetközpontú emlékezetpolitika 

és történetírás szerepe csökken, az egykori „szocialista országokban” továbbra is növekszik.  

Célkitűzése: Az emlékezetpolitika, valamint a történetírás közép–kelet európai intézményi, kutatási, 

forrásmódszertani, archiválási és prezentálási trendjeinek feltárása, a nemzetközi kapcsolatok és a 

nemzetállami dinamika tükrében. A KJE hallgatóinak tehetséggondozása és a kutatások eredményeinek 

publikálása.  

A Közösségi Emlékezet és Történelem Tantárgy-pedagógiai Kutató Tanszék Székesfehérvár  

Küldetés: A történetírás és a tudományos ismeretterjesztés kérdéseinek kutatása az Európa-centrikus, 

a nemzeti, a régióbéli és a mikrotörténelem nézőpontjának összehasonlító elemzésével.  

Feladat: A régebbi és újabb emlékezetpolitikai trendek kutatása és kritikai szemléletű feldolgozása. 

Különösen fontos a hallgatói érdeklődésre is számot tartó kérdések bevonása a felsőoktatásban. Kiemelt 

feladatnak tekintjük a pedagógusokkal és a szervezeteikkel való állandó együttműködést, az új kutatási 

eredmények általános és középiskolai oktatásba történő átemelése érdekében. 

 Célkitűzése: A közép-kelet-európai történelmi folyamatok és a történetírás – nemzeti alapon olykor 

egymással élesen szembenálló – szempontjainak a bemutatása, a közép- és a felsőfokú történelem-

oktatás feladatainak a tükrében.  

Történetírás-kutató Tanszék Budapest 

 Küldetése: A közösségi történetírás, a történelmi örökség megőrzése, a helytörténet fontosságának – 

levéltári, múzeumi, könyvtári források felhasználása alapján történő – bizonyítása; az emlékházak, az 

emlékművek, a parkok, a történelmi társaságok, a történelmi filmek stb. szerepének, az ezekkel 

kapcsolatos szervezői, fenntartói és kurátori tevékenységek modern szempontú kutatása, valamint – 

ehhez kötődően – kiállítások, közpolitikai történelmi események rendezése.  

Feladata: A történetírás történetének kutatása. Egyrészt a kiemelkedő történetírók életművének 

feltárása, másrészt a történetírás eddig kevésbé kutatott területeinek – oral history, digitális 

történetírás – kutatása, a rokon- és a segédtudományok szempontjainak figyelembevételével.  

Célkitűzése: A hallgatók tehetséggondozása, a bölcsészet, a történelem, a nemzetközi tanulmányok, a 

kommunikáció és a média, illetve a turizmus szakokhoz kapcsolódó történeti kutatások és a speciális 

dokumentációs források megismertetése révén.  



 

 

71.§ TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS KUTATÓ INTÉZET OROSHÁZA  

Küldetése: A Társadalmi Innovációs Kutató Intézet küldetése a térség innováció központú átalakítása az 

ún. szociotecnhikai rezsim átalakításával. A transzformatív társadalmi innováció helyi stratégiai me-

nedzsmentet igényel a technológiai, tudományos, politikai, szociokulturális fogyasztói és piac központú 

rezsimek átalakításával. Az intézményi struktúrák megváltozása formális és informális). A szereplők és 

hálózatok szervezeti tőkéjének alternatív és jobb társadalmi és környezeti, gazdasági jellemzőkké 

formálásában való közreműködés. A technológiai újítások, infrastruktúrák fejlesztése és elterjesztése. 

 Feladata: A felsőoktatási tudás, képességek és hálózatépítési kompetencia bevitele a helyi 

folyamatokba: a felsőoktatás szerepe a helyi fejlesztés szereplői között elfogadtatása (voicing), a helyi 

fejlesztés és víziók elvárások formálása. Felsőoktatás központú társadalmi hálózatok építése. Megfelelő 

tanulási folyamat kialakítása, a helyi tanulási folyamat átfogó tanulsággá és aggregációs tevékenységgé 

fejlesztése (standardizáció, modellfejlesztés, jó gyakorlatok stb.), a tudás cirkulációja konferenciák 

workshopok, helyi lapok, hírlevelek révén.  

Célkitűzése: Olyan Nyitott Laboratóriumi modell kialakítása, amely képes többféle hálózat fejlesztésére. 

A modell kidolgozásával az. ún. OpenLab programja formalizálása a hálózati működés rendszereinek és 

csoportjainak kialakítása és fejlesztése, különös tekintettel a kiválóság és minőség központú 

gondolkodásokra és szolgáltatásokra. Dzsentrifikáció új együttműködések fejlesztésével: Békésből 

származó, másutt élő tudósok meghívása az egészség és szociális témákban. Békési egyetemi hallgatók 

projekt és tudományos konferenciája. Pénzügyi akadémia szociális és egészségügyi dolgozóknak. Határ 

menti egyetemi kapcsolatok fejlesztése az egészség, a szociális terület és az alkalmazott informatika 

témákban - műhelykonferencia formájában. Békési fiatalok kreatív napok: fotó kiállítás, szépírói est.  

A Hallgatói Életpálya és Karrierfejlesztés Kutató Tanszék Orosháza 

Küldetése: A hallgatói jól-lét koncepcióinak kialakítása és alkalmazása az eltérő érdekkörű csoportok 

esetében.  

