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1. BEVEZETÉS 

 
Doktori disszertációm a regionális innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségeivel 

foglalkozik. Az értekezés tudományos kérdése, hogy a regionális innovációs rendszerek és 

azok részeként működő innovációs intézmények hogyan járulhatnak hozzá egy térség 

fejlődési pályájának dinamizálásához? A kérdéskört elsősorban Észak-Dunántúl 

vonatkozásában szeretném körbejárni, az ottani empíria felhasználásával. 

Mindenekelőtt lényeges felismerni, hogy egy ország gazdaságának versenyképességét az 

adott gazdaságban működő vállalatok teljesítménye határozza meg. A vállalatok hosszútávon 

fenntartható versenyképességét csak a folyamatos innováció és kutatás-fejlesztés képes 

biztosítani, melynek sikeréhez nagymértékben hozzájárul az a környezet, ahol a 

vállalkozások működnek. A gazdasági szféra számára ezeket az optimális körülményeket a 

regionális innovációs rendszerek képesek megteremteni. Elsősorban ez az oka az innovációs 

rendszerek nemzetközi szinten való egyre nagyobb felértékelődésének. 

Az innovációs rendszerek egy régió vállalatainak komplex működési környezetét jelentik. 

A dolgozat ezért a regionális innovációs rendszerek minden részletre kiterjedő megismerésére 

törekszik. Alapos kutatómunkával kívánja ismertetni kialakulásuk elméleti hátterét, a téma 

szakértőinek különböző nézeteit, de a szakirodalom hiányosságaira szintén rá kíván mutatni. 

Mindezek mellett az innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségeit is számba veszi. 

Az empirikus kutatások a magyarországi innovációs rendszerekre irányulnak. Az 

értekezés közép- és délkelet-európai térségben elhelyezve vizsgálja a hazai innovációs 

rendszerek teljesítményét, majd a regionális szintű innováció nyomait keresi. Elsősorban 

Észak-Dunántúl példáján kerülnek részletes áttekintésre a központi kormányzat 

decentralizáció irányába tett lépései. A dolgozat során a regionális innovációs rendszereket 

működtető legfontosabb tényezők is feltárásra és értékelésre kerülnek. Mivel a szóban forgó 

rendszerek az innovációs szereplők között kialakuló kapcsolatokra épülnek, az észak-

dunántúli szereplők közötti kapcsolatok intenzitásának, irányának és mélységének 

tanulmányozása ugyancsak elengedhetetlen. 

A fentiek alapján a dolgozat betekintést nyújt a regionális innovációs rendszerek 

világába, segítségével a hazai és azon belül is az észak-dunántúli helyzetről egy átfogó képet 

kaphatunk. A disszertáció a kutatás során megfogalmazott legfontosabb eredmények számos 

gyakorlati alkalmazási lehetőségére is rámutat. 



 9

1.1. A kutatás alapjául szolgáló kérdések, a dolgozat céljai 

 
Az innovációs rendszereket kutató hazai empirikus vizsgálatok koránt sem tekinthetőek teljes 

körűnek, ezért rengeteg olyan kérdés merült fel bennem, ami azt indokolja, hogy e témával 

mélyrehatóan foglalkozzak. Nemcsak a nemzetközi szakirodalom feldolgozása hiányos, de 

számos – az innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos – gyakorlati 

összefüggés sem került még feltárásra. 

A szakirodalmi feldolgozás elsődleges célja az innovációs rendszerek kilétének 

vizsgálata. A kutatás első feladata annak a sarkalatos kérdésnek a megválaszolása, hogy 

egyáltalán mi is az a rendszer? Az elméleti áttekintés során közelebbről szemügyre veszem, 

hogy mitől válik valami rendszerré, és milyen mechanizmusok szükségesek az egyes 

rendszerek kialakulásához. Egy kicsit előre tekintve – tudjuk azt, hogy az innovációs 

rendszerek elmélete a szereplők közötti kölcsönös viszonyra épül (Lundvall 1992), viszont 

ebből további kérdések merülnek fel: 

- Milyen kapcsolat van a rendszer szereplői között? 

- Hogyan befolyásolja egy rendszer működését egy-egy intézmény vagy szervezet? 

