
 

 

HÁTTÉRANYAG AZ S3 PRIORITÁSOK SZAKMAI VALIDÁCIÓJÁBA BEVONT 

SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

 

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIA (SMART SPECIALIZATION STRATEGY, S3) 

Az S3 egy speciális, területi alapú és specializációs irányok kialakítására fókuszáló szakpolitikai eszköz, 

amelyet az Európai Unióban a 2014-2020-as időszak óta alkalmaznak.  

Az Európai Unióban Magyarország jelenleg a mérsékelt innovátorként definiált tagországok csoportjába 

tartozik. A Kormány célja, hogy a KFI ökoszisztéma értékteremtő képessége és a vállalati szektor 

termelékenységének erőteljes növelése révén 2030-ra Európa jelentős innovátorai közé zárkózzunk fel. 

Az ambíciózus cél eléréséhez komplex gazdaságfejlesztési koncepcióra van szükség: a sikerhez a 

vállalkozás-fejlesztésre szánt források és a K+F ráfordítások növelésén túl az EU-s és a hazai támogatások 

eredményorientált, hatékonyabb tervezése és felhasználása is szükséges.  

A következő hétéves időszakban ezért kulcsfontosságú szakpolitikai eszköz lesz az S3, ami 

tervdokumentumként a nemzeti erősségek beazonosításával, a versenyelőnyt jelentő területek 

definiálásával és a szakosodási prioritások kijelölésével járul hozzá a kormányzati cél eléréséhez.  

A hazai S3 megtervezése az EU-s források lehívásának egyik feltétele, de Magyarországnak is az az érdeke, 

hogy ne csak egy kötelezően teljesítendő feladatként, egy kipipálandó tervdokumentumként tekintsen az 

S3-ra, hanem olyan eszközként, amely hosszú távon hatékonyan képes támogatni a stratégiai célkitűzéseket 

a KFI, digitalizáció és a gazdaságfejlesztés területén és megalapozza a kohéziós politika hazai forrásainak 

hatékony felhasználását a következő EU-s tervezési időszakban.  

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó S3 kialakítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai 

felügyelete mellett, az NKFI Hivatal koordinálásával 2019 végén kezdődött meg.  

 



AZ EURÓPAI UNIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

Az Európai Bizottság az egyszerűsítés jegyében a korábbi nagyszámú tematikus célkitűzés helyett öt 

szakpolitikai célkitűzést (Policy Objective) határozott meg a 2021-2027-es programozási időszakra, 

amelyek az EU legfontosabb kihívásaira reagálnak. 

 Ezek a szakpolitikai célkitűzések a következők: 

1. Intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás.  

2. Zöldebb, karbonszegény Európa  

3. Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT-összekapcsoltság.  

4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása. 5. A polgárokhoz 

közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztése 

helyi kezdeményezések révén  

A 2021-2027 fejlesztési ciklusban az intelligens szakosodási stratégiák célja, hogy végrehajtásukkal 

hozzájáruljanak az EU „Intelligensebb Európa az innováció és a gazdasági átalakulás, 

modernizáció támogatásával” szakpolitikai célkitűzésének megvalósításához.  

Az első szakpolitikai célkitűzés (PO1) teljesüléséhez, a regionális gazdaságok fejlesztéséhez és strukturális 

alkalmazkodásának erősítéséhez kulcsfontosságú az intelligens szakosodáshoz kapcsolódó kompetenciák 

erősítése.  

 

NKFI HIVATAL SZEREPE AZ S3 TERVEZÉSÉBEN ÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN 

Az Európai Bizottság kritériumai között elvárásként szerepel a tagállami S3-akkal kapcsolatban, hogy az 

adott tagállam rendelkezzen olyan kijelölt szervezettel, amely az S3 végrehajtásának irányításáért felelős a 

stratégia teljes megvalósítási időszakában. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter erre a 

feladatra 2020. május 5-én a Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) jelölte ki. 

AZ S3 TERVEZÉSÉNEK ALAPJA: A VÁLLALKOZÓI TÉNYFELTÁRÁS 
Az S3 a helyi érdekelt szereplők széleskörű bevonásával a helyi erősségekre és fejlesztendő területek 

azonosítására alapozva jelöli ki a specializációs területeket.  



