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1. Elnevezése: 

 
„Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban - Multidiszciplináris 
Kutatócsoport”, angolul „Multidisciplinary Research Group of Innovative 
Organizations in Economy and in Higher Education”, rövidítve az angol elnevezés 
alapján: INNOVORG Research. 
 

2. Időtartama:  
2011. október 1. – 2014. szeptember 30. 
 

3. Célkitűzései: 
A szervezeti innovációk feltárása, a legjobb gyakorlatok (best practice) elterjedésének 
segítése - a hazai és határ menti gazdasági szervezetekben és felsőoktatási 
intézményekben folytatandó releváns kutatásokkal, a kutatási eredmények 
publikálásával és az oktatásfejlesztésbe való beépítésével. Fenti célokat a határ menti 
kutatói hálózat megszervezésével és működtetésével kívánja megvalósítani a 
Kutatócsoport. 
 

4. Kutatási területei és főbb tevékenységei: 
 
A Kutatócsoport a MÜTF keretein belül végzi multidiszciplináris kutatásait más hazai 
és külföldi (elsősorban határ menti) felsőoktatási intézmények és gazdasági 
szervezetek bevonásával a következő területeken:  
- Gazdasági szervezetek és felsőoktatási intézmények együttműködése belföldön 

és külföldön, bizalom és innováció összefüggései, klaszteresedés; 
- Szervezetek innovációs folyamatainak nyomon követése, innovációs projektek; 
- Az innovatív szervezetek sajátosságai, működése, összehasonlítása; 
- Innováció és regionális fejlődés összefüggései; 
- Tanulószervezeti innovációk, tudásteremtés és megosztás hagyományos és 

speciális innovációs formái; 
- Az innovációs politika hatása a kkv-k beszállító szerepének alakulására, tudás-

innováció mint telepítő tényező;   
- Innováció szerepe a szervezeti és regionális versenyképesség alakulásában; 
- Corporate marketing mint innovációs forrás a felsőoktatásban; 
- A fenntartható fejlődés és innováció összefüggései; 
- Az innovatív személetmód, az innováció-orientált stratégiaalkotás és 

menedzsment humán erőforrás fejlesztési, pedagógiai és pszichológiai  
vonatkozásai; 

- Vállalati tudásmenedzsment innovációs folyamatai, metodológiák és technológiák 
alkalmazása elméletben és gyakorlatban;  

- Tudásközpontok, technológia-transzfer szervezetek eredményességének 
hatékonyságvizsgálata, tudásaudit; 

- A kutatás-fejlesztés, innováció és versenyképesség összefüggései - a 
gazdaságpolitikák tükrében és nemzetközi összehasonlításban; 
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-  A kutatás-fejlesztési ráfordításoktól az innovációig vezető út; 
- Az innováció hatása a versenyképességre nemzetközi összehasonlításban; 
-  A gazdaságpolitikai innováció-ösztönzés szerepe a versenyképesség és a 

fenntartható fejlődés biztosításában; 
- Közös primer kutatások végzése innovatív vállalatok körében hallgatók 

bevonásával (kérdőívek szerkesztése, kutatásszervezés és koordinálás) 
 

A Kutatócsoport tevékenységének fókuszában a hazai és határ menti regionális fejlődés és 
innováció összefüggéseinek vizsgálata áll. Emellett kitér a fenntartható fejlődés (ezen belül 
az alternatív energia és a zöld gazdaság) lehetőségeinek bemutatására is. 
 
Az innovatív szervezetek folyamatait kutató gyakorlati projektekben a hallgatók kreatív 
csapatmunkára serkentésével, képzésével olyan kompetenciafejlesztés megvalósítását tűzte 
ki célul a Kutatócsoport, amely javítja elhelyezkedési esélyeiket. 

  
A Kutatócsoport feladatként tűzte ki az oktatásban alkalmazható tananyagfejlesztést és 
hasznosítást a MÜTF hazai és külföldi tagozatain (Tatabánya, Budapest és Székelyudvarhely), 
valamint a partnerek felsőoktatási intézményeinek vállalkozási, innovációs, stratégiai és 
üzleti készségfejlesztési témakörökben szervezett kurzusain (Szlovákia, Szerbia, Románia).  
 
A Kutatócsoport hangsúlyt fektet meglévő kapcsolatrendszerének fejlesztésére, további 
kapcsolatok kezdeményezésére az állami és magán szektor, a civil szervezetek felé 
Magyarországon és külföldön.  
 