- Mi változik meg a rendszerben és hogyan, ha egy szereplő kikerül abból és fordítva? 

 
E kérdések pontos megválaszolása a további kutatások gyökereit jelentik. Tudjuk azt, hogy a 

magyar innováció-politikában 2002-2003 során jelentős változások mentek végbe, amikor is 

megkezdődött az innováció nemzeti rendszerének kialakítása, melynek folyamán átalakult az 

innováció kormányzati struktúrája és finanszírozási rendszere (Lippényi 2004). A változások 

egyik pilléreként az innovációs folyamatok decentralizációja is megindult. A kérdés csupán 

az, hogy ezek a változások mennyiben határozták meg, illetve milyen hatással voltak az 

egyes régiók innovációs teljesítményére; az egyes régiók milyen eszközökkel rendelkeznek 

az innováció befolyásolására. Ahhoz, hogy ezeket pontosan meg tudjuk vizsgálni, először is 

az alábbi kérdésekre kell választ kapnunk: 

- Melyek azok a kulcstevékenységek, amik rendszerré formálnak egy innovációs 

rendszert? 

- Milyen belső logika alapján működnek az innovációs rendszerek? 

- Melyek azok az erőforrások, amelyek egy innovációs rendszert működtetnek? Gazdasági 

vagy inkább társadalmi, esetleg mindkettő? 
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Azon oknál fogva, hogy a kutatás elsősorban regionális dimenzióban keres válaszokat, az 

értekezés során a regionális innovációs rendszerek minél mélyebb megismerésére törekszem. 

A regionális rendszerek értékelését azonban több szakember (Carlsson et al. 2002; Doloreux 

2002; Zabala-Iturriagagoitia et al. 2007) szerint számos – a koncepcióval és a rendszerek 

hatékonyságának értelmezésével kapcsolatos – hiányosság nehezíti. A szakirodalom 

feldolgozása folyamán ennélfogva a következő kérdések vezéreltek: 

- Mi az oka a regionális szint felértékelődésének? 

- Mi az a regionális innovációs rendszer? Melyek az elemei? 

- Mik a regionális innovációs rendszerek létrejöttének kritériumai? 

- Miért és hogyan működik a rendszer? Milyen folyamatok zajlanak egy regionális 

rendszeren belül? Milyen sajátosságaik vannak e rendszereknek? 

- Milyen különböző regionális innovációs rendszerek léteznek? 

- Miben különbözik a regionális innovációs rendszer más területi rendszerektől? 

- Mérhető-e a regionális innovációs rendszer hatása? Ha igen akkor hogyan? 

- A regionális rendszereket hogyan lehet fejleszteni? E kérdés megválaszolásához 

mindenekelőtt fel kell tárni, hogy miben rejlik egy régió sikerének kulcsa. 

 
A regionális innovációs rendszerek mellett léteznek magasabb szintű, országos, nemzeti 

rendszerek is. A nemzeti és a regionális innovációs rendszerekhez, illetve a közöttük lévő 

viszonyukhoz kapcsolódóan az alábbi kérdések merülnek fel: 

- Melyek azok a tényezők, amik a nemzeti és melyek azok, amik a regionális szint 

vizsgálatát és életképességét indokolják? 

- Melyek a nemzeti, melyek a regionális innovációs rendszer funkciói? 

- A nemzeti és a regionális innovációs rendszerek milyen módon kapcsolódnak 

egymáshoz? 

- Mi dönti el azt, hogy egy innovációs aktor a nemzeti vagy a regionális innovációs 

rendszer szereplőjévé válik? 

- Milyen kapcsolat van az egyes rendszerek szereplői között? 

 
Mivel egy innovációs rendszer soha nem önmagában, hanem minden esetben egy tágabb, 

magasabb szintű térségbe ágyazódva működik, úgy gondolom, hogy a Magyarországon 

zajlódó innovációs folyamatok lekövetéséhez egy közép-kelet európai kitekintés 

nélkülözhetetlen. Ennél fogva célom a Közép-Kelet Európában működő innovációs 

rendszerek legfontosabb jellegzetességeinek, mechanizmusainak számbavétele. 
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Hazánkban jelenleg komoly területi különbségek figyelhetők meg, melyek lényegi 

kiéleződését elsősorban a rendszerváltást követő zöldmezős beruházások regionális eloszlása 

