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Bevezetés 
• Manapság egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy mit 

éri meg kutatni. A kutatások között három kutatási irányt 

különböztetünk meg: 

– Primer kutatás: „kutatunk valamit, hátha jó lesz 

valamire” 

– Szekunder kutatás: a primer kutatás eredményeit 

felhasználja az alkalmazott kutatás megkezdéséhez 

– Alkalmazott kutatás: valamilyen vizsgálatot végzünk, 

amelyet azonnal a gyakorlatban lehet alkalmazni 

• Az utolsó két kutatást nem kell magyarázni, hogy megéri 

vagy sem, a primer viszont némi magyarázatra szorul.  



Miért van szükségünk primer kutatásokra? 

• A primer kutatás egy ismeret alkotó ill. feltáró kutatás. 

• Két típusa van:  

– Ismeretfeltáró, megismerő 

– Ismeretképző, kreatív 

• Bármilyen kutatásról beszélünk legyen az szekunder 

vagy alkalmazott kutatás mindennek a kiinduló alapja a 

primer kutatás lesz. Azonban attól függően, hogy mikor 

tudjuk annak eredményeit hasznosítani különbségeket 

kell tennünk. Annak eldöntésére, hogy mire is alkalmas a 

primer kutatás előtte konkretizálni kell néhány fogalmat a 

primer kutatással kapcsolatban. 



Primer kutatás adatszerzése 
• Az adatok szerzésének többféle módja lehet: 

– Megfigyelés: amikor valamely folyamatot csak 

megfigyelünk, de annak kimenetelébe nem 

avatkozunk bele. 

– Kísérletes: amikor valamely folyamatot előre 

megtervezünk, annak fő paramétereit előre egy adott 

állapotba beállítjuk, vagyis mesterségesen 

szabályozzuk, amellyel úgynevezett kezeléseket 

hozunk létre. 

• A kettő között a fő különbség, hogy a kísérlet egy adott 

állapotot céloz meg, kontrolált a végkifejlet, míg a 

megfigyelés sokkal variábilisabb lehet. 



Tudományos primer kutatás 
• Tudományos primer kutatásról abban az esetben 

beszélhetünk, ha: 

– Ok-okozati feltevést állítunk fel 

– A hipotézist valamilyen módon ellenőrizzük 

– Az eredményekből következtetést vonunk le amely 

alapján az eredeti hipotézisünket vagy elfogadjuk, 

elvetjük vagy átalakítjuk 

• A folyamat során döntést hozunk két ellentétes feltevés 

igazságtartalmáról. 

• A legfőbb tulajdonsága, hogy valamilyen magyarázattal 

szolgálunk a folyamatokra. 



Empirikus primer kutatás 
• Az empirikus kutatás során előzetes hipotézis felállítása 

nélkül megfigyeléseket, kísérleteket végzünk. 

• Mikor alkalmazzuk? 

• Például:  

– Kukorica fajták szárazságtűrését vizsgáljuk: konkrét 

kísérletet végzünk 

– Gyógyszerek tesztelését végezzük: sokszor a 

legnagyobb mennyiségű munkát csak számítógépen 

kivitelezzük. 

– A társadalmi kutatások is az empirikus kutatás körébe 

tartoznak. 



Primer kutatás szélessége 
• Eset módszer: amely csak egy vagy néhány esetet von 

be sokoldalú kritikus vizsgálatba.  

– Miért alkalmazzuk? 

– A korlátozott lehetőségek miatt. Például: 

orvostudomány 

• Statisztikai adat-felvételezés: nagyon sok esetet vizsgál, 

de nem vizsgálja minden esetnek a legapróbb részletét. 

– Hol alkalmazzuk? 

– Társadalom tudományokban 

• Az, hogy melyik módszert alkalmazzuk sokszor a 

gazdaságosság fogja eldönteni. 



Miért jó a tudományos módszer? 
• A gyakorlati életben próbáljunk meg tudományos módszert 

alkalmazni, amennyiben az idő, valamint a pénz engedi. 

Számos előnye van: 

– Az egyik eredmény előidézője a második eredménynek, 

mert követik egymást. 

– Különbözés során, ha az egyik eredmény elmarad, a 

másik is elmarad, következményről beszélhetünk. 

– Konkommitancia, azaz az ok növekedésével nő az 

okozat is. 