Az új intelligens szakosodási stratégia prioritásainak kialakítását az EU módszertani ajánlásaival 

összhangban a “vállalkozói tényfeltárás” (entreprenuial discovery process, - EDP) folyamata 

alapozta meg.  

Az EDP egy interaktív, alulról felfelé (bottom-up) építkező folyamat, amelynek során a különböző 

szektorok szereplői a felsőoktatás, a vállalkozások, a költségvetési szervezetek és a civil társadalom 

megfogalmazzák, milyen piaci réseket látnak, továbbá azonosítják a potenciális erősségeket és 

lehetőségeket, melyeket a szakpolitikai döntéshozók elé tárnak. 

A hazai EDP egyik eszköze egy országos szintű kérdőíves felmérés (S3 online kérdőív) volt, amelynek 

keretében az intelligens szakosodással kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatokat és igényeket mértük fel.  

A kérdőív 2019. november 12. és 2020. március 12. között volt elérhető az NKFI Hivatal honlapján.  

Ebben az időszakban összesen 2030 válaszadó kezdte meg a kérdőív kitöltését és 829 hiánytalanul kitöltött 

kérdőív került rögzítésre. A kitöltők mind területileg, mind képviselt szervezetüket tekintve a KFI rendszer 

széles rétegét reprezentálták. 

Az EDP másik kulcseleme az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

kezdeményezett, a helyi egyetemi központok bázisán létrejött Területi Innovációs Platformok (TIP) 

létrehozása volt.  

A TIP-ek regionális szinten lehetőséget biztosítanak a felsőoktatás, a vállalkozások, a központi és helyi 

kormányzat, továbbá a civil szféra együttműködésére, az innovációs folyamat különböző szereplők közötti 

terjesztésére, az S3 megvalósításával kapcsolatos tevékenységek szervezésére, továbbá a célok elérése 

érdekében javaslatok kidolgozására.  

Az EDP keretében 2020 júniusáig nyolc helyszínen alakult TIP (Miskolcon, Debrecenben, Győrött, 

Pécsett, Szegeden, Budapesten, Veszprémben és Gödöllőn), a Platformokat megalapító konferenciákon 

több mint 1100 fő vett részt.  

A TIP alapító konferenciákon sor került a résztvevők véleményének in-situ felmérésére online eszközök 

segítségével, illetve a helyi innovációs ökoszisztéma szereplőivel szervezett kerekasztal beszélgetések 

tapasztalatai is visszacsatolásra kerültek a stratégia tervezése során. 

Az S3 részét is alkotó, annak digitalizációs céljait leképező és biztosító új átfogó hosszútávú szakterületi 

dokumentum, a Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS) 2021-2030 kapcsán a felelős Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM) koordinációjában széleskörű partnerségi és társadalmi egyeztetés történt 

(ez szintén az S3 EDP részeleme): 

 2020. június 25-én szakmai konzultáció, fórum került a Minisztérium szervezésében megtartásra, 

amelyen - 39 fő részvételével - a főbb hazai informatikai szakmai és civil szervezet, érintett 

kormányzati szereplők képviselői mondták el javaslataikat az NDS-sel, az ország digitális jövőjével 

kapcsolatban. A tárca az ott elhangzottak figyelembevételével módosította, illetve kiegészítette a 

Stratégiát. 

 Ezt követően a kormany.hu oldalon 2020. június 30. és 2020. július 13. között került sor az NDS 

online partnerségi egyeztetésére. Ezen az internetes konzultáción összesen 43  különböző entitás 

(szakmai és érdekképviseleti szervezetek mellett vállalkozások, oktatási és civil intézmények, 

magánszemélyek) tett 368 észrevételt. A javaslatok teljeskörű feldolgozásával és a relevánsak 

beépítésével ismét módosításra került az NDS. 

A szintén az S3 részét is alkotó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének 

stratégiája 2019-2030 (KKV Stratégia) végrehajtását támogatja a szakterületi vállalkozói konzultációs 

rendszer. Ez a vállalkozások lehetőségeit, nehézségeit, elképzeléseit, igényeit és véleményét rendszeresen 

szondázza, konzultatív elemekre és lekérdezésekre épül. Az országos hatókörű konzultációs folyamat a 



vállalkozói szervezetekkel és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben valósul meg, és 

évente ismétlődik.  