eredményezte (Nagy 2006), ezért a külföldi tőke területi koncentrációja nagymértékben 

meghatározza az egyes régiók gazdasági mutatóit (Rechnitzer 1998). De nem csupán a 

gazdasági mutatók esetében, hanem az innovációt és a kutatás-fejlesztést (K+F) vizsgálva is 

jelentős területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg az országban. A Közép-magyarországi 

régió – nagyrészt a fővárosi centrumnak köszönhetően – olyan számottevő K+F-, oktatási 

kapacitással, valamint tőkevonzó képességgel rendelkezik, ami nagymértékben meghaladja 

az ország többi régióját. Ha központi régiót nem vesszük figyelembe, akkor gazdasági 

teljesítményét tekintve Nyugat-Dunántúl kiemelkedik a többi területi egység közül, 

elsősorban a kitűnő földrajzi elhelyezkedésének és infrastrukturális adottságainak 

köszönhetően itt megjelent külföldi működőtőke végett. Ennek ellenére 2007-es Eurostat 

adatok azt mutatják, hogy vásárlóerő paritáson számított egy főre jutó GDP tekintetében a 

régió az Európai Unió átlagának csupán 61,5%-át teszi ki (Közép-Dunántúl esetében ez az 

érték csak 58,2%), mely arra enged következtetni, hogy Nyugat-Dunántúl uniós szinten 

kevésbé fejlett gazdasági szerkezetű területi egységként vehető számításba. 

Nyugat-Dunántúl az ezredforduló után jelentős problémákkal találta szembe magát. Egyre 

gyakrabban tapasztalható az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek területéről történő 

tőkekivonás, ami a jövőben jelentős foglalkoztatási problémákat vonhat maga után. A hosszú 

távú folyamatos gazdasági növekedés gátló tényezője lehet a vállalkozások együttműködési 

hajlandóságának alacsony szintje. Sajnálatos tény a felsőoktatási-, a vállalati- és a kutatási 

szféra közötti nagyon gyenge kapcsolat, nem beszélve arról, hogy a K+F mértéke a régió 

gazdasági teljesítményéhez viszonyítva jelentősen alulmarad (Grosz 2008). 

A kutatás célterületének azért a Nyugat-Dunántúli régiót választottam, mert lényeges és 

egyben érdekes kérdésnek bizonyult annak vizsgálata, hogy a fenti problémákat miképpen 

tudja orvosolni, illetve a gyenge kutatás-fejlesztési tevékenységet hogyan tudja segíteni egy 

regionális innovációs rendszer. Itt meg kell jegyezni, hogy mivel Nyugat-Dunántúlhoz 

hasonlóan a szomszédos Közép-dunántúli régió is közel azonos adottságokkal bír, és 

előzetes feltevésem szerint a két – az Európai Unió saját területi statisztikai 

területfelosztásának megfelelő NUTS 2 szintű – régiót szoros intézményi kapcsolati szálak 

fűzik egymáshoz, úgy gondoltam, az értekezés egyes empirikus vizsgálatait mindkét régióra 

célszerű kiterjeszteni. Ez az oka annak, hogy a továbbiakban e két területet egységesen, 

Észak-Dunántúlként kezelem. 

E megállapítások alapján bontakoznak ki a disszertáció alábbi empirikus kérdései: 
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- Létezik-e ma Észak-Dunántúlon regionális innovációs rendszer illetve léteznek-e ilyen 

rendszerek? Ha igen, akkor hol vannak ezek határai, hogyan kapcsolódnak egymáshoz? 

- Az innovációs rendszer milyen módszerrel tudná kezelni a területi egység innovációs 

hiányosságait? 

- A felvázolt feltételek mellet a fejlesztéspolitika beavatkozása hogyan lehetne a 

legeredményesebb? 

