
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPESTI FEJLESZTÉSI PÓLUS 

STRATÉGIAI KONCEPCIÓ 
 

 

4. VÁLTOZAT 
 

 

 

 

Készítette: 

MTA RKK Budapesti Osztály 

Városkutatás Kft. 

 

Munkacsoport-vezető: 

dr. Barta Györgyi 

 

 

2006. június 28.



 1 

Tartalomjegyzék 

 

TARTALOMJEGYZÉK .......................................................................................................................1 

1. BEVEZETÉS.................................................................................................................................3 

2. JÖVŐKÉP .....................................................................................................................................5 

3. A BUDAPESTI FEJLESZTÉSI PÓLUS STRATÉGIAI KONCEPCIÓ CÉLJAI 2007 ÉS 
2013 KÖZÖTT........................................................................................................................................7 

3.1 A BFP STRATÉGIA KETTŐS CÉLJA ..........................................................................................7 
3.2 A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK......................................................8 
3.3 FELTÉTELEK...........................................................................................................................9 

4. STRATÉGIAI KONCEPCIÓ....................................................................................................10 

4.1 A BUDAPEST FEJLESZTÉSI PÓLUS PROGRAMJAINAK FELÉPÍTÉSE..........................................11 
4.1.1 Horizontális programok..................................................................................................11 

Klaszter szerveződések elősegítése ..........................................................................................................11 
Technológiai – tudományos parkok létrehozása, funkcióik kiteljesítése..................................................12 
Innopolisz Consulting (IC).......................................................................................................................13 
Regionális tudás-munkaerőpiaci monitoring............................................................................................15 
Intelligens város - Informatikai infrastruktúra fejlesztés ..........................................................................16 
Duna-Technopolisz ..................................................................................................................................17 

4.1.2 Vertikális programok......................................................................................................18 
Információs társadalom technológiai – versenyképességi pólus ..............................................................18 
Ökopólus..................................................................................................................................................19 
MediPólus ................................................................................................................................................20 

5. STRATÉGIAI TÉRKÉP ............................................................................................................21 

6. GAZDASÁGPOLITIKAI HÁTTÉR.........................................................................................22 

6.1 A BUDAPESTI FEJLESZTÉSI PÓLUS TERÜLETE - TECHNOPOLISZ VÁROSRÉSZ KIALAKÍTÁSA ..22 
6.1.1 Duna-technopolisz ..........................................................................................................22 
6.1.2 A horizontális programok területi vetületei ....................................................................24 
6.1.3 A specifikus programok területi vetületei .......................................................................25 

ICT pólus (információs technológia) .......................................................................................................25 
Medipólus ................................................................................................................................................27 
Ökopólus..................................................................................................................................................28 

6.2 HELYZETELEMZÉS................................................................................................................29 
6.2.1 Gazdaság ........................................................................................................................29 
6.2.2 Kutatási-fejlesztés ...........................................................................................................31 

K + F intézetek, kutatóhelyek ..................................................................................................................32 
Felsőoktatás..............................................................................................................................................33 
A K+F és a felsőfokú oktatás budapesti koncentrációja nemzetközi összehasonlításban.........................34 

6.3 VÁLLALATI, ÁGAZATI ÉS TERÜLETI KAPCSOLATRENDSZER ..................................................38 
6.3.1 A tudásgazdaság szereplői közötti együttműködés rendszerváltozás utáni tapasztalatai38 
6.3.2 A budapesti tudásbázis szereplői közötti együttműködés jellegzetességei ......................39 

Törésvonalak a tudásbázis pillérei között.................................................................................................39 
Transzfer hiány ........................................................................................................................................40 
A képzési struktúra és a munkaerőpiac közötti diszharmónia ..................................................................40 
A kooperáció motivációinak hiánya.........................................................................................................40 
A finanszírozás problémái, pénzügyi ellenérdekeltségek.........................................................................41 
A szabadalmak és publikációk nehézségei ...............................................................................................42 

6.4 SWOT ELEMZÉS ..................................................................................................................42 

7. FEJLESZTÉSI MODELL .........................................................................................................44 

7.1 KUTATÁS-FEJLESZTÉS – EGYÜTTMŰKÖDÉS ..........................................................................44 
7.1.1 Medipólus .......................................................................................................................45 
7.1.2 Ökopólus.........................................................................................................................45 
7.1.3 Információs Társadalom Technológiái-pólus.................................................................46 
7.1.4 Tényező feltételek............................................................................................................50 



 2 

7.1.5 Keresleti feltételek ..........................................................................................................50 
7.1.6 Vállalati stratégiák .........................................................................................................51 
7.1.7 Támogató és kapcsolódó iparágak:................................................................................51 

7.2 KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS.......................................................................53 
7.2.1 A pólusokhoz szükséges alapvető infrastruktúra fejlesztések..........................................53 
7.2.2 A kreatív munkaerő megtartásához szükséges infrastruktúra fejlesztések......................58 
7.2.3 Az egyes tudásközpontok versenyelőnyeinek biztosításához szükséges műszaki 
infrastrukturális elemek ................................................................................................................59 

8. A BFP BEÁGYAZOTTSÁGA...................................................................................................63 

8.1 A BFP ILLESZKEDÉSE A FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOKHOZ..................................63 
8.2 A MEGVALÓSÍTÁS PÉNZÜGYI HÁTTERE ................................................................................69 

9. A PÓLUS FEJLESZTÉSÉNEK KULCSSZEREPLŐI, SZEREPÜK A FEJLESZTÉS 
MEGVALÓSULÁSA SORÁN ............................................................................................................72 

10. A BFP MENEDZSMENTJE, A PÓLUS SZERVEZETE ..................................................79 

10.1 PÓLUS – PROGRAM SZINTŰ IRÁNYÍTÁS: ................................................................................79 
10.2 PROJEKT MENEDZSMENT ......................................................................................................79 
10.3 A PROJEKTEKET ÉS PÓLUS PROGRAMOKAT ÁTFOGÓ SZERVEZETEK ......................................80 

11. A BFP FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉKELŐ 
MECHANIZMUSA..............................................................................................................................81 

11.1 EX-ANTE ÉRTÉKELÉS............................................................................................................81 
11.2 EX-POST ÉRTÉKELÉS ............................................................................................................82 

 

 



 3 

1. Bevezetés 

A fejlesztési pólus program a növekedési pólus elméleten, vagyis a térben koncentrált 
fejlesztések logikáján alapszik, feltételezve, hogy a központok fejlesztése térségük 
előrehaladására is kedvező hatást gyakorol. Ezt a gondolatot hangsúlyozza a 
regionális versenyképesség növelésére alapozodó pólus fejlesztési koncepció. Az 
Európai Unió regionális politikájában a hatékonysági törekvések kezdetben háttérbe 
szorultak az inkább a régiók komplex gazdasági felzárkózását megcélzó 
területfejlesztési politikával szemben. A lisszaboni stratégia révén került előtérbe a 
tudásalapú gazdaság, a versenyképesség javítása a gazdaságpolitikában, és az 
innovációs (versenyképességi) pólusok kiemelése a területfejlesztésben. A pólus 
programok – kompromisszumok árán – oldják azt az alapvető konfliktust, amely a 
területfejlesztés kiegyenlítő, és a gazdaságfejlesztés hatékonyság növelő céljai között 
fennáll. A tudásalapú gazdaságban új nemzetközi / regionális munkamegosztás 
formálódik, amelyben elsősorban a tudásalapú kompetenciák kritikus tömegével 
rendelkező városok tudnak részt venni.  

Az innováció akkor sikeresebb, ha a különböző gazdasági szereplők fizikai 
közelségben vannak, gyorsan képesek az új eredményeket és ötleteket megismerni és 
kicserélni egy jól körülhatárolható térségben, az un. klaszter keretein belül. A 
versenyképességi pólusok az innovatív közös projekt köré klaszterben csoportosuló, 
rivalizáló és egymáshoz kapcsolódó vállalatok, az állami és magán szférába tartozó 
oktatási, kutatási és fejlesztési központok összessége, amelyek partnerségre 
törekednek kihasználva a térbeli közelség szinergiáit. A pólus, alapjában véve, egy 
konkrét innovatív projekt, amely egy technikai-tudományos terület, és az ahhoz 
kapcsolódó piac köré szerveződik, jellemzően ágazati jelleggel. A fejlesztési pólus 
programban hangsúlyt kap a különböző szférák (gazdaság, egyetem, kutatás) 
szereplőinek kooperációja.  

A fejlesztési pólusok programját 2005-ben fogalmazták meg Magyarországon, amely 
elsősorban a versenyképesség erősítésére törekszik a területfejlesztési politikában. A 
pólus program az új, sürgető kihívásra adott válasz, amelyben a gazdaság- és 
területfejlesztő politikusok felismerik, hogy a  magyar régióknak, városoknak a világ 
fejlett nagyvárosi térségeivel kell versenyezniük, olyan városokkal, ahol fejlett kutató-
fejlesztő, felsőoktatási intézmények, a húzóágazatok vállalati székhelyei, jól kiépült, 
korszerű infrastruktúra működik. A fejlesztési pólus programok a magyar 
régióközpontok és agglomerációjuk gazdaságának fejlődését kívánják felgyorsítani, 
oly módon, hogy a helyi gazdaság versenyképes elemeit erősítik, egyrészt a 
tudásalapú gazdaság fejlesztésével, másrészt a városi környezeti feltételek (a 
különböző szolgáltatások és infrastruktúrájuk) biztosításával. 

A fejlesztési pólus típusú programokat a Strukturális Alapok felhasználását 
megalapozó Nemzeti Stratégiai Referenciakeret szerves részévé kell tenni. A 
fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó fejlesztéseket a tervezési folyamat végén az ágazati 
és regionális operatív programokba integráltan kell megjeleníteni.  Alapvetően négy 
funkcionális szintje különböztethető meg a fejlesztési programoknak:  

− Innovációs funkciók 

− Gazdaságfejlesztési, gazdaság-szervező funkciók 

− Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók 
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− Városfejlesztési funkciók, melyeknek célja a vonzóbb befektetési környezet 
kialakítása  

A fejlesztési pólusok elemei között az innovációs funkciók központi szerepet 
játszanak, az egyéb funkcióknak e szerepkört kell erősíteni. A pólusok projektjei a 
nagyvárosokban található kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények profitorientált 
vállalkozásokkal való együttműködését hivatottak erősíteni. 

 

A Budapesti Fejlesztési Pólus (BFP) stratégiai koncepció a közép-magyarországi 
régiófejlesztési, a budapesti városfejlesztési, illetve a Budapesti agglomeráció 
fejlesztési programjaihoz szervesen kapcsolódik, de ezekhez képest új dimenziót nyit  a 
város-és régió fejlesztésben. Azért beszélhetünk új dimenzióról, mert a BFP 
koncepció kifejezetten gazdaságfejlesztési program, ugyanakkor nem fogja át az 
egész gazdaságot, hanem a tudásgazdaságot emeli ki, és annak erősítésére koncentrál. 
A BFP közvetlen fejlesztési térsége a Budapesti agglomeráció, hozzátéve, hogy a 
tudásgazdaság jórészt a főváros Duna menti térségeiben összpontosul. Az intenzív 
pólus fejlesztés természetesen nem csak az egész régió, hanem az ország  fejlődésére 
is kihatással lesz, azáltal, hogy a regionális tudásközpontok kapcsolatban állnak 
egymással, együttműködésre törekszenek.  

A BFP irányelvei: 

− A BFP az innováció-vezérelt gazdaságfejlesztésre, a tudásgazdaság 
fejlesztésére koncentrál; 

− Legfőbb célja a tudásgazdaság szereplői közötti kooperáció ösztönzése, 
annak érdekében, hogy a gazdaság minél több innovatív terméket hozzon 
létre; 

− A fejlesztés térsége a Budapesti agglomeráció. 

A jelenlegi dokumentum a BFP negyedik verziója. A több változat kidolgozására 
azért volt szükség, mert az idő rövidsége miatt a kutatási és program alkotási fázisok 
összecsúsztak, így bár a koncepció logikai vonalvezetése nem változott a különböző 
munkaverziókban, a visszacsatolás hiánya miatt egyes kérdésekben ellentmondások 
jelentek meg. Másrészt, az új ideák a tervkészítés folyamán „pörögték ki magukat”, a 
konzorciumon belüli és más fórumok közötti rendszeres véleménycserében, vitákban  
derült ki, hogy mely program célokra nincs igazán fogadó készség, illetve, hol esnek 
egybe, ismétlődnek a hasonló ötletekre, célokra épülő programok.  

Mindezen túl, a korábbi verziókból több szükséges terv-elem hiányzott, amelyeket 
most igyekszünk pótolni.  

A Budapest Fejlesztési Pólus programot operatív projektirányító munkacsoport, egy 
konzorcium dolgozta ki, amelynek szervezése 2006 elején kezdődött. A 
konzorciumban meghatározó szerepet kapott a MTA Regionális Kutatások 
Központjának Budapesti Osztálya, valamint a Városkutatás Kft.  

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. decemberi közgyűlésén fogadta el a 
fejlesztési pólus program befogadását és költségvetési támogatását.  



 5 

2. Jövőkép 

A BFP stratégiai koncepció jövőképében megjelenő elemek: 

− A Budapesti agglomerációban erős, integrált gazdaság működik, amelyben 
már egyre kevesebb problémát okoz a dualitás (a külföldi és a hazai tulajdonú 
vállalatok között jelentősen csökken a tőke ellátottságból, műszaki 
fejlettségből, méretnagyságból fakadó kapacitásbeli különbség). 
Csúcstechnológiai iparában fontos szerepe lesz a gyógyszeriparnak, a 
gépiparnak, a környezetiparnak, valamint a távközlésnek, a médiának és az  
információs-és kommunikációs technológiának. Budapest tudásgazdaságában 
a hozzáadott értéket nem a fizikai tőke hozza létre elsősorban, hanem a tudás 
(a szellemi tőke). A tudásgazdaságban magas a jövedelmi színvonal, 
gyorsabban növekszik a termelékenység, nagyobb részarányt tesznek ki a 
csúcstechnológiai ágazatok. 

− A BFP stratégiai koncepció feltételezi a gazdaság komplexitásának, a több 
tudományterületre kiterjedő kutatás-fejlesztési tevékenységnek, valamint a 
felsőfokú oktatás összetettségének fennmaradását. A gazdaság húzóágazatai, a 
felsőfokú oktatás és a kutatás-fejlesztés hatékony együttműködése fejlődik ki, 
függetlenül a tudásgazdasági szereplők külföldi vagy hazai eredetére. 

− Budapest, a Budapesti agglomeráció tudásvárossá, intelligens várossá fejlődik. 
Kiépül az információs közművek – a személyi számítógépek és a 
kommunikációs hálózatok – integrált rendszere, amelyek szolgáltatásokat 
nyújtanak a lakosságnak, a vállalatoknak és az intézményeknek. Az intelligens 
város információs hálózata helyi nyilvánosságot teremt és lehetőséget nyújt a 
visszacsatolásra. 

− Budapest, a Budapesti agglomeráció be fogja tölteni hazai feladatait: „kapu” 
lesz a külföldi innovációk fogadásában és „híd” a hazai központok felé történő 
továbbításában. A kapuvárosi funkció magában foglalja a külföldi működő 
tőke országba, régióba érkezésének módjait, a tőke-információ-áru-munkaerő 
cserefolyamatok irányításában betöltött szerepét, valamint az áru áramlás 
megszervezésének (azaz a logisztikának) új formáit. A kapuváros és a híd-
szerep szorosan összekapcsolódik, a nagyváros regionális súlya 
vonzáskörzetének kiterjedtségétől függ. A híd-szerep feltételezi, hogy a város 
az erőforrásokat kívülről gyűjti, fogadja, és annak pozitív fejlesztő hatásait a 
tág környezete felé továbbítja. A nagyváros híd-szerepe kihat az ország más 
területeinek fejlődésére, a határokon átnyúló együttműködésekre. 

− A Budapesti agglomeráció az Európai Unió tudásgazdaságának fontos 
nemzetközi központjává válik, ezzel is erősítve szerepét az európai 
nagyvárosok hálózatában. 

Alappillérek és szereplők 

− a tudásgazdaság háromszögének – a felsőfokú oktatásnak, a kutatás-
fejlesztésnek, valamint a gazdaság húzóágazatainak, vállalatainak – 
intézményei, szereplői.  

− A tudásgazdaságnak nem résztvevője, de igen fontos szervezője a központi és 
a helyi kormányzat. Szerepük különösen felértékelődik abban a tervezési, 
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fejlesztési szakaszban, amely a tudás-klaszter létrehozását, a tudásgazdaság 
szereplői közötti erőviszonyok kiegyenlítését, valamint közöttük a kooperáció 
megteremtését célozza.  
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3. A Budapesti Fejlesztési Pólus stratégiai koncepció céljai 
2007 és 2013 között 

3.1 A BFP stratégia kettős célja 

− A gazdasági innovativitás erősítése 

• Versenyképes gazdaságot kell kialakítani;  

• A csúcstechnológiai ágazatok részarányát növelni szükséges: a 
biotechnológia kutatás-fejlesztéshez, és az új technikai vívmányok 
felhasználásához kapcsolódik a gyógyszeripar, valamint a 
környezetipar néhány ágazata. Az információs-és kommunikációs 
technológia a távközlés, a média, az elektronika, a gépipar fejlődéséhez 
járul hozzá. Mindez azt is jelenti, hogy a  nagyvárosi agglomeráció 
gazdaságában jelentős marad – bár folyamatosan csökkenő mértékben 
– a feldolgozóipar. 

• A tudásgazdaságban a gazdaság húzóágazatai (a csúcstechnológiai 
ipar), a kutatás-fejlesztés (információs-és kommunikációs technológia, 
valamint a biotechnológia) és a felsőfokú oktatás „tudás háromszöge” 
lesz a gazdaság motorja.  

− Régió- és városfejlesztés 

• Intelligens várossá fejlesztés; A pólusfejlesztési stratégia szorosan 
illeszkedik a Közép-magyarországi régió és a Budapesti agglomeráció, 
valamint a Budapest Városfejlesztési Koncepció (és annak középtávú 
tervéhez, a Podmaniczky Programhoz) fejlesztési programjaihoz. A 
tudásgazdaság kibontakozásához és integrálódásához meghatározó 
feltétel a komfortos, jól felszerelt városi környezet. 

• A Budapesti agglomeráció betölti a „kapu” és a „híd” szerepeket; 
(közlekedés és szállítás, logisztika, a távközlés fejlesztése). 
Feltételezzük, hogy a BFP program megvalósulása esetén a fejlesztés 
eredményeiből jelentős mértékben profitál a Közép-magyarországi 
régió, és még inkább az egész ország. 

• Budapest az Európai Unió tudásgazdaságának nemzetközi központjává 
válik (felvetődött már az Európai Technológiai Intézet budapesti 
alapítása; egyre nagyobb számban települnek a külföldi nagyvállalatok 
K+F intézményei Budapestre; a tudásgazdaság intézményeinek – a 
vállalatok, egyetemek és kutatóhelyek – bekapcsolódása a nemzetközi 
vérkeringésbe). Ennek révén van esély Budapest központi 
szerepkörének erősítésére az európai metropoliszok hálózatában, a 
kelet-közép-európai térségben.  

• Az Info Média és Technopólus, az intelligens várossá fejlesztés egyik 
eszközévé kell, hogy váljon, mely valós, gazdasági igényekre épülő, 
keresletvezérelt alapon, szoros partnerségben a vállalkozásokkal, és a 
támogatásközvetítő és fejlesztési finanszírozó pénzügyi regionális 
szervezetekkel, a régió stratégiai húzóágazatainak (tudásalapú, 
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innovációra épülő versenyágazatok: ICT, multimédia,) fejlődését 
mozdítja elő. 

 

De a BFP programnak nem közvetlen célja: 

− a BFP nem átfogó gazdaságfejlesztési program, annak csak része (segíti a 
gazdasági növekedést és a modernizációt); 

− nem átfogó városfejlesztési program (segíti a hatékonyság javulását és a 
nagyvárosi-agglomerációs integrációt); 

− segíti az ország internacionalizálódását, ugyanakkor nem várható el e 
programtól, hogy közvetlen hatást gyakoroljon a Közép-magyarországi 
térségre, az agglomeráción kívüli területek fejlődésére; 

− Nem áll a figyelem középpontjában a munkahelyteremtés, annál inkább a 
munkaerőpiac kereslet-kínálati struktúrájának javítása; 

− Nem tartozik a fő célok közé új intézmények vonzása a térségbe 
(természetesen, nem kizárt), a tudásgazdaság teljes palettája megtalálható itt.  

− Nem áll a BFP középpontjában a városi infrastruktúra fejlesztés, elsősorban a 
projektek megvalósulásához közvetlenül szükséges fejlesztéseket tartalmazza. 

 

3.2 A célok elérése érdekében felhasznált eszközök 

− A BFP stratégiai koncepció feltételezi a gazdaság komplexitásának, a több 
tudományterületre kiterjedő kutatás-fejlesztési tevékenységnek, valamint a 
felsőfokú oktatás összetettségének fennmaradását.  

− A BFP a gazdaság húzóerőinek és a K+F intézményeinek integrálásán alapuló 
stratégia. A hangsúly a már meglévő intézmények minőségi fejlesztésére 
helyeződik, amely együtt jár a gazdaság szerkezetváltozásával, és új, innovatív 
munkahelyek létrehozásával is. A kooperáció megsokszorozza a 
tudásgazdaság teljesítményét, innovativitását, a gazdaságot versenyképesebbé 
teszi.  

− A Pólus program megvalósítása során mindvégig figyelembe kell venni a 
vállalkozások érdekeltségét, amely összességében a pólusok hosszú távú 
fenntarthatóságát, ezáltal pedig a versenyképesség növekedését teszi lehetővé.  

− Fejlesztés–beruházás: a projektek végrehajtásához szükséges humán erőforrás 
és infrastrukturális fejlesztés.  

 

A Budapesti Fejlesztési Pólus stratégia alapvető eszköze a tudásgazdaság 
szereplői közötti együttműködés ösztönzése. 
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3.3 Feltételek 

A BFP kulcsszereplői - kezdeményezői 

A tudásgazdaság szereplőiről van szó elsősorban. A programban részt vállalnak a 
Budapesti agglomeráció egyetemei: a BME, az ELTE, a Corvinus Egyetem, a 
Semmelweis Egyetem, a Közép-Európai Egyetem, a piliscsabai székhelyű Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és a gödöllői Szent István Egyetem. A kutató-fejlesztő 
kapacitást elsősorban az egyetemi intézmények, valamint a MTA kutatóbázisa 
nyújtja. A vállalati szférát elsősorban a hazai és külföldi informatikai vállalatok 
képviselik.  

A Fővárosi Önkormányzat nem része a tudásgazdaságnak, de rendkívül fontos 
szerepet tölt be a BFP szervezésében, koordinálásában. 

A szereplők közötti erőviszonyok kiegyenlítése 

A tudásalapú gazdaság kialakításában az ipar – egyetem közötti interakciók még 
mindig csak korlátozottan vesznek részt. A szférák közötti kapcsolat főleg személyi 
szintű, az intézmények közötti együttműködés ritka. Az egyetemek és a vállalkozások 
érdekei nehezen közelednek egymáshoz. Az alkalmazott kutatással foglalkozó 
intézetek a KKV szférával alig állnak kapcsolatban, nagy részük csak külföldi 
megrendelésre dolgozik, illetve a hazai nagyvállalatok számára végez kutatásokat. A 
vállalkozói szféra K+F ráfordításában meghatározó szerepet töltenek be a 
multinacionális vállalatok, és néhány hazai nagyvállalat. Ezek többnyire saját 
kutatóbázist építenek ki Magyarországon, vagy külföldön, nem keresik a hazai 
egyetemi K+F intézményekkel az együttműködés lehetőségeit. A kis-és 
középvállalatok nem elég innovatívak, nincs elegendő tőkéjük arra, hogy K+F 
tevékenységet finanszírozzanak. Valamivel nyitottabbak az egyetemekkel való 
együttműködésre.  

Összességben elmondható, hogy a külföldi és hazai nagyvállalatok „már” nem 
keresik a hazai K+F intézményekkel az együttműködést, a kis-és középvállalati 
kör pedig „még” nem képes erre. A szereplők eltérő együttműködési készsége 
jobbára az erőviszonyaikban mutatkozó különbségekre vezethető vissza. Tehát 
az egyetemeket, a magyar kutatóbázist „helyzetbe kell hozni” (például azzal, 
hogy kezdeményező szerepüket elismeri a terület-és gazdaságfejlesztés), a KKV 
számára meg kell találni a K+F igénybevételének lehetőségeit. 

 

Fenntarthatóság 

A szereplők közötti együttműködés olyan intézményrendszerét, mechanizmusát kell 
kiépíteni, amelynek segítségével erős, integrált tudásgazdaság jön létre és hosszú 
távon lesz működőképes. Az egyetem-ipar kapcsolatai intenzívebbé válnak, az 
innovatív termékek számának növekedésével igazolva a sikeres kooperációt. De nem 
csak a gazdaság innovatívitásában jelenik meg a kooperáció eredménye, hanem a K+F 
eredményei is a lehető leggyorsabban válnak az egyetemi tananyag részévé (oktatási 
visszacsatolás).  
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4. Stratégiai koncepció 

Fejlesztési keretek  

A budapesti tudásgazdaság összetettsége megköveteli, hogy a BFP stratégiát két 
szinten közelítsük meg: horizontális és vertikális programokat dolgozzunk ki. A 
horizontális programok céljai közé tartozik az erőforrás koncentráció, a szervezeti 
hatékonyság, a strukturális harmónia erősítése és a technológiai és más jellegű 
szolgáltatások transzferének megteremtése.  

A vertikális programok tudományterületenként, ágazatonként szerveződnek. A 
horizontális és vertikális programok mátrix-szerűen kapcsolódnak egymáshoz, ami 
többnyire azt jelenti, hogy a horizontális programok „kiszolgálják” a speciális 
vertikális programokat (például, valamennyi vertikális program alapvető eszköze az 
információs – és kommunikációs technológia; a speciális munkaerő-monitoring a 
tudásbázis valamennyi intézményének fontos információkat nyújt; a Duna-
technopolisz városfejlesztés a tere a tudásbázisnak). 