A Kutatócsoport fontosnak tartja egymás országain belül a szakmai csereprogramok 
szervezését (konferenciák, tanulmányutak, tapasztalatcserék, intézménylátogatások – 
egymás oktatási intézményeiben ill. vállalati partnereknél). Félévente kerül sor minimum 1 
szakmai program szervezésére a magyar felek és 1 szakmai programra egy másik ország 
koordinálásával megegyezés szerint.  
 
A Kutatócsoport a tananyagfejlesztés során támogatja a WEB2 alapú oktatás 
eszközfejlesztéseit és alkalmazási lehetőségeit. 
 
Kutatási eredményeit rendezvényeken, nemzetközi szimpóziumokon, konferenciákon és 
publikációkon keresztül közvetíti a tudományos és szakmai közélet szereplői felé.    
 
 

5. Működése:  
 
A projekt egyéni kutatói kezdeményezések felkarolásával jött létre a határ menti kutatói 
hálózat kiépítése céljából. Tagjai önként vállalják a Kutatócsoport munkájában való aktív 
közreműködést virtuális és/vagy személyes formában. Ennek érdekében rendszeresen 
kapcsolatot tartanak egymással. 
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A Kutatócsoport szívesen veszi a virtuális javaslatokat, véleményeket, elősegíti a (saját vagy 
társszervezésben megvalósuló) szakmai programokon való részvételt és kiemelt prioritásként 
kezel minden olyan kutatási kezdeményezést, amely a Kutatócsoport további tagjainak 
bevonására épít. E munkát a publikációs tevékenység biztosításával messzemenően 
támogatja az INNOVORG Research. 
 
A projekt nyitott, új tagok és partnerek csatlakozásához formálisan 2013 decemberéig van 
lehetőség. Feltétele az aktív szerepvállalás a Kutatócsoport céljainak (és eredményeinek) 
megvalósításában.  
 
A Kutatócsoport tagjai és partnerei önszerveződés útján vesznek részt a szakmai 
csereprogramok szervezésében (konferenciák, tanulmányutak, tapasztalatcserék, 
intézménylátogatások – egymás oktatási intézményeiben ill. vállalati partnereknél). A 
szakmai csereprogramokban közreműködők egymás szállásáról, valamint ellátásáról a 
kollegális segítség és kölcsönös viszonosság elve alapján gondoskodnak (pl. külföldi 
partnerek otthoni vendéglátása, saját autóval való szállítása), amíg nem áll rendelkezésre 
megfelelő külső finanszírozási lehetőség (pályázat, szponzorálás, Erasmus ösztöndíj, egyéb). 
 
A projektkoordináció munkanyelve a határ menti regionális kutatások prioritása miatt a 
magyar és az angol nyelv. Lehetőség van saját anyanyelv használatára is az országos 
projektvezetőn keresztül. 
 

6. Munkamegosztás és felelősségi körök 
 
A kutatásvezető felel a Kutatócsoport szakmai tevékenységéért. Munkáját a külföldi felek 
részéről a projektvezetői team és a közreműködő magyar felek részéről pedig az intézményi 
kapcsolattartók segítik. A KUTATÁSVEZETŐ feladatai a következők: 

- A Kutatócsoport kutatási stratégiájának kialakítása; 
- Kutatási tevékenység megszervezése és összehangolása a projektvezetői team és 

az intézményi kapcsolattartók bevonásával; 
- Együttműködő partnerek felkutatása a hazai és határon túli felsőoktatásban, 

kutatói hálózatépítés az országos projektvezetők támogatásával; 
- Kapcsolatépítés a gazdasági szektor szereplőivel, a Kutatócsoport kutatási 

tematikájához kapcsolódó területen működő vállalkozásokkal; 
- A tagok és együttműködő partnerek tudományos tevékenységének corporate 

marketingje tudományos fórumokon való részvétel lehetőségeinek 
megajánlásával, publikációk elősegítésével; saját honlap kialakításának és 
működtetésének megszervezésével; 

- Kutatócsoporton belüli (nem anyagi) források mozgósítása a hálózatépítés 
elősegítésére a tagok és partnerek egyéni kezdeményezéseinek 
összehangolásával; 