 
A regionális innovációs rendszerek fejlesztése egy nagyon összetett – számos tényezőt érintő 

– folyamat. Az értekezésemben e faktorok közül egyet, az innovációs intézményeket emelem 

ki. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenekelőtt a nagy felvevő piacok, a 

képzett szakemberek, a tudósok nagy száma és az innovációbarát környezet képesek 

leginkább a külföldi tőkét vonzani a kutatás-fejlesztésbe. Mivel ezek a befektetők az adott 

régió innovációs potenciálját adottságként kezelik, az innovációs infrastruktúra 

megteremtése és fejlesztése elsősorban helyi feladat (Dőry 2005). Fontos ezért megérteni, 

hogy egy regionális innovációs rendszer eredményessége szempontjából nemcsak az egyes 

intézmények hatékonysága releváns, hanem a rendszer tagjaként vállalt szerepük is, 

meghatározva ezzel a teljes rendszer működőképességét (Edquist 1997). Hazánkban azonban 

pontosan azok az intézményi kapcsolatok gyengék vagy éppen hiányosak, amelyek az 

innovációs szolgáltatások minőségi javulásához járulnának hozzá (Dőry 2001). 

Célom ennélfogva annak vizsgálata, hogy az innovációs intézmények hogyan, milyen 

feltételekkel, feladatokkal lennének képesek erősíteni az innováció regionális rendszerét. 

Azokat a meghatározott érintkezési pontokat keresem, ahol a rendszer, illetve annak 

szereplői segíteni képesek a régió vállalatainak működését. A dolgozat alanyait az innováció 

környezetét biztosító innovációs rendszerek olyan intézményi szereplői, mint például 

egyetemek, innovációs és technológiai központok, vállalkozásfejlesztési alapítványok, 

regionális innovációs ügynökségek testesítik meg. Kutatásom során közelebbről szemügyre 

veszem egyrészt, hogy ezen aktoroknak ideális esetben milyen szerepet kell betölteniük egy 

nemzeti-, de legfőképp egy regionális innovációs rendszerben, másrészt a rendszer 

kialakulásának feltételeire keresem a választ, azaz a szóban forgó intézménytípusok milyen 

funkciók ellátása útján teszik összefüggő rendszerré az őket körülvevő regionális innovációs 

környeztet. Annak érdekében, hogy Észak-Dunántúl innovációs intézményeinek 

eredményességét megismerhessük, és azokból a rendszer illetve a rendszerek egészére 

vonatkozó következtetéseket tudjunk levonni, fel kell térképezni, hogy az innovációs aktorok 
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mennyiben és milyen eszközökkel képesek hozzájárulni a vállalatok által megvalósítandó 

innovációkhoz. 

 

1.2. Hipotézisek, a dolgozat felépítése 

 
Az innovációs rendszerekkel kapcsolatosan az eddigi ismeretek és az előzetes várakozások 

alapján az alábbi hipotézisek fogalmazhatók meg: 

 

H1: A regionális innovációs rendszereknek létezik olyan egységes elmélete, ami minden 

térség innovációs folyamatának vizsgálatára jól alkalmazható. 

 

A regionális innovációs rendszerek szakirodalmi hátterét vizsgálva azt feltételezem, hogy 

kialakult egy olyan egységes elmélet, ami minden egyes innovációs rendszerre ráhúzható, 

azaz bármilyen körülmények között alkalmazható. A szakirodalom alapján megfogalmazott 

egységes elmélet mintegy alappillérként segítheti a regionális szintű innovációs folyamatok 

feltárását, leírását és rendszerezését, logikai modellként hozzájárulhat azok fejlesztéséhez. 

Ezen elmélet megtalálása azért lényeges feladat, mert régiótól függetlenül segítheti az 

innovációs rendszerek elméletei alapján végzett empirikus vizsgálatokat. 

Lényeges továbbá megjegyeznem, hogy a hipotézis ugyan a regionális szintű 

rendszerekre vonatkozik, az egységes elméletet nemcsak a regionális innovációs rendszerek 

szakirodalmában keresem, hanem minden olyan területen, ami a regionális innovációs 

rendszerek alapjául szolgál. Így az értekezés első hipotézisének vizsgálata a dolgozat 

elméleti részének vezérfonalát jelenti. 

 

 

H2: A magyar innovációs rendszer magán viseli a közép- és délkelet-európai országok 

innovációs rendszereinek közös jegyeit. 