 

A Budapesti Fejlesztési Pólus keretében az alábbi horizontális és vertikális 
programokat tartjuk megvalósíthatónak: 

 

Horizontális programok:  

− klaszter szerveződés 

− technológia-transzfer 

− tudás-munkaerőpiaci monitoring 

− intelligens város 

− technopolisz városfejlesztés 

 

Vertikális programok: 

− ICT pólus 

− Medipólus 

− Ökopólus 

 

Az egyes programok részletes bemutatását a következő fejezet tartalmazza. 

Tevékenységi területek 

A fejlesztési pólus program tevékenységi területeit az egyes program–keretekbe 
illeszkedő projektek jelölik ki. 
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4.1 A Budapest Fejlesztési Pólus programjainak felépítése 

4.1.1 Horizontális programok 

Klaszter szerveződések elősegítése 

Cél: 

A már megalakult öt budapesti és agglomerációs egyetem összefogásával létrejött 
Budapest INNOPOLISZ, illetve más technológiai parkok (Infopark, Graphisoft, 
Gázgyár, Talentis terv, stb.) révén megteremteni a regionális együttműködések 
alapvető keretéül szolgáló intézményeket, szerveződéseket. 

Háttér 

A globális versenyben a gazdasági szereplők nem egymástól elszigetelten működnek, 
hanem különböző módon együttműködnek. A vállalatok és iparágak, a nagy és 
kisvállalatok között együttműködésen alapuló, kereslet-orientált szerveződések, 
kommunikációs hálózatok jönnek létre, tudományos parkokban a helyi 
nagyvállalatok, spin-off cégek és az egyetemek, K+F intézmények részvételével. A 
földrajzilag koncentráltan összekapcsolódó, egymással versenyző és kooperáló 
vállalatok, iparágak, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális intézmények 
(oktatás, szakképzés, kutatás), a vállalkozói szövetségek szervezeteinek innovatív 
kapcsolatrendszerei alkotják a regionális klasztereket.  

A nemzeti, illetve regionális fejlesztési programokban megjelentek az olyan 
intézményesült tudásközösségek, melyek a tudományos együttműködésre, a 
tudományos eredményeket hasznosító vállalkozások alakulására és fejlődésére 
alapozódnak. A tudományos/technológiai park egy körülhatárolt földrajzi területen 
megvalósuló, csúcstechnológiára épülő iparfejlesztés alapvető típusa, ahol irodák, 
kutatóintézetek, laboratóriumok, vállalatok modern épületei koncentrálódnak, 
színvonalas környezetben. A tudományos/technológiai parkokban a kollektív tanulási 
folyamatot mesterségesen, külső erőforrások bevonásával lehet létrehozni és 
felgyorsítani, így e parkok az innovatív környezet kialakulásának fontos elemei.  

Budapesten és térségében már az 1990-es évek közepétől kezdődően hoztak létre 
tudományos/technológiai parkokat, azonban ezek mindeddig nem működnek valódi 
tudományos parkokként, elsősorban a K+F szférával való együttműködések szintje 
alacsony. A létrejött parkok hasonló profillal rendelkeznek (IT ágazatok túlsúlya), 
azonban egymásnak versenytársai, kooperatív kapcsolatok köztük nincsenek.  

Budapest Innopolisz 

A társulás célja egy nyitott hálózat életre hívása, amely segíti a fővárost a 
tudásközpontú, innovatív arculatának kidolgozásában. A szerveződés jelenlegi és 
jövőbeni tagintézményei teljes potenciáljukkal részt kívánnak venni Budapest, az EU 
2007-2013 közötti tervezési időszakra vonatkozó stratégiai dokumentumainak 
előkészítésében, az innováció és humánerőforrás fejlesztésében érintett programok, 
projektek kidolgozásában.  
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Feladatai között szerepel többek között az egyetemek és az MTA szervezett 
együttműködési kereteinek kidolgozása (az MTA részvétele az egyetemi oktatásban, 
doktorandusz képzésben, egyetemek bekapcsolódása az Akadémia K+F 
tevékenységébe, vendégkutatói rendszer kialakítása, stb.), nagyobb számú külföldi 
diák fogadása, az idegen nyelvű oktatás bővítése, program kidolgozása a külföldön 
működő jeles magyar kutatók és oktatók hazahívására, illetve neves külföldi tudósok 
vendégprofesszori meghívására. 

Technológiai – tudományos parkok létrehozása, funkcióik kiteljesítése 

A program célja a technológiai parkok hálózatosodásának, növekvő kooperációjának 
elősegítése, amely így egyértelműen a hatékonyságuk növekedéséhez vezet. A már 
létező „park-kezdeményeket” valódi tudományos/technológiai parkká kell fejleszteni, 
valamint a profilban egymást kiegészítő parkok rivalizálása helyett a kooperációjukat 
kell ösztönözni. 

Infopark 

A dél-budai Duna-parton, 7 hektáros területen jött létre Kelet-Közép-Európa első 
tudományos és technológiai parkja, az Informatikai és Technológiai Innovációs Park 
(Infopark). 

Az Infopark koncepcióját kormányhatározatban alkották meg, s vállalkozói alapon, 
PPP-konstrukcióban, állami tulajdonú részvénytársaságként hoztak létre a két 
szomszédos felsőoktatási intézmény (BME, ELTE) közreműködésével.  

Az Infopark jelenleg inkább irodaparkként működik, és egyelőre nem képes betölteni 
az intermediátor szerepet, a tudásgazdaság szereplői között alig alakult ki 
együttműködés. Az egyetemek tőkeereje, súlya a döntéshozásban, a tevékenység 
meghatározásában szerény. A kooperáció javítására hozták létre az egyetemekkel 
intenzíven együttműködő Tudáspart Alapítványt. Innovatív miliő még nem jött létre, 
bár a szolgáltatások folyamatosan kiépülnek, betelepülnek, de a vállalatok közötti 
kapcsolatok minimálisak. 

Graphisoft Park 

A Graphisoft Park Észak-Budán teljes mértékben magánberuházásként, közvetlen 
egyetemi közelség nélkül jött létre 7 hektáros barnamezős területen. Már közel húsz 
bérlője van, köztük olyan multinacionális cégek, mint a Microsoft és a Canon 
magyarországi leányvállalatai. A Graphisoft Park azonban kevéssé integrálódik a 
hazai gazdaságba, sokkal inkább nemzetközi tevékenysége számottevő, helyi 
beágyazódása alacsony fokú. A Park azonos profilú cégei között szakmai 
együttműködés alig alakult ki. A hazai egyetemekkel való együttműködések is 
korlátozottak. Ahhoz, hogy a Graphisoft park valódi technológiai parkká váljon, az 
egyetemekkel, a tudásbázissal való fokozottabb együttműködést kellene erősíteni.  

Gázgyár 

Az egykori Óbudai Gázgyár, mint a fővárosi barnamezős átmeneti zóna része, olyan 
megújuló iparterület, amely az eredeti tevékenység megszűnésével funkcióváltáson 
megy keresztül. A Gázgyár és környéke a Főváros egyik utolsó, saját tulajdonban lévő 
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egybefüggő fejlesztési területe, amellyel kapcsolatban a kitűzött cél az, hogy a Duna 
mentén, hangsúlyosan zöld jellegű, ugyanakkor sokfunkciós, élő városias területté 
váljon. A jelenleg meghatározott, lehetséges fejlesztési irányok egy kulturális- és 
fesztiválparkot, illetve K+F tevékenységre épülő „technopolisz” városrészt 
vizionálnak. Ez utóbbi fejlesztési irány egy irodapark dominanciájú fejlesztés, amely 
zöldterületbe ágyazva, a tágabb térség felé is megnyitott sport-szabadidős, 
konferencia, képzési-oktatási funkciókkal kiegészülve a Fővárosnak a 21. századi 
tudásipari központ karakterét megalapozó zászlóshajója kíván lenni. A 
„Technopolisz” fejlesztés irodaparki karakterrel építené be a Duna-parti területsávot 
integrálva az egykori igazgatási épületeket és a műemlék-együttes területének egy 
részét is. A fejlesztési pólus által kitűzött stratégiai célt ugyanakkor csak akkor lehet 
elérni, ha a Gázgyár területén nem csupán egy elszigetelt irodakomplexum jön létre, 
hanem a budapesti tudásgazdaság integráns részét képező, a hasonló technológiai 
parkokkal, illetve a kutatói bázissal szoros szimbiózisban élő tudáscentrum. 

Talentis 

A Talentis egy nagytérségi innovációs és tudásközpont terve, mely a Zsámbéki-
medencében jön létre 55 hektáron, zöldmezős fejlesztés eredményeképpen. Az 
ingatlanpiaci műveletek megkezdődtek, s 2005-ben elindult az első fejlesztési projekt 
Herceghalmon. A Talentisnek nagy problémája az egyetemi kapcsolatok hiánya. 
Hiányoznak a fizikai kapcsolatok a már meglévő technológiai parkokkal, s jobban 
érződik a verseny, mint a kooperáció a budapesti konkurensekkel, például az 
Infoparkkal. 

 

Innopolisz Consulting (IC) 

Cél 

A szervezet célja, hogy a tudásgazdaság szereplőinek nyújtson hatékony és 
nélkülözhetetlen szolgáltatásokat. A szervezet a Tudapest kezdeményezés keretében, 
feladatainak intézményesítésére jön létre, továbbá célja az Innopolisz együttműködés 
jogi személyiségként való megjelenése is. Alapvető feladata a tagok számára nyújtott 
tanácsadás, projektmenedzsment, illetve egyéb szolgáltatások biztosítása.  

Háttér 

Az elmúlt időszakban jelentős változások következtek be, amelyek a hazai kutatás-
fejlesztés finanszírozásának és jogi kereteinek átalakulását eredményezték (Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alap, Innovációs Törvény, Szellemi Tulajdonkezelési 
Szabályzat). Ugyanakkor az egyetemek továbbra is jelentős hátrányban vannak a 
kutatási eredményeik hasznosításában: nem tudnak megfelelő forrást biztosítani a 
szabadalmaztatás magas költségeire, hiányzik az a szakértői csapat, amely elég 
felkészült a vállalatokkal történő tárgyalásokhoz.  

Az Innopolisz Consulting (IC) a várhatóan úgy jön létre, hogy az egyetemek saját 
technológia-transzfer szervezetei továbbra is fennállnak, ugyanakkor a két 
szervezettípus közötti munkamegosztás teljes körű. Ezt a budapesti tudásgazdaság 
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komplexitása indokolja, azaz a technológia transzfer intézmények hálózati jellegű 
együttműködésére van szükség.  

A szervezet működésének alapvelvei 

A szervezet létrehozásakor alapvető szempont, hogy az ne vonjon el már meglévő 
forrásokat az alapítói elől, sőt, tevékenységén keresztül tudjon pótlólagos forrásokat is 
felkutatni.  

A kezdeményezés számára biztosítani kell az eredményes működéshez szükséges 
feltételeket és időt. Ez utóbbi szükségessé teszi egy kb. 3 éves türelmi idő 
alkalmazását.  

Szervezeti struktúra és döntéshozatal 

Az Innopolisz Consulting kft formában jön létre. Egy lehetséges megoldás, hogy a  
tulajdonosok közvetlenül, illetve technológiai transzfer irodáikon, cégeiken keresztül 
kapcsolódhatnának a létrejövő új kft-hez. 

A szervezet hatékony működése az általánosnál flexibilisebb, gyorsabb 
döntéshozatalt, és az ezt megvalósítani képes hatékony menedzsmentet igényel. A 
szervezet irányítását egy három szereplős struktúra láthatja el a legjobban. Ennek 
része a közreműködő intézmények képviselőiből létrehozott igazgatótanács, az egész 
szervezet működését figyelemmel kísérő felügyelő-bizottság, illetve a szakmai 
koncepcióalkotásban kitüntetett szereppel bíró szakmai tanácsadó testület.  

Ez a szervezeti struktúra egyben lehetővé teszi az irányító és az operatív szintek 
szétválasztását is. További jellegzetessége lehet a szervezet működésének a 
funkcionális- és projektszemléletű irányítás egyidejű megvalósulása. Ez a 
leghatékonyabban a mátrix struktúra szerint valósítható meg.   

Tevékenységek 

Az Innopolisz Consulting az alábbi tevékenységi köröket láthatná el: 

− technológia-transzfer, innováció, a K+F promóciója 
− a szellemi tulajdon védelme 

• iparjogvédelem 
• szabadalmi információ kutatása 
• iparjogvédelmi hatósági és bírósági eljárásokban adminisztratív 

és/vagy szakmai részvétel 
• szellemi vagyon értékesítése, árkalkuláció 
• jogvédelem, jogérvényesítés 
• versenyjogi eljárások 
• domain-nevekkel kapcsolatos eljárások 

− marketing piackutatás, promóció 
• pl. kiállításokon, technológiatranszfer börzéken való részvétel, 

adatbázisokba való bekerülés elősegítése, ezek figyelemmel kísérése 
• kommunikációs és sajtó feladatok 

− pályázás és projektmenedzselés 
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• pl. pályázatfigyelés felhívások közzététele, pályázatok elkészítése, az 
benyújtáshoz szükséges adminisztráció elvégzése 

• fund-raising 
− tanácsadás, konzultáció  

• a gazdasági környezet monitorozása az oktatók, kutatók, hallgatók 
számára 

• jogi-pénzügyi tanácsadás 
• piackutatás 

− vállalatalapítás (spin off) 
− partnerkeresés 
− képviseleti tevékenység, lobbitevékenység 
− kapcsolattartás állami, szakmai, társadalmi szervezetekkel 
− akadémiai szolgáltatások (konferenciaszervezés, kutatók meghívása, külföldi 

diákok szervezése) 
 

Regionális tudás-munkaerőpiaci monitoring 

Cél 

A fejlesztési pólus által definiált tudásbázis működéséhez elengedhetetlen a 
felsőoktatás vonatkozó területeinek kimeneti, illetve a munkaerőpiac bemeneti oldala 
közötti összhang megteremtése. Ennek érdekében egy olyan tudás-munkaerőpiaci 
monitoring rendszer bevezetése szükséges, amely folyamatosan és teljes körűen képes 
vizsgálni és előjelezni a keresleti és kínálati oldal változásait, és elvégezni a 
szükséges stratégiai tervezést.  

Háttér 

Az emberi erőforrások, a tudástőke szerepe az elmúlt évtizedekben fokozatosan nőtt 
az értékteremtő folyamatokban. Magyarországon – és szerte a világon – a felsőoktatás 
expanziójával új helyzet jött létre az oktatásban. A felsőoktatásnak egyre inkább meg 
kell felelnie a gazdasági hatékonyság elveinek, azaz itt is érvényesülnie kell a költség-
haszon elvnek. Másrészt felsőoktatás által kibocsátott, „kiképzett” munkaerőnek 
(humán erőforrásnak) nemzetgazdasági és regionális szinten is találkoznia kell a 
munkaerőpiac keresleti oldalával, nemcsak annak volumenében, hanem minőségében 
is. Ennek hiányában könnyen belátható, hogy feleslegesen, rosszul hasznosulnak a 
befektetett eszközök. 

A Pólus területén a versenyképes tudásgazdaság nem valósulhat meg a keresleti 
igényekre válaszoló, képzett humán erőforrás, azaz a magasan kvalifikált 
szakemberek jelenléte nélkül.  
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Intelligens város - Informatikai infrastruktúra fejlesztés 

Cél 

A fejlesztési és versenyképességi pólusoknak eleve feladata, hogy a képzés, a 
fejlesztési kapacitások, és a gazdasági szféra ágazatilag releváns szereplőit 
összekösse. Ennek egyik lehetséges módja olyan felületek kialakítása, ahol e három 
csoport tagjai találkozhatnak, együttműködéseket kezdeményezhetnek. Ez a 
pólusokon belüli hatékony működést segíti, megoldást ad az egymástól jellemzően 
elszigetelt csoportok közös térbe hozására, ahol gyorsabb és közvetlenebb hatással 
lehetnek egymás működésére.  

Az Intelligens város program célja a pólusok horizontális infrastruktúrájának 
kialakítása. A program célja, hogy a térben távol levő, szektoriálisan különböző 
lokalizált kompetenciák, helyben koncentrált tudás és információbankok horizontális 
összekötésével megsokszorozza az ezekből származó fejlődési és versenyképességi 
lehetőségeket. Megvalósításával olyan összekötő-integráló eszköz jön létre, amely a 
párhuzamosan futó vertikális pólusprojektek között átjárókat, transzferlehetőségeket 
képez, elősegítheti az egyes pólusok eredményeinek leszivárgását. Az informatikai 
szegmens különösen kiemelt szerephez jut a fejlesztési pólus megvalósítása során, 
mivel az infokommunikáció eszközeivel a kooperáció minél szélesebb lehetőségeit 
kell kialakítani a nagy távolságra levő partnerek között. 

 

A horizontális IKT infrastruktúra egy kollaboratív teret hoz létre, amelynek váza az 
alábbi területekből tevődik össze:  

- Back-end megoldások 
o „Enabling” technológiák (tárhely, GRID technológia, szerverek, stb.) 
o csoportmunka lehetőségek 
o egyéb háttérszolgáltatások 

- Front-end megoldások 
o terminálok (PC-k, mobil eszközök) 
o terminál applikációk 

- Hálózati-technológiai megoldások 
o WAN, LAN 
o egyéb hálózati értéknövelt szolgáltatások 

 

Az összes pólusprojekt igényeinek kiszolgálására alkalmas rendszer kialakítása és 
integrálása olyan egyedi feladat, amely jól együttműködő és hatékony IKT klasztert 
feltételez 

Háttér 

A high-tech fejlesztési pólusok közös jellemzője, hogy igen erősen építenek az 
informatikai fejlesztésekre. A legtöbb világszínvonalon működő, globális léptékkel 
mérve is nóvumot előállító pólusoknak szinte kivétel nélkül egyedi informatikai 
megoldások adják a hátterét. Legyen bármely szektorról szó, az informatika, az 
adatközlési és feldolgozási eljárások, a vizualizáció olyan integráns elemei a termelési 
láncoknak, amelyek fejlesztése nélkül az ágazat továbblépése is megkérdőjeleződik. 
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Budapest fejlesztési póluskoncepciói mind erősen építenek az informatikai megoldási 
háttérre, az egyes pólusok felépítésében jól azonosíthatóak az informatikai 
vonatkozással bíró elemek. 

A pólusfejlesztési stratégia szorosan illeszkedik a Közép-magyarországi régió és a 
Budapesi agglomeráció, valamint a Budapest Városfejlesztési Koncepció (és annak 
középtávú terve, a Podmaniczky Program) fejlesztési programjaihoz. A tudásgazdaság 
kibontakozásához és integrálódásához meghatározó feltétel a komfortos, jól felszerelt 
városi környezet. Ez olyan előremutató beruházásokon keresztül valósítható meg, 
melyeket elsősorban az internetelérés közművesítése, és az erre épülő  magas 
hozzáadott értékű szolgáltatások nagyfokú integrációja jellemez: közlekedésirányítás 
és járműirányítás, forgalomtervezés, térfigyelés és biztonság, általános online 
ügyintézés, távmunka-felületek létrehozása, és a széleskörű internet-penetrációval 
összefüggő járulékos előnyök.  

 

Duna-Technopolisz 

Cél 

A Duna-Technopolisz mint országos jelentőségű integrált fejlesztési térség jelenik 
meg. Mivel a budapesti tudásgazdaság legfontosabb szereplői a Duna menti sávban 
helyezkednek el, a Fejlesztési Pólus térbeli megjelenésében is e területekre 
fókuszálódik. A program célja a Duna menti városrész egységes fejlesztése annak 
érdekében, hogy betölthesse „technopolisz” funkcióit. Speciális munkahelyeket és 
minőségi életkörülményeket, az elérhetőséget, stb. kell biztosítani fejlett 
infrastruktúrával, városi háttérszolgáltatásokkal. Az alapfeltételen felül egy valóságos 
technopolisz térségnek összességében kell olyan paramétereket, szolgáltatásokat 
biztosítania, amelyek idevonzzák külföldről is az innovációs kapacitást, és képesek is 
megtartani azt. A tudásgazdaság szereplőinek legnagyobb koncentrációja a Dél-
budapesti technopolisz térségben valósulhat meg, de szükséges a Fejlesztési Pólus 
területét a Duna mentén, elsősorban észak felé kitágítani.  

Háttér 

A 2005 decemberében elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban a Duna 
mente, a területi tervezési gyakorlatban teljesen új elemként, mint országos 
jelentőségű integrált fejlesztési térség jelenik meg. A Közép-magyarországi régió 
fejlesztési tengelye a Közép-Duna Völgy, mely a Nemzeti Fejlesztési Terv II. KMR 
Operatív Programjában is kiemelt fejlesztési terület. A KMR OP-ban a kiemelt 
fejlesztési témák között a tudásipar fejlesztése ugyancsak nagy hangsúlyt kap. Mivel a 
budapesti tudásgazdaság legfontosabb szereplői a Duna-menti sávban 
koncentrálódnak (Graphisoft Park, MTA és kutatóintézetei, egyetemek, Infopark stb.), 
a Budapesti Fejlesztési Pólus térbeli megjelenésében is a Duna-menti területekre 
koncentrál. E sávban az elkülönülő területek integrálása szükséges. A legnagyobb 
koncentráció a Dél-budapesti technopolisz térségben valósulhat meg, de szükséges a 
Fejlesztési Pólus területét a Duna mentén, elsősorban észak felé kitágítani. 

A Duna-Technopolisz további területi vonatkozásaival foglalkozik a következő 
fejezet 6.1.1. pontja. 
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4.1.2 Vertikális programok 

Információs társadalom technológiai – versenyképességi pólus 

Kezdeményezők 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Central European 
University (CEU), Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Magyar Tudományos 
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet (MTA-SZTAKI), 
Infopark Rt, Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (KMRIÜ), 
Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), eSec (és más szakmai szervezetek) 

Cél 

A program célja a növekedés és a foglalkoztatottság-bővítése a kreatív budapesti 
gazdaság erősítésével. Ez összességében a versenyképesség javulását és a kreatív 
foglalkoztatottak számának növelését eredményezi. A Pólus keretében jön létre a 
budapesti egyetemek, kutatóhelyek és vállalatok tudásbázisára épülő Innovációs 
Tudáspark Hálózat (TPH). A pólus fókuszterületei az informatika, számítástudomány, 
távközlés, infokommunikáció, járműtechnika, közlekedés-automatizálás, 
közlekedésüzem, logisztika valamint egyes alkalmazott társadalomtudományok 
(média szociológia, tömegkommunikáció). Az ITT lényegi vonása a 
multudiszciplináris megközelítés, a tudományágak/iparágak egymásra hatása, a 
határterületi lehetőségek keresése. 

A TPH magja (a legfejlettebb országok példáit követve) egy többségi egyetemi 
alapítású vállalat (Tudáspark Rt.), ami a tudástermelés és tudástranszfer javítására 
szolgál. A Tudáspark Rt. ún. harmadik generációs tudományos-innovációs park.  

Háttér 

A TPH felépítése olyan érdekrendszert képez le, ami maximalizálja a tudásgazdasági 
„háromszög” (oktatás-kutatás-hasznosító vállalatok) lehetőségeit. E háromszög 
szereplői számára olyan intézményi, infrasrukturális, működési és módszertani keretet 
teremt, amiben kölcsönösen előnyösen aknázhatják ki az együttműködés lehetőségeit. 
Biztosítja a vállalkozások és a tudásközpontok felelős piaci szemléletű innovációs 
(hasznosítási érdekeltségű) kapcsolatrendszerét (az ötlettől a kísérleti fejlesztésig). A 
TPH szervezete, infrastruktúrája és know-how-ja hatékonyan javítja a tudományos-
innovációs kapcsolatrendszert és gyakorlatot. Szervezettebbé teszi ennek működését, 
korszerű metodológiát és technikákat nyújt. Ennek fő tevékenységei: forrásszerzés 
(pályázatok, vállalatok), mobilitási szolgáltató iroda, tudástranszfer infrastruktúra 
(adatbázisok, portál, stb.), konferenciák, rendezvények, minőségbiztosítás. 

A TPH a tudástőke növelését és a tudástranszfer folyamatok erősítését oly módon 
valósítja meg, ami az egyes tudásközpontokban nem, vagy nem elég hatékonyan 
oldható meg 

A Pólus keretében javasolt projektek fókuszterületei 

− A 4. generációs távközlési infrastruktúra és annak alkalmazásai, 
tartalomkezelés és szolgáltatás 
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− Információtechnológiaiinformációtechnológiai fejlesztések 
− Tartalomfeldolgozási és kezelési feladatok, újgenerációs tartalomszolgáltatás 
− Felhasználó-központú alkalmazásfejlesztés 
− Nagy számításigényű feladatok  
− Járműelektronika, járműirányítás 
− IT biztonság 

 

Ökopólus 

Kezdeményezők 

Szent István Egyetem (SZIE), Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE), Földművelésügyi Minisztérium (FVM)  

Cél 

Az ÖKOPÓLUS egy új technológia-intenzív innovációs terület, a környezetipar és a 
megújuló erőforrásokkal kapcsolatos technológiai rendszerek tudományos 
megalapozását és térségi fejlesztését irányozza elő. Célkitűzése az érintett 
tudományterületen meglévő kutatási és oktatási potenciál integrálása a régióban és 
ezáltal egy olyan, klaszter-elven működő technológiai, tudományos és innovációs 
központ létrehozása, amely hozzájárul a térség, ill. az egész ország kiegyensúlyozott, 
fenntarthatóság irányába ható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.  