- Pályázati források felkutatása és hozzá potenciális partnerek keresése, pályázati 
anyagok elkészítésének és menedzselésének megszervezése; 
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- Kutatócsoporton belüli tájékoztatás megszervezése hagyományos és virtuális 
kommunikációs csatornák alkalmazásával (személyes találkozásra épülő 
programok, kör e-mailes rendszer kialakítása); 

 
A projektvezetői team tagjai: a közreműködő külföldi partnerek munkáját összefogó 
országos projektvezetők (country projectmanager).  
Az ORSZÁGOS PROJEKTVEZETŐ feladatai közé tartozik: 

- Az adott országon belül további együttműködő partnerek (oktatók, kutatók, 
hallgatók) bevonása a közös kutatásokba elsősorban saját intézményen belül vagy 
igény és lehetőség szerint külső szervezetekből; 

- A saját országon belüli partnerek rendszeres tájékoztatása - e-mailben és/vagy 
szóban - a kutatócsoport aktuális programjairól (saját anyanyelven is lehet); 

- Saját országon belül - a kutatócsoport tagjai és partnerei részére - szakmai 
csereprogramok szervezésének kezdeményezése, szervezése és koordinálása; 

- Egy másik partnerországban szervezett szakmai csereprogram esetén a saját 
projekttagok közös utazásának összehangolása, valamint a vendéglátói szakmai 
programokon kíséret és tolmácsolás saját anyanyelvre szükség szerint; 

- Az adott ország kutatásban résztvevő partnereinek képviselete a kutatásvezetővel 
és a többi országos projektvezetővel folytatott munkamegbeszéléseken 
(videokonferencia, chatszoba, e-mail, személyes találkozó).  

 
Az intézményi kapcsolattartók elsődleges feladata az adott hazai felsőoktatási intézményből 
résztvevő Kutatócsoport tagok képviselete és tájékoztatása, valamint az adott intézmény 
vezetése felé közvetítés további együttműködések támogatása céljából.  
Az INTÉZMÉNYI KAPCSOLATTARTÓ feladatai részletezve a következők: 

- Az adott hazai felsőoktatási intézményen belül további együttműködő partnerek 
(oktatók, kutatók, hallgatók) bevonása; 

- Az adott felsőoktatási intézmény külső partnerszervezeteinek bevonása lehetőség 
szerint; 

- Saját intézményen belüli partnerek rendszeres tájékoztatása - e-mailben és/vagy 
szóban - a kutatócsoport aktuális programjairól és az adott intézményt érintő 
feladatairól; 

- Saját intézményen belül - a kutatócsoport tagjai és partnerei részére - szakmai 
csereprogramok szervezésének kezdeményezése, szervezése és koordinálása; 

- Egy másik partnerországba szervezett szakmai csereprogram esetén a saját 
intézményen belüli projekttagok közös utazásának összehangolása, valamint a 
vendéglátói szakmai programokon kíséret szükség szerint; 

- Az adott felsőoktatási intézményen belül a Kutatócsoportban közreműködő 
partnerek képviselete a kutatásvezetővel, valamint a többi intézményi 
kapcsolattartóval és országos projektvezetővel folytatott munkamegbeszéléseken 
(videokonferencia, chatszoba, e-mail, személyes találkozó).  
 

A Kutatócsoport tagjai vállalják, hogy aktívan vesznek részt a Kutatócsoport céljainak 
megvalósításában. A PROJEKTTAGOK a következő feladatokban való közreműködést 
vállalják: 
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- Aktív közreműködés a Kutatócsoport tevékenységeiben; 
- Önálló kutatási kezdeményezések, javaslatok tétele és véleményformálás az 

érintett szakmai területeken; 
- Aktív kutatási tevékenység primer és szekunder kutatásokban; 
- Rendszeres kapcsolattartásban való aktivitás személyesen és/vagy virtuális 

formában;  
- A Kutatóműhely többi tagja/partnere bevonására irányuló kezdeményezések 

tétele és együttműködés közös kutatásokban; 
- Szakmai programokon való részvétel; 
- Közös publikációs tevékenységben való közreműködés. 

 
A Kutatócsoport tagjai jogosultak az elnyert pályázati és további finanszírozási források 
használatára közös kutatások folytatása esetén. A közös kutatási eredmények 
disszeminációja céljából az INNOVORG Research kiemelt publikációs lehetőségeket ajánl 
tagjai számára. Aki 6 hónapnál hosszabb időtartamban marad távol a Kutatócsoport virtuális 
fórumaitól és ismételt megkeresésre sem válaszol, annak távolmaradási szándékát 
tiszteletben tartjuk és a kutatócsoportbeli tagságát megszűntnek tekintjük. 
 