 

A magyar innovációs rendszer jelenlegi helyzetének megértéséhez mindenekelőtt hazánkhoz 

hasonló történelmi múltú, társadalmi-gazdasági folyamatok szintereinek számító országok 

vizsgálatára van szükség. Ennél az oknál fogva közép- és délkelet-európai államok 

innovációs rendszerei kerülnek górcső alá, elemezve azok mind nemzeti mind regionális 

innovációs rendszereinek működését. 
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A fenti analízis végkifejleteként kísérletet teszek egy – a közép- és délkelet-európai országok 

innovációs rendszereinek mechanizmusait leíró – modell felvázolására. A hipotézis során azt 

vizsgálom, hogy a magyar innovációs rendszer vajon illeszkedik-e a felállított modellbe. 

Azért tartom ezt lényeges feladatnak, mert hazánk helyének megtalálásával a szóban forgó 

országok közötti, azonos irányú fejlesztések felé nyílhat meg az út. Mindez nemcsak a 

nemzetközi együttműködések lehetőségét hordozza magában, hanem azt is, hogy a magyar 

innovációs rendszer a hasonló kihívásokkal szembenálló országokban megvalósuló jó 

gyakorlatok átvételéből ugyancsak profitálhat. 

 

 

H3: A regionális innovációs rendszerek fejlődésének kritériumai Észak-Dunántúlon nem 

teljesülnek. 

 

Az értekezés elméleti részében a regionális innovációs rendszerek kimerítő vizsgálatára kerül 

sor. A szakirodalom meghatároz bizonyos kulcstevékenységeket, kritériumokat, az 

innovációs rendszerek működésének alapfeltételeit, tényezőit. Előzetes feltételezésem 

értelmében a kutatásba bevont két észak-dunántúli régió esetében ezen fejlődési kritériumok 

nagy része nem teljesül. A dolgozat elkészítése során mindvégig arra törekszem, hogy a 

kimerítő elemzés felszínre hozza a szóban forgó hiányosságok okait. E gyengeségekre 

rávilágítva nyílik csak lehetőség javaslattételre a vizsgálatba bevont regionális innovációs 

rendszerek hatékonyságának javítására vonatkozóan. 

 

 

H4: Az ezredforduló óta a decentralizáció irányába tett lépéseknek köszönhetően az észak-

dunántúli regionális innovációs rendszerek már nem a központilag irányított, regionalizált 

nemzeti innovációs rendszerek kategóriájába sorolhatók. 

 

Az észak-dunántúli regionális innovációs rendszerek típusának meghatározása, és ezek 

alapján különféle dimenziókban történő elhelyezése az innovációs rendszerek fejlesztése 

szempontjából releváns feladat. Korábbi kutatások (Csizmadia et al. 2007a; Dőry et al. 2000; 

Grosz et al. 2003; Rechnitzer et al. 1999a, 1999b; Rechnitzer et al. 2004) azt erősítik, hogy 

az észak-dunántúli régió innovációs rendszerei a központilag irányított, regionalizált nemzeti 

innovációs rendszerek kategóriájába sorolhatók, mindazonáltal a 2004-es esztendőt követően 
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hazánkban komoly lépések történtek a decentralizáció irányába többek között a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap megteremtésével, a regionális innovációs ügynökségek 

létrehozásával, valamint a Baross Gábor Program és Innocsekk program kiírásokkal. Azt 

feltételezem, hogy ezzel új folyamatok vették kezdetüket, a regionális innovációs rendszerek 

egy új típusú építkezése indult meg. A rendelkezésemre álló szekunder források és az 

empirikus kutatásom során nyert információk segítségével pedig azt kívánom igazolni, hogy 

a vizsgált régiók innovációs rendszerei elmozdultak egy új irányba, és már nem a 

hipotézisben megnevezett kategóriába sorolhatók. Úgy vélem, a kategorizálás az innovációs 

rendszerek működését befolyásolni képes döntéshozók számára hordozhat értékes 

információkat, mivel rámutat a lehetséges beavatkozási, rendszerfejlesztési pontokra. 

 

 

H5: Észak-Dunántúlon a regionális innovációs rendszerek szereplői közötti kapcsolatok a 

NUTS 2 szintű régiók határai közé zárulnak. 

 

A földrajzi fekvésnek és a ’90-es évekbeli külföldi működőtőke közel azonos mértékű 

beáramlásának köszönhetően Észak-Dunántúl két régiója mind gazdasági értelemben, mind 

az innovációs potenciál tekintetében közel azonos adottságokkal bír. Ezt a megállapítást az 

értekezés során feldolgozandó statisztikai adatokkal is alá kívánom támasztani. 