Háttér 

Napjainkban a környezeti problémák felszámolására, valamint megelőzése kiemelt 
cél. A természeti erőforrások, mint megújuló alapanyag nagy lehetőségeket jelent a 
társadalom számára a környezettudatos és energiatakarékos, a meglévő erőforrásokkal 
gazdálkodni tudó életmód kialakításához. A környezetipar új, komplex, 
multidiszciplináris irányzat, amely napjainkban vált stratégiai fontosságúvá. A 
környezetiparba tartozó és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek, ill. az ezeket kutató, 
ezekre épülő tudományos irányzatok rendkívül széleskörűek és önmagukban is 
komplexek. Felhasználó-orientált, kooperatív és multidiszciplináris 
tevékenységcsoportként értelmezhető, amelynek elsődleges feladata a természeti 
erőforrásokkal, illetve a szekunder- és tercier szektorbeli gazdasági tevékenységek 
externáliáival összefüggő jelenségek, törvényszerűségek feltárása, javaslatok 
megfogalmazása. 

A Pólus keretében javasolt projektek 

1. Természeti (TERFEJL) és biológiai (BERFEJL) erőforrások fejlesztése, 
valamint a környezet állapotának megóvása modern technológiai eszközökkel 

2. DEPIK - Demonstrációs Energiapark és Információs Központ – a megújuló 
energiaforrások felhasználásának elterjesztésére 

3. Szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése – ivóvízbázisok védelme 
4. T-RAD Természetes radioaktivitás csökkentése és az életminőség javítása   
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MediPólus 

Kezdeményezők 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 

Cél 

A MediPólus célja a budapesti tudásgazdaság nemzetközi és hazai integrálása, start-
up és spin-off cégek létrejöttének ösztönzése, komplex kutatási projektek kivitelezése, 
a magántőke bevonása, a személyre szabott orvoslás biotechnológiai K+F 
központjának létrehozása, külföldi hallgatók fogadása.  

Háttér 

Az elmúlt néhány évben az élő tudományok és a biotechnológia gazdasági 
felértékelődése és a biotechnológiáknak az információs technológiákkal való 
szinergiája meghatározóvá vált. A lakosság életszínvonalának növelése nem 
képzelhető el magas hozzáadott értéket teremtő munkahelyek létrehozása nélkül. A 
magas képzettséget igénylő iparágak, és a biotechnológia nyilvánvalóan ilyenek, így a 
biotechnológia felé való elmozdulás alapvető érdekünk. Ennek megfelelően az Unió 
2001. óta stratégiai iparágként kezeli a biotechnológiát. Magyarország kitűnő 
adottságokkal rendelkezik e világméretű tendencia kihasználásához, a 
biotechnológiában rejlő lehetőségek kiaknázásához.  

A Pólus keretében megvalósítandó projektek 

1. Szentágothai János Tudásközpont – Tudásközponttal a jövőbe 
2. BIMIP (Bio-Info-Medicinális Innovációs Park)  
3. DDSC (Drug Discovery and Safety Center) - Európai Gyógyszerkutatási és -

biztonsági Központ 
4. Medicampus projekt 
5. OBIK (Orvosbiológia, Innovációs Központ) 
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5. Stratégiai térkép 

RRéégigióófejlesztfejlesztééss

GazdasGazdasáágigi
innovativitinnovativitááss

Erős, integrált, versenyképes tudásgazdaság épül ki, annak 
érdekében, hogy minél több innovatív termék jöjjön létre

Intelligens várossá fejlesztés

A budapesti agglomeráció betölti a „kapu” és „híd” szerepeket

Az EU tudásgazdaságának nemzetközi központjává válik

KooperKooperáácicióó
A kooperáció ösztönzése a tudásgazdaság szereplői (egyetemek, 
kutatóintézetek, gazdaság) között

A megfelelő szereplők azonosítása és „aktiválása”

A szereplők között erőviszonyok kiegyenlítése

1. ICT pólus (Info-Techno-Média)

2. Medipólus 

3. Ökopólus

FejlesztFejlesztééss
A projektek végrehajtásához szükséges humán erőforrás és 
infrastrukturális fejlesztés

A szereplA szereplőőkk
kivkiváálasztlasztáásasa

ErErőőviszonyokviszonyok
kiegyenlkiegyenlííttéésese

FenntarthatFenntarthatóóssáágg
A rendszer fenntarthatóságának intézményi biztosítása (jó
intézményi struktúrák, folyamatos piacorientáltság, oktatási 

visszacsatolás

HorizontHorizontáálislis
programokprogramok

VertikVertikáálislis
programokprogramok

1. Klaszter szerveződés

2. INNOPOLISZ Consulting

3. Regionális tudás-munkaerőpiaci monitoring

4. Informatikai infrastruktúrafejlesztés

5. Duna-technopolisz

ÖÖkoPkoPóóluslus
• a természetes rádioaktivitás csökkentése és az életminőség javítása

• szennyvíztisztító technológiák fejlesztése, ivóbázisok védelme

• természeti és biológiai erőforrások fejlesztése, környezetvédelem

• demonstrációs energiapark

• élelmiszer-biztonság fokozása

InformInformáácicióós ts táársadalom technolrsadalom technolóógigiáái i -- PPóóluslus
• Innovációs Tudáspark Hálózat

• információ technológiai fejlesztések

• tartalomfeldolgozási és kezelési feladatok

• nagy számításigényű feladatok megoldásai

• járműelektronika

• IT biztonsági vonatkozásai

MediPMediPóóluslus
• Bio-Info-Medical Innovation Park (BMINIP) – spin-off cégek, start-up vállalkozások

• DDSC – Európai Gyógyszerkutatási és Biztonsági Központ Projekt

• Orvosképzés – Medicampus projekt

• Szentágothai Tudásközpont – bio-medicinális ipari innovációs park – többfunkciós inkubátor ház

• OBIK – Orvosbiológiai Innovációs Központ
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6. Gazdaságpolitikai háttér 

6.1 A Budapesti Fejlesztési Pólus területe - technopolisz városrész 
kialakítása 

A Budapesti Fejlesztési Pólus, mint a tudásvárosi elemek rendszerének összessége, a 
város mérete és strukturális tagozódása miatt nem pontszerű, egyértelműen 
lokalizálható elemként jelenik meg, hanem több dimenzióban, a város különböző 
térségeiben foglal helyet. A Budapest Fejlesztési Pólus területi vetületeit több szinten 
érdemes vizsgálni. Megállapítható, hogy a pólus nem virtuális kulcsintézményei (a 
gödöllői központi funkciókat leszámítva) alapvetően Budapest déli szegmensében 
helyezkednek el, tágan értelmezve a Duna és kapcsolódó néhány kilométeres sávja, 
valamint a rozsdaövezeti karéj északi zónája által határolt területen. Ebben a 
dinamikusan fejlődő pesti, budai és potenciálisan Csepel-szigeti sávban alakul ki az 
ún. Duna-technopolisz térség, amely területi gyűjtőfogalma Budapest tudásvárosi 
funkcióit hordozó intézményeinek. A Duna-technopolisz térség azonban csak a 
magterületekre nézve definiálható viszonylag egyértelműen. Azok a tágabb értelmű 
kapcsolatok, amelyek a magintézmények és a pólusok partnerintézményei között 
alakulnak ki, már nem lokalizálhatók ilyen egyértelműen, és nem jellemző, hogy a 
városnak csak ezen szegmensében alakulnak ki. Ez utóbbi kapcsolatok jelentős 
regionális kiterjedéssel jellemezhetőek. 

 

6.1.1 Duna-technopolisz 

Budapest déli területein az utóbbi évtizedben spontán módon kezd körvonalazódni 
egy összefüggő technopolisz térség. A Szabadság híd és Lágymányosi híd közötti 
területen mind a budai, mind a pesti oldalon található meg a fővárosi egyetemek 
legtöbbje, amelyek területi koncentrációja - az új egyetemi épületek kialakításával - 
egyre inkább megvalósul. Az egyetemeken felül ez a térség ad otthont a már kialakult 
és tervezés alatt álló technológiai parkoknak is. Az innováció számára szükséges 
háttérfunkciók ugyancsak a területen erősödnek: kultúra és potenciális 
konferenciaközpont a Milleniumi városközpontban, rekreációs lehetőségek a Kopaszi-
gát területén, megújuló lakás és kereskedelmi lehetőségek a Corvin-Szigony és IX. 
kerületi területeken. Itt található Budapest egyetlen összefüggő zöldmezős fejlesztési 
területe a csepeli szigetcsúcson.  

A legnagyobb budapesti egyetemek elmúlt időszakban zajló és a közeljövőben 
várható infrastrukturális fejlesztései hosszú távra is valószínűsítik a legjelentősebb 
szellemi potenciál városhatárokon belül maradását. Ez a szellemi koncentráció pedig 
alapfeltétele egy működőképes technopolisz térségnek.  

Az alapfeltételeken túl a technopolisz térségnek összességében olyan paramétereket, 
szolgáltatásokat kell biztosítania, amelyek idevonzzák külföldről is az innovációs 
kapacitásokat.  
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Innovációs alapfeltételek:  

− egyetemek, kutatóintézetek jelenléte 

− innovatív vállalatok kutatóegységeinek megtelepedése 

− inkubátorházak kialakítása 

− techológiai parkok megjelenése 

 

Elsőrendű kiegészítő feltételek:  

− konferencia lehetőségek biztosítása 

− kiállítási lehetőségek biztosítása 

− kollégium, szálloda funkciók megléte 

 

Másodrendű kiegészítő feltételek: (kis távolságon belül) 

− kiskereskedelem jelenléte 

− színvonalas vendéglátás biztosítása 

− rekreáció, szabadidő eltöltésére alkalmas területek és infrastruktúra kiépülése 

 

Széles körű városi szolgáltatások: 

− sokszínű lakáslehetőségek (lazább és sűrűbb beépítés) biztosítása 

− minőségi zöldfelületi ellátottság   

− széles körű kulturális szolgáltatások jelenléte  

− alapfokú és középfokú oktatási lehetőségek változatos megléte 

 

Mindezeken felül szükséges feltétel a terület külső és belső kapcsolatait biztosító 
magas szintű közlekedési és kommunikációs infrastruktúra. 

 

A térség egyelőre inkább spontán folyamatok, mintsem tudatos, összehangolt 
törekvések eredményeként fejlődik. A spontán folyamatok erősítése közösségi 
források bevonásával, mind infrastrukturális, mind innovációszervező szempontból 
szükséges. Amennyiben a megfelelő intézményi koordináció megvalósul, akkor a dél-
budapesti terület európai léptékben is jelentős technopolisz térséggé válhat, amely 
szoros együttműködésben és munkamegosztásban működik a Közép-magyarországi 
régió tudásközpontjaival, és egységesen képviseli egy metropolisz térség innovációs 
potenciálját. 
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1. ábra 
A dél-budapesti technopolisz térség kapcsolódási pontjai a régióban 

 

 

 

6.1.2 A horizontális programok területi vetületei  

A térben lokalizálható pólusok földrajzi igényeit alapvetően a már meglévő 
adottságaik (egyetemi karok épületei, kialakult kapcsolatrendszereik) alapozták meg, 
a horizontális programok esetében viszont több dimenzió fogalmazható meg, amely 
alapján a területi igények meghatározhatók.  

A horizontális programok területi igénye alapvetően kapcsolódik az általuk érintett 
pólusokhoz, de azokon túlmutatnak földrajzi és funkcionális értelemben is.  

− Az Innopolisz Consulting technológiai-transzfer társaságként jönne létre, és a 
pólusokban érintett mag- és társintézményekre épülne. Vélhetően, jelentős 
külön területi igénye nincs.  

− A Regionális tudás-munkaerőpiaci monitoring országos alapokon nyugvó, 
regionális rendszer keretében tervezett, és az erre vonatkozó javaslatok a 
KMR Regionális Operatív Programjában megjelennek. A rendszer igénye 
jóval túlnyúlik a pólusokon, mind a tematikáját, mind pedig a területi 
megjelenését illetően.   

− Az informatika, mint fejlesztési eszköz horizontális alapokon nyugvó eleme a 
pólusoknak. Fizikai értelemben véve területi vetülete nem nevesíthető, 
azonban virtuális értelemben globális területi igényű. Az informatika és 
távközlés különböző ágai a pólusokon belüli és a pólusok közti kapcsolatok 
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alapvető hordozói, valamint a legfontosabb kapcsolattartó elemek a globalizált 
világ irányába.  

2. ábra 
A pólus központok elhelyezkedése a régióban 

 

 

6.1.3 A specifikus programok területi vetületei 

ICT pólus (információs technológia)   

A pólus magintézménye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amely 
budai Duna parton a Petőfi híd és a Szabadság híd közti területen helyezkedik el, a 
területi igényei is a lágymányosi campus térségében jelentkeznek. A pólusban javasolt 
partnerintézmények elhelyezkedését, székhelyeiket vizsgálva kivehető, hogy nagyobb 
részük a XI. kerületben van jelen, tehát a földrajzi távolság már most sem jelentős a 
magintézmény és a partnerek között.  Pl: 

− ELTE – lágymányosi campus 

− Infopark Rt. – Infopark (Lágymányos) 

− MTA SZTAKI – Kende u., Lágymányosi u. (BME környékén) 

− KMR RIÜ (Regionális Innovációs Ügynökség) – Infopark (Lágymányos), 
valamint  

− partner szervezetek Gödöllőn, Budaörsön. 

− eSec – virtuális rendszer, melynek tagjai egy része szintén XI. kerületi (pl. 
Kürt Rt. – Péterhegyi út)     
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A cégek közti virtuális kapcsolatok azonban feltehetően erősebbek a helyhez 
kötöttség okozta korlátoknál, ugyanakkor a pólusokon belüli jövőbeli 
együttműködésre kedvezően hat a térbeli közelség, például campuson belüli 
megtelepedés.  

 

3. ábra 
A BME, az Infopark és a lágymányosi egyetemi campus elhelyezkedése 

(Forrás: www.bme.hu)  

 

 

A területi igényen túlmenően jelentős szerepe van azoknak az alapvetően 
infrastrukturális beruházásoknak, amelyek a térség fizikai elérhetőségét támogatják. A 
közszféra oldaláról alapvetően fontos a lágymányosi térség feltárása kötöttpályás 
eszközökkel:  

− Szükséges az 1-es villamos átvezetése a Lágymányosi hídon (kapcsolatot 
teremtve ezáltal a pesti oldallal, a metróvonalakkal),  

• Lényeges elem a budai rakparti villamosvonal megépítése a Szent 
Gellért tértől délre, felfűzve a campus területeit és kapcsolatot teremtve 
a körirányú villamosvonalakkal (1-es, 4/6-os, 47/49-es). 
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Medipólus 

A Medipólus különböző projektjei is alapvetően a Duna-technopolisz területén 
helyezkednek el, azonban kevésbé a lágymányosi egyetemi campus területére 
koncentráltan, inkább a technopolisz sáv pesti és budai szélein. A Szentágothai János 
Tudásközpont és a BIMIP tervezett helyszíne a leendő Corvin sétány (Szigony u.) 
térsége, partnerségi hálózata pedig rendkívül szertágazó a területiségét tekintve: 

− Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar - VIII. ker., 
Práter utca 

− MTA - Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet  - VIII. ker, Szigony u. 

− Richter Gedeon Rt. – X. ker, Gyömrői út 

− 3DHistech Fejlesztő Kft – XII. ker, Budapest, Konkoly-Thege M. út, 
referencia laboratórium: Semmelweis Egyetem - VIII. ker, Szentkirályi u. 

− AnaLogic Computers Számítástechnikai Kft – XI. ker, Lágymányosi u. 
(SZTAKI-n belül) 

− Morphologic Számítástechnikai Kft.  –XII. ker, Orbánhegyi út. 

 

A tudásközpont projektirodával rendelkezik a belvárosban, a Molnár utcában.  

A Medicampus projekt még nem rendelkezik kijelölt területtel, de a projektgazdák 
elképzelése szerint a VIII-IX. kerületben érdemes megvalósítani. Ezzel a fejlesztéssel 
tovább erősödik a Medipólus területi koncentrációra való törekvése a Nagykörúton 
túli megújuló városrészekben.  

Az OBIK projekt tervezett helyszíne a XI. ker, Daróczi út és környéke (az ott 
folyamatban lévő beruházásuk miatt), és/vagy a lágymányosi campus területe. 

− A partnerintézmények helyszínei: 

− Országos Gyógyintézeti Központ – XIII. ker, Szabolcs u. 

− ELTE – Lágymányosi campus 

− MTA SZBK Enzimológiai Intézet – XI. ker, Karolina út.  

A projekthelyszín nem eldöntött, a területi igény (alapterületre vonatkozóan) 
meghatározott. Vélhetően a Daróczi u. környékét a térségben már jelen lévő 
partnerintézmények és folyamatban lévő beruházások indokolnák, a lágymányosi 
területet pedig a koncentrált egyetemi és kutatóbázisokból eredő versenyelőnyök.   

Az élelmiszer biztonság fokozására irányuló projekt a Corvinus Egyetem Villányi úti 
campusán alapul, partnerintézményei az alábbiak: 

− Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar - VIII. Vas u.  

− Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet – II. ker, Herman Ottó u. 

A Medipólus területén lévő kulcsintézmények alapvetően a Semmelweis Egyetem 
bázisaira épülnek (Nagyvárad tér, Vas utca), és kapcsolódnak a lágymányosi campus 
területéhez is. A partnerintézetek ezzel szemben a város különböző területein 
szétszórva találhatók. A fizikai kapcsolatok az intézmények közti távolságok miatt 
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nem kedveznek a pólus versenyképességének. Megfontolandó a pólus projektek 
intézményei közti térbeli koncentrálódás elősegítése.  

A belsőbb városrészek területein elhelyezkedő kulcsintézmények (SOTE, BCE) 
elérhetősége alapvetően kedvező, a már kiépült tömegközlekedési gerinchálózatok 
mentén helyezkednek el. Ugyanakkor a lágymányosi területeken való elhelyezkedésre 
való törekvés infrastrukturális oldalról – az elérhetőséget javítandó – további 
fejlesztéseket igényel  

 

Ökopólus 

Az Ökopólus pontos területi igényei ma még kevéssé ismertek. A gödöllői bázis révén 
adódik, hogy bizonyos környezetgazdálkodási projekteknek a térségben célszerű 
helyet kapniuk. Ugyanakkor a Budapesti Fejlesztési Pólus területi koncentrációjának 
megteremtése, és ezáltal az európai és globális szinten mérhető versenyképesség 
növelése érdekében javasolt, hogy a Duna-technopolisz területe képes legyen 
befogadni ezen projekteket, vagy egy részüket. A Medipólus intézmények pesti oldali 
(VIII. kerületi) koncentrációja és a Technopólus budai, lágymányosi területein való 
csoportosulása mellett meggondolandó a még stabil területi igénnyel nem rendelkező 
Ökopólus projektek észak-csepeli területekre való vonzása (pl. DEPIK, szennyvíz 
projekt, T-rad). Az elhelyezés indokoltságát erősíti a fővárosi közműcégekkel, 
elsősorban az FCSM-mel való partnerségi kapcsolat, amely ugyanezen területen az 
épülő Központi Szennyvíztisztító révén is érintett.   

 

A pólusok területi igényei - összegzés 

 

A Duna-technopolisz térség magintézményei a lágymányosi campus területén, a 
VIII. kerület átalakuló részeiben, a leendő Corvin sétány térségében és Gödöllőn 
helyezkednek el. Önmagukban ezek a közszféra által fenntartott, illetve 
létesítendő magintézmények vélhetően nem kínálnak megfelelő fejlődési 
potenciált valóban versenyképes, európai szinten is mérhető jelentőségű 
projektek számára. Olyan kiegészítő beruházásokra van szükség, amelyek a 
térség vonzerejét, tudásvárosi szerepkörét erősítik, és a pólusok területén 
megfelelő életkörülményeket nyújtanak. A pólus projektek területi elképzelései 
jelenleg jórészt a közösségi feladatokra koncentrálnak, azaz a konkrét pólushoz 
kötődő kutatási és oktatási igényeknek megfelelő infrastruktúrát jelzik. Nem 
szabad megfeledkezni ugyanakkor azokról a kiegészítő funkciókról, amelyek a 
Duna-technopolisz térség számára megfelelő lakó, iroda, kereskedelmi-
szolgáltató, kulturális és rekreációs lehetőségeket biztosítanak. A már 
megkezdődött beruházások (pl. Kopaszi-gát, Duna-city, ferencvárosi Duna part 
térsége) ezen funkciók egy részét biztosan megteremtik, noha a városfejlesztés 
ezen elemei között funkcionális összhang és koordináltság aligha fedezhető fel. 
Törekedni kell arra, hogy a magántőke révén olyan egyéb funkciók is 
megjelenjenek (pl. konferenciaközpont), amelyek a tudásvárosi (pólus) 
elemekhez megfelelő háttér infrastruktúrát jelentenek.  
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6.2 Helyzetelemzés 

6.2.1 Gazdaság 

Budapest és agglomerációjának gazdasága kiemelkedő s egyre növekvő súlyú az 
országban; 2003-ban az ország GDP-jének 41%-a származott a budapesti 
metropoliszból, további 4% a régió agglomeráción kívüli településeiből. A gazdaság 
fejlettségét tükrözi, hogy a GDP egy főre jutó értéke Budapesten kétszerese az 
országos átlagnak. A főváros gazdaságában a tercier ágazatok dominálnak 
(kereskedelem, szállítás-raktározás, távközlés, közigazgatás, gazdasági 
szolgáltatások), de a jelentős dezindusztrializáció ellenére a feldolgozóipar 
részesedése jelentős maradt (Budapesten működött 2002-ben az ország 
feldolgozóiparának 23,7%-a, a pénzügyi tevékenységből 62,6%-kal részesedett, s 
40% felett volt a kereskedelem, a szállítás, hírközlés s a gazdasági szolgáltatások 
részesedése is). A gazdaság koncentrációja nyomán a régió s Budapest foglalkoztatási 
helyzete kedvező; 2000 óta is növekszik az aktív keresők száma (2000 és 2004 között 
Budapesten kb. 27 ezer, a régió egészében 67 ezer fővel), a foglalkoztatási arány 
magasan az országos értékek felett alakul (Budapesten 58,2, országosan 50,9%). 
Országos összehasonlításban kiemelkedően magas, 56,7% a szellemi foglalkozásúak 
aránya, s ugyancsak magas a költségvetési szervezeteknél dolgozók részaránya 
(27,4%). Mindezek következtében a Budapesten dolgozók jövedelme 25%-kal 
meghaladja az országos szintet. A térség – elsősorban Budapest – foglalkoztatási 
szerkezetét összességében a szolgáltatási (tercier) jellegű ágazatokban dolgozók 
túlsúlya jellemzi. Ez egyben kedvezőbb képzettségi színvonalat is jelent, hiszen az 
országos átlagnál, illetve más nagyvárosok és régiók adataival összevetve jóval 
magasabb az egyetemet, főiskolát végzettek aránya a foglalkoztatottakon belül. 

 

A foglalkoztatás mértékét, a fejlesztési pólus humán erőforrásának képzettségi, 
kereseti adatait elemezve egyértelmű Budapestnek és az agglomerációnak az 
országos adatokhoz, más fejlesztési pólusokhoz viszonyított jóval kedvezőbb és 
egyedi fejlődési mintákat mutató helyzete.   

 

E kedvező – esetenként az országos helyzethez viszonyított kiemelkedően jó – 
pozíció fennmaradását biztosítja, hogy az egy lakosra jutó beruházások értéke 
Budapesten meghaladja az országos érték másfélszeresét, s a növekedés üteme 
megfelel az országosnak (ami azt jelenti, hogy az egy főre jutó beruházási összegek 
különbsége növekszik az ország s Budapest között). Kiemelkedően magas arányban 
részesedik a Közép-magyarországi régió a külföldi működőtőke-beruházásokból; ide 
koncentrálódott a Magyarországra kerülő külföldi tőke 63,2%-a, ebből 49,3%-a 
Budapestre (noha a főváros részaránya az utóbbi években csökkent). A budapesti 
beruházások 29%-a valósult meg külföldi tőkéből 2003-ban, ez szintén csökkenő 
arányt jelent (200: 45%). A gazdaságfejlesztésben a legfontosabb szereplő a piaci 
szféra; a fővárosi agglomeráció részesedése a gazdasági célú állami támogatásokból 
szerény, 14%, következésképp az egy főre jutó értékek nem érik el az országos átlagot 
(ebben szerepet játszik, hogy a gazdaságfejlesztési célú állami támogatások többsége 
a mezőgazdaságra jut). A tudásbázis szempontjából nem közömbös viszont, hogy a 
K+F támogatások 46%-a, a gazdasági versenyképességet támogató dotációk 28%-a 
jutott a budapesti agglomerációba. 
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A gazdaság koncentrálódásának megfelelően Budapesten az ezer lakosra jutó működő 
társas vállalkozások száma kétszerese az országos értéknek, a vállalkozások számában 
megmutatkozó növekedés a fővárosban megegyezik az országos tendenciával. A 
kisvállalkozások ezer lakosra vetített száma szintén jóval dinamikusabban nő a 
fővárosban, mint a Közép-magyarországi régióban és az ország más területein.   

 

Budapesten koncentrálódnak a modern gazdaság húzóágazatai: a csúcstechnológiai 
iparhoz tartozó gyógyszergyárak, az ICT szektorhoz tartozó távközlés, IT és média 
vállalatai (tábl.). Ezek nem feltétlenül a legnagyobb fajlagos nettó árbevétellel 
rendelkező ágazatok, vállalatok, de az új gazdaság1 kialakításában meghatározó a 
szerepük. 

1. Táblázat 
A húzóágazatok cégei a Budapesti agglomerációban, 2004 

(az ágazatonként 20 céget tartalmazó toplisták alapján) 

Sorrend Jármű-
gyártás 

Vegyipar Gépipar Gyógyszer-
ipar 

Távközlés IT Média 

1  X  X X X X 
2   X X X X X 

3 X  X  XX X X 
4 XX X X X X X X 

5 X  XX XX XX  X 
6  X  XX X X X 

7    XX X X  

8 X X X X X  X 
9  X  X X X X 

10    X X X X 
11  X X XX XX X  

12   X X XX  X 
13    X X X X 

14   X X  X XX 

15 X  XX  X X X 
16 XX X  X X X X 

17 X    X X X 
18    X XX X X 

19  X X XX X X X 
20  X X X  X X 
X= budapesti cég; XX= cég a Budapesti agglomerációban 

Forrás: Figyelő, 2005,  TOP listák, az első 20 cég a nettó árbevétel alapján, 2004. 