 

7. Személyi összetétele: 
 
7.1. Kutatásvezető:   Dr. Garaj Erika, PhD 
 
7.2. A Kutatócsoport szakmai irányításában közreműködő projektvezetői team 

tagjai: 
 

Magyar projektvezető:    Vitéz Éva 
Szlovák projektvezető:  Dr. Szabó Ingrid 
Szerb projektvezető:  Borsos Andrea 
Román projektvezető: Geréb László 

 
7.3. Intézményi kapcsolattartók: 
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem:  Dr. Katona Klára, PhD 
Nyugat-Magyarországi Egyetem: Markó Gabriella és Boga-Pohl Patrícia 
Széchenyi István Egyetem:  Dr. Smahó Melinda, PhD 
 
7.4. Vállalati kapcsolattartó:  Hulkó Gyula Péter 
 
7.5. A létrehozó intézmény részéről további tagok: 

 
Deés Szilvia 
Papp Vanda 
Dr. Hegyi Barbara, PhD 
Dr. Kovács András, PhD 
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Gergely Zsolt 
ill. további kollégák csatlakozása várható 
 
7.6. Más hazai intézményekből alapító tagok/partnerek:  

 
- Dr. Katona Klára, PhD (intézetvezető, gazdasági igazgató) Dr. Kőrösi István CSc, 

(docens) és Mányó-Váróczi Violetta (tanársegéd) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 
katona.klara@jak.ppke.hu 
 

- Dr. Smahó Melinda, PhD - egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Regionális-
tudományi és Közpolitikai Tanszék, Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoport, Győr 
smahom@sze.hu 
 

- Markó Gabriella - Autóipar - termelő szektor, Veszprém; QS/KIR/MEBIR auditor; 
környezetvédelmi szakértő; okl. környezetmérnök; (Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
DI, Sopron) marko.gabriella7@gmail.com 

 
- Boga-Pohl Patrícia - Autóipar - termelő szektor, Veszprém; változtatásmenedzsment, 

projekt logisztika; okl. közgazdász; (Nyugat-Magyarországi Egyetem, DI, Sopron) 
bogapohlpatricia@gmail.com 
 

- Dr. Somogyi Angéla, PhD - egyetemi adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi Intézet angela@atif.hu 
 

- egyeztetés alatt Pécsi Tudományegyetem 
 
 
7.7. Külföldi intézményekből alapító tagok/partnerek: 

 
- Borsos Andrea, oktató, HR szakértő, Fakultet za Menadzment, Novi Sad (Szerbia) 

borsos_andrea@yahoo.com 
 

- Biljana Ivanova, oktató, klaszter-kutató, Vojna Akademija, Beograd (Szerbia) 
lolabgdyu@hotmail.com 

 
- Dr. Szabó Ingrid – oktatási dékánhelyettes, Selye Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 

Komárom (Szlovákia) szabo.ingrid@selyeuni.sk 
 

- Sapientia Egyetem, Csíkszereda, Kolozsvár (Románia) 
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8. Stratégiai együttműködő partnerek: 
 

- EDUTUS Felnőttképzési Akadémia 
Hulkó Gyula Péter, felnőttképzési igazgató, stratégiai főtanácsadó 
 

- Entrepreneurship Research and Education Network among the Central and Eastern-
European Universities  
Szabó Antal tudományos igazgató 
 
Central European Service for Cross-Border Initiatives - CESCI (Határon Átnyúló 
kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata  
Ocskay Gyula igazgató  
 

9. Tudománymenedzsment, corporate marketing és hivatkozások: 
 
Az INNOVORG Research kiemelten fontosnak tekinti a tagjai (és partnerei) által elért 
kutatási eredmények közvetítését Magyarországon és külföldön, ezért különösen 
nagy figyelmet szentel érintettjei számára a következők szerint: 
 
9.1. A Kutatócsoport keretein belül a jövőben létrejövő eredmények publikálását 

fokozottan elősegíti a tagok publikációs fórumain való lehetőségek biztosításával 
(továbbiakban részletezve); 
 

9.2. Saját honlapot hoz létre a Kutatócsoport és ezen keresztül teszi közzé igény 
szerint az INNOVORG Research érintettjeinek – kutatási tematikához kapcsolódó - 
korábbi kutatási eredményeit, publikációit (pl. disszertáció, műhelytanulmány, 
első közlés, megjelent tanulmány esetén másodközlés forrásmegjelöléssel, 
linkkel), valamint nyomon követi a folyamatban lévő kutatási projekteket. 