Feladata: Gyermekkori jól-lét: Korai fejlesztés – családi napközi – tanoda, S.O.S. és családi iskola mód-

szertani workshopok. Iskolai Jól-lét: A KJE Mágnes program kiterjesztése teljes Békés megyére: Pálya-

orientáció egész Békésben. Vertikális oktatási klaszterépítés. Kollégium 4.0 program (használd és élvezd 

(az infokommunikációs eszközöket). IoT jó gyakorlatok bemutatása kollégiumokban. Felsőoktatási jól-

lét: hallgatói egészség, mentális egészség, székhelyi jól-léti szolgáltatások. Hallgatói mentorálás, hallga-

tói munkahelyi oktatás módszertana, a hallgatói munkahelyi jól-lét és eredményesség problémáinak 

feltárása. 

Célkitűzése: Komparatív akciókutatás (más szakmákkal összevetés). Folytasd Békésben: KJE egészség-

szervező és szociális munka képzés szakjainak munkahelyi kredit tárgyainak fejlesztése. Studentifikáció 

békési alumni hálózatok fejlesztésével.  

A KJE Tanulási és Szervezeti Innováció Kutató Tanszék Orosháza  

Küldetése: A KJE által oktatott szakokon olyan alternatív oktatási stratégiák kialakítása, amelyek erősítik 

a hallgatók reflektív, autonóm és kritikai jellegű, élményszerű tanulási folyamatát, és a kapcsolódó 

szervezeti folyamatok kutatását, különös tekintettel az oktatási és támogató oktatási szolgáltatási 

szervezeti folyamatokra. 

Feladata: A formális és informális tantervfejlesztés olyan didaktikai, módszertani alapjainak kialakítása, 

amely a tantárgyak közötti interdiszciplináris kapcsolatokat megerősíti, megtöri a tanári munka izolált-



 

 

ságát, képessé teszi az oktatókat, a vezetőket, a szolgáltató egységeket olyan új gondolkodás és mód-

szerek alkalmazására, mint a design központú tervezés, ICT alapú reflexió és dialógus, együttműködés a 

tantermi falakon túl.  

Célkitűzése: A KJE képzés fejlesztési és minőségi folyamataihoz kapcsolódó mérések, elemzések elvég-

zése, a döntéshozatal alátámasztása a tanulási és szervezeti innováció tényeivel, adataival, a javítás 

programjainak kialakítása és a hatások eredményessége mérése 

SZOLGÁLTATÁS- ÉS TUDÁSGAZDASÁG KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET  

Küldetése: az intézet funkciója a hazai nem-egyetemi tudományos és technológiai parkok potenciál-

jának összefogása és olyan szolgáltatástudományi, illetve alkalmazott kutatások területén végezhető és 

hasznosítható szolgáltatások, fejlesztések, képzés-innovációs megoldások, befektetési és innovációs 

projektmodellek kialakítása, amelyek az üzleti innovációk ökorendszerének kialakulását támogatják és 

fejlesztik az Ipari és Tudományos Parkok Egyesületével való kooperációban. 

Az IPE-vel stratégiai partnerségben létrehozott SZTKFI célja: 

 A tudásgazdaság kutatásszervezési ökorendszere modelljeinek kutatása, fejlesztése 

 A tudományos parki minőséginnovációs szolgáltatások és validációs rendszerek fejlesztése 

 Nemzetközi kutatásszervezési platformok kialakítása az európai térben 

 A nemzetközi hálózatépítés feltételeit segítő szolgáltatások fejlesztése, tudománydiplomácia, 

nemzetközi park marketing 

 Nemzetközi rendezvények és tudományinformációs és innovációs fórumok szervezése (lásd 

H2020 Düsseldorf, Olmütz fórumok 

 Az SZTKFI és szolgáltatási portfoliójának képviselete 

Feladatai közé tartozik a kutatási és fejlesztési projektek menedzselése: 

1. Szolgáltatás gazdaság, szolgáltatástudomány, IT, és alkalmazott szolgáltatástudományi kutatá-

sok folytatása politikai, igazgatási, szociális, turisztikai, kereskedelmi, pénzügyi, kreatív gazda-

sági, képzés-innovációs, kognitív tudományok és mesterséges intelligencia területeken. 

2. A meglévő parki és klasztertagság alátámasztása és lehetőségek feltárása parkfejlesztési 

kutatásokkal.  

3. Egy virtuális tudományos park modell fejlesztése, amely más parkokkal hálózatban azoknak 

szolgáltatásokat fejleszt. 

4. Tudományos parki validálási, auditálási, értékelési, minőségeljárási rendszer kidolgozása a 

nemzetközi innovációs rendszerkövetelmények szerint. 

5. Egy szolgáltatástudományi kutatóképzési rendszer felállítása az IPE-vel, a már kifejlesztett 

szakirányú képzésekkel összhangban és annak továbbfejlesztése a versenyképesség megőrzése 

érdekében. 

6. Egy professzionális doktori iskola képzési modelljének kifejlesztése az IPE-vel való közös fej-

lesztés eredményeként, stratégiai befektetési együttműködés keretében. (Doctor of Business 

Administration, PD of Education, Gazdaságinformatika, kiber-védelem, pszichofiziológia és 

mesterséges intelligencia, nővér-doktor, közegészségügy, szociális munka modellek mintájára) 

7. Tudományos parki üzleti modellek fejlesztése során a nemzetközi tapasztalatokra és azok hazai 

implementációjára tekintettel célszerű fenntarthatósági és minőség modell kialakítása is. 

8. A 2020-tól belépő új doktori akkreditáció előkészítése és a kapcsolódó P-DI oktatói kar 

felállítása (a tervezett vezetővel, ipari kutatói chair rendszer). 

9. Agilis spin off cégek fejlesztési rendszere, és a KJE-relációjú startup ökoszisztéma üzleti 

modelljének kialakítása. 



 

 

10. A változó globális és európai K+F+I közpolitikák kutatása az IPAR 4.0., a Szolgáltatások 4.0 

(SMART szolgáltatások), a Digitális Katona 2.0 és a digitális gazdaság rendszereiben. 

 


