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A projektcélok illeszkedése 

A projekt céljainak meghatározása során alapvető 
szempont volt, hogy a projektcélok illeszkedjenek:  
• a) Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiai 

tervdokumentum  
• b) Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia  
• c) Új Széchenyi Terv (ÚSZT)  
• d) Regionális, megyei és  

települési területi és ágazati  
fejlesztési irányvonalaihoz  
 



A projekt céljainak kapcsolódása az 
ÚSZT céljaihoz  

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés: 

• korszerű oktatási programok, gazdasági szereplők bevonása 

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

• A gazdaság számára hasznos, értékes tudás 

Természeti erőforrások fenntartható használata, környezetvédelem 

• Egységes forrás felhasználás, felsőoktatási kohézió 

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

• Gazdasági-társadalmi-környezeti infrastruktúrális  
projektszerkezet 

A vállalkozásfejlesztési program céljaihoz  
történő kapcsolódás 

Tudomány – innováció program  
céljaihoz történő kapcsolódás 

 
 



A projekt céljainak kapcsolódása az IFT 
céljaihoz  

• Képzési portfólió korszerűsítése, racionalizálása, 
gyakorlat orientált képzési igénynek való megfelelés 

• Képzési kapacitás hatékony kihasználása, illetve 
fokozása 

• Működési stabilizációs folyamatok támogatása új, 
értékesíthető  szolgáltatások fejlesztésével 

• Képzési, kutatási kapcsolatrendszer  
határokon túli kiterjesztése 
 



„Fokozatváltás a felsőoktatásban” 
célkitűzésekhez  kapcsolódás  

 Főbb kapcsolati pontok 
2. Versenyhelyzet, teljesítmény, minőség, siker 
2.2 Világszínvonalú kutatás 
2.3 A felsőoktatás a városi és regionális fejlődés katalizátora 
3. A kibontakozáshoz szükséges változtatások 
3.1 Profiltisztítás, és specializáció 
3.3 Oktatási innováció 
4. Speciális beavatkozási területek 
4.1 Orvos, egészségügyi és szociális képzés 
4.2 Természettudományos, műszaki és  

informatikai képzés 
4..4 Agrárképzés 
 
 



A projekt konkrét célja 

• Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése 
telephellyel nem rendelkező régióra 

• Kutatási, képzési kapacitás fokozása 
• Innovatív oktatási, kutatási 

kapcsolatrendszerek kialakítása 
• Térségi  felsőoktatási fejlesztések 

összekapcsolása 
• Új képzési, fenntartási  

módok kialakítása 



A projekt konkrét célja 
Olyan Smart City (Kreatív Város) tudásközpontok 
mintamodelljének kidolgozása és létrehozása: 
• a helyi társadalom és gazdaság belső, vonzerőt jelentő 

adottságaira és aktivitásaira épülve fejleszteni a centrum 
(város) és vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági fejlődését,  

• egy hálózati rendszer létrehozása új típusú formációk 
biztosításával a felsőoktatás, a város és a gazdasági szereplők 
között, beleértve a határ menti együttműködéseket is,  

• a felsőoktatási tudás integrálása és a  
helyi társadalmi, gazdasági szereplők  
alkalmassá tétele a tudás befogadására, kreatív alkalmazására, 
a helyi tudásteremtés  
kibontakoztatására  
 



Elvárt szakmai eredmények (Békés) 
 

• Helyi élelmiszerekre alapozott egészség- és 
gazdaságfejlesztési közösségépítés 

• Inter- és multidiszciplináris szakmai kutatási műhelyek 
kialakítása 

• Felsőoktatási képzési kapacitások fejlesztése a Brand 
tématerületekhez 

• Határmenti együttműködés  
fejlesztés 

• Nyári Egyetem "pilot" projekt  
kialakítás 
 



Elvárt projekt eredmények (Nógrád) 

• Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése 
jelenleg telephellyel nem rendelkező 
településekre 

• Kutatási szolgáltatások fejlesztése 
(kutatási projektötletek „Smart „ területekre): 
- Lighting 
- Manufacturing 
- Measuring 
- Cities, communities 
- Sustainable exonomical development 
 



Elvárt projekt eredmények(Nógrád) 

• Felsőoktatási képzési kapacitások fejlesztése 
• Innovatív oktatási, kutatási kapcsolatrendszer 

kialakítása 
• Térségi felsőoktatási fejlesztések 

összekapcsolása 
 

 



Szakmai együttműködés 

Önkörmányzat-Egyetem 
• Salgótarján 
• Szécsény 
• Rétság 
• Bátonyterenye 
• Pásztó 
• Balassagyarmat 
• Gyula 
• Békéscsaba 
• Szarvas 

 



Szakmai együttműködés 

Szakmai szervezetek, vállalatok-Egyetem 
• Interindustria Tudásközpont Alapítvány 
• Energetikai Gép-, és Acélszerkezetgyártó, és 

Mechatronikai Beszállító Klaszter  
(11 vállalat) 



KÖSZÖNÖM  A FIGYELMET! 
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