 

 

                                                 
1 Új gazdaság: olyan új gazdasági szerkezetet jelent, amelyben az elektronikai ipar, az IT és a média 
 szektor jelentősége megnő. Az információtechnológiák kritikus tömege alakul ki a gazdaságban.  
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6.2.2 Kutatási-fejlesztés 

A rendszerváltás után a kutatásra-fejlesztésre arányaiban is egyre kevesebb pénz 
jutott. Mindezek következtében a hazai kutatás-fejlesztés volumene jelentősen 
lecsökkent: 2004-ben a teljes K+F ráfordítás Magyarországon a GDP 0,89 %-át 
(1988-ban 2,3%), ez kevesebb, mint a fele az EU-25 átlagának (1,93 %).  

A rendszerváltás előtt a hazai ipar technológiai és termékfejlesztését nagyban 
segítették az állami kutatóintézetek, de a nagyobb vállalkozások önálló kutatói 
osztályokat/részlegeket is fenntartottak. A rendszerváltás után ez a kiépített kutatói 
hálózat felbomlott, több kutatóintézet megszűnt, másokat vállalkozásokba szerveztek 
ki. A kutatók-fejlesztők száma az átlagnál gyorsabb ütemben, kétharmadára esett 
vissza. Jelenleg a K+F súlypontok némi eltolódása figyelhető meg az önálló 
kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények között, a kutató-, fejlesztőhelyek 
túlnyomó része a felsőoktatásban működik. A vállalati kutatóbázis viszont töredékére 
csökkent az 1990-es évek elején. Jelentősebb vállalati fejlesztőrészlegek, különösen 
nemzetközi kötődéssel is rendelkezők, néhány kivételtől eltekintve, alig, s szinte csak 
a fővárosban működnek. Nemzetközi kisugárzású kutatás - intenzív innovációs 
központok tulajdonképpen nincsenek Budapesten kívül.  

Budapest az ország egyetlen valódi innovációs központja, a K+F ágazat által 
megtermelt bruttó termelési érték több mint 70%-a a fővárosban koncentrálódik. 
Budapesten található a kutatóhelyek 44%-a, a K+F foglalkoztatottak 60%-a, a K+F 
ráfordítások kétharmada, s így az egy kutatóra jutó fajlagos ráfordítások is jóval 
nagyobbak, mint vidéken. A budapesti agglomeráció súlya ennél is meghatározóbb az 
üzleti jellegű kutatásokban, hiszen a ráfordítások 80%-a, a foglalkoztatottak 75%-a itt 
koncentrálódik. A Közép-magyarországi régióban a GDP 1,6%-át fordítják K+F-re, 
míg a vidéki régiókban a 0,6%-ot sem éri el ez az arány (1. táblázat) 

 

2. Táblázat 
K+F ráfordítások a GDP százalékában  

  2000 2003 
Budapest 1,48 1,63 
Pest megye 0,41 0,53 
Közép-Magyarország 1,28 1,39 
Magyarország 0,79 0,91 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 

 

Budapesten és agglomerációjában a K+F dolgozók száma meghaladja a 17 ezer főt, 
számuk 1997 és 2003 között 30%-kal növekedett. A kutató-fejlesztők aktív 
keresőkhöz mért aránya Budapesten 3,2%, a fejlett nyugat-európai arányokhoz 
hasonlóan. A magasan kvalifikált szakemberek koncentrációja még nagyobb; az MTA 
doktorainak 72%-a a fővárosi agglomerációban dolgozik. 
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K + F intézetek, kutatóhelyek 

Az MTA intézeteiben 2003-ban az ország tudományos kutatóinak egytizede 
dolgozott; a kutatóhálózat 75%-a, a kutatói létszám 79%-a budapesti. (Az MTA 
budapesti társadalomtudományi kutatóhelyein 668, a természettudományiakon 1290 
kutatót alkalmaztak 2004-ben.) A felsőoktatási intézményekben és 
közgyűjteményekben az MTA további 171 kutatócsoportot tart fenn (ebből 106-ot 
Budapesten, hatot Pest megyében). 

A kutatóintézetek jelentős hányada nem az MTA szervezetébe tartozik, hanem más 
állami intézményekhez (pl. kormányzati szervek, KSH, Honvédség, egészségügyi 
intézmények stb.) vagy magántulajdonban van. A nem költségvetési forrásból 
finanszírozott kutatási intézmények közül kiemelkedik a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Alapítvány, 3 intézetéből kettő – az Anyagtudományi és a Technológiai 
Intézet – Budapesten működik. 

A felsőoktatási intézmények – részben az MTA-val közösen - szintén tartanak fenn 
kutatóhelyeket. A felsőoktatási kutatóhelyek részesedése az országos értékekből a 
„tudásbázisra” jellemző arányokat mutatja, 40–45% között mozog, ami a 
lakosságszámhoz képest magas arány ugyan, de nem jelenti az ország tudásbázisának 
e téren való monopolizálását. Említést érdemel, hogy ez az arány a nemzetközi 
együttműködés keretében művelt témák, feladatok esetében is hasonló, 44,3%, vagyis 
a főváros nem használja ki – vagy nem tudja kihasználni – e téren a helyzeti előnyeit. 
A budapesti agglomeráció – pontosabban a Közép-magyarországi régió „vidéki” 
része, de ez gyakorlatilag megegyezik az agglomeráció értékével – részesedése az 
országos értékekből 2,6–4,9% között változik. 

A vállalati K+F helyek részesedése az összes K+F ráfordításból (38%) messze 
elmarad a fejlett európai országok 50-80% közötti aránytól. Az ezer alkalmazottra 
jutó vállalati kutatók számának aránya csak 40 százaléka az EU átlagának. A vállalati 
kutatók számát tekintve is megfigyelhető Budapest dominanciája (61%).  

A vállalati kutatóhelyek száma a rendszerváltás után jelentősen csökkent. A 
privatizáció során a cégek sok K+F részleget megszüntettek (maguk a nagyvállalatok 
is megszűntek, szétestek), s alig néhány esetben fejlesztették tovább a privatizált 
cégek kutató-fejlesztő részlegeit. A multinacionális cégekre jellemző, hogy a kutatás-
fejlesztést, mint az egyik fő stratégiai tevékenységet, a vállalati központban tartják. A 
külföldi tőke megjelenésekor még kivételnek számított az, hogy a külföldi beruházó 
jelentős K+F tevékenységet folytatott a fogadó országban. Ennek motivációi között 
általában a magas szintű helyi kutatói potenciál (Ericsson, Nokia), ill. a korábban elért 
komoly eredmények lehetnek mérvadóak, mint például a GE Lighting Tungsram, GE 
Medical Systems, a Chinoin vagy a Siemens esetében.  

Az 1990-es évek második felétől kezdődően azonban egyre több multinacionális cég 
létesített és bővített kutatólaboratóriumot, fejlesztőközpontot Budapesten, mely az 
üzleti szféra növekvő K+F aktivitását, illetve Magyarország, Budapest minőségi 
felértékelődését mutatja. A vállalati kutatóhelyeken dolgozó szakemberek száma 1996 
óta kétszeresére nőtt. Becslésünk szerint a budapesti vállalkozások K+F létszáma kb. 
5000 főt tesz ki, mely jellemzően néhány nagyvállalatra koncentrálódik 
(gyógyszeripar, IKT, távközlés, gépipar).  
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Felsőoktatás  

A rendszerváltozás után a felsőoktatás társadalmi szerepe, ennek következtében a 
hallgatók száma és aránya a megfelelő korosztályból gyökeresen megváltozott; 
1991/1992 és 2004/2005 között a felsőoktatási intézményekben tanulók száma közel 
megnégyszereződött az országban, s meghaladta a 420 ezer főt. Különösen a levelező- 
és a távoktatásban résztvevők száma nőtt meg ugrásszerűen, a nappali tagozatos 
hallgatók száma az 1991-es érték 271%-ára duzzadt. Számos új intézmény 
keletkezett, a meglévők bővítették oktatási kínálatukat, számos „vidéki” tagozatot 
hoztak létre, megjelent a távoktatás stb. E gyors mennyiségi, kínálati és szervezeti 
változások közepette Budapest felsőoktatásának – elsősorban a hallgatói létszámmal 
mért – súlya szintén megtöbbszöröződött, tovább bővült a tanulható szakmák kínálata, 
de a város országon belüli súlya lényegesen nem változott, különösen, ha a nappali 
tagozatos hallgatók országos arányát vesszük figyelembe. 

Az 1991/1992-es tanévben csakúgy, mint 2004/2005-ben a nappali tagozatos 
hallgatók 44–45%-a tanult Budapesten (a ’90-es évek végének némi aránycsökkenése 
után). Vagyis meglehetősen jól „beállt” arányok alakultak ki az ország 
felsőoktatásának területi megoszlásában; a főiskolai és egyetemi hallgatók aránya két 
és félszerese az ország lélekszámából való részesedésnek. Némiképpen csökkent a 
főváros súlya az összes hallgatóból való részesedés alapján. Noha az agglomerációban 
is működnek jelentős felsőoktatási intézmények – így a gödöllői Szent István 
Egyetem közel 4 ezer, a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem több, mint 2 és 
fél ezer nappali hallgatóval –, s részesedésük csekély mértékben nőtt is az ország 
felsőoktatásából, súlyuk ma is szerénynek ítélhető: az agglomeráció intézményeiben 
2005-ben az ország főiskolai és egyetemi hallgatóinak mindössze 3,2%-a tanult.  

Budapest a felsőoktatási intézmények száma és választéka alapján is az ország 
kiemelkedő központja: 2005-ben a fővárosban 35 önálló intézmény működött, több 
mint 70 karral. Budapest jelentősége még inkább kitűnik, ha figyelembe vesszük, 
hogy bizonyos szakokat, képzési irányokat csak itt indítanak az országban (kis 
létszámú, „elit” bölcsész és természettudományi szakok, művészeti, katonai 
felsőoktatás, magas szintű műszaki felsőoktatás stb.).  

Ez a kiemelkedő helyzet a hallgatói létszámban is megjelenik, az ország 225 ezer 
nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatóiból 100 ezer fő (az összlétszám 44%-a) 
a fővárosban tanul Budapest előnye ennél is nagyobb a tudományos minősítéssel 
rendelkező oktatók terén (2. táblázat). Ez az állapot rövid távon mindenképpen 
stabilnak mondható, ha a 2004/2005-ös tanév adatait összevetjük a 2001/2002-es 
tanévével, akkor megállapíthatjuk, hogy a főváros részesedése csak a távoktatási 
formában csökkent. 
A budapesti 100 ezer fős nappali tagozatos hallgatói létszám egyedülálló az 
országban, a három nagy vidéki egyetemi centrum (Debrecen, Szeged, Pécs) 
intézményeiben egy nagyságrenddel kevesebb számú, 16–18 ezer hallgató tanul, az 5 
ezer fős hallgatói számot pedig csak négy másik város haladja meg (Győr, Miskolc, 
Veszprém, Nyíregyháza – 6–8 ezer fő). A főváros kiemelkedő helyzetét az is jelzi, 
hogy a Magyarországon nappali tagozaton tanuló közel 10 ezer külföldi diák, 60%-a 
budapesti egyetemekre iratkozott be. 

 

 



 34 

3. Táblázat 
A tudományos fokozattal rendelkező budapesti oktatók országos részaránya 

Tudományos fokozat Részesedés az országosból 
MTA rendes tagja 60,8 
MTA levelező tagja 54,2 
MTA doktora 45,9 
Kandidátus 41,1 
PhD 39,2 

Forrás: Statisztikai tájékoztató. Felsőoktatás 2004/2005. KSH, Bp. 2005. 

 

 A K+F és a felsőfokú oktatás budapesti koncentrációja nemzetközi 
összehasonlításban 

Számos tanulmány foglalkozik az egyes országok kutató-fejlesztő potenciáljának 
számbavételével és értékelésével. A különböző mutatókkal mért (pl. kutatói létszám, a 
kutatásra fordított összegek, szabadalmak száma, tanulmányok száma stb.) rangsorok 
felállítása mellett kísérletek történtek komplex K+F rangsorok kialakítására is. Az 
egyik legfrissebb elemzés abszolút és fajlagos mutatók alapján külön rangsorolja az 
országokat. A kutatási és fejlesztési potenciál sorrendjét – nem meglepő módon – az 
Egyesült Államok, Németország és Japán vezeti, Magyarország a lista 33-35. helyét 
foglalja el. Ha Magyarországot összehasonlítjuk a környező országokkal, akkor 
megállapítható, hogy Ausztria és Lengyelország is jobb helyezést ért el, 
Magyarország lényegében Csehországgal áll azonos szinten, és messze megelőzi 
Romániát vagy Szlovákiát. Magyarország helyzete a fajlagos (egy főre vetített) 
értékek tekintetében valamelyest kedvezőbb: a világranglista 27-28. helyét foglalja el, 
helyezésünk Csehországéhoz, Szlovákiáéhoz hasonló, lényegesen jobb, mint 
Lengyelországé vagy Romániáé. 

 

4. Táblázat 
Néhány európai ország nagyvárosának részesedése az egyetemi, főiskolai 

hallgatók létszámából (2003) 

Város 
Egyetemi, főiskolai 
hallgatók létszáma  

(ezer fő) 

Részesedés az országos 
értékből  
(%-ban) 

Budapest 164 39 
Prága 109 38 
Pozsony 53 34 
Bécs 130 57 
Liszabon 164 40 
 

A tudásábázis koncentrációja Magyarországon kifejezetten magas, Budapest 
részesedése a magyar K+F-ből (a különböző mutatók alapján) 40–70% közé tehető. E 
kiemelkedő részarány nem egyedülálló Európában, sőt a hasonló településszerkezetű 
(a főváros nagy súlyával jellemezhető) országokban általános. Ausztriában az 
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egyetemi, főiskolai hallgatóknak több mint fele a bécsi egyetemeket látogatja, 
Csehországban Prága részesedése 40%-os [akárcsak Portugáliában Lisszaboné], de 
Pozsony súlya is meghaladja Szlovákiában az egyharmados arányt. 

 

A tudásgazdaság szereplői – más nagyvárosokhoz képest és országos 
viszonylatban is – erősen koncentrálódnak a budapesti agglomerációban. Az 
agglomeráció szerepe a GDP-termelésben kimagasló (41%), különösen ami a 
tercier ágazatokat jelenti. Budapest az ország legjelentősebb innovációs 
központja, a K+F ágazat által megtermelt bruttó termelési érték több mint 70%-
a a fővárosban koncentrálódik, a kutató-fejlesztők aktív keresőkhöz mért aránya 
3,2%, mely a fejlett nyugat-európai arányokhoz hasonló. A fővárosban tanuló 
egyetemi és főiskolai hallgatók száma nagyságrenddel nagyobb, mint a többi 
egyetemi városban, az összes hallgató 44%-a, több mint 100 ezer fő tanul 
Budapesten. Mindez jelzi, hogy a fővárosi agglomeráció tudásgazdasága széles 
alapokon nyugszik, komplex struktúra jellemző rá. Nem egy-két ágazatra 
szorítkozik, hanem számos ipar- és szolgáltató ágazat jelenik meg közel 
egyenrangú húzóágazatként, mely komoly K+F bázisra támaszkodik. 
Budapesten már megtörtént a tudásgazdaság szereplőinek telephelyválasztása 
(részben hosszú történelmi folyamatban, részben a rendszerváltozás utáni új 
helykeresésben), és az erős agglomerálódási folyamatnak köszönhetően a 
szükséges küszöbértéket már átlépte a budapesti tudásgazdaság mérete. 
Budapest tudásgazdaságának potenciálja nemcsak Magyarországon belül 
kiemelkedő, hanem nemzetközi szinten is jelentős. Azonban ezt a potenciált még 
nem sikerült kellőképpen kihasználni. Az egyetemek, kutatóintézetek és a 
vállalatok közötti együttműködés még nem megfelelő. A kooperáció, a 
hálózatosodás, klaszterek kialakulása időt igénylő, alapjában véve alulról-
építkező folyamat. Ennek – kívülről történő – meggyorsítása szükséges, mely a 
top-down politika, illetve a tudásbázis szereplők együttműködési motivációinak 
felkeltése révén lehetséges. A fejlesztési pólus programnak is erre kell irányulnia. 
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5. Táblázat 
4. táblázat: A Budapesti Fejlesztési Pólus legfontosabb mutatói 

Sorsz. A mutató megnevezése 
Budapest 

(2004) 
Budapesti 

Agglomeráció 

1 
Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) az országos 
átlag százalékában 

208% 176% 

2 
Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) az EU-átlag %-
ában 

125% 106% 

4 Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (GVA) 3.332.291 Ft  

5 
Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot 
képező jövedelem 

832.400 Ft 738.974 Ft 

6 A foglalkoztatottsági ráta 58,2  
7 Munkanélküliségi ráta 4,4  

9 
Egyetemet, főiskolát végzettek aránya a 
foglalkoztatottakon belül 

29,8%  

11 Az egy foglalkoztatottra jutó területi GDP 8473 ezer Ft  

22 Megadott szabadalmak száma 214  
23 Működő társas vállalkozások ezer lakosra jutó száma 95  

36 Belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra -7,1  

3 Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 3777 ezer Ft 3196 ezer F 

10 
Egyetemet, főiskolát végzettek a 25 évnél idősebb népesség 
arányában 

23,84%  

12 Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték 8473 ezer Ft  
13 Az egy adózóra jutó személyi jövedelemadó alap 1.713.974 Ft  

14 Kutatók és fejlesztők száma 10000 foglalkoztatottra 228  

15 
A tudományos fokozattal rendelkezők száma 10000 
foglalkoztatottra 

80  

16 
K+F beruházások aránya az összes nemzetgazdasági 
beruházáson belül 

2,31%  

17 A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai a GDP arányában 1,63%  

19 
Az egy lakosra jutó eszköz (gép, berendezés és jármű) 
beruházás 

177  

20 Az egy lakosra jutó beruházások 157  

21 Iparba történő belföldi gépberuházások egy lakosra vetítve 177  

24 
Működő társas kisvállalkozások (10-49 alkalmazott) ezer 
lakosra jutó száma 

5%  

25 
A kistérségi 250 főnél több főt foglalkoztató működő 
vállalkozások részaránya az országosból 

30% 36% 

30 
Kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek ezer 
lakosra jutó száma 

25,4  

32 Távbeszélő fővonalak ezer lakosra jutó száma 58,6  

33 
1000 lakosra jutó kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt 
lakás 

296  

34 A nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma 10,6%  

37 
A mezőgazdaságban és erdőgazdálkodás nemzetgazdasági 
ágban működő vállalkozások aránya az összes működő 
vállalkozáson belül 

0,58%  

38 
Az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágban működő 
vállalkozások aránya az összes működő vállalkozáson belül 

14,96%  

39 
Az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági 
ágban működő vállalkozások aránya az összes működő 
vállalkozáson belül 

42,3%  
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40 
A mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban 
foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotton belül 

0,45%  

41 
Az iparban és építőiparban foglalkoztatottak aránya az 
összes foglalkoztatotton belül 

20,32%  

42 
A szolgáltatás jellegű ágazatokban foglalkoztatottak aránya 
az összes foglalkoztatotton belül 

79,23%  

Mg 2,7% 

Ipar, ép.ip 
22,9% 

43 

A régió részesedése a gazdasági ágak országos bruttó 
hozzáadott értékében 

Tercier 42,1% 

 

Mg 0,2% 

Ipar, ép.ip 
19,9% 

44 

A régióban képződött bruttó hozzáadott érték megoszlása a 
gazdasági ágak között 

Tercier 79,9% 

 

45 
Az egyetemet, főiskolát végzettek aránya az összes 
foglalkoztatotton belül 

29,8%  

47 
A 25 évnél idősebb főiskolai, egyetemi diplomával 
rendelkező népesség aránya a megfelelő korúak %-ában 

23,84%  

48 
250- és több főt foglalkoztató működő jogi személyiségű 
vállalkozások száma 

292  
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6.3 Vállalati, ágazati és területi kapcsolatrendszer 

 

6.3.1 A tudásgazdaság szereplői közötti együttműködés rendszerváltozás utáni 
tapasztalatai 

A magyarországi K+F néhány területen kiemelkedő kutatói kapacitásokkal 
rendelkezik, de ezek hazai beágyazottsága gyenge. Sok helyen alakultak ki kedvező a 
feltételek komplex, koncentrált szellemi és technikai erőforrást igénylő problémák 
kutatására. Ezeken a helyeken nemzetközileg is kiváló doktori iskolák, szellemi 
műhelyek működnek, melyekben többnyire nemzetközi együttműködésbe 
betagozódott kutatások folynak. Azonban a hazai egyetemek, kutatóintézetek és 
vállalkozások kapcsolatát számos probléma hátráltatja. A kutatások rámutattak, hogy 
a tudásalapú gazdaság kialakításában az ipar-egyetem közötti interakciók még mindig 
csak korlátozott szerepet játszanak. A kutatások gazdasági alkalmazása, hasznosulása 
egyelőre alacsony, az innovációs rendszer outputja továbbra is problematikus. 
Általában elmarad a kutatási eredmények szabadalmaztatása, ipari hasznosítása, és az 
elmúlt években tovább növekedtek az alapkutatások hagyományosan túl magas 
arányai is, melyek sokszor öncélú témákra terjednek ki.  

Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben a tudásteremtés szempontjából fontos 
együttműködési formák közül csak a legegyszerűbbek terjedtek el, a szféra képviselői 
nem keresik egymást, gondolkodásuk, érdekeik jelentősen eltérnek. A szférák közötti 
kapcsolat elsősorban személyi szintű, az intézmények között együttműködés csak 
elvétve valósul meg. Az intézményes kapcsolatok hiánya ugyanakkor meghiúsítja a 
közös célok kialakítását, az egyetemek és vállalkozások érdekei így nehezen 
közelednek egymáshoz.  

További nehézség, hogy a K+F és innovációs folyamatok egyes részfolyamatai 
szétaprózottak, a közöttük lévő kapcsolat nem megfelelő, emiatt a meglévő kutatási 
eredmények sem jutnak el az alkalmazhatóságig, piaci termékké tehető állapotig. 
Hiányoznak az innovációs láncban résztvevő szereplők közötti együttműködés 
formái, az ezeket segítő hídképző és tanácsadó intézmények. Az egyetemi-ipari 
kapcsolatok intézményesítésének, finanszírozásának ma még nincsenek általánosan 
használható modelljei, a két szféra közötti kutatási együttműködések esetlegesek, a 
kooperációk jellemzően nem az innovációs lánc kiépülését, hanem az egyetemek 
anyagi lehetőségeinek javítását szolgálják. 

A hazai kutatókra az alapkutatások túlzott preferálása, a „first to publish” szemlélet 
jellemző, nem állnak készen az ipari kutatási megrendelések teljesítésére, nem 
fordítanak figyelmet a kutatási eredmények szabadalmaztatására, alacsony a kutatói 
mobilitás.  

Az alapkutatást végző szervezeteknél nem jellemző a vállalatokkal, a gyakorlati 
szférával történő együttműködés, a vállalati innovációra igazán nagy hatással azáltal 
vannak, hogy a kutatóintézetektől elvándorló szakemberek a vállalati szférában 
helyezkednek el. Az alkalmazott kutatással foglalkozó intézetek a KKV szférával 
gyakorlatilag nem állnak kapcsolatban, nagy részük teljesen külföldi megrendelésekre 
dolgozik, illetve hazai nagyvállalatok számára végez kutatásokat. 
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A K+F keresleti oldalát képviselő vállalkozói szféra is gondokkal küzd. A hazai 
magán K+F kiadások nagyságrendekkel elmaradnak a fejlett országbeliektől, a teljes 
hazai K+F ráfordítások mindössze harmadát jelentik. A vállalkozói szféra K+F 
ráfordításában meghatározó szerepet töltenek be a multinacionális vállalatok valamint 
néhány hazai nagyvállalat. Jellemzőjük, hogy a kutatási projektjeiket házon belül meg 
tudják oldani, nincs szükségük az egyetemek, kutatóintézetek K+F szolgáltatásaira, 
nem kívánják megosztani a versenyelőnyt jelentő tudásukat, K+F tevékenységüket a 
globális stratégiájuk alapján végzik. E tekintetben az egyetemektől azt várják el, hogy 
jól képzett hallgatók kerüljenek ki onnan. 

 

6.3.2 A budapesti tudásbázis szereplői közötti együttműködés jellegzetességei 

Összességében elmondható, hogy a tudásbázis háromszöge még nem működik, vagyis 
a háromszög csúcsait alkotó elemek eltérő mértékben ugyan, de már a helyükön 
vannak, de közöttük a kapcsolat még szakadozott, gyenge. 

A problémák az alábbi okokra vezethetők vissza. 

 

Törésvonalak a tudásbázis pillérei között 

A szereplők, azaz a tudásbázis pillérei között jelenleg jelentős törésvonalak találhatók. 
Kifejezetten igaz ez a vállalati és egyetemi szféra közötti kapcsolatokra, ugyanakkor 
kevésbé jellemző az egyetemek és az akadémiai szféra vonatkozásában. 

A magyar piac kicsi, egy-egy területen csak kevés vállalkozás működik, a 
multinacionális cégek pedig nem mindig érdekeltek a tényleges együttműködésben, 
megelégszenek a marketing jellegű (pl. egyetemi kurzus ellenében adomány, 
professzori ösztöndíjak) kapcsolattal. A K+F együttműködésre nagyobb szükségük 
lenne a KKV-knak. A KKV problémája azonban, hogy nem elég innovatívak, nincs 
elegendő tőkéjük arra, hogy K+F tevékenységet finanszírozzanak. Sokkal 
nyitottabbak viszont az egyetemi szférával való együttműködésre, különösen a K+F 
célú, költségvetési támogatású pályázatokban való kooperációban. 