Feltételezésem szerint a NUTS 2 szint intézményesítése előtt ez az egységes térszerkezet 

a két tervezési-statisztikai régió között intenzív kapcsolatrendszert hordozott magában, 

azonban a jelenlegi fejlesztéspolitikának van egy olyan hatása, ami ezt a viszonylag 

homogén térséget kettéválasztja. Előzetes várakozásaim alapján tehát a tervezési-statisztikai 

régiók intézményesítése és az azt követően megkezdődő decentralizációs folyamatok 

nagymértékben torzították az innovációs aktorok közötti kapcsolatokat. A hipotézis 

vizsgálatát azért tartom lényegesnek, mert a kapcsolatok irányának és intenzitásának 

feltárása egy esetleges közös fejlesztéspolitika realitását igazolhatja. 
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A kutatás kiindulópontjának számító kérdések, az értekezés céljainak, valamint az 

előfeltevések és a hipotézisek analógiájára dolgozatom a következőképpen épül fel: 

 
1. ábra: A dolgozat felépítése 

1. fejezet: Bevezetés 
A dolgozat céljai 

Hipotézisek 
A kutatás módszertana 

 
 

2. fejezet: Az innovációs rendszerek elméletei 
Az innovációs rendszerek elméleti alapjai 

A nemzeti és a regionális innovációs rendszerek 
Innovációs intézmények 

 
 

3. fejezet: A regionális innováció helyzete Magyarországon 
Az innováció helyzete Közép- és Délkelet-Európában 

Az innováció helyzete hazánkban 
Innováció a fejlesztési dokumentumokban 

A régiók szerepe az innovációban 
 
 

4. fejezet: Regionális innovációs rendszerek Észak-Dunántúlon 
A regionális innovációs rendszerek működése 
Az innovációs szereplők kapcsolatrendszere 
A regionális innovációs rendszerek jövőképe 

 
 

5. fejezet: Összefoglalás 
Hipotézisek igazolása 

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 
Jövőbeli kutatási irányok 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
 

1.3. A kutatás módszertana 

 
Az értekezés a következő öt fő módszertani pillérre építkezik: 

 

1. Szakirodalom feldolgozás 

Mivel hazánkban meglehetősen szűkös szakértői kör foglalkozik a témával, és a hazai 

irodalmak nagy része nemzetközi forrásokból táplálkozik, ezért a dolgozat szakirodalmi 

feldolgozásának alapját elsősorban külföldi források biztosították. Ezek döntő többsége 

angol, kisebb része német nyelvezetű. Az elméleti rész feldolgozása során – amennyiben 

lehetőségem nyílt – mindig a primer forrás megszerzésére és felhasználására törekedtem. A 

szakirodalmi bázis a következő tématerületekre összpontosít: 
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- a dolgozat vizsgálati tárgyát képező innovációs rendszerek működésének megértéséhez 

szükséges alapfogalmak; 

- a nemzeti- és regionális innovációs rendszerek mélyreható vizsgálata; 

- a regionális innovációs rendszerek szereplői körének és a rendszerben betöltött 

feladatainak meghatározása. 

 

2. Statisztikai adatok elemzése 

Az országos és regionális szintű innovációk vizsgálatának egy kiváló eszköze a statisztikai 

adatok elemzése. Hazánk innovációs teljesítményének nemzetközi viszonylatban való 

elhelyezésére kitűnő alapot biztosítottak az Európai Unió statisztikai hivatalának, az 

Eurostatnak adatai. A hazai régiók innovációs potenciáljának feltárására mindenekelőtt a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kutatás és Fejlesztés című évente megjelenő kiadványa 

nyújtott segítséget. A dolgozat – az annak leadásakor elérhető – lehető legfrissebb adatokat 

és elemzéseket tartalmazza. 

 

3. Dokumentumelemzés 

Egyes hipotézisek bizonyításának elengedhetetlen feltétele volt a dokumentumelemzés 

módszertanának alkalmazása. A közép- és délkelet-európai térség innovációs rendszereinek 

megismerésére az Európai Bizottság riportjainak, az INNO-Policy TrendChart és 

ERAWATCH dokumentumok elemzésével került sor. 