 
9.3. A Kutatócsoport tagjai vállalják, hogy a partnerek között megvalósuló külső 

publikációkban, valamint a belső publikációs fórumokon megjelenő 
publikációkban – lábjegyzetben vagy az absztrakt részeként – a nemzetközi 
gyakorlat szerint feltüntetik a Kutatócsoport elnevezését, kutatásvezetőjének 
nevét, valamint javasolt a konkrét közreműködő partnerek megnevezése is a 
következő formátum szerint: INNOVORG Research, 2011-2014, MÜTF (Hungary) 

kutatásvezető neve, közreműködő partnerek intézmény szerinti felsorolása.  

 

 
10. A műhely tagjainak publikációs fórumai ill. megbízásai: 

 
10.1. Innovation for Business c. negyedéves angol és magyar nyelvű folyóirat, HU 

ISSN 2062-8595 
kontakt: Dr. Garaj Erika (Felsőoktatás rovatvezető), Deés Szilvia, Vitéz Éva, Papp 
Vanda (szerkesztők) http://iforb.mutf.hu/ 
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10.2. Practice and Theory in Systems of Education c. angol nyelvű szakfolyóirat, HU 
ISSN 1788-2591 (Online), HU ISSN 1788-2583 (Print) www.eduscience.hu 
kontakt: Dr. Garaj Erika (szerkesztő, lektor) 
 

10.3. Selye e-studies c. féléves közgazdasági elektronikus folyóirat magyar, szlovák, 
angol nyelven (versenyképesség, tudásmenedzsment, régiófejlesztés), ISSN 1338-
1598  http://www.selyeuni.sk/ef/e-studies/ 
kontakt: Szabó Ingrid (rektorhelyettes) 
 

11. Kapcsolódó feladatok, javasolt felelősök és ütemterv: 
 

11.1. INNOVORG Research alapkoncepciójának kialakítása, alapító tagok és 
stratégiai partnerek felkutatása és bevonása az alapító okirat kidolgozásába. 
Felelős: Dr. Garaj Erika 
Határidő: 2011. október 1. 

 
11.2. Szakmai nap szervezése Magyarországon (Alapító tagok és partnerek 

találkozója a MÜTF-ön, külföldi partnerek elszállásolása és vendéglátása a 
kutatásvezetőnél) 
Felelős: Dr. Garaj Erika és Vitéz Éva 
Határidő: október 6. 

 
11.3. Célirányos kutatásokhoz finanszírozási források biztosítása, szponzoráció, 

pályázati források felkutatása. 
Felelős: Dr. Garaj Erika és Deés Szilvia 
Határidő: folyamatos 
 

11.4. Saját honlap kialakítása és aktualizálása. 
Felelős: Vitéz Éva 
Határidő: 2011. november 15. (ill. folyamatosan) 
 

11.5. Szakkollégiumok/választható kurzusok tematikájának összeállítása, 
aktualizálása az INNOVORG Research munkájához. 
Felelős: minden oktatónak opcionális lehetőség, összesítés: Dr. Garaj Erika (illetve 
önkéntes vállalás szerint) 
Határidő: 2012. február 28. és ezt követően minden év október 1. és február 28. 

 
11.6. Hallgatók bekapcsolódási lehetőségeinek biztosítása a Kutatócsoport 

munkájába (TDK, szakdolgozati témák, meglévő kurzusokban rejlő lehetőségek, 
egyéb) 
Felelős: minden oktatónak opcionális, munkahelyi lehetőségeitől függően, 
összesítés: Dr. Garaj Erika (ill. önkéntes vállalás szerint) 
Határidő: 2012. február 28. és ezt követően minden év október 1. és február 28. 
 