A külföldi cégek többsége nem Magyarországon végez K+F tevékenységet, 
különösen igaz ez a multinacionális cégekre. Ugyanakkor néhány, jelentős létszámú, 
multinacionális vállalati kutatóintézet települt a Pólus területére, kihasználva a 
rendelkezésre álló humánerőforrásokat. Ezzel párhuzamosan viszont a hazai 
vállalkozások K+F aktivitása alacsony, a K+F kooperáció szintje nem jelentős. Igaz 
ez a Budapest Fejlesztési Pólusra is, még akkor is, ha tudjuk, hogy az országosnál 
kedvezőbb a helyzet. 

Az akadémiai és az egyetemi együttműködések egy része intézményesített, de 
jellemzően az egyetemekre kihelyezett MTA kutatócsoport kereteiben valósul meg. A 
kapcsolatok java része azonban perszonális, s a kutatók bevonását az egyetemi 
oktatásba jelenti. 

Az egyetemek közötti kooperáció az elmúlt években látványosan erősödött, ebben 
nagy szerepet játszott a Bologna-folyamatra való átállás miatti együttműködési 
motiváció. Az egyetemek közötti együttműködések egyre hangsúlyosabbak a közös 
stratégiai célok kialakítására 
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Az egyetemek és a vállalatok együttműködései csupán esetlegesek, a tudásáramlás 
akadozik. A kapcsolatok inkább személyes jellegűek. 

 

Transzfer hiány 

A törésvonalak kialakulásának egyik fontos oka, ami egyben a jelentős problémát is 
jelent, a tudásbázis pillérei közötti elégtelen kommunikáció. Mély szakadék alakult ki 
a hazai K+F szféra és a vállalatok közt, emiatt a tudás áramlása nagyon lassú, mely 
fékezi a műszaki fejlődést is. A vállalati innovációk jellemzően autark saját 
fejlesztéseken alapulnak, alig hasznosítanak külső, rendelkezésre álló információkat. 
A hazai kutatási eredmények felhasználása nagyon szerény arányú, az információs, 
tanácsadó intézmények pedig ennél is szűkebb körben tudnak közvetítő szerepet 
betölteni. 

A kutatás és a gazdaság eltérő gondolkodásmódja, az összegyűlt intellektuális 
kapacitás és a vállalkozási know-how közötti szinergia megteremtésére 
transzferszervezetekre lenne szükség. A transzfer, az egyetemek és a vállalatok 
közötti tér átívelése, az innovációs lánc egyben kezelése rendkívül szükséges. Néhány 
egyetem már kialakított önálló technológia-transzfer irodát. Megkezdődött a részletes 
kutatás-fejlesztési, hasznosítási és innovációs koncepciók kidolgozása, melyben 
szerepet kap a szabadalmaztatás, a szabadalmak licenciában történő hasznosítása, a 
spin-off cég alapítás stb. Azonban az egyetemek gazdálkodási rendszere nem igazán 
teremt érdekeltséget a vállalatokkal való együttműködésre, s az egyetemek belső 
transzfer-tevékenysége is erősen forráshiányos. Szükség lenne professzionális 
pályázati iroda létesítésére. A transzferintézményekre elsősorban a most induló, vagy 
a kis és középvállalkozásoknak lehet nagy szüksége.A magvető tőke kutatás is fontos 
lenne, mivel a nemzetközi kockázati tőke addig nem jön be, amíg nem lát sikeres 
példákat. 

 

A képzési struktúra és a munkaerőpiac közötti diszharmónia 

A gazdaság igényei nem jelennek meg kellőképpen a szakképzésben és a K+F-ben, a 
visszajelzések hiányosak. Az oktatásfejlesztésben és a kutatásban szemléletváltásra 
van szükség, a gyakorlat- és piacorientált oktatás felé kell haladni. 

Az egyetemek egy részének nincs naprakész, pontos információja a hallgatók 
elhelyezkedéséről, így a piaci kereslet ismerete is behatárolt. Elindult az adatbankok 
létrehozása a végzett hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedéséről, de még kevés 
egyetem rendelkezik széleskörű információval. Az egyetemek ugyanakkor 
karrierközpontok alapításával igyekeznek javítani a hallgatók elhelyezkedési 
lehetőségeit. 

 

A kooperáció motivációinak hiánya. 

Az egyetem és az akadémiai világ kultúrája jelentősen eltér a versenyszférában 
dolgozó vállalatok kultúrájától, különbözőek az érdekeik, s az innovatív vállalkozások 
nem is nagyon találnak jó partnert a felsőoktatási intézményekben. Az egyetemek 
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még mindig nem eléggé érdekeltek a piaci hasznosításban, pedig erősödik az elvárás a 
kutatási eredmények közvetlen gyakorlati alkalmazására. 

Az ipar meglehetősen bizalmatlan az egyetemekkel szemben. A vállalkozások 
innovációs készsége és K+F ráfordításai alacsony szinten állnak, nem tudásintenzív 
termékkel akarnak megjelenni a piacon, jellemzően érdektelenek a K+F irányában. 

Az egyetemeken a K+F nem jelenik meg megfelelően, az oktatás dominanciája 
mellett a kutatás háttérbe szorul, nincsenek kutatóegyetemek Magyarországon. Az 
egyetemi kutatók szemlélete kevéssé alkalmazott jellegű, nincs meg a kellő 
motivációjuk a K+F eredmények hasznosításában. Ezen változtatni az oktatási 
rendszer (pl. a Ph.D. képzés) alkalmazott irányba történő átalakításával lehetne. Az 
egyetemeken nem állnak kellőképpen rendelkezésre a K+F menedzsment ismeretek 
sem.  

A sikeres innovációnak akadálya mind (a K+F szférában) a kutatások elméletieskedő, 
a gyakorlat igényeit figyelmen kívül hagyó jellege, mind (az alkalmazók körében) a 
K+F eredmények fontosságának a lebecsülése, a szaktudás iránti bizalmatlanság, a 
gyenge befogadó képesség.  

Szükség lenne az ipar és az egyetemi/akadémiai szféra közti mobilitás fokozására. Az 
alkalmazott kutatást segítő pályázati mechanizmusok bevezetésével, a technológia 
transzfer irodák erősítésével, inkubátorházak, alkalmazott kutatási centrumok 
létesítésével, és egyetemi csoportok ezekbe történő bevonásával lehetne javítani a 
kooperácis hajlandóságot. Nem megfelelő az ösztönző-rendszer, holott szükséges 
lenne, hogy a gazdaság igényeinek (illetve a rendelkezésre álló tudományos 
kapacitásnak) megfelelően jöjjenek létre kooperációk. 

 

A finanszírozás problémái, pénzügyi ellenérdekeltségek 

Az állami K+F finanszírozás lecsökkent, ugyanakkor a K+F ráfordítások 
kétharmadát-háromnegyedét az állami szféra adja, a vállalati ráfordítások aránya 
nagyon alacsony. Az egyetemek K+F munkájához az alapműködés sem biztosított, 
mivel a normatív finanszírozás csak az oktatást veszi alapul. Ebből a szempontból 
nagy lépésnek tekinthető a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap létrehozása, 
melynek forrásai között az állami támogatás mellett a gazdasági társaságok által 
befizetett innovációs járulék játszik fontos szerepet. 

Még nem alakult ki az innovációk finanszírozásának a fejlett piacgazdaságokban 
megszokott rendszere. Az ígéretes kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásainak 
kezdeti támogatására vállalkozó ún. „üzleti angyalok” egyáltalán nincsenek. Míg 
máshol a kockázati tőke és a bankok széles körben vállalják az új termékek és 
technológiák bevezetésével kapcsolatos, K+F-nek már nem minősülő „ipari” munkák 
rész-finanszírozását, Magyarországon az e forrásokból származó üzleti hitel szerepe is 
igen szerény. A fejlesztési ráfordítások szerény megtérülési esélyeiről mondottak a 
hitelintézetek óvatosságát sokszor indokolják is. Így azonban a vállalatok a legtöbb 
innovációt saját forrásból kényszerülnek fedezni. Csak kevés esetben mérsékli a 
problémák súlyát, hogy egyes fejlesztések megvalósításához esetleg támogatás is 
kapható. Egyöntetű vélemény, hogy kockázati tőke társaságokra, valamint az 
innovációt segítő szakosított pénzintézetre lenne szükség. 
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A tudás és innováció-menedzsment támogatása nem elégséges. Nagyobb, 
ütőképesebb kutatói team-eket kellene kialakítani. Az alkalmazott kutatást szolgáló 
hitelkonstrukciókat, PPP-ket, az ipar oldaláról jövő invesztíciókat elérhetőbbé kellene 
tenni az egyetemek számára.  

Ugyanakkor a személyi és az intézményesített kapcsolatok között problémák állnak 
fenn mind a vállalati, mind az egyetemi oldalon. Nincs valódi intézményes 
együttműködés, sokkal jellemzőbb a perszonális kapcsolatok súlya, melyben nagy 
szerepet játszanak a financiális kérdések – az egyetem ma nem versenyképes a spin-
off cégekkel ill. az oktatók magáncégeivel szemben. A vállalati adózási rendszer 
inkább ellenérdekeltté, mint érdekeltté teszi a cégeket, akár szponzorálásról, akár 
együttműködésről van szó. Különösen a nemzetközi pályázatoknál okoz gondot a 
magyar pénzügyi és elszámolási bürokrácia. 

 

A szabadalmak és publikációk nehézségei  

Az innovációs rendszer outputja továbbra is problematikus; elmarad a kutatási 
eredmények szabadalmaztatása, ipari hasznosítása. Az európai szabadalmaknak 
mindössze 0,03%-a magyar bejelentés. A szabadalmaztatásra fordítható keretek 
csekélyek. A szabadalmaztatás költségeinek fedezésére szükséges lenne egy pénzügyi 
alap létrehozása.  Egyes egyetemek már kialakítottak ilyet, de elképzelhető, hogy ezek 
integrálására lenne szükség. A K+F és innovációs folyamatok egyes részfolyamatai 
szétaprózottak, a közöttük lévő kapcsolat nem megfelelő, emiatt a meglévő kutatási 
eredmények sem jutnak el az alkalmazhatóságig, piaci termékké tehető állapotig. 

Meg kell teremteni annak a kultúráját, hogy az újszerű ötletekre, K+F eredményekre 
jogi védelmet kell kérni. Alapvető kérdés a szellemi tulajdonjogok egyetemi 
szabályozása és az iparjogvédelem is. A szabadalmaztatáshoz szükséges tapasztalat és 
tőke eléréséhez széles nemzetközi kapcsolati hálózatot kell kiépíteni az alkalmazott 
kutatás terén is. Kényes kérdés a megvalósuló szellemi tulajdon hasznosítására 
vonatkozó megállapodások kezelése, ti. a kutató-fejlesztő, vagy az intézménye 
rendelkezzen a hasznosítási jogokkal..  

 

 

6.4 SWOT elemzés 

Az innovációt és a tudásgazdaságon belüli kooperációt segítő és akadályozó, általános 
és speciális tényezők egyértelmű csoportosítása eléggé problematikus, mivel a BFP, a 
budapesti és az agglomerációs gazdaság országos viszonylatban kiemelkedően jobb 
helyzetben van, mint az ország más térségei, nagyvárosai. Ugyanakkor, mint a 
nemzetközi színtéren meghatározó szerepet betölteni kívánó nagyváros sok 
szempontból jelentős lemaradást mutat európai viszonylatban. Tehát ugyanaz az 
adottság megjelenhet mint erősség, és akár úgy is, mint fejlesztendő, gyengén fejlett 
terület. Mindemellett igyekeztünk a SWOT elemzés viszonylagosságát korlátozni. 
Szempontjaink között szerepelnek az általános jellemzők, valamint a BFP stratégiai 
koncepció szempontjából speciálisan fontos adottságok – a kooperáció és az 
innováció vonatkozásában.  
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E RŐS S É G E K  G Y E N G E S É G E K  

Általános előnyök 
− Nagyvárosi előnyök (kritikus tömeg megléte, nagy és 

összetett áru-, termelési- és munkaerőpiac, attraktív 
környezet; kulturális központ) 

− Kedvező földrajzi, geopolitikai helyzet (gazdasági, 
pénzügyi, közlekedési, logisztikai csomópont; jó 
elérhetőség, - kiépített közlekedési- és 
kommunikációs infrastruktúra) 

− Jelentős gazdasági potenciál, dinamikus gazdasági 
fejlődés – nemzetközi nyitottság (gyors gazdasági 
növekedés, az FDI magas aránya, a húzóvállalatok 
kiterjedt nemzetközi kapcsolatai, magas szintű és 
növekvő gazdasági termelékenység, a gazdaság 
korszerű átstrukturálódása) 

− Nagytérségi – országos központi szerepkörök 
koncentrálódása 

− A tudásbázis nagy koncentrációja (egyetemek, K+F 
intézmények, innovatív vállalatok, a külföldi 
nagyvállalatok kutatóintézeteinek megjelenése) 

 

A kooperáció és az innováció szempontjából 
− Gyors, rugalmas alkalmazkodás a piaci igényekhez; 

fejlett információs kultúra 
− Az innovatív nagyvállalatok és a KKV jelentős 

koncentrációja, az országos átlagot meghaladó K+F 
ráfordításai 

− A tudásbázis nemzetközi nyitása megindult 
− A képzett munkaerő koncentrációja 

− A tudásbázist befolyásoló kormányzati intézmények 
közelsége 

Általános problémák 
− Nagyvárosi hátrányok (elöregedő népesség, rosszabb 

közbiztonság, a zöldterületek hiánya, környezet 
szennyezettség) 

− A közigazgatás ellentmondásai, fejlődést akadályozó 
szerepe 

− Az idegen-nyelvtudás alacsony szintje 
− Hátrányok a nagyvárosok versenyében, a 

térségmarketing és az EU-lobby tevékenységében 
− A regionális kapcsolatrendszerek 

intézményesülésének gyengeségei, a regionális 
koordináció problémái 

 

A kooperáció és az innováció szempontjából 
− A tudásgazdaságon belüli kooperációs készség 

gyenge 
− A tudástermelő és felhasználó intézmények közötti 

transzfer alacsony szintű 
− A vállalkozói kultúra, a kapcsolati tőke gyengeségei 
− A KKV innovativitása alacsony szintű 
− Az oktatás és a K+F örökölt szervezeti elkülönülése 
− A kooperáció, innováció jogi, finanszírozási 

problémái  
− Az állami K+F ráfordítás alacsony szintje, a magán 

és állami K+F egészségtelen aránya 
− Aránytalanságok az alap- és az alkalmazott kutatás 

között 
− Az egyetemek távolságtartása a gazdasággal 

szemben 
A horizontális nagy szervezetek hiánya a nemzetközi 
pályázáshoz 

L E H E TŐ S É G E K  V E S Z É L Y E K  

Általános szempontok 
− Nagyvárosi előnyök felértékelődése (kapcsolódás az 

európai nagyvárosi hálózathoz) 
− Az EU tagságtól várható előnyök (EU 

transznacionális közlekedésfejlesztésének hatása a 
fővárosi agglomerációra, új pályázási lehetőségek 
bővülő EU forrásból, bővülő EU-piacok) 

− A külföldi működőtőke beruházások bővülése 
− A gazdasági együttműködések felértékelődése 
− A nagytérségi szerepkör kiszélesítése (Kárpát-

medence, DK-Európa) 
− A barnamezős térségek mint tartalék területek a 

fejlesztésre 
 

A kooperáció és az innováció szempontjából 
− Az EU adta előnyök (közös EU keretprogramokban 

való részvétel, külföldi beruházások stb.) 
− A fejlődési dinamizmusból várható pozitív hatások (a 

tudásalapú társadalom térhódítása, a tercierizálódás 
előrehaladása) 

− A kooperáció kibontakozása (innovatív KKV-k, spin-
off és start-up cégek terjedése stb.) 

− Növekvő K+F források 

− A külföldi nagyvállalatok K+F intézményeinek 
letelepedése 

Általános veszélyek 
− Budapest-vidék ellentét felerősödése 
− Társadalmi-gazdasági polarizáció felerősödése  
− Megfelelő fejlesztés híján romló infrastrukturális 

ellátás, romló életkörülmények 
− Egyenlőtlen fejlesztés a magán- és az állami szféra 

beruházásai között 
− Lemaradás a nemzetközi városversenyben 
− A technopolisz területek „elépítése” az 

ingatlanfejlesztések koordinálatlansága miatt 
 

A kooperáció és az innováció szempontjából 
− A K+F irányítás instabilitása 
− A vállalatok részéről érdektelenség az 

együttműködésre 
− A külföldi K+F együttműködésekben marginális 

szerep 
− A hazai tudásbázis gyenge érdekérvényesítése 
− Az EU csatlakozás erősíti az agyelszívás lehetőségét 
− A felsőoktatás általános színvonalának romlása 
− A termékfejlesztés elmaradása (KKV-k piaci 

lehetőségei csökkennek) 

− Szűk belföldi piac, erős nemzetközi versenytársak 
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7. Fejlesztési modell 

7.1 Kutatás-fejlesztés – együttműködés 

A magyarországi K+F néhány területen kiemelkedő kutatói kapacitásokkal 
rendelkezik, de ezek hazai beágyazottsága gyenge. Sok helyen kedvezőek a feltételek 
komplex, koncentrált szellemi és technikai erőforrást igénylő problémák kutatására. 
Ezeken a helyeken nemzetközileg is kiváló doktori iskolák, szellemi műhelyek 
működnek, melyekben nemzetközi együttműködésbe betagozódott kutatások folynak 
(IKT, nanotechnológia, biotechnológia, űrkutatás, környezetipar, egészségipar, 
gyógyszerkutatás stb.).  

Az egyetemek az oktatás, a kutatás és a gazdaságfejlesztés terén töltenek be 
funkciókat, egyre inkább tekinthetők tehetségvonzó intézményeknek, hiszen a 
nagyvárosok közötti verseny élesedik a tehetséges diákokért és az elismert oktatókért, 
kutatókért. 

A hazai egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások kapcsolatában, annak 
erősítésében sok probléma merül fel. A tudásalapú gazdaság kialakításában az ipar-
egyetem közötti interakciók még mindig csak korlátozottan vesznek részt. A 
kutatások gazdasági alkalmazása, hasznosulása egyelőre alacsony. Az egyetemi-ipari 
kapcsolatok intézményesítésének, finanszírozásának ma még nincsenek általánosan 
használható modelljei, a két szféra közötti kutatási együttműködések esetlegesek, a 
kooperációk jellemzően nem az innovációs lánc kiépülését, hanem az egyetemek 
anyagi lehetőségeinek javítását szolgálják. 

A Budapest Fejlesztési Pólus olyan tudományterületeken, tudományágak 
határterületein fogalmazza meg Budapest számára a kitörési pontokat, amelyekben a 
főváros egyetemein, kutatóintézeteiben kiemelkedő eredményeket értek el, ahol a 
kutatói kapacitás kimagasló az országban. Alapkritérium, hogy a kutatási- és 
együttműködési területek a nemzetközi szinten való megjelenést tűzzék maguk elé, a 
kutatási projektek ígéretes gazdasági perspektívával rendelkezzenek. 

A BFP projekteket meg lehet különböztetni az esetleg már konkretizálódott 
terméktervek, az egyetemek vállalkozói szerepének erősítése a kutatási eredmények 
hasznosításában, az egyetemek és vállalkozások együttműködését széles körben 
segítő célok stb. szerint. 
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7.1.1 Medipólus 

Tudományág Kutatási irány Kutatás jellege Projektek célja 
Bioinformatika, 
orvostudomány 

 Alap-, alkalmazott 
kutatás, fejlesztés 

Meghatározó köz-, 
magánfinanszírozás 

megjelenik 

K+F helyek és 
vállalkozások 

együttműködési 
feltételeinek 

megteremtése 
Orvostudomány, 
orvosbiológia, 

gyógyszerkutatás, 
informatika 

Gyógyszerfejlesztés; 
egyéni genetikus 

adottságú 
gyógyszerterápiák; 

info-bionikus 
eszközök 

 K+F helyek és 
vállalkozások 

együttműködési 
feltételeinek 

megteremtése 

Orvostudomány, 
orvosbiológia, 

kémia, 
gyógyszeripar 

gyógyszerbiztonság Alap-, alkalmazott 
kutatás, fejlesztés 
Közfinanszírozás 

Nemzetközi 
kutatóközpont 

létrehozása 

Biotechnológia, 
orvosbiológia 

 Alap- és 
alkalmazott kutatás 

Köz- és magán 

Egyetem 
vállalkozói 

szerepe 
 

 

7.1.2 Ökopólus 

Tudományág Kutatási irány Kutatás jellege Projektek célja 
Élelmiszertudomány, 
táplálkozástudomány, 
élelmiszeripar 

Élelmiszerbiztonság; 
Egészségvédő és 

gyógyító 
élelmiszerek 

Alkalmazott 
kutatás, kisebb 

volumenű 
alapkutatás 

Eljárás-fejlesztés 

Környezettudomány, 
földrajz 

megújuló 
energiahasznosítás 

Alap- és 
alkalmazott 

kutatás 

Módszertani 
fejlesztés 

Agrártudomány, 
biológia, kémia, 
ökonómia 

Környezetipari 
vizsgálatok 
elemzések 

Alkalmazott 
kutatás 

Módszertani 
fejlesztés 

Környezettudomány, 
fizika, kémia 

Radioaktivitás 
feltérképezése 

Alkalmazott 
kutatás 

Módszertani 
fejlesztés 
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7.1.3 Információs Társadalom Technológiái-pólus 

Tudományág Kutatási irány Kutatás jellege Projektek célja 

4. generációs 
távközlési 

infrastruktúra 
járműelektronika, 

járműirányítás 
IT biztonság, 
információs 
technológia 

járműelektronika, 
járműirányítás 

informatika,  
infokommunikáció, 
járműtechnika, 
multidiszciplináris 
műszaki tudományok, 
alkalmazott 
társadalomtudományo
k (média, 
tömegkommunikáció 

Tartalomfeldolgozás 
és kezelés 

 K+F helyek és 
vállalkozások 

együttműködési 
feltételeinek 

megteremtése 

 

A fentieknek megfelelően a Budapesti Fejlesztési Pólus az alábbi táblázatban 
összefoglalt tudományterületekre és a köztük kiépülő együttműködésekre fókuszál az 
alpólusaiban. A megjelenített elemek természetesen nem fedik le a Budapesti 
Fejlesztési Pólus teljes egészét, csak azokra a kutatás-fejlesztési tevékenységre épülő, 
azok feltételeit javító, az eredmények gazdasági hasznosulását segítő projektek jelennek 
meg. 

 

A Budapest Fejlesztési Pólus kutatás-fejlesztési dimenziójára tehát jellemző, 
hogy a tudományterületek képviselői egyes gyakorlati problémák mentén 
szerveződnek. Az egymással együttműködő intézmények multidiszciplináris 
projektekre tesznek javaslatokat. A projektek elsősorban az állami K+F 
finanszírozásra épülnek, azonban szinte mindegyikben szerepelnek ipari 
partnerek, így a magán K+F tevékenységgel, finanszírozással való kapcsolat 
tovább erősíthető. 

 

A BFP projektjeiben egyetemek, kutatóintézetek (amelyek tartozhatnak az 
egyetemekhez, de lehetnek önállóak is; egy részük külföldi, más részük hazai 
tulajdonban van), és vállalatok vesznek részt. Fontos koordináló szerepet tölt be a 
Fővárosi Önkormányzat, elsősorban a BFP stratégiai koncepciót készítő konzorcium 
felállításában és irányításában.  
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6. Táblázat 
A projektekben szereplő vállalatok listája 

A vállalat neve 

Székhelye Tevékenysége 
Létszám 
kategória 

(fő) 

Árbevétel 
kategória 

(millió 
Ft) 

Analogic 
Computers 
Számítástechnikai 
Kft. 

Budapest Műszaki K+F 10-19 21-50 

KPS 
Biotechnológiai és 
egészségügyi 
Szolgáltató Kft 

Budapest Műszaki K+F 1 1-20 

Morphologic 
Számítástechnikai 
Kft 

Budapest 
Szoftver 

szaktanácsadás 
10-19 51-300 

Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. 

Budapest gyógyszergyártás >5000 >4001 

Aquaplus Kútfúró 
és Vízépítő Kft 

Sándorfalva 
Speciális 

szaképítés 
50-99 

1001-
2500 

Naplopó 
Épületgépészeti 
Szerelő és 
Szolgáltató kft 

Budapest 
Vasáru-

nagykereskedelem 
3-4 51-300 

NYÍR-ÖKO-WATT 
megújuló 
energiahasznosító 
és Szélerőgép építő 
kft. 

Érpatak 
Motor, turbina 

gyártása 
2 0-20 

Geomega Földtani 
és 
Környezetvédelmi 
kutató-szolgáltató 
kft 

Budapest 
Mérnöki 

tevékenység, 
tanácsadás 

5-9 51-300 

Profikomp 
Környezetvédelmi 
Ker. és Szolgáltató 
kft 

Gödöllő 
Mérnöki 

tevékenység, 
tanácsadás 

3-4 501-700 

Agruniver 
Környezetvédelmi 
Szolg. És 
Vállalkozó kft. 

Mogyoród 
Szennyvíz 

gyűjtése, kezelése 
3-4 21-50 

Agruniver 
Környezetvédelmi 
és Kutatásfejlesztési 
kft. 