– Kizárásos módszerek: ha mindegyik hipotézist kizártuk, 

mert hamisnak bizonyult, akkor kialakítható egy 

következő is. 

 



Az eredmények hasznosságának dimenziói 

• A kutatás hasznosságának előfeltétele, hogy annak 

eredményeit valamilyen célra hasznosítsák. A 

hasznosítás szintje és módja is eltérő, ezért a haszon 

értelmezése is az. 

• A tudomány egyes szintjei egymást kiegészítők, de igen 

eltérő lehet a hasznosítás célja. 

• Az egyes tudományok rendkívül átfogóak lehetnek, 

amely értelmében egyes tudományos eredményt 

felhasználhatunk például minőség ellenőrzésre, vagy 

azzal párhuzamosan oktatásra és orvosi felhasználásra 

is. 



Kutatások hasznosítási szintjei 
• Kísérletügy (részben hatóság ügy): tényfeltáró kísérletek 

tartoznak ide. Például gépek, munkavédelmi 

ellenőrzése, gyógyszer engedélyeztetése. 

• Ismeretalkotó és adaptáló, részben diszciplináris 

kutatás: a kísérletekből származó eltéréseket 

magyarázza. Például: bio üzemanyagok alkalmazási 

lehetőségei  

• Szakterületen belüli alapkutatások: különböző anyagok 

például fiziológiai hatásainak a tisztázása, vagy  elméleti 

orvostudományi kutatások kivitelezése. Rendkívül 

költséges folyamat lehet. 

 



• A szakterületek számára más intézmények által végzett 

alap és fejlesztő kutatások: fejlett laboratóriumi 

személyzet, valamint felszereltséget igényel. Például az 

ipari gyógyszer és fejlesztéskutatás sorolható ide. 

• A más irányú általános alapkutatások, szakterületen 

alkalmazható eredményei: alapkutatások eredményeinek 

adaptálása sorolható ide. Általában irodalmi kutatásokon 

keresztül valósulhatnak meg. Például ide tartozhatnak a 

genetikai vizsgálatok, vagy az elméleti humán biológiai 

és biokémiai kutatások, vagy a fizikai, mechanikai, 

anyagtudományi vizsgálatok, fejlesztések. 

 



Párhuzamos kutatás, Gazdasági 

hasznosság, A hasznosság fogalma, 

Ökonómiai értékelés hiánya 
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Párhuzamos felhasználásra példa 
• CT berendezések párhuzamos használata: 

• Elsődlegesen a humángyógyászatban alkalmazzuk. 

Azonban manapság egyre inkább elterjedtebb az 

alternatív hasznosíthatósága is.  

• Felhasználhatjuk például:  

– kőzetek porozitásának,  

– régészeti leletek állapotának és eredetének a 

vizsgálatára is.  

– Mellette egyre inkább növekszik a CT berendezés 

minőségbiztosításában játszott szerepe is. Például 

valós idejű szimulációkat lehet végrehajtani építő 

anyagok töréstesztjében is. 



Gazdasági hasznosság 

• Minden kutatás esetén természetesen a gazdasági 

hasznosságot is szükséges vizsgálni. Sok 

tudományágban ez egyértelmű például a 

mezőgazdaságban, műszaki, kémiai, közgazdasági 

kutatásokban, azonban vannak olyan tudományágak is 

amiben nem. Ilyen például a történelem és az irodalom, 

amely kulturális haszon formájában jelenik meg. Ettől 

sokkal elvontabb lehet a filozófia és a matematika, 

amelyek a többi tudományt alátámasztva hasznosulnak. 



• Az ember sok esetben amikor értékről beszél nagyon 

sokszor valamilyen árat képzel mögé. Ezt azonban nem 

minden esetben tehetjük meg. Ezeket a közvetlen 

gazdasági haszontól távolabb eső értékeket 

mondhatnánk közvetett hasznosságnak.  

• A közvetlen hasznosítás az ismeretanyag folyamatos 

növelésében játszik szerepet, míg a közvetett 

hasznosságok esetében, más tudományszakoknak 

jelenthet előnyös hasznosítást. 

• Például egy biológiai vizsgálat esetén az egyes 

kezelések különbözőségének eldöntésére a statisztikát 

hívja segítségül. 