11.7. Vállalati kapcsolatok kiépítése, helyszíni látogatások előkészítése.  
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Felelős: Hulkó Gyula Péter és Dr. Garaj Erika 
Határidő: 2011. november 30. (ill. folyamatos) 
 

11.8. Innovációs klubrendezvényeken való részvételi lehetőség a Technológia és 
Tudástranszfer Szolgáltató Iroda szervezése alatt. 
Felelős: Dr. Garaj Erika 
Határidők: 2011. október, 2012. január és március 
 

11.9. Szakmai szolgáltatások közvetítése és nyújtása a Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Irodán keresztül kapcsolódva 
a Műhely tematikájához. 
Felelős: Dr. Garaj Erika 
Határidő: 2012. május 31. illetve igény szerint 
 

11.10. Szakmai csereprogramok és más rendezvények szervezésében való 
közreműködés hazai és nemzetközi együttműködések keretében. Ütemezés 
megbeszélése. 
Felelős: befogadó intézmény részéről - országos projektvezetők, intézményi 
kapcsolattartók és Dr. Garaj Erika 
Határidő: 2011. december 1. (javasolt félévente min. egy magyar és egy külföldi) 
 

11.11. Szakmai és médiatájékoztatás a Kutatócsoport tevékenységéről.  
Felelős: Dr. Garaj Erika 
Határidő: 2011. november 30. (ill. folyamatos) 
 

11.12. Kutatási eredmények publikálása konferenciákon és szaksajtóban. 
Felelős: Kutatócsoporton kívüli média esetén - szerzők, belső kapcsolattal 
rendelkező fórum esetén az adott fórum belső tagja 
Határidő: 2014. szeptember 30. (ill. folyamatos) 
 

 
12. Kapcsolódás meglévő projektekhez, együttműködésekhez:  

 
- Hallgató toborzása, szakkollégium létrehozására 2011-ben elnyert MÜTF 

szakkollégiumi pályázat (TÁMOP 4.2.2.b.) finanszírozási lehetőségeinek kiaknázásával 
(kontakt: Dr. Garaj Erika - Dr. Jandala Csilla tudományos rektorhelyettes felé) 
 

13. Elvárt eredmények, hatások:  
 

- Alkalmazott kutatások, összehasonlító vizsgálatok végzése regionális, magyar és határ 
menti szervezetekben az INNOVORG Research témáiban; 
 

- Pályázati források felhasználásával hazai és nemzetközi elemzések, tanulmányok 
készítése, elsősorban a határ menti régiókban; 
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- Közreműködés a közép-dunántúli és határ menti régiók innovációs folyamatait 
támogató szervezetek, intézmények szakmai munkájában; 

 
- Elnyert nemzetközi pályázat(ok) esetén annak önálló kutatási projektként való 

kezelésével az INNOVORG Research külön projektmunkaként való folytatásának 
előkészítése; 

 
- Intézményi szintű együttműködési megállapodások támogatása innovációs 

témakörben a Kutatócsoport tagjainak intézményei között; 
 

- WEB2 alkalmazások a kutatási eredmények beépítésénél a tananyagfejlesztésben és 
az oktatási módszerekben; 

 
- Oktatási anyagok, legjobb gyakorlatok bemutatására vonatkozó esettanulmányok 

készítése – további hallgatók és oktatók bevonásával - magyar és angol nyelven; 
  

- Hallgatói szakdolgozatok, műhelydolgozatok és TDK dolgozatok készítése a 
Kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódó témákban;  

 
- Kutatási eredmények publikálása magyar és nemzetközi konferenciákon, virtuális 

fórumokon, saját honlapon és az írott szaksajtóban; 
 

- Önálló tanulmánykötet (online és/vagy print) megjelentetése az INNOVORG Research 
kutatási eredményeiből magyarul és angolul; 
 

- Önálló esettanulmány-sorozat (online és/vagy print) megjelentetése oktatási 
jegyzetként magyarul. 

 
14. Intézményi menedzsment és finanszírozás: 

 
Az INNOVORG Research a MÜTF intézményi keretein belül működik, támogatja a 
szervezeti stratégia megvalósulását, kutatási és oktatási céljait. Tevékenységét az 
aktuális szervezeti előírásoknak megfelelően végzi. Tevékenységéről a tudományos 
rektorhelyettesen keresztül az intézményvezetést rendszeresen tájékoztatja.  
 
A finanszírozásban elsősorban külső pályázati forrásokra valamint szponzori 
támogatásokra épít. A pályázati adminisztráció végzéséhez szívesen veszi a fenntartó 
adminisztratív támogatását. 
 
A pályázatok közül prioritást élveznek a határ menti együttműködéseket támogató 
források (CESCI, TÁMOP), valamint a kutatócsoport kapcsolódó kutatásaiban 
közreműködő hallgatók és kutatók (oktatók) mobilitását támogató lehetőségek, mint 
az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak Program (Erasmus for young entrepreneurs), 
koordinátor: Enterprise Europe Network Budapest (külföldi tanulmányút) 
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http://www.enterpriseeurope.hu/ Tempus Közalapítvány (Leonardo és Grudtvig 
mobilitási programok) www.tka.hu. 
 
A konkrét pénzügyi források biztosítása a partnerekkel megkötendő megállapodások 
alapján történik (ösztöndíj, szponzoráció, együttműködési szerződés). A 
Kutatócsoport fenntartja a jogot külön Alapítvány létrehozására.   

 
Tatabánya, 2011. október 1. 
 
Kutatócsoport részéről:     MÜTF részéről: 
 
…………………………………..     …………………………………… 
Dr. Garaj Erika      Dr. Bartók István 
kutatásvezető      rektor 
 
Egyetértünk az Alapító Okiratban foglaltakkal és kifejezzük együttműködési szándékunkat a 
Kutatócsoport keretein belül. 
 
……………………………………… 
Boga-Pohl Patrícia 
 
…………………………………….. 
Borsos Andrea 
 
……………………………………… 
Deés Szilvia 
 
……………………………………… 
Dr. Hegyi Barbara, PhD 
 
……………………………………… 
Dr. Katona Klára, PhD 
 
……………………………………….. 
Dr. Kovács András, PhD 
 
………………………………………….. 
Dr. Smahó Melinda, PhD 
 
………………………………………….. 
Dr. Somogyi Angéla, PhD 
 
……………………………………….. 
Dr. Szabó Ingrid 
 
……………………………………….. 
Geréb László 
 

 
……………………………………….. 
Biljana Ivanova 
 
…………………………………………. 
Gergely Zsolt 
 
…………………………………………. 
Hulkó Gyula Péter 
 
……………………………………………. 
Dr. Kőrösi István, CSc 
 
……………………………………………. 
Mányó-Váróczi Violetta 
 
……………………………………………. 
Markó Gabriella 
 
…………………………………………… 
Ocskay Gyula 
 
…………………………………………… 
Papp Vanda 
 
…………………………………………… 
Szabó Antal 
 
…………………………………………… 
Vitéz Éva 
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MELLÉKLET 

INNOVORD Research tagok e-mail elérhetőségei  2011. október 12-ei állapot 

 

Biljana Ivanova   lolabgdyu@hotmail.com   (Szerbia - angolul vagy szerb nyelven) 

Boga-Pohl Patrícia   bogapohlpatricia@gmail.com 

Borsos Andrea   borsos_andrea@yahoo.com (Szerbia) 

Deés Szilvia   dees.szilvia@mutf.hu   

Dr. Garaj Erika, PhD  garaj.erika@mutf.hu 

Dr. Hegyi Barbara, PhD  hegyi.barbara@mutf.hu 

Dr. Katona Klára, PhD  katona.klara@jak.ppke.hu 

Dr. Kovács András, PhD  kovacs.andras@mutf.hu 

Dr. Kőrösi István CSc   drikorosi@gmail.com 

Dr. Smahó Melinda, PhD smahom@sze.hu 

Dr. Somogyi Angéla, PhD angela@atif.hu 

Dr. Szabó Ingrid   szabo.ingrid@selyeuni.sk (Szlovákia) 

Geréb László   gereb.laszlo@mutf.ro  (Románia) 

Gergely Zsolt   gergely.bela.zsolt@mutf.hu 

Mányó-Váróczi Violetta  violetta@jak.ppke.hu 

Markó Gabriella   marko.gabriella7@gmail.com 

Papp Vanda   papp.vanda@mutf.hu 

Vitéz Éva   vitez.eva@mutf.hu 

 

Összesítve magyar nyelvű kapcsolattartáshoz: 

 bogapohlpatricia@gmail.com; borsos_andrea@yahoo.com; dees.szilvia@mutf.hu; 

garaj.erika@mutf.hu; hegyi.barbara@mutf.hu; katona.klara@jak.ppke.hu; kovacs.andras@mutf.hu; 

drikorosi@gmail.com; smahom@sze.hu; angela@atif.hu; szabo.ingrid@selyeuni.sk; 
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marko.gabriella7@gmail.com; papp.vanda@mutf.hu; vitez.eva@mutf.hu 

 