Gödöllő 
Szennyeződés 

mentesítés 
20-49 501-700 
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Transelektro 
Energetikai és 
Környezetvédelmi 
zRt 

Budapest 
Mérnöki 

tevékenység, 
tanácsadás 

150-199 >4001 

Transelektro Ganz-
Röck Kazán-és 
erőművi 
berendezések zRt 

Kiskunfélegyháza 
Gőzkazán 
gyártása 

300-499 >4001 

SZÉKOM 
Székesfehérvári 
Kommunális Rt 

Székesfehérvár 
Hulladékgyűjtés-

kezelés 
50-99 701-1000 

Vertikál Építőipari 
és Kommunális 
Szolgáltató zRt 
 

Polgárdi 
Hulladékgyűjtés-

kezelés 
50-99 701-1000 

DEPÓNIA 
Hulladékkezelő és 
Településtisztasági 
kft 

Székesfehérvár 
Hulladékgyűjtés-

kezelés 
100-149 

1001-
2500 

Philips 
Magyarország 
Kereskedelmi Kft  

Budapest 
Elektromos 

háztartási cikkek 
nagykereskedelme 

100-149 >4001 

IBM Nemzetközi 
Vagyonkezelő Kp. 
kft 

Budapest 
Irodagép 

kölcsönzése 
0 701-1000 

IBM Hungary 
International 
Shared Service kft 

Budapest Üzleti tanácsadás 0 
2501-
4000 

3D HISTECH 
Fejlesztő Kft 

Kisvárda Műszaki K+F 1 51-300 

Forrás: Cégkódtár, KSH, 2006 

 

A 20 vállalat többsége Budapesten, a Budapesti agglomerációban, illetve a Közép-
magyarországi régióval szomszédos megyékben működik. Elsősorban az informatika, 
gyógyszergyártás, motor-turbina és kazángyártás, valamint a környezetipar 
ágazataiban termeléssel, kutatás-fejlesztéssel, mérnöki és üzleti tanácsadással, illetve 
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások. 11 kisvállalkozás (kevesebb, mint 20 
fővel), 2 nagyvállalat (500 ill. több, mint 5000 alkalmazottal), a többi közép méretű 
vállalkozás; 4 vállalat árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot, 8 vállalatban az  

1 milliárd, és további 8 vállalatban a 4 milliárd Ft-ot.  A legjelentősebb vállalat a 
Richter gyógyszergyár.  

A pólus projektekben szereplők feladatai jól illeszkednek a tudásalapú helyi 
gazdaságfejlesztés rombusz modelljéhez. Ki kell hangsúlyozni, hogy a szerepek, 
feladatok a megszokott munkamegosztástól eltérőek is lehetnek, sokszor a vállalatok 
foglalkoznak kutatás-fejlesztéssel (ez elfogadott, jól ismert), máskor az egyetemek 
részt vesznek a vállalkozásokban is (nem ritkán ők hozzák létre a „terméket”). Ez a 
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szerepcsere a kooperáció kezdetleges helyzetéből, illetve az egyenlőtlen 
erőviszonyokból, a munkamegosztás alacsony szintjéből következik.  

− A helyi versenyt, a kormányzati bekapcsolódást, és a klaszterek kialakítását 
ösztönző szereplők a projektek vezetői, tervezői, koordinátorai, ill. a 
konzorciumok tagjai. Ezek a projektekben többnyire az egyetemekről kikerülő 
csoportok, teamek, intézmények. Jelenleg, a Fővárosi Önkormányzat is 
partnere az egyetemeknek e feladatok elvégzésében. 

− A támogató (kiszolgáló) és kapcsolódó iparágakhoz, tevékenységekhez 
tartoznak egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok. Sokfajta szolgáltatást 
végeznek: mérnöki szolgáltatásokat nyújtanak, számítástechnikai 
szolgáltatásokat kínálnak, fejlesztő tevékenységet folytatnak (idetartoznak a 
mintadarabot, 0-szériát gyártó KKV-k), laboratóriumi munkákat végeznek,  

− A tényező (input) feltételeket biztosítják az egyetemek és kutatóintézetek: 
alapkutatást végeznek, fogadják a PhD diákokat, oktatási programokat 
szerveznek. Specializált szállítási, kommunikációs és egyéb infrastruktúra 
fejlesztésben vesznek részt. Ingatlanfejlesztésben játszott szerepük 
összekapcsolódik a tudásgazdaság fejlesztésével. A klaszter számára 
adatbázisokat állítanak össze, információkat gyűjtenek, statisztikákat 
készítenek. Tőkét (kockázati tőkét) nyújtanak a K+F tevékenység, ill. az 
innováció megvalósításához. 

− A keresleti feltételeket teremtik meg azok az intézmények, ügynökségek, 
amelyek a tudástranszferrel foglalkoznak, feladatuk a vállalati kapcsolatok 
kiépítése, segítik a know-how folyamatokat, de leginkább piaci 
megrendelőként, a K+F eredményeket alkalmazó fejlesztőként jelennek meg.  
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4. ábra 
A helyi gazdaságfejlesztés rombusz modellje 

 

 

 

 

7.1.4 Tényező feltételek  

A tényező feltételek megteremtése között elsősorban a budapesti és agglomerációs 
egyetemek kutatás-fejlesztési projektjeihez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket, a 
régió humán-erőforrás bázisát erősítő oktatási projekteket kell említeni.  

A „Medipólus”, az „Ökopólus” és az „Információs Társadalom Technológiái-pólus” 
összetett elképzelései között egyaránt megjelennek az egészségügyi képzés 
fejlesztése, az egyetemi kutatások alapját megteremtő infrastrukturális fejlesztések, 
valamint a kutatások eredményeinek gazdasági hasznosulását segítő fejlesztések is. 

 

7.1.5 Keresleti feltételek 

A keresleti feltételekben az egyes alpólusok projektjei különböznek az eredmények, 
termékek, szolgáltatások célcsoportját illetően abban, hogy inkább a tradeable, az 
exportálható termékek előállítására koncentrálnak, vagy regionális-helyi igényeket 
elégítenek ki. 

Az „Információs Társadalom Technológiái-pólus” (ITT) projektjei a járműirányítási 
rendszerek, infokommunikációs eszközök tekintetében tradeable termékek, 
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eredmények előállítását célozzák. Az alpólus médiaiparral kapcsolatos projektjei 
szintén jelentősen hozzájárulnának Budapest külpiacokon megjeleníthető 
értékteremtéséhez. 

Az „Ökopólus” projektjeiben egyrészt olyan eredményeket céloznak meg, melyekkel 
elsősorban a régió környezeti minőségének javulási lehetőségei teremtődnének meg. 
Másrészt megjelennek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar hozzáadott 
értékének növelésére vonatkozó projektek is. 

A „Medipólus” szintén egyszerre tartalmazza a külpiacokon megjelenni képes 
készítmények, eljárások előállításának célját, illetve a régió, város egészségügyi 
szolgáltatásainak javítását. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy az ITT pólusnál elsősorban külpiaci kereslettel kell 
számolni, míg az Öko- és Medipólus esetében egyaránt figyelembe kell venni a 
regionális keresletet és az exportlehetőségeket is. 

 

7.1.6 Vállalati stratégiák 

A Budapest Fejlesztési Pólus kapcsolódó gazdaságfejlesztésénél figyelembe kell 
venni a gazdaság dualitása által okozott szakadékot a kutatás-fejlesztési eredmények 
hasznosításában. Azt az általános megjegyzést kell tennünk, hogy a Budapesten saját 
K+F részleget létrehozó multinacionális vállalatok K+F tevékenységüket saját 
hálózaton belül oldják meg, a K+F döntéseket nem itt, hanem az anyavállalat 
telephelyén hozzák meg. A budapesti egyetemek ipari partnereiket elsősorban a K+F 
tevékenységben érdekelt hazai nagyvállalati körből, a dinamikusan növekvő kis- és 
középvállalkozások közül szerzik. 

A Budapest Fejlesztési Pólus projektjeiben már számos vállalat jelezte részvételi 
szándékát: SPAR logisztikai központ, TESCO logisztikai központ, 3DHistech 
Fejlesztő Kft, AnaLogic Computers Számítástechnikai Kft, KPS Biotechnológiai Kft, 
Morphologic Számítástechnikai Kft., Richter Gedeon Rt., Fővárosi Csatornázási 
Művek Rt., Fővárosi Vízművek Zrt., Aquaplus Kft., Naplopó Kft., Nyír-ökowatt, 
Geomega, Profikomp Kft., Agruniver Kft., Transelektro Rt., Székom Kommunális 
Hulladékgazdálkodási Rt., Vertikál Hulladékgazdálkodási Rt., Depónia 
Szennyvízhasznosítási Kft. 

Szintén megjelennek a projekt-résztvevők között az innovációban élen járó hazai 
vállalkozások érdekképviseleti szervei is: IVSZ, eSEC 

A hazai vállalkozásokon túlmenően multinacionális cégek magyar leányvállalatai is 
támogatásukat fejezték ki a projektekkel kapcsolatban: Philips Magyarország Kft., 
IBM Magyarország Kft. 

 

7.1.7 Támogató és kapcsolódó iparágak: 

A Budapest Fejlesztési Pólusban a támogató, kapcsolódó iparágak a budapesti 
gazdaság összetettségének köszönhetően jelen vannak a térségben. A pénzügyi 
szolgáltatások terén Budapest regionális vezető szerepet tölt be, a fejlesztési pólus 
projektjei előrehaladott fázisban nagy hatásfokkal vonhatják be a külföldi tőkét. A 
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kutatási eredmények gazdasági hasznosulásának korai szakaszaiban pedig azok a 
magvető-, és kockázati tőkealapok a megvalósulás zálogai, melyek létrehozása, 
erősítése kormányzati szándék. 

A Budapest Fejlesztési Pólus célkitűzései szerint a további vállalkozások 
csatlakoznak majd a projektekhez. 

5. ábra 
A Budapest Fejlesztési Pólus rombusz modellje 

 

Vállalati stratégiák 

Főként hazai KKV-k, 
nagyvállalatok részvétele 

Multinacionális cégek 
csatlakozásának lehetősége. 

Tényező feltételek 

A budapesti és agglomerációs 
egyetemek kutatás-fejlesztési 

projektjeihez kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztések, a 

régió humán-erőforrás bázisát 
erősítő oktatási projektek 

− egészségügy, 

− környezetvédelem, 

− IT, járműipar 

Kapcsolódó iparágak 

 

Összetett gazdaság 

Pénzügyi szolgáltatók jelen 
vannak 

Kockázati-, magvető tőke 
vonzása és felhasználása 

Keresleti feltételek 

 

ITT: tradeable termékek 

Ökopólus: nontradeable 
eredmények, fenntartható 
fejlődés, élhető környezet 

Medipólus: tradeable 
termékek, egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése 
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7.2 Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés 

 

7.2.1 A pólusokhoz szükséges alapvető infrastruktúra fejlesztések 

A Budapesti Fejlesztési Pólus főbb projektjeiben vázolt területi igények alapján 
megállapítható, hogy elsősorban a főváros déli területein, a Duna menti sávban és az 
átmeneti zóna északi karéjában jelentkezik komolyabb koncentrációjú fejlesztési 
szándék. Ezeken a területeken jelentős városfejlesztési folyamatok zajlanak. A 
tudásvárosi funkciók szempontjából kedvező, hogy az alapvetően állami szféra által 
koncentrált (Lágymányos), vagy a pólusprogramok keretein belül – de szintén 
közpénzből megvalósuló (Corvin sétány térségében) – egyetemi magterületek 
kiegészülnek olyan elemekkel, amelyek a versenyképességet és a terület élhetőségét 
jelentősen fokozzák. 

− A budai oldalon a lágymányosi egyetemi campus épületállományát tekintve 
jelentős részben elkészült, megvalósult az Infopark legtöbb beruházása. A 
Lágymányosi híd déli oldalán megkezdődött a Kopaszi-gát – Budafoki út 
térségének beépülése, funkcióváltása (iroda, lakás, rekreáció).  

− A pólusfunkciók kialakításában jelentős szerephez jut a pesti oldalon az 
átalakulás előtt álló középső-józsefvárosi terület, amely legmeghatározóbb 
eleme a Corvin-Szigony projekten alapuló városmegújítási tevékenység lesz. 
Folyamatban van a Duna part – Soroksári út – Lágymányosi híd által határolt 
terület vegyes funkciókkal történő beépülése. 

− Az észak-csepeli terület pedig a közelmúltban került eladásra, a területen 
várhatóan igen komoly lakóterületi fejlesztés indul meg, ugyanakkor a 
funkciók bővítése indokolt. Észak-Csepel területén valósul meg a Központi 
Szennyvíztisztító telep beruházása is. 

 

A pólusok versenyhátrányainak csökkentését szolgáló alapvető infrastrukturális 
fejlesztések több dimenzióban vizsgálandók. A teljes vertikumában vizsgált Budapesti 
Fejlesztési Pólus globális szinten mérhető versenyképességét – infrastrukturális 
oldalon - elsősorban az elérhetőségét javító beruházások növelik. A Duna-
Technopolisz térség déli fekvése alapvetően kedvező adottságnak tekinthető a 
Ferihegyi Repülőtér délkeleti elhelyezkedése szempontjából. A repülőtér azonban ma 
kötöttpályás eszközökkel nem érhető el. A BFP elsődleges célja, hogy a kormányzati 
szinten prioritásként kezelt nagyvasúti kiszolgálás mielőbb megvalósuljon.  
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6. ábra 
A repülőtér meglévő és tervezett kötöttpályás és közúti kapcsolatai a pólus 

területekkel 

 

 

A repülőtér és a pólus területek kapcsolatához az alábbi főbb fejlesztésekre van 
szükség: 

 

− Közúti megközelíthetőség szempontjából: 

• Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út fejlesztése (rövid távon) 

• Harántoló, összvárosi jelentőségű úthálózati elemek kiépítése 
(Körvasúti körút – Albertfalvai híd – közép és hosszú távon) 

• Lokális dunai kapcsolat: Galvani híd és kapcsolódó útpályák (közép, 
vagy hosszú távon) 

• M0-s hiányzó pesti szakaszai (elsősorban a pólus gödöllői érintettsége 
miatt) 

− Közösségi közlekedési szempontból: 

• Ferihegyi gyorsvasút kiépítése (közbenső megállóhelyekkel) 

• 1-es villamos átvezetése a Lágymányosi hídon 
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• A pólus térség felgyorsuló fejlődése esetén – a gazdasági vonzerő és az 
elérhetőség javítása érdekében – közvetlen kapcsolat létesítése 
indokolt a repülőtér és a főbb pólusterületek között (pl. közvetlen 
autóbusz járatok) 

 

A Duna-tecnhopolisz térség globális elérhetőségét nem kizárólag a repülőtér 
szemszögéből kell vizsgálni. A pólus megközelíthetőségét a területre ingázók 
(dolgozók) forgalma, valamint a szállítási (logisztikai) funkciók miatt is javítani kell. 
Az ingázó forgalom szempontjából hangsúlyt kell helyezni az elővárosi vasút 
fejlesztésére. A várhatóan a Kohéziós Alapból támogatott vasúti fejlesztések esetén 
figyelembe kell venni, hogy a pólus területek hogyan érhetők el minél kevesebb 
átszállással, minél rövidebb idő alatt a város és az agglomeráció főbb lakóterületeiről. 
Kedvező adottság a lágymányosi campus déli oldalán és a ferencvárosi-józsefvárosi 
területeken áthaladó déli körvasút. Ugyanakkor olyan kiemelt fejlesztési területeken, 
mint a Közvágóhíd térsége, vagy az Infopark környéke, jelenleg nem létezik vasúti 
megálló. (A MÁV elővárosi koncepciója a közvágóhídi megállót jelenleg 
tartalmazza). A pólusok vasúton való jobb megközelíthetősége érdekében is szükség 
van a vasút városon belüli szerepének növelésére az elővárosi fejlesztéseken túl.  

A Duna-technopolisz térség egészét tekintve kialakulnak (vagy már léteznek) olyan 
átszállópontok, amelyek az egyes pólus területeket felfűző, illetve a pólusok és a 
város, illetve agglomeráció egyéb pontjai közti kötöttpályás főhálózatok metszésében 
találhatók. Ilyen területek az alábbiak: 

 

− Közvágóhíd térsége: 

• Kelenföld – Keleti pu. közti vasút, leendő közvágóhídi megállóhellyel 

• Mai ráckevei hév végállomása, leendő Észak-Déli Regionális 
Gyorsvasút állomása 

• Mai csepeli hév megállóhelye, leendő Észak-Déli Regionális 
Gyorsvasút állomása 

• 1-es villamos mai végállomása, a későbbiekben megállója 

• Pesti Duna parti 2-es villamos végállomása 

• Harántoló villamosvonal (24-es) végállomása, amely a pólus területek 
között jelentős kapcsolati elem (a vonal rekonstrukciója szükséges) 

− Kelenföld térsége: 

• Kiemelt fontosságú elővárosi és inter-regionális vasúti pályaudvar 

• Kiskörúti 49-es villamos végállomása (kiemelt kapcsolati elem a BME 
és a BCE területével)  

• Leendő 4-es metró ideiglenes végállomása (kiemelt kapcsolati elem 
lesz a BME és a BCE területeivel) 

• 1-es villamos leendő végállomása (középtávon). Kiemelt kapcsolati 
elem a XI. kerületi pólus elemek és a pesti oldal pólus funkciói között. 
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− Népliget térsége: 

• 3-as metró vonala (kapcsolati elem a repülőtéri irány és a belváros 
között, felfűzve a pólus pesti elemeinek egy részét – pl. SOTE) 

• 1-es villamos vonala (Kiemelt kapcsolati elem a XI. kerületi pólus 
elemek és a pesti oldal pólus funkciói között.) 

• Regionális és országos autóbusz pályaudvar 

− Kálvin tér (Belváros térsége) 

• 3-as metró állomása 

• Kiskörúti villamosok megállója (Harántoló kapcsolati elem a pesti és a 
budai pólus elemek között) 

• Leendő 4-es metró állomása 

• Leendő Észak-Déli Regionális Gyorsvasút állomása 

 

7. ábra 
A Duna-technopolisz térség főbb kötöttpályás kapcsolati elemei napjainkban 

 

 

Logisztikai és egyéni közlekedés szempontjából lényeges fejlesztési elemnek 
tekinthető a Körvasúti körút déli szakaszának kiépülése, beleértve az Albertfalvai 
Duna híd megépítését is. A pólus szempontjából a Körvasúti körút előnyösebb a 
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Hungária gyűrűvel szemben, mivel a pólus térség délebbi, Csepelre tervezendő részeit 
is feltárja.  

 

8. ábra 
A Duna-technopolisz térség főbb kötöttpályás kapcsolati elemei 

(javasolt, tervezett állapot) 

 

 

A pólusok elérhetőségének javítása, versenyelőnyük növelése szempontjából az 
alábbi közlekedésfejlesztési elemek megvalósítása indokolt: 

 

− Gyorsvasúti fejlesztések: 

• 4-es metróvonal megépítése (Móricz Zsigmond körtér: BCE, Villányi 
út; Szent Gellért tér: BME, Technopólus, Lágymányosi campus; 
Fővám tér: BCE; Kálvin tér – Rákóczi tér: SOTE, Medipólus)   

• Észak-Déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának megépítése 
(Csepel / Pesterzsébet – Astoria) 

− Villamoshálózati fejlesztések: 

• 1-es villamos vonalának megépítése Kelenföldre 
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• Budai rakparti villamosvonal déli meghosszabbítása a Lágymányosi 
hídig, illetve opcionálisan a Kopaszi-gát térségéig (kapcsolódva a 
terület beépüléséhez) 

 

7.2.2 A kreatív munkaerő megtartásához szükséges infrastruktúra fejlesztések 

A közlekedésfejlesztésen, mint alapvető infrastrukturális versenyelőny növelő 
beruházásokon túl szükségesek egyéb városfejlesztési tevékenységek is. A pólusok 
megerősödése, vonzerejük növelése érdekében indokolt vegyes funkciójú területek 
kialakítása. A Duna-technopolisz területén az alábbi fő fejlesztéstípusokra van 
szükség: 

 

− Lakóinfrastruktúra fejlesztés (alapvetően vegyes használatú területeken) 

• Kopaszi-gát – Budafoki út – Szerémi út térségében 

• Soroksári Duna ág északi részén (Duna-city) 

• Ferencvárosi Duna part Petőfi híd közeli részein 

• Csepel-Északon 

• Mester u. környékén  

• Corvin sétány környékén 

− Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés (pl. szennyvíztisztító 

• Csepeli Központi Szennyvíztisztító telep 

− Zöldfelületi infrastruktúra fejlesztés 

• Csepeli nagy közpark 

− Irodafunkciók kialakítása 

• Kopaszi-gát – Budafoki út – Szerémi út térségében 

• Soroksári Duna ág északi részén (Duna-city) 

• Ferencvárosi Duna part Petőfi híd közeli részein 

• Csepel-Északon 

• Mester u. környékén  

• Corvin sétány környékén 

− Kollégiumi funkciók kialakítása 

• Corvin sétány környékén 

• Lágymányosi campus zónájában 

• BCE mellett (Közraktár u.) 

− Távközlési, telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése  

− Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató infrastruktúra kiépítése (pl. 
konferenciaközpont építés) 
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• Konferenciaközpont a Milleniumi városrészben (IX.) 

− Rekreációs elemek fejlesztése (pl. uszoda) 

• Egyetemi uszoda és sportcsarnok megépítése (befejezése) – ELTE, 
Lágymányos 

− Kulturális infrastruktúra funkcióinak fejlesztése 

 

E funkciók egy része a póluskoncepción alapuló fejlesztések nélkül is megvalósul, 
hiszen a már korábban említett, területspecifikus fejlesztések alapvetően változatos 
hasznosítást jelenítenek meg. Azonban a tudatos városfejlesztési elemek alkalmazása 
révén a pólusok területén és környezetében kedvezőbb adottságú, és a tudásvárosi 
igényeknek megfelelőbb módon építhető ki a Duna-technopolisz térség. 

A Duna-Technopolisz területéhez intenzív lakóterületi fejlesztések csatlakoznak, és 
megvalósításuk az elkövetkező évek során rendkívül dinamikus lesz. A jelenlegi 
ismeretek alapján kimondottan lakóterületi fejlesztés dominál majd az észak-csepeli 
területen. A budai oldalon, a Kopaszi-gát térségében irodai és lakófunkciók 
együttesen jelennek meg, a part menti területen pedig jelentős sport és rekreációs 
létesítmények építése várható. A pesti oldalon a Lágymányosi-hídtól északra vegyes, 
alapvetően koncepció nélküli a városfejlődés, kulturális, irodai és lakó dominanciával. 
A területről hiányzik a turisztikai infrastruktúra néhány kulcsfontosságú eleme, mint a 
konferenciaközpont és a hozzá kapcsolódó szállodák. A pesti oldal délebbi területein, 
a Kis-Duna mellett,  jelentős lakóövezeti fejlesztés indul meg a közeljövőben. 

A korábban vázolt vegyes funkciók közül a környezetvédelmi és zöldfelületi, a 
kereskedelmi, a turisztikai és szolgáltató, valamint a rekreációs és kulturális 
infrastruktúra fejlesztése alapvetően a kreatív munkaerő megtartásához, valamint a 
pólus területek élhetőségéhez nélkülözhetetlen.   

 

7.2.3 Az egyes tudásközpontok versenyelőnyeinek biztosításához szükséges 
műszaki infrastrukturális elemek 

Az Információs társadalom technológiái (Technopólus) területe alapvetően a 
Budapesti Műszaki Egyetemre és lágymányosi campusra terjed ki. Tervezett partnerei 
javarészt szintén a XI. kerületben helyezkednek el. A pólus versenyelőnyének 
megtartáshoz az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

− Budai rakparti villamos (19-es) déli meghosszabbítása, potenciálisan az 
Infopark és a campus területén belül, illetve a Lágymányosi hídtól délre a 
Kopaszi-gát térségébe, csatlakozva a kapcsolódó lakó-, rekreációs és irodai 
fejlesztésekhez. 

− 1-es villamos budai átvezetése rövidtávon, és Kelenföld, Etele térig történő 
középtávú kiépítése  

− Vasúti megállóhely létesítése a lágymányosi campus déli oldalán 

− Közúti közlekedés szempontjából a Lágymányosi híd térségének és az M1-
M7-es autópályák bevezető szakaszai közötti kapcsolatok javítása (pl. Andor 
utca kiépítésével) 
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− A lágymányosi campus területét feltáró autóbuszjárat sűrítése, kapacitásának 
növelése 

− A campus terület parkolási infrastruktúrájának javítása 

 

9. ábra 
A lágymányosi campus meglévő és igényelt kötöttpályás fejlesztései 

 

 

A Medipólus magterületét tekintve a Semmelweis Egyetem épületeire és a Budapesti 
Corvinus Egyetem Villányi úti területére koncentrál, valamint bizonyos funkciói (pl. 
Medicampus) még nem helyhezkötöttek, de orientáltak (VIII-IX. ker). A 
tudásközpontok partnerintézményeinek számos eleme jelenleg a város 
legkülönbözőbb pontjain található meg, ami nehezíti a kapcsolattartást.  

A Szentágothai János Tudásközpont és a BIMIP legfőbb infrastrukturális igénye a 
VIII. kerületi városrehabilitáció, a Corvin-Szigony projekt megvalósulása. 
Belvároshoz közeli terület lévén a közösségi közlekedési helyzete alapvetően jól 
megoldott, a 3-as metró és a harántoló (körgyűrűs) villamosok (4-6, 24) feltárják a 
térséget. A partnerintézmények szétszórtsága hátrányos, bár a virtuális 
kapcsolatrendszerek távolságtól függetlenül is működőképesek.  
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10. ábra 
A Medipólus projektek magintézményeinek és partnereinek városon belüli 

széttagoltsága 

 

 

Az Ökopólus elemek (DEPIK, TERFELJ, BERFELJ, T-rad) alapvetően a SZIE – 
ELTE kapcsolatokon alapulnak, tehát a gödöllői és lágymányosi magterületekhez 
kapcsolódnak. A projektek helyszínválasztása még bizonytalan, de indokolt lenne a 
projektek egy részének megvalósítása a Duna-technopolisz Csepel északi területén. 
Ebben az esetben a térség monofunkcionális lakófejlesztései olyan tudásvárosi 
elemekkel egészülnének ki, amelyek a csepeli területet jelentősen felértékelik. A 
fejlesztés igényli a közúti megközelíthetőség javítását, amely történhet összvárosi 
szinten is, jelentős közúthálózati elem kiépítésével (Körvasúti körút és Albertfalvai 
híd), illetve történhet lokális út- és hídépítéssel, az előbbinél északra, a Galvani út – 
Illatos út között. Ez utóbbi – noha a már meglévő Lágymányosi hídhoz közelebb 
helyezkedik el – jobban tárja fel az észak-csepeli területeket, és nagyobb 
valószínűséggel hozható magánerő az infrastruktúra fejlesztésekbe. Kiemelkedő 
feladat az egész Duna-technopolisz szempontjából a rekreációs és zöldfelületi 
infrastruktúra kiépítése, amelynek legfontosabb eleme közpark kiépítése a Csepel-
sziget északi csúcsán.   
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11. ábra 
A Duna-technopolisz térség pólus-magterületei és a kapcsolódó főbb kiegészítő 

funkciók sémája 
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8. A BFP beágyazottsága  

8.1 A BFP illeszkedése a fejlesztéspolitikai dokumentumokhoz 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 

Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót átfogó céljai között szerepel, hogy  
hazánk gazdaságának versenyképessége, a megtermelt érték tartósan növekedjék; a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősödjék; közös jövőnk kiszámíthatóbb és 
tervezhetőbb legyen. 

A dokumentum szerint ahhoz, hogy az ország fejlettségét az Európai Unió átlagos 
fejlettségéhez közelítsük, a felzárkózási stratégiánk középpontjába az innovációt 
kell állítani. 2020-ra az OFK szerint Budapest és agglomerációja a térség kreatív 
központjává alakul, amelyet a helyi fiatalok, kutatók mintának tekintenek. Az 
egyetemek és kutatóintézetek, és a vonzáskörzetükbe települt vállalkozások 
együttesen regionális innovációs központokat hoznak létre. Ezek innovációs 
teljesítménye és a piaci rések felfedezése révén több cég európai éllovassá válik a bio- 
és a nano-technológiában, a környezet- és energiaiparban, az informatikai és 
tartalomiparban, a kreatív iparban és az üzleti szolgáltatásokban. 

Az OFK 2020-ig gazdaság innovációs képességének folyamatosan javulását irányozza 
elő a felsőoktatás, a kutatóintézetek, az inkubátorházak és szolgáltatások, a szakmai és 
tudományos szervezetek, az információs központok és a tudásintenzív vállalkozások 
összehangolt fejlesztésével. 

Az OFK prioritás szinten rendelkezik arról, hogy a versenyképesség tartós 
növekedése stratégiai cél eléréséhez szükséges az innováció, kutatás-fejlesztés 
ösztönzése és infrastrukturális hátterének megerősítése. Az alábbi irányok 
kapcsolhatók a BFP stratégiájához: 

− - Azokra a területekre kell összpontosítanunk, ahol a világ élvonalába 
kerülhetünk, 

− - A kutatás és fejlesztés új sikerreceptje: a hálózatba szerveződés, 

− - Kapcsolódnunk kell az Európai Kutatási Térhez, 

− - Elő kell segíteni a K+F-eredmények hasznosítását, 

− - Regionális tudásközpontokat kell létrehoznunk, 

− Tudásintenzív munkahelyek teremtése, az innovációs, kutatás-fejlesztési 
tevékenységek infrastrukturális hátterének megerősítése is fontos. 

 

Nemzeti Lisszaboni Akcióterv a növekedésért és foglalkoztatásért 

A Nemzeti Lisszaboni Akcióterv szerint a K+F-aktivitás erősítéséhez többek között 
szükséges: 

− a kétirányú kutatói ill. diák mobilitás ösztönzése; 

− a külföldön dolgozó kutatók hazatérésének támogatása; 
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− az egyetemek/kutatóintézetek és vállalatok közötti együttműködés és 
hálózatosodás ösztönzése; 

− a magas hazai hozzáadott értékkel bíró K+F területek (pl.: IKT, 
nanotechnológia, biotechnológia, űrkutatás, környezetipar, egészségipar, 
gyógyszerkutatás,) megerősítése. 

 

Európai Kutatás-fejlesztési és Demonstrációs 7. Keretprogram  

A 7. Keretprogram a kutatás-fejlesztést az oktatási és innovációs funkciókkal 
együttműködve kívánja erősíteni. A forrásösszegét a tudásháromszög fejlesztésének 
érdekében növelték 72 726 millió Euróra. Négy különálló programmal célozzák meg 
az európai K+F erősítését: 

− Cooperation. A 7. Keretprogram több mint fele az egyetemek, gazdaság, 
kutatóintézetek közötti együttműködés erősítésére kívánják fordítani annak 
érdekében, hogy a tudományos és technológiai kulcsterületeken Európa vezető 
szerepre tegyen szert. 

− Ideas. Az európai szinten történő versenyt próbálják kialakítani a tudományos 
alap és „frontier” kutatások terén. Ennek intézményi feladatait az Európai 
Tudományos Tanács (European Research Council – ERC) fogja ellátni. 

− People. A kutatás-fejlesztés humán erőforrását tréningek, mobilitási 
programok és a kutatói karrierépítés eszközeivel fejlesztik. 

− Capacities. Az európai kutatási kapacitást a kutatási infrastruktúrák 
koordinálásával és fejlesztésével, regionális kutatás-orientált klaszterek 
támogatásával kívánják erősíteni. 

A 7. Keretprogramban 9 tematikus prioritást neveztek meg: Egészség; Élelmiszer, 
mezőgazdaság és biotechnológia; Információs és kommunikációs technológia; Nano-
tudományok, nano-technológia; Energia; Környezet, klímaváltozás; Szállítás; 
Társadalom- és gazdaságtudomány, bölcsészettudomány; Biztonság- és űrkutatás. 

 

Nemzeti Stratégiai Referencia Keret  

A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret legfontosabb célkitűzései: 

− a tudásalapú gazdaság és társadalom megteremtése, a kutatásfejlesztés és 
az innováció gazdaságban betöltött szerepének erősítése, a kutatás-fejlesztés 
modern infrastruktúrájának megteremtése, 

− a fejlesztési pólusok létrehozása és megerősítése,  

− az ország gazdasági, szellemi és kulturális vonzerejének növelése a 
kreativitás és a nemzetközi térben való kezdeményező és alkotó szerepvállalás 
által. 

A kutatás-fejlesztés erősítését az NSRK közvetlenül a Versenyképes Gazdaság 
középtávú célkitűzés alá rendeli. Ennek megfelelően az alábbi középtávú célokhoz 
kapcsolható a BFP stratégiájához: 
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− A hozzáadott értéket a kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység növelje, 

− Magyarország illeszkedjen jobban az európai hálózatokhoz, 

− Magyarország vállaljon regionális közvetítő, vezető szerepet délkelet-európai 
térség integrációjában, 

A „Gazdaság versenyképességének javítása” fejlesztési tengely sokféle eszközt 
nevesít, amellyel a tudásalapú gazdaság kialakulását kívánják segíteni. A hazai ETI 
szempontjából létfontosságú beavatkozási területeket jelenítjük meg itt: 

− ösztönözni kívánják a piacorientált K+F tevékenységeket, a 
vállalkozásokkal együttműködve folytatott alkalmazott kutatást, kísérleti 
fejlesztést; támogatni az elsősorban üzleti célú valamint nagyobb megtérülési 
kockázatú, a társadalmi célok szempontjából kiemelkedő jelentőségű K+F 
projekteket, 

− ösztönözni kívánják az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások közötti 
K+F, illetve innovációs együttműködéseket, az innovációs láncban 
szereplők közös kutatóhelyeinek létrehozását és közös kutatási projektek 
lebonyolítását, a szakemberképzést és –cserét, az innovatív ötlettől a 
termékként és/vagy szolgáltatásként való megjelenésig történő átfogó, 
többlépcsős folyamatokat, 

− támogatni kívánják a kutatási és innovációs intézmények, integrált központok 
(hídképző, kompetencia-központok, tudásközpontok, inkubációs, innovációs 
és technológiai kutatási központok) megalakítását és megerősítését, 
innovációs szolgáltatások biztosítását (innovációs tanácsadás, inkubáció), 
különös tekintettel a magyar gazdaság számára ígéretes technológiai áttörési 
lehetőséget jelentő, nagy növekedési potenciállal rendelkező területeken, 

− ösztönözni kívánják a magyar vállalatok nemzetközi technológiai 
kooperációját, és a magas hazai hozzáadott értéket generáló, K+F és 
innováció-orientált nemzetközi technológiatranszfert. 

Az NSRK kiemelten kezeli Budapestet és agglomerációját, annak nemzetközi 
szerepe, kiemelkedő K+F és innovációs potenciálja miatt. Ennek egyik fontos vetülete 
az innovációs beruházások támogatása és növekedése. A Közép-Magyarországi Régió 
számára célként fogalmazza meg, hogy nemzetközileg is vezető kreatív régió legyen. 

A fejlesztési pólusok kialakításának központi elemeként az innováció-orientált 
fejlesztések, a tudásháromszög integrálása jelenik meg. Az oktatás-képzés területén is 
megfogalmazódik, hogy az egyetemeknek a fejlődést meghatározó tudás és 
innováció motorjaivá kell válniuk.  

 

Versenyképes Gazdaság Operatív Program 

Az Operatív Program K+F és Innovációs a Versenyképességért prioritása három 
területre fókuszál: 

− Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F 
együttműködések ösztönzése  
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Ide tartozik a vállalkozásokkal együttműködve folytatott alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés és elsősorban az üzleti célú, de nagyobb megtérülési kockázatú K+F 
projektek támogatása; a tudás- és - technológiatranszfer elősegítése, a kutatási 
eredményeknek az együttműködés révén történő piacra juttatása, az innováció iránti 
kereslet erősítése illetve a kutatásoknak a piaci visszajelzések alapján történő 
orientálása, fókuszálása. Itt jelenhetnek meg a fejlesztési pólus programokban 
megfogalmazódó kutatás-fejlesztési tevékenységek. 

− Az innovációs, technológiai központok és hídképző intézmények fejlesztése 

Innovációs szolgáltatások; Technológiai inkubátorok, innovációs és 
technológiafejlesztési parkok, egyetemi kutatáshasznosítási irodák létesítése és a 
meglévő intézmények hatékonyságának fejlesztése.  

 

TUDÁS, ALKOTÁS, ÉRTÉK, a Magyar Köztársaság Kormányának kutatás-
fejlesztés és innovációpolitikai középtávú stratégiája (Innovációs Stratégia), Tervezet  

Az Innovációs Stratégia fő a magyar gazdaság versenyképességének növelését, ezen 
keresztül a magyar társadalom életminőségének javítását szolgálja, összhangban a 
gazdaságpolitikai célokkal. Új, piacképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító 
versenyképes, K+F tevékenységet folytató vállalkozásokra,a felsőoktatási és 
akadémiai K+F megújulására van szükség, el kell érni, hogy Magyarország az 
Európai Kutatási Térség szerves része legyen. 

A középtávú célok között szerepel, hogy: 

− Erősödjön a vállalati K+F, 

− Épüljenek ki elismert K+F és innnovációs kapacitások. (kutatóegyetemek, 
javuló infrastruktúra, rugalmasság a gazdaság igényei iránt, nemzetközi 
együttműködés), 

− Erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás. 

Az alábbi prioritások, beavatkozási területek biztosítják a célok elérését: 

− A K+F és az innovációs tevékenység erősítésével a globális piacon 
versenyképes hazai vállalkozások és termékek létrehozása, fejlesztése. 

− A K+F és innovációs kapacitások fejlesztése, ágazati és területi koncentrálása, 
az infrastruktúrák kiépítése, illetve megerősítése, a kutatóhelyek 
hatékonyságának javítása. 

− A tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív 
munkaerő képzése, a kutatói képzés és továbbképzés erősítése.  

− A kutatás-fejlesztést és az innovációt ösztönző gazdasági és jogi környezet 
javítása. 

Az Innovációs Stratégia 2.és 3. prioritásán belül az alábbi eszközök hozhatók 
összefüggésbe a BFP stratégiájával: 

− Húzóágazati tudás-központok, technológiai platformok, innovációs klaszterek 
támogatása. Kulcstechnológiai területek: infokommunikációs technológiák, 
élettudományok és biotechnológia, anyagtudomány és nanotechnológia, 
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megújuló energiaforrások technológiái, környezeti technológiák. Tudásalapú 
iparágak: IT és elektronikai ipar, gép- és járműipar, gyógyszeripar, vegyipar, 
élelmiszeripar, innovatív szolgáltatóipar. 

− Erősíteni kell a regionális és tudományági alapon kialakult egyetemi 
tudásközpontokat, amelyek meghaladják a kritikus tömeget, nemzetközi 
színvonalúak és együttműködnek a vállalatokkal. Európai jelentőségű kutató 
bázisokat kell kialakítani, nemzetközi színvonalú infrastruktúrával és kutatói 
állománnyal.  

− Fokozni kell a kutató-fejlesztő munkát az infokommunikáció azon 
területein, ahol Magyarország viszonylag jó pozíciókkal rendelkezik (többek 
között a mobil kommunikáció és a nagy sebességű internet technológiák 
fejlesztésében). 

− Korszerű, a gazdaság igényeire reagáló felsőoktatás: 

• támogatni a „kutató egyetemek” létrehozását, ahol a nemzetközi szintű 
K+F tevékenységhez biztosítottak a megfelelő személyi és 
infrastrukturális feltételek.  

• az Európai Felsőoktatási Térbe, valamint az Európai Kutatási Térségbe 
történő beilleszkedés keretfeltételeinek megteremtése, 

• a hallgatókat vonják be a kutatómunkába, biztosítva a kiváló 
teljesítmények hasznosítási lehetőségét,  

• a felsőoktatási rendszer rugalmasságának, alkalmazkodó-képességének 
javítása a képzési szerkezet, valamint az intézményi működés 
korszerűsítésével; 

• korszerű intézményi menedzsment kialakítása, amely képes ellátni 
újszerű feladatait (a tudás-gazdaság kiszolgálása, továbbképzés, 
tudásközpontok működtetése, regionális vállalati együttműködés, 
innovációs folyamatok);  

• a hallgatók és oktatók belföldi és nemzetközi mobilitásának 
támogatása, a hazai intézmények külföldi hallgatókat befogadó 
képességének növelése. 

 

Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program 

A KMR OP stratégiai vezérmotívuma, a Közép-magyarországi „kreatív hely” 
koncepciója. E szerint a KMR versenyképessége elsősorban a tudásbázis 
fejlesztésével, az innováció segítésével, a kutatás-fejlesztés erősítésével, a 
kreativitásra épülő kulturális gazdasággal alapozható meg.  

 

Közép-magyarországi Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve 

A stratégia jövőképe, hogy a Közép-magyarországi régió a magyarországi K+F és 
innováció integrátoraként a magyar tudástársadalom, az Európai Unió egyik 
meghatározó, folyamatosan fejlődő Régiója. Specifikus céljai az innovációs kultúra 
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színvonalának emelésére, a termék- és technológia fejlesztés ösztönzésére, valamint a 
KKV-k működési feltételeinek javítására helyezik a hangsúlyt. 

 

Budapest Városfejlesztési Koncepciója 

A Fővárosi Közgyűlés által 2003. márciusában elfogadott Budapest Városfejlesztési 
Koncepciója a főváros fejlődésének nagy távlatú jövőképét („vízióját”) a 
következőképpen rögzíti: 

 

”Budapest és térsége  az egyesült Európa integráns részeként - nemzetközi 
metropolisszá formálódjon, amely kedvező geopolitikai helyzetét optimálisan 
kihasználva hídfő és korlátozott regionális központ szerepköröket tölt be, különösen a 
piaci szolgáltatások, az informatika, a makroregionális logisztikaikai funkciók, az 
idegenforgalom és a kulturális kapcsolatok területén. E központi szerepkörökhöz 
kötődően Budapest az információ, a tőke, az áruk és a kulturális javak tekintetében a 
legfontosabb találkozó- és cserehellyé válik a nyugat-európai, illetve a kelet-délkelet-
európai országok között, melyek felé kétirányú közvetítő szerepet is betölt.  

A gazdagodó regionális szereppel együtt formálódik Budapest főváros szerepe is, 
amennyiben Budapest törekszik az erős nemzetközi regionális csomóponti szerepéből 
fakadó előnyök egy részét az ország más régiói felé továbbítani, az ország többi 
nagyvárosa, illetve régiót körülvevő városgyűrűvel való intenzív kapcsolatai és egyes 
funkciók megosztása révén.  

 

A koncepció 15 évre határozza meg a város főbb fejlesztési irányvonalait, hangsúlyt 
helyezve többek között azokra a nem közvetlen önkormányzati feladatokra is, 
amelyek a város gazdaságát, tudásiparának megerősödését érintik. A városfejlesztési 
koncepció I. stratégiai célja, „A geopolitikai helyzet kihasználása, a fővárosi gazdaság 
hatékonyságának elősegítése” foglakozik részletesen a főváros gazdasági életben 
betöltött és betöltendő szerepével, a klaszterek jelentőségével a „Hatékony gazdasági 
térszerkezet kialakítása” c. átfogó cél alatt.  Kapcsolódó specifikus célok:  

 

− Budapest városmarketingjének erősítése 

− Budapesti inkubátorok támogatása 

− Budapest idegenforgalmának erősítése 

− Tudásipari klaszterek kialakulásának elősegítése 

 

Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja (Podmaniczky Program) 

A dokumentum 2013-ig, a következő uniós programozási időszak végéig határozza 
meg az összvárosi szempontból jelentős fejlesztéseket, különös tekintettel a komplex 
és innovációt hordozó programokra. A program kiemelt fejlesztési térségeket is 
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meghatároz (részben ezek lehetnek a gazdasági szféra és az egyetemek közötti 
együttműködés fizikai területei, pl. Dél-Budapest a Belváros déli peremén lévő 
egyetemek és a kapcsolódó tudásipari intézmények (pl. Infopark) révén a város 
Technopolisz térségének magja.), illetve horizontális programokat fogalmaz meg, 
amelyek közül a pólusképzéshez szintén közvetlenül kapcsolódó célok jelennek meg. 
Ezt szolgálja az innovativitás, a tudásváros funkció erősítéseként az egyetemi 
(oktatás-kutatás), a gazdasági (vállalati), valamint a kormányzati (központi és helyi) 
szféra szervezetei közötti kapcsolatok kiépítése, a régió gazdaságfejlesztési tervének 
kialakítása a húzó erőt jelentő klaszterekre alapozva. Tudományos park és 
technopolisz városrész fejlesztések támogatása. c. horizontális program. 

 

A Budapest Magprogram (amely a Podmaniczky Program középtávon 
megvalósítandó, pénzügyileg alátámasztott fejlesztéseit tartalmazza) a Dinamikus 
gazdaság prioritás, a város és a régió tudásvárosi funkcióinak erősítése c. 
intézkedése alatt azokra a fejlesztésekre tesz javaslatot, amelyek eddig a Fővárosi 
Önkormányzat által csak korlátozottan felvállalt gazdaságélénkítő, koordinatív 
szerepek erőteljesebb megjelenése révén a gazdasági szféra szereplőinek 
összehangolását, a potenciális technopolisz térségek kialakításának segítését célozzák. 
Programelemként az innovációs erőforrások fejlesztése - tudásváros kialakítása 
szerepel. 

 

A Budapest Fejlesztési Pólus célkitűzései, horizontális és vertikális 
programelemei megfelelnek az országos fejlesztéspolitikai dokumentumok 
tudásalapú gazdaságfejlesztésre vonatkozó előírásainak. A program illeszkedik  
a rövid-, közép- és hosszútávra irányuló fejlesztési dokumentumok elveihez, 
céljaihoz. 

Az egyetemek, kutatóintézetek és gazdasági szervezetek együttműködésére 
vonatkozó horizontális elemek, illetve a kutatási együttműködések irányát 
kijelölő vertikális elemek megfeleltethetők a Közép- Magyarországi Régióban 
azonosított területekkel. A BFP célkitűzései valamint a Budapesti 
Fejlesztéspolitikai Koncepció és Podmaniczky Terv tudásalapú 
gazdaságfejlesztési elemei és a  szintén megfeleltethetők egymásnak. 

 

 

8.2 A megvalósítás pénzügyi háttere 

A Fejlesztési Pólus program és projektjeinek megvalósításában, finanszírozásában 
mind magán, mind közösségi forrásokkal célszerű számolni. 

A közösségi források döntő része a 2007-2013-as uniós költségvetési időszak 
Magyarországra, azon belül a Közép-Magyarországi Régióra (KMR) allokált 
forrásaiból merít. A hazai tervezés jelenleg ismert forgatókönyve alapján ez a KMR 
Operatív Programban ölt majd testet, ahol pályázati esetleg közvetlen finanszírozású 
formában, különböző intézkedésekre lehet a pólus programhoz kapcsolódó 
fejlesztésekhez uniós társfinanszírozást nyerni. 
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A dokumentum végleges elfogadása csak 2006 őszén várható, de már a tervezés 
jelenlegi szakaszában is jól látható, hogy a Gazdasági prioritások között lesz helye a 
pólus projekteknek. A Kutatás-fejlesztés és innováció, az eredmények gyakorlati 
elterjedésének támogatása címet viselő beavatkozási területen belül: 

− K+F helyek támogatása: komplex kutatási projektek támogatása, gyakorlati 
alkalmazás ösztönzése, (eszközbeszerzés, technológia és termékfejlesztési 
módszertanok kifejlesztése, átvétele és alkalmazása)  

− Felsőoktatás, K+F intézmények és gazdasági szereplők közötti 
kutatásfejlesztési és innovációs együttműködésének támogatása 

− Kutatás-fejlesztés info-kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése az 
intézményi és térbeli hálózatosodás elősegítése érdekében 

• Regionális innováció-transzfer intézményének fejlesztése, innovációs, 
technológiai (hídképző) intézmények kialakítása és fejlesztése, 
tanácsadással és szolgáltatásnyújtással egybekötve 

• K+F helyek, felsőoktatási intézmények, innovációs cégek 
együttműködésének keretet adó innovációs és technológiai parkok 
fejlesztése (szolgáltatásfejlesztés, kapacitásbővítés) 

• Spin off” és innováció-orientált „start-up” cégek támogatása a kísérleti 
finanszírozási konstrukciókon keresztül 

 

A tervezés jelenlegi szintjén nehéz megbecsülni a beavatkozási területre jutó forrás 
nagyságát, de annyi látható, hogy a gazdasági prioritás nagysága a KMROP-n belül, a 
hét évre vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) tekintetében 
100 Mrd Ft-ra becsülhető, amiből a pólus projektek kb. 50%-ra tervezhetnek reálisan. 
Erről végleges döntés csak az OP elfogadása után várható. Ha ehhez még 
hozzávesszük a hazai társfinanszírozást és a kapcsolódó önerőt, akkor egészen 
jelentős forrásnagysággal számolhatunk. Bár figyelembe kell venni azt a felhasználási 
korlátként jelentkező adottságot is, hogy a KMR a speciális ún. „phasing in” státusza 
miatt a források tekintetében az időszak előrehaladtával fokozatos forráscsökkenéssel 
kell kalkuláljon, vagyis az időszak elején számíthat a jelentősebb forrásokra. 

Felmerül még egyéb, hazai fejlesztési források igénybevétele, speciálisan az 
innovációs témában. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap terhére évről-évre hirdet pályázatot a régióban. A 
Baross Gábor program kerete a 2006-os évben 873,7 millió Ft, ami három intézkedés 
vonatkozásában nyújt szintén vissza nem térítendő támogatást. (A vállalkozások 
összefogásának és innovativitásának ösztönzése, a felsőoktatási intézmények K+F és 
innovációs tevékenységének támogatása; valamint az innovációt segítő szolgáltatások 
igénybevételének és innovatív ötletek termékké válásának támogatása) A program 
előreláthatólag 2007-ben is folytatódik. 

Jelentős külső, uniós forrást jelentenek a közösségi szintű kutatás-fejlesztési 
együttműködések támogatására létrehozott keretprogramok. A Pólus program 
szempontjából a 2007-től induló 7-es Kutatási-, technológiafejlesztési és 
demonstrációs keretprogram lehet releváns, ami a korábbiakkal ellentétben nem négy, 
hanem 7 éves program lesz. Ezeken a területeken szintén érdemes a K+F projektek, 
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infrastrukturális fejlesztések finanszírozási lehetőségeit tágítani a közvetlen EU-s 
pályázatokkal. A Keretprogram fő területei: 

 

− COOPERATION (kooperatív nemzetközi kutatási tevékenységek) (32,342 
Mrd. euró) 

− IDEAS (alapkutatás támogatása Európai Kutatási Tanács bevonásával) (7,460 
Mrd. euró) 

− PEOPLE (Marie Curie akciók és egyéb kezdeményezések) (4,728 Mrd euró) 

− CAPACITIES (kutatási infrastruktúrák támogatása, a tudás régiói, kis- és 
közepes vállalkozások) (4,243 Mrd euró) 

 

Valamint jelentős szerepet játszhat a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram 
(CIP) is, amely elsősorban a KKV-k versenyképességének növelését és az innováció 
támogatását helyezi a középpontba. (összesen 4,2 Mrd euró). 

 

Mindemellett a pólus projektek előkészítésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a 
magántőke bevonására. Egy-egy projekt megvalósításához az igazi garancia az lehet, 
ha képes magántőkét is megmozgatni. A keresletvezéreltség, a piaci viszonyokra való 
mindenkori reflekciós képesség garanciája, ha piacorientált szereplők is részesei a 
fejlesztésnek. 
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9. A pólus fejlesztésének kulcsszereplői, szerepük a 
fejlesztés megvalósulása során  

A Budapest Fejlesztési Pólus tematika kidolgozása folyamán olyan informális 
intézményrendszer formálódott, amely alapvetően befolyásolja a kialakuló 
horizontális és ágazati jellegű pólusok szerkezetét.  