 A konzultáció, tematikáját a gazdaságban és a szakpolitikában történő aktuális események 

határozzák meg. Ennek megfelelően a 2020. évi konzultációsorozat tematikája a 2021-2027-es 

uniós tervezés, valamint a járványhelyzet vállalkozásokra gyakorolt hatásai köré szerveződik, 

eredményei az S3 elkészítését és prioritásainak validációját is szolgálják. A pandémiás helyzetre 

tekintettel 2020 júniusában indult el a konzultáció sorozat. 

 A konzultációhoz reprezentatív vállalkozói megkérdezés kapcsolódik online kérdőív formájában, 

kiegészítő telefonos megkereséssel. A megkeresés szintén évente ismétlődik, tematikájában 

kapcsolódik az országos konzultációhoz. 

AZ INNOVÁCIÓS, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS A DIGITALIZÁCIÓS 

SZAKTERÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Az S3 tervezésénél és megvalósításánál az EU módszertani elvárásai és ajánlásai alapján hangsúlyt kell 

helyezni a kutatási és innovációs kapacitások erősítésére, a digitalizációra, a kkv-k növekedésére, valamint 

az intelligens szakosodáshoz szükséges készségek fejlesztésére. 

A korábbi S3-hoz képest változást jelent, hogy az S3 tervezésében a kormányzat több ágazata is részt vett 

és az EDP folyamat is kibővítésre került új célcsoportok felé. A korábbi S3 alapvetően KFI fókuszú 

tervdokumentumnak minősült, tervezését az innovációs szakpolitika határozta meg és az EDP-ben 

leginkább az KFI ökoszisztéma szereplői vettek részt.  

A Bizottság részéről az új fejlesztési ciklusban azonban elvárás volt az S3 mint szakpolitikai eszköz 

hatékonyabbá tétele érdekében a szakterületek, szakpolitikák közötti együttműködés, koordináció 

erősítése. A 2021-2027 közötti S3 tervezése a KFI, a vállalkozásfejlesztés és a digitalizációs szakterületek 

együttműködésével valósult meg.  

AZ S3 PRIORIZÁLÁS ELSŐ FÁZISA: A PRIORITÁSOK KIVÁLASZTÁSA 
Az S3 prioritásainak kialakítását két szakaszra bontottuk. Az első fázis célja az volt, hogy a módszertani 

eszközök alkalmazásával, adatok feldolgozását követően kiválasztásra kerüljenek a magyarországi S3 

tervezett prioritásai. 

A hazai intelligens szakosodási irányok az S3 prioritásainak kiválasztása a következőképpen zajlott az első 

fázisban:  

PRIORITÁSOK HOSSZÚ LISTÁJA (S3 long list) 

A priorizálás kezdő lépéseként összeállítottuk a prioritások hosszú listáját („long list”), amelyek a 

lehetséges, Magyarország számára fontos kitörési pontokat, illetve kihívásokat jelentő társadalmi-

gazdasági-technológai területeket jelölték ki.  

Ehhez alapul vettük a hazai fejlesztéspolitikai tapasztalatokat, a globális technológiai, társadalmi, 

gazdasági megatrendeket, a releváns hazai szakpolitikai stratégiákat, valamint feldolgoztuk az EU 

tagállamainak specializációs irányait is. 

1. EDP – igények és kapacitások felmérése a helyi innovációs ökoszisztémákban 

Az alulról történő véleményformálás megvalósítása érdekében a prioritások kialakításának 

következő lépése a hosszú lista („long list”) véleményezése volt az EDP folyamat keretében (S3 

kérdőív, TIP-ek) 

2. GMR MAKROÖKONÓMIAI MODELL ALKALMAZÁSA 



A prioritások kialakítása során az EDP eredményein túl felhasználtuk a Pécsi Tudományegyetem 

Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ által kifejlesztett makroökonómiai modell 

(GMR modell) eredményeit, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Regionális Innováció- és 

Vállalkozáskutató Központ fejlesztett ki. A modell célja azonosítani  azokat az ágazatokat, 

amelyek jelentős tudásterjedési és gazdasági növekedési potenciállal rendelkeznek.  

A GMR modell segítségével a “vállalati tényfeltárás” eredményeinek fókuszálása valósult meg 

azokra az ágazatokra, amelyek a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkeznek 

Magyarországon.  

3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS DIGITALIZÁCIÓ SZAKTERÜLET VALIDÁCIÓJA  

Az innovációs szakterület alakította ki az S3 tervdokumentum vázát és tett javaslatot a 

kiválasztandó prioritásokra, de a másik két S3-ban érintett kormányzati szakterület a területük 

specifikumait és a saját EDP eredményeit figyelembe véve módosításokat javasolt a Stratégia 

tartalmában. 

A három lépés nyomán kialakult az S3 prioritások jelenlegi rövid listája a stratégia 

tervezetében.  



 

 

A KIVÁLASZTOTT PRIORITÁSOK 

 

Az S3 eddigi tervezése során a nyolc nemzetgazdasági prioritás kiválasztására került sor. Ezek azok az 

irányok a nemzetgazdaság számára, amelyre Magyarország az intelligens szakosodás megvalósítása során 

fókuszál. A prioritásokra történő erőforrás koncentráció képes a versenyképességet erősíteni. 

A nemzetgazdasági prioritások mellett két horizontális prioritás kiválasztása is megtörtént.. A 
horizontális prioritások feladata, hogy a nemzetgazdasági prioritásokban érdekelt ágazatok számára az 
intelligens szakosodáshoz szükséges készségfejlesztést és üzleti környezetet biztosítsák.  

Az S3-ban minden prioritás bemutatása következő formában történik meg: 

1. Prioritás leírása: A priorizálási folyamat eredményeként, minden prioritás esetén 

meghatározható, hogy milyen technológiai fejlesztési irányok tartoznak az adott prioritáshoz. 

Ezeket foglaltuk össze a prioritás leírása pontban.  



2. Elsődleges célcsoport ágazatok, fejlesztendő területek meghatározása: Az S3-ban 

feltüntetésre kerülnek azok az ágazatok (TEÁOR kód alapján), amelyek az elsődleges célcsoportot 

képezik az adott prioritás esetén. Az S3 gyakorlati alkalmazása során az elsődleges célcsoportok 

nem képeznek kizárólagos célcsoportot, vagyis nem kizárólag az érintett ágazati szereplők 

pályázhatnak a későbbi fejlesztési forrásokra. De ezek azok az ágazatok, amelyek az adott 

prioritáson belül a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkeznek.  

3. A prioritás céljai: Minden prioritáshoz egy- vagy több szakpolitikai célkitűzés megfogalmazása 

tartozik. A prioritások céljaihoz a 2021-2027-es programozási ciklusban a támogatásban részesülő 

pályázatoknak hozzá kell járulnia, biztosítva ezzel az S3 átfogó céljainak a teljesülését. 

A kérdőívben a fenti dimenziók mentén kérjük a prioritások tartalmának véleményezését.  

A S3 PRIORIZÁLÁS MÁSODIK FÁZISA: VALIDÁLÁS 
A priorizálás validációs szakasza az első fázisban kiválasztott S3 prioritások megfelelőségének, azok 

tartalmának véleményezésére terjed ki. 

A most megküldött kérdőív az S3 tervezésének következő lépését jelenti, a priorizálás második 

szakaszához tartozik, a prioritások szakmai validációját biztosítja.  

A prioritások szakmai egyeztetése kulcslépés különösen azokkal a szakterületekkel és érintett szakmai 

szervezetekkel, amelyek szorosan szorosan kapcsolódnak az ország S3 megvalósítása szempontjából 

meghatározó gazdasági és KFI szereplőkhöz. 

A szakmai szervezetek által kitöltött kérdőívek feldolgozását követően az ITM három S3-ban érintett 

szakterülete (innováció, vállalkozásfejlesztés, digitalizáció) visszacsatolja a validáció eredményeit a stratégia 

tervezetébe és előkészíti az S3-at a validáció második szakaszát jelentő, kormányzati tárcaközi egyeztetésre. 

Ennek lezárását követően fogadja el a Kormány az S3-at és abban a kiválasztott nemzeti prioritásokat.  

 

 