Hasznosság fogalmának értelmezése 
• A magyarban a haszon nemcsak a hasznosítás, hanem 

a haszonhatás, hasznosság és használat szavak közeli 

rokonai. 

• A hasznosság értelmezését megnehezíti, hogy a vásárló 

megítélése is nagyban hozzájárul. Vagyis ide 

beletartozik, a fogyasztó munkaráfordítása, valamint 

egyéb áldozat is. Ezeket sokszor pénzben nem akarjuk 

és ha akarnánk se tudnánk kifejezni. Az egyén 

szemszögéből egy nagyfokú szubjektivitás terheli a 

végső árat. 

• Összefoglalva a hasznosság és a ráfordítás együttes 

becslésére kell törekednünk. 



• A hasznosságot egyértelműen meghatározza az emberi 

szükséglet. Azonban az emberi szükségletek mindig az 

alapvető kielégítettségtől függnek, vagyis időben mindig 

változnak. 

• Másik probléma lehet, hogy minden ember különbözik. 

Ennélfogva személyenként változik a kielégítettség 

mértéke. Ezért a közgazdászok nem tekintik 

alkalmasnak a kielégítést a hasznosság mérésére, 

viszont az elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen a 

kutatási eredmények vagy a termékfejlesztő marketing 

értékelése szempontjából. 



A hasznosság társadalom-lélektani perifériái  
• Az előzőekben leírtak szerint a vásárló valóságos piaci 

döntése, szubjektív lélektani elemekkel van átszőve. 

• Megkülönböztethetünk: 

• Alaphasznosságot: amely a termék fő hasznosítását 

meghatározó paraméterekkel jellemezhető, általában 

egzakt, mérhető tárgyi valóság. Objektív tartalommal 

rendelkezik, vagyis sok ember gondolhatja ugyanazt. 

• Kiegészítő hasznosság: lehet objektív tartalma, sőt 

mérhető is, azonban a legfőbb tulajdonsága a 

szubjektivitás. 4 típusa különböztethető meg. 



Kiegészítő hasznosság típusai 

• Kényelem jellegűek: amik valósak és majdnemhogy 

objektívek 

• Presztízs jellegűek: imaginatívek és objektívek egyben. 

• Élvezeti jellegűek: bár valósak, de szubjektív személyi 

ízlés szerint eltérőek, így nehezen általánosíthatók 

• Öröm jellegűek: imaginatívek és mint ugyancsak ízléstől 

is függő szubjektívek, de könnyebben általánosíthatóek, 

mint az előző. 



A hasznosságbecslés lehetőségei 
• A hasznosságszámítás korlátai és lehetőségei: 

• Csak közelálló termékek hasznosságát mérhetjük össze. 

• A hasznosságot csak relatív formában az 

összehasonlított termékek között fejezzük ki. Mivel 

relatív formáról van szó, ezért dimenzió nélküli 

fogalmakról kell beszélnünk. 

• Tulajdonságonként végezzük, mert csak azokat 

változtathatjuk. 

• Az összehasonlított termékek költségét is arányszámmal 

kell kifejezni, hogy az a haszonarányossághoz 

viszonyítható legyen.  

• Mindezek az ökonómia tárgykörébe tartoznak 



Ökonómiai értékelés hiányai 
• A kutatási eredményeinkkel ellentétben a munkánk 

gazdasági haszna nem azonnal, hanem késleltetve 

jelenik meg pontoson. Azonban erre sokszor nincs elég 

időnk, vagyis kényszerűségből előre kell becsülnünk, 

amely a primer kutatásunkat átértelmezi és szekunder 

kutatásnak is tekinthetjük. 

• Az ökonómiai értékelés legfőbb hibája, hogy először 

csak becsülni tudunk, mivel nincs lehetőség és idő a 

pontos piaci visszajelzésekre. 



A kutatás gazdasági értékének számítása 

heurisztikus 
• Számszerű megoldásai csak megközelítő pontosságú 

becslések 

• Becslésekről van szó, amelyek előre jelzőek 

• A bonyolult valóságot próbálja meg bemutatni, tehát a 

megismerhető részekből próbál az egészre 

következtetni, parciális értékelést kell alkalmaznia. 

• Módszerek gondolkodásmódja analitikus és szintetizáló; 

konvergensen célra törő, de ugyanakkor divergensen 

változatokat felvető. 

 



 

 

Köszönöm a figyelmüket! 