A pólusprogramokat alapvetően a budapesti és a Budapesti agglomerációban működő 
egyetemek kezdeményezték. Ennek megfelelően az egyetemek maguk, illetve az 
általuk az elmúlt években létrehozott egyetemi tudásközpontok játsszák a vezető 
szerepet minden pólus működtetésében. Döntő tehát az egyetemek jelenléte a 
projektekben, azonban a Regionális Egyetemi Tudásközpontok, illetve a Kooperációs 
Kutató Központok, és a kooperáló vállalatok révén a vállalati szféra is megtalálható 
az egyes projektek vezető testületeiben.  

Kétségtelen azonban, hogy mind a KKV-k, mind a nagyvállalatok jelenléte nem kellő 
mértékben biztosított a projektekben, ez azonban természetesnek tekinthető a 
fejlesztési pólus program jelen állapotában. A projektek még csak most 
körvonalazódnak a vezető egyetemek részéről, a partnerek azonosítására és 
bevonására az eltelt néhány hónap alatt nem volt még lehetőség. (Látható, hogy a már 
megalakult RET-ek és KKK-k esetében lényegesen jobban körülhatárolt a vállalati 
szféra szerepe. A most formálódó projekt – ötletek kivitelezésében és szervezeti 
megoldásaiban a vállalati szféra inkább a megrendelő szerepét tölti be, és kevésbé 
partner a közös fejlesztésben). 

A szervezeti rendszer tehát még nyitott. Olyan projekttartalmakat és ellenőrző 
mechanizmusokat kell megalkotni, amely biztosítja a vállalati szféra bekapcsolódását 
a későbbi programmegvalósítás során. Erre a megvalósíthatósági tanulmányok 
készítésekor fokozott figyelmet kell fordítani.   

A pólusprojektek most formálódnak. Az azonban már elmondható, hogy a projektek 
vezető szervezeteiben több egyetem, illetve a hozzájuk kapcsolódó vállalkozói szféra 
együttműködése valósul meg. A projektvezető konzorciumok belső szerkezete sem 
stabil még. Látható, hogy az egyes projektek még nem tárták fel kellő mértékben a 
céljaik előmozdításához szükséges kapacitásokat. Több olyan intézmény, technológiai 
park létezik a régióban, amely nem kapcsolódott be a fejlesztési pólus programba, 
függetlenül attól, hogy az általa képviselt tématerület hangsúlyosan jelent meg a pólus 
programban. (Pl. Graphisoft park és BITEP intézményei.) 
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Az alábbi táblázatok részleteiben tartalmazzák az egyes pólusok és azon belül az 
egyes kulcsprojektek szervezeti felépítését, a résztvevők egymáshoz való viszonyát és 
feladatmegosztását.  

 

7. Táblázat 
Az Információs Társadalom Technológiái pólus szerkezete 

Szereplő A projektben betöltött feladat 
Tudáspark Zrt. Integrált szolgáltatás nyújtása az informatika-

média-járműtechnika területén tevékenykedő 
tudásközpontok számára 

BME Konzorciumi tag 
CEU Konzorciumi tag 
ELTE Konzorciumi tag 
MTA SZTAKI Konzorciumi tag 

Kulcsszereplők  

Infopark Rt.  Konzorciumi tag 
KMRIÜ  Régiós innovációs vállalati kapcsolatok 

aktivizálása 
eSec IT biztonsággal foglalkozó vállalkozások 

bekapcsolása 
IVSZ Innovatív vállalatok bekapcsolása 
Francia Ipari 
Innovációs 
Intézet 

 

IASP 
(tudományos-
technológiai 
parkok 
nemzetközi 
szövetsége) 

Know-how 

Partnerek 

Egyéb egyetemi 
hálózati tagságok  

Know-how 
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8. Táblázat 
Az Ökopólus szerkezete 

Szereplő A projektben betöltött feladat 
Ökopólus Szakmai Testület 

Szent István 
Egyetem  

Kulcsszereplők 

ELTE 
Partnerek Projektek szakmai 

vezetői, stratégiai 
gazdasági partnerek 

Projekttervezés és koordinálás, 
negyedéves értékelés  

 
DEPIK (Demonstrációs Energia-park és Információs Központ)  
 
Kulcsszereplők  ELTE Földrajz és 

Földtudományi 
Intézet 

Ph.D. kutatók alkalmazása, alap és 
alkalmazott kutatások elvégzése 

Adatszolgáltató 
állami intézmények 

Adatszolgáltatás Partnerek 

Kisvállalkozások Mintapéldányok legyártása, 
algoritmusok tesztelése 

 
TERFEJL-BERFEJL 
 

Szent István 
Egyetem 
Környezetipari 
Regionális 
Tudásközpont 

Kutatások megvalósítása, Ph.D. 
hallgatók alkalmazása 

Kulcsszereplők 

ELTE 
Környezettudományi 
Kooperációs Kutató 
Központ 

Kutatások megvalósítása, Ph.D. 
hallgatók alkalmazása 

Fővárosi 
Közszolgáltató 
vállalatok 

Laboratórium és minták biztosítása, 
alkalmazások kipróbálása. Az 
eredmények részbeni felvevőpiaca. 

Partnerek 

Kisvállalkozások  Mérnöki szolgáltatások 
 
VÍZ-projekt (szennyvíztisztító technológiák)  
 
Kulcsszereplők ELTE 

Környezettudományi 
Kooperációs Kutató 
Központ 

Kutatások megvalósítása, Ph.D. 
hallgatók alkalmazása 

Fővárosi 
Közszolgáltató 
vállalatok 

Laboratórium és minták biztosítása, 
alkalmazások kipróbálása 

Partnerek 

Kisvállalkozások  Mérnöki szolgáltatások 
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T-Rad: természetes és mesterséges radioaktivitás feldúsulásának feltérképezése 
 

ELTE 
Környezettudományi 
Iskola 

Tudományos feladatok, vizsgálatok 
végzése 

Kulcsszereplők 

ELTE 
Környezettudományi 
Kooperációs Kutató 
Központ 

Menedzsment, műszeres kapacitás 
biztosítása, tudástranszfer a KKV-k felé 

Magyar Állami 
Földtani Intézet és 
Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet  

Adatbázis biztosítása  

Pannon Egyetem, 
Radiokémiai 
Tanszék 

Mérési kapacitás biztosítása 

SOTE Radiológiai 
és Sugárbiológiai 
Tanszék 

Statisztikák biztosítása 

Labor és 
mérőkapacitást 
biztosító 
vállalkozások  

Labor és mérőkapacitás biztosítása 

Építőipari cégek  A radiológiai vizsgálatok alkalmazása és 
a piaci impulzusok közvetítése 

Partnerek 

Külföldi egyetemek 
(STUK – 
Finnország, 
Neuchatel, 
Sapientia) 

Mérések elvégzése, mérési tapasztalatok 
megosztása 
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9. Táblázat 
A Medipólus szerkezete 

Szereplő A projektben betöltött feladat 
Önálló szervezet a Medipólus 
menedzselésére nem tervezett, de a 
projektek alapvetően a Semmelweis 
Egyetem égisze alatt működnek. 

 

 
BIMIP (Bio-Info-Medicinális Innovációs Park)  
 

Semmelweis 
Egyetem  

 

Pázmány Péter  
Katolikus Egyetem 
Információs 
Technológiai kar 

 

Richter Gedeon Rt.  Közreműködés a kutatásokban, 
kutatások hasznosítása 

Kulcsszereplők  

MTA Kísérleti 
Orvostudományi 
Intézet 

 

Kutatóintézetek 
(MTA 
Számítástechnikai és 
Automatizálási 
Intézet, Országos 
Idegsebészeti Intézet, 
Országos 
Kardiológiai Intézet)  

Közreműködés a kutatásokban 

Nagyvállalatok 
(IBM, Philips) 

Számítástechnikai támogatás 

Kisvállalkozások (pl. 
3DHistec Kft. 
AnaLogic Computers 
Kft.)  

Szakmai kooperáció, laboratóriumi 
háttérkapacitás 

VIII. kerületi 
Önkormányzat  

Az ingatlanfejlesztés helyszínét biztosító 
Corvin-sétány projekt  

Partnerek 

Futureal 
Ingatlanfejlesztő Rt.  

Az ingatlanfejlesztés helyszínét biztosító 
Corvin-sétány projekt megvalósítója. 

 
Tudásközponttal a jövőbe – innovációs park 
 

Semmelweis 
Egyetem  

 Kulcsszereplők 

Pázmány Péter  
Katolikus Egyetem 
Információs 

 



 77 

Technológiai kar 
Richter Gedeon Rt.  Közreműködés a kutatásokban, 

kutatások hasznosítása 
MTA Kísérleti 
Orvostudományi 
Intézet 

 

Kutatóintézetek 
(MTA 
Számítástechnikai és 
Automatizálási 
Intézet, Országos 
Idegsebészeti Intézet, 
Országos 
Kardiológiai Intézet)  

Közreműködés a kutatásokban 

Nagyvállalatok 
(IBM, Philips) 

Számítástechnikai támogatás 

Kisvállalkozások (pl. 
3DHistec Kft. 
AnaLogic Computers 
Kft.)  

Szakmai kooperáció, laboratóriumi 
háttérkapacitás 

VIII. kerületi 
Önkormányzat  

Az ingatlanfejlesztés helyszínét biztosító 
Corvin-sétány projekt  

Futureal 
Ingatlanfejlesztő Rt.  

Az ingatlanfejlesztés helyszínét biztosító 
Corvin-sétány projekt megvalósítója. 

Partnerek 

Külföldi egyetemek 
(Hollandia, Norvégia, 
Svájc, Németország)  

Közös kutatási projektekben való 
részvétel 

 
DDSC (Drug Discovery and Safety Center)  
 
Kulcsszereplők Semmelweis 

Egyetem  
 

Egyetemi/akadémiai 
intézetek 

 

NKTH   
Közép-európai 
intézmények 

 

Partnerek 

 Kockázati tőke biztosítása 
OBIK (Orvosbiológiai Innovációs Központ)  

Országos 
gyógyintézeti 
központ 

A menedzsmentet biztosító Kft. 
létrehozásában partnerek 

ELTE A menedzsmentet biztosító Kft. 
létrehozásában partnerek 

Kulcsszereplők 

SZBK-Enzimológia A menedzsmentet biztosító Kft. 
létrehozásában partnerek 

   



 78 

Partnerek Arcadom Zrt. 
Biggeorges Zrt.  

Ingatlanfejlesztés megvalósítása 

 
Medicampus projekt  
 
Kulcsszereplők Semmelweis 

Egyetem 
Az Oktatási Központ létrehozója és 
működtetője 

Egyetemi/akadémiai 
intézetek 

 

NKTH   
Közép-európai 
intézmények 

 

Partnerek 

 Kockázati tőke biztosítása 
 
Élelmiszerbiztonság fokozása 
 

Budapesti Corvinus 
Egyetem, 
Élelmiszertudományi 
kar  

Konzorcium vezető 

Semmelweis 
Egyetem, 
Egészségügiy 
Főiskolai kar, 
diatetikai és 
táplálkozástudományi 
tanszék 

Konzorciumi tag 

Kulcsszereplők 

Központi Élelmiszer-
tudományi 
Kutatóintézet 

Konzorciumi tag 

Külföldi Egyetemek Kutatási együttműködések 
Élelmiszerlogisztikai 
cégek 

K+F alkalmazások 
Partnerek 

KKV-k K+F alkalmazások 
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10. A BFP menedzsmentje, a pólus szervezete 

A menedzsment kialakításának különböző megoldásai lehetnek, mindegyik 
megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. Kétségtelen, hogy az irányítás kérdése még 
bizonytalan a BFP programban. Minden valószínűség szerint vegyes – a sikeres 
projekt jellegétől, és a szereplők erőviszonyaitól függő – megoldások fognak 
kialakulni.  

 

10.1 Pólus – program szintű irányítás:  

Egy-egy pólus irányítására önálló szervezet felállítása javasolt. A Budapesti Pólus 
esetében, mivel nem egy pólusról beszélünk, minden pólusirányra egy-egy 
menedzsment szervezet felállítása indokolt. 

Ha elfogadjuk a pólusonkénti menedzsmentet, akkor a következő fontos lépés, hogy a 
felállítandó szervezetben ki, milyen arányban képviseltesse magát. 

Fontos, hogy a menedzsment szigorúan szakmai, pénzügyi vezetést jelentsen, de az 
egyetemek részéről felmerült javaslatként, hogy a szűken vett pénzügyi vezetés felett 
megjelenhessen egy "szakmai testület" (Ökopólus adatlap) - határeset, de valószínűleg 
vállalható megoldás. 

Ha nem egy kézben, szervezetben kerül összefogásra egy pólusirány több projektje, 
akkor egyáltalán nem lesz lehetséges mérhető hatásokat, eredményeket felmutatni. 
Ráadásul egy sereg olyan közös feladat is van, amihez így nem kell párhuzamos 
struktúrákat kiépíteni. 

A Budapest Fejlesztési Pólus három ágazati jellegű pólusának (Ökopólus, Medipólus, 
Információs Technológiák Pólus) különböző intézményrendszere van. Az Ökopólus 
esetében az értékelés és szakmai irányítás alapvetően az Ökopólus Szakmai Testület 
feladata, amely szándékai szerint negyedéves értékelést végez az egyes projektek 
előrehaladása tekintetében. Az Információs Technológiák pólus esetében a létrejövő 
részvénytársaság egyben szakmai felügyeletet is gyakorol a szolgáltatási körébe 
tartozó tudásközpontok felett. A Medipólusnál egyelőre nem alakult ki egyértelmű 
vezető szerep, habár a Semmelweis Egyetem irányítása a legtöbb pólusprogram 
esetében nyilvánvaló. Mindezen ágazati pólusok felett pedig állandó értékelő, 
orientáló szerepet játszik az egyetemek együttműködéséből kialakult Tudapest 
kabinet. 

 

10.2 Projekt menedzsment 

A projektmenedzsment szervezet kidolgozására a közbeszerzési eljárás keretében 
kerülhet sor, tehát a vállalkozó, aki elnyeri a projektelőkészítés feladatát, egyik 
munkarészként megkapja, hogy tegye meg a projektet szervező, lebonyolító 
menedzsment szervezet felállítására, működésére vonatkozó javaslatait. 



 80 

10.3 A projekteket és pólus programokat átfogó szervezetek 

Kérdéses, hogy létrejön-e a BFP ernyőszervezete, amely keretet ad a pólus 
programoknak és projekteknek, menet közben is módosításokat kezdeményezhet. Ez 
nagyban attól függ, hogy a támogatási forrásokat több évre, ütemezetten lekötve, vagy 
lépésenként , külön-külön pályázat formájában kapják-e meg a pólusok. Ha csak 
részleteket finanszíroznak, és évente pályázásra kényszerítik a szereplőket, akkor a 
monitoring rendszernek nagyobb a beavatkozási lehetősége, és a programok 
rugalmassága kisebb. Ebben az esetben lényegesen nagyobb szükség lesz a 
programokat, projekteket összefogó szervezet felállítására. 

Egyetlen olyan szereplő van, amely független az egyes pólusirányító szervezetektől, 
az egyetemi és gazdasági szférától, a forrást biztosító intézményektől, és ez a Fővárosi 
Önkormányzat. Az Önkormányzat mindezen okoknál fogva nem mondhat le a 
folyamatok nyomon követéséről. Más kérdés, hogy a folyamatok befolyásolására 
kevés lehetősége adódik majd, hiszen a forrásokkal nem ő rendelkezik. 

Ugyanakkor megfogalmazódott a Fővárosi Önkormányzat szerepvállalásával 
kapcsolatos félelem, elutasítás is. Bár elvileg van rá lehetőség, nem javasoljuk, hogy a 
projektek koordinációját a Fővárosi Önkormányzat végezze. A Fővárosi 
Önkormányzat nehézkes szervezet, és hiányzik a pólusprogramok, projektek 
irányításához szükséges kompetencia, és a közvetlen anyagi érdekeltség, motiváltság. 

Szintén nem javasolt, bár az egyetemek felől nyomás várható annak érdekében, hogy 
a Tudapest Kabinetnek legyen jelentős ráhatása a projekt menedzsmentre. 

Az értékelési rendszer egy bizonyos ponton részben átadódik az Európai Uniós 
támogatásokat lebonyolító hatóságoknak, hiszen a programok megvalósítása jelentős 
részben uniós forrásból történik majd. Az egyes programok vélhetően több évre 
ütemezetten nyernek el forrásokat (csakúgy, mint ahogyan a jelenlegi RET formációk 
finanszírozása történik), és a következő ütemek lehívása a célindikátoroknak való 
megfelelés függvényében lehetséges.  

Az értékelési rendszer és a folyamatokba történő beavatkozás rendszere nagyban függ 
a finanszírozás rendszerétől. A piaci alapú projekteket a piac törvényei ítélik meg, 
azonban vezethet ez olyan piaci torzulásokhoz is, amely az oktatás és az alapkutatás 
háttérbe szorulását, és monopolhelyzetek kialakulását eredményezi. Ebben az esetben 
a piaci torzítások hatásainak kiigazítását a közszférának kell elvégeznie. A kérdés 
azonban az, hogy milyen források állnak majd rendelkezésre ezen cél érdekében. 
Korábban jeleztük, hogy uniós források esetén a számonkérés és a monitoring 
lehetősége az uniós források elosztását irányító hatóságé. Az állami források esetében 
pedig a központi igazgatásé.  
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11. A BFP fejlesztési stratégiájának értékelése, értékelő 
mechanizmusa  

A fejlesztési pólus értékelési rendszerét ex-ante és ex-post szakaszokra érdemes 
bontani. Az ex-ante értékelés arra a tényre reflektál, hogy a Budapest Fejlesztési Pólus 
részleteit tekintve még nincsen kidogozva, a végső projektkiválasztás és a 
megvalósítás vizsgálata a megvalósíthatósági tanulmányok eredményétől függ. Az ex-
ante értékelésből pedig egyértelműen ki kell, hogy rajzolódjon a végső preferenciák 
szempontrendszere.  

Az ex-post értékelés pedig a fejlesztési pólus program megvalósítása során biztosítja a 
folyamatos visszacsatolást.   

 

11.1 Ex-ante értékelés 

Az ex-ante értékelés esetünkben nem azonos a stratégia ex-ante értékelésével, nem 
egy dokumentum belső koherenciáját vizsgáljuk, hanem arra keressük a választ, hogy 
melyek a stratégia következtetései és elvárásai a projektekre vonatkozóan, milyen 
szempontok alapján kell a támogatásban részesülő projekteket kiválasztani, milyen 
irányban kell azok részleteit kidolgozni.  

Tudni kell, hogy az ex-ante értékelés nem dolgozhat majd tényadatokkal, csak a 
megvalósíthatósági tanulmány által szolgáltatott információkkal, előzetes 
becslésekkel, alkotói szándékokkal.  

A projektek kidolgozásának szempontrendszerét, a projektek dokumentációinak 
értékelését a stratégiai célokból kell levezetnünk, azt kell vizsgálnunk, hogy az adott 
projekt hozzájárul-e érdemben a stratégiai célok megvalósításához. Ezen felül 
vizsgálnunk kell a potenciális megvalósíthatóság, fenntarthatóság kérdéseit. 

A következő kérdésekre kell választ kapnunk az egyes projektekkel kapcsolatban:  

− Mennyiben szolgálja a projekt a tudásgazdaság szereplői közötti 
együttműködés ösztönzését (részt vesz-e benne érdemben a felsőoktatási, a 
kutatói, illetve a gazdasági szféra)? 

− Mennyiben járul hozzá a projekt a már meglévő intézmények, struktúrák 
minőségi fejlesztéséhez, az erőforrások jobb kihasználásához?  

− Mennyiben képes a projekt magas hozzáadott értéket termelő új munkahelyet 
létrehozni? 

− Mennyiben jelent a projekt többet az egyetemi, oktatási alkalmazásoknál, és 
képes piaci értelemben is értékes produktum előállítására?  

− Mennyiben képes a projekt a korábbiaknál jobban kihasználni a meglévő 
oktatási és kutatási kapacitásokat? Új termék/szolgáltatás lesz-e a fejlesztés 
eredménye?  

− Mennyiben képes a projekt együttműködő partnereket bekapcsolni a régió 
egészének területén?  
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− Mennyiben képes a projekt integrálni a vidéki fejlesztési pólusok eredményeit, 
mennyiben képes közvetítő és aggregáló szerepet betölteni?  

− Mennyiben járul hozzá a projekt a fővárosi régió központi szerepkörének 
erősítéséhez az európai metropoliszok hálózatában (központ a Bécs-Prága-
Brno-Pozsony-Győr-Budapest tengelyen)? 

− Menyiben képes a projekt hálózati kapcsolatokat létrehozni Európa más 
tudásközpontjaival? 

− Mennyiben képes a projekt a kezdeti beruházási támogatásokon felül 
biztosítani az önfenntartást, piaci bevételek vonzásával? Mennyiben piacképes 
az adott termék vagy szolgáltatás európai léptékben?  

− Mennyiben illeszkedik a projekt a meglévő infrastruktúra hálózatokhoz, 
térbeli kapcsolatokhoz?  

Az egyes projektekről történő ex-ante értékelést be kell építeni a megvalósíthatósági 
tanulmányok készítésének mechanizmusába, és az eredményt fel kell használni a 
pólus program végleges kialakításakor.  

 

 

11.2 Ex-post értékelés 

A főváros életében a fejlesztési pólus program jelentős folyamatnak tekinthető, 
azonban a vidéki városokkal ellentétben nem várható, hogy átütő gazdasági 
változásokat eredményez, hiszen a budapesti tudásgazdaság már olyan méretű, hogy 
ekkora fejlesztéssel nem lehet benne alapvető változásokat előidézni. A folyamatok 
utólagos mérésénél tehát nem várható el, hogy a klasszikus mutatószámok 
makroszinten jelentős változásokat mutatnak majd. (Azaz ezen mutatószámok a 
természetes gazdasági folyamatok eredményeképpen is változhatnak – pl. K+F 
intenzitás jelentős növekedése – nem feltétlenül a fejlesztési pólus program 
következményeképpen.)  

A Budapest Fejlesztési Pólus program értékelése tehát inkább mikroszinten, a 
projektek és hálózatok szintjén lehetséges és szükséges. A kritikus sikertényezőket az 
ex-ante értékeléshez hasonlóan a célstruktúrából vezethetjük le:  
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Célok Indikátorok (kritikus sikertényezők)  

A tudásgazdaság szereplői közötti 
együttműködés ösztönzése, K+F 
intézményeinek integrálása 

A több egyetemet és kutatóintézetet 
tömörítő programok száma 

Forrás szerzés, sikeres pályázás (különös 
tekintettel a nemzetközi pályázatokra) 

A nemzetközi pályázatokban témavezető 
szerep 

Az egyes programok alaptőkéjének 
szerkezete (minél inkább többszereplős)   

A programok megvalósításába bevont 
nagyvállalatok és KKVk száma és üzleti 
forgalmának összértéke  

A külföldi K+F beágyazódása a magyar 
tudásgazdaságba 

MTA kutatók által tartott tanórák száma a 
felsőoktatási rendszerben  

A több intézmény által koordinált 
tudományos rendezvények száma 

A program során felállított közös 
intézmények száma 

Már meglévő intézmények, struktúrák 
minőségi fejlesztése 

A korábbi intézményekhez köthető 
újonnan létrejövő K+F infrastruktúra 
kapacitás (épület, labor, 
számítástechnika, könyvtár, stb.)  

Fórumok kialakítása, 

Újonnan kidolgozott tananyag 
mennyisége 

Új képzési programok száma (képzési 
órák száma)  

Új, innovatív munkahelyek létrehozása Foglalkoztatott Ph.D. hallgatók száma 

Ösztöndíjak létrehozása 

Gyakornoki helyek száma 

Versenyképesebb gazdaság, a projektek 
hozzájárulása a versenyképességhez 

Kiválasztott húzóágazatok előretörése a 
gazdasági szerkezetben (GDP arány)  

A húzóágazatokhoz tartozó vállalatok 
toplistája, 

K+F költségek arányának növekedése a 
húzóágazatokban 

A támogatás segítségével létrehozott saját 
bevétel (hányados) alakulása 

A fejlesztési pólus projektek által 
generált további projektek száma 

Kutatási eredmények megjelenése a 
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graduális képzésben 

Tudásgazdaság hatékonyságának 
növelése 

Beadott találmányok száma 

Beadott szabadalmak száma (bejegyzett 
szabadalmak száma)  

Publikációs adatok referált 
folyóiratokban 

Újonnan létrejövő start up/spin off cégek 
száma, azok túlélési rátája 

Licenciabevételek nagysága 

A programok piaci bevételeinek és a 
működési költségeknek a hányadosa  

Kisugárzó hatás a KMR egészére  A fővároson kívül megjelenő pólus 
projektek beruházási összege 

A pólus projektekben foglalkoztatott Pest 
megyei ingázók száma, 

A tudásgazdasághoz kapcsolódó vállalati 
kör, amelynek székhelye kívül esik a 
Budapesti agglomeráción, 

A pólus program keretében a nem 
fővárosi helyszíneken tartott 
rendezvények száma 

Kisugárzó hatás az ország egészére A vidéki fejlesztési pólusokkal közösen 
megvalósított kutatási projektek száma 

A vidéki pólusok programjainak a KMR-
ben helyet adó rendezvények száma 

Központi szerepkör erősítése az európai 
metropoliszok hálózatában (központ a 
Bécs-Prága-Brno-Pozsony-Győr-
Budapest tengelyen) 

Vendégoktatók száma 

Vendégkutatók száma 

Hazatérő magyar kutatók száma 

Külföldi intézményekkel közös 
pályázatok száma, valamint a közösen 
lebonyolított kutatási programok száma 

Az intézményi weboldalak külföldi 
látogatottsága 

Külföldi intézményekkel közösen 
lebonyolított szakmai rendezvények 
száma és jelentősége 

Önállóan lebonyolított nemzetközi szintű 
események száma és jelentősége 

 

A fentiekben vázolt indikátorrendszer mutatószámai még kidolgozást igényelnek, 
csakúgy, mint az értékelésükhöz tartozó időtávok meghatározása.  