Az innováció regionális szinten való megjelenését mind nemzeti fejlesztési mind 

régióspecifikus dokumentumok feldolgozásával vizsgáltam. A nemzeti szintű 

dokumentumok közül a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai 

stratégiáját, valamint a Gazdaságfejlesztési Operatív Programot használtam fel. A regionális 

szintű fejlesztési dokumentumok közül a regionális operatív programok, a regionális 

innovációs stratégiák, és egyéb regionális szintű stratégiai programok voltak segítségemre. 

A hazai régiók innovációban betöltött szerepének vizsgálatához rendkívül jó alapot 

biztosítottak a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézetének közleményei. Ennél fogva lehetőségem nyílt egy 

országosan és nemzetközileg is elismert tudományos kutatóintézet releváns kutatási 

eredményeinek dolgozatomba való beépítésére is. 
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4. Mélyinterjúk 

Mivel a szekunder adatok nem biztosítanak teljes körű információt az adott témával 

kapcsolatban, a regionális innovációs rendszerek beható vizsgálatához elengedhetetlen 

további kutatási módszereket is alkalmazni. Úgy gondolom, a vizsgált kérdéskört – a 

problémák jellege és a folyamatok összetettsége miatt – mélyinterjús módszerrel lehet a 

legjobban körbejárni. Ezzel az eljárással olyan összefüggések is felszínre kerülnek, melyek 

felderítése más kutatási módszerekkel nem lehetséges. Empirikus kutatásaim magját ezért az 

innovációs folyamatokban résztvevő intézményekkel készített interjúk képezik, melyek 2009 

szeptembere és novembere között zajlottak. A felmérés alanyai a Közép-dunántúli és a 

Nyugat-dunántúli régió, azaz Észak-Dunántúl innovációban érintett szervezetei voltak. 

Lényeges kiemelni, hogy minden egyes szervezet a regionális innovációs rendszereket alkotó 

innovációs intézményként vehető számba, mivel e szereplők aktívan részt vesznek az 

innovációs rendszerek kialakításában és működésének biztosításában. 

A minél hitelesebb eredmény elérése érdekében a lehető legkülönbözőbb típusú 

intézményt kerestem fel. A mélyinterjúk alanyainak körébe tartoztak többek között 

kereskedelmi és iparkamarák, innovációs központok, regionális innovációs ügynökségek, 

kockázati tőke társaságok, felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztési alapítványok. 

Az interjúalanyok minden esetben az intézmények vezetői, vagy innovációval foglalkozó 

munkatársai voltak. Az összesen 24 elkészült mélyinterjú közül 23 személyesen, egy pedig 

telefonon keresztül zajlott. Egy-egy kötött beszélgetés általában egy órát vett igénybe. 

A mélyinterjúk célja elsősorban az adott területen működő regionális innovációs 

rendszerek gyakorlati feltérképezése volt. Az interjúk alapvetően négy fő kérdéskört 

érintettek (az interjúvázlat megtalálható az 1. számú mellékletben): 

Az első rész a regionális innovációs rendszerek elemi működésével foglalkozott. 

Mindenekelőtt azt vizsgáltam, hogy a szakirodalom által tett megállapítások mennyire 

tükröződnek vissza a gyakorlatban. Tovább vezetve a gondolatsort lényeges kérdésnek 

bizonyult, hogy a hazai szereplők számára mit jelent maga a regionális innovációs rendszer, 

illetve melyek az azokat kialakító legfontosabb tényezők. 

A mélyinterjú második szekciójában a regionális innovációs rendszerek elemeinek 

beható megismerése volt a cél. Az adott rendszerek kulcsintézményeinek megtalálása 

mellett, az egyes rendszerelemekből különféle csoportokat képeztem annak érdekében, hogy 

az adott rendszerben betöltött szerepüket megvizsgálhassam. 

A harmadik kérdéskör a regionális innovációs rendszerek kialakulásának feltételeit vette 

szemügyre az adott régióban. Elsősorban finanszírozási, oktatási és képzési, valamint 
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regionális önkormányzati kérdések merültek fel, de a lakosságot jellemző tudásorientáltság, 

az atmoszféra innovