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A „pólus koncepció”

A PÓLUSOK LEVEL-FÉLE DEFINÍCIÓJA: „Egy versenyképességi pólus úgy 

határozható meg, mint egy körülhatárolt földrajzi területen, egy 

innovatív jellegű közös terv köré csoportosuló azon vállalatok, köz-és 

magán képzési és kutatási központok összessége, amelyek hatástöbblet 

elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre 

kötelezték el magukat. A partnerség egy technikai-tudományos terület 

és az ahhoz kapcsolódó piac köré szerveződik, és el kell érnie azt a 

kritikus tömeget, amellyel lehetővé válik versenyképességi és a 

nemzetközi láthatósága.”

A pólusok lényeges elemei: Termékközpontúság – Megtérülés 

(fenntartható fejlődés) – Nemzetközi láthatóság – Munkahely teremtés –

GDP növekedés az adott régióban

A lisszaboni célok (Európa a legversenyképesebb, és legdinamikusabb 

tudásalapú társadalma, mely fenntartható gazdasági növekedésre képes 

a több és jobb minőségű munkahely teremtése…) teljesítése érdekében 



Magyarországi pólusok 
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Jövőkép – küldetés

Az agrár- és élelmiszergazdaság vertikumában olyan klaszterek

létrehozása, amelyek termékekre vagy termékcsoportokra 

vonatkozóan innovatív ötleteket valósítanak meg, és 

tudományos eredményekkel alátámasztott mintaprojekteken át 

juttatják el azokat a szabadalomig, a késztermék kifejlesztéséig, 

majd annak piaci bevezetéséig.

Agrár-Innovációs Tudásközpont

1. A projekt stratégiai célja:

A régió erőforrásaira alapozott versenyképes, tudásalapú és innovatív 

agár- és élelmiszergazdaság (agrobiznisz) megteremtése.

Átfogó célok:

1. Nemzetgazdaság teljesítőképességének növelése

2. Élelmiszerminőség és –biztonság, a hozzáadott érték növelése

3. Harmonikus erőforrás hasznosítás és a versenyképesség javítása



Feldolgozási technológia

hús- és tejtermékek, zöldségek, 

gyümölcsök, gabonafélék,

maghüvelyesek, 

tradicionális növ. 
gyógynövények

Nyersanyag 

előállítás Élelmiszerbiztonság 

Tenyésztési alapanyag
(biotechnológia, molek. genetika, 

takarmányozás, technológia fejl.)
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Környezettechnológia, környezetmenedzsment

A fejlesztések gazdasági modellezése

2. Termékek, szolgáltatások 

Horizontális támogató funkciók: Ipari park, humán erőforrás fejl.
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1. Egészségipart kiszolgáló agrárágazat fejlesztése: Funkcionális – egészségmegőrző 

növényi és állati eredetű élelmiszer termékcsaládok (gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, 

hús és tejtermékek), ezek nyersanyag-előállítási és feldolgozási technológiája

2. Környezetkímélő precíziós növénytermesztés, versenyképes földhasználat: Komplex 

agrár-információs rendszer a környezetkímélő termesztéstechnológiák megalapozásához 

(biológiai, műszaki ökonómiai tényezők az informatika és az információtechnológia 

integrálásával); Minőséget és termésbiztonságot szavatoló technológiák.

3. Precíziós állattenyésztés: Az állattenyésztés hatékonyságát segítő korszerű molekuláris 

genetikai és biotechnológiai eljárások (genetikai eredetigazolás, marker alapú szelekció 

genetikai rendellenességek folyamatos ellenőrzése), nagy genetikai értékű tenyészállatok, 

génbank létrehozása, technológiafejlesztés.

4. Agárkörnyezet- állapot fenntartása és fejlesztése: Biológiai alapú 

környezettechnológia, környezet-informatikai és környezetmenedzsment szolgáltatás. 

5. Energiatermelő agrárgazdaság kialakítását segítő technológiák: Energianövény-

biomassza előkészítése, biohajtóanyag és biogáz előállítás technológiái, kisüzemi fermentor 

kialakítása 

6. Az épített környezet műszaki fejlesztése: Energetikai és építészeti technológiák és 

szolgáltatások

7. Horizontális támogató funkciók: A fejlesztések eredményeként létrejövő termékek és 

technológiák transzferéhez szükséges kapacitások, Egyetemi Ipari Park infrastruktúra 

kiépítése, Szellemi Termék Fejlesztő Központ (Innovációs Pláza), Vállalkozó Hallgatók 

Inkubátorháza, Technológiai Transzferközpont

2. Termékek, szolgáltatások (2)



Agrár-Innovációs Tudásközpont

Tevékenység

Termékek és szolgáltatások fejlesztés (Funkcionális élelmiszerek; precíziós technológiák; 
környezettechnológia; zöldenergia, mg. műszaki fejlesztés) és az ezeket támogató funkciók
(egyetemi agár-ipari park, innovációs pláza, vállalkozó hallgatói inkubátorház, stb.)

Összköltség 22,7 mrd Ft

Várható gazdasági eredmények

Munkahelyek száma (új közvetlen + új közvetett + megtartott): 416+500+1100

Beruházások értéke, K+F + gazdaságfejlesztési (agrár-ipari park) 3,7+5,6 mrd Ft

Termékek (termékcsaládok) és szolgáltatások 325

Fenntarthatóság

Know-how, licensz, termék, szerződéses K+F, innovatív szolgáltatások 

értékesítése, spin-off cégek bevételei, stb. Diszkontált nettó bevétel 2,9 mrd Ft

Főbb ipari partnerek 87

KITE ZRt., Kasz-Coop ZRt., Alföldi Tej Kft., Master-Good Cégcsport, Debreceni Hús Rt. 

Pick Szeged Rt., Awassi Rt., Instantpack Kft., TEDEJ ZRt, Delaval Kft., Bátortrade Kft., 

AKSD Kft., Satrax Kft., Tubosider Kft., VAM Design Kft.    



Funcionális és egészégvédő halászati termékek fejlesztése

Cél: Nélkülözhetetlen tápanyagokban (esszenciális zsírsavak, nyomelemek, 

antioxidánsok, vitaminok, stb.) dúsított, gazdagított halhús-készítmények 

előállítását megalapozó kutatás és technológia fejlesztése.

A tevékenység szakaszai:

1. Laboratóriumi szakasz – hatóanyag felvétel/feldúsulás igazolása

2. Tógazdasági szakasz – kistavas méret (telelő, előnevelő)

3. Feldolgozói szakasz – hatóanyag bevitel feldolgozás során (pl. pácolás)

4. „Konyhai” szakasz – konyhai feldolgozás során bekövetkező változások

5. Klinikai szakasz – emberi szervezetre gyakorolt hatás (felszívódás, stb.) 

Partnerek:

• Debreceni Egyetem ATC

• Hortobágyi Halgazdaság Rt.

• Halászati és Öntözési Kutatóintézet 

• …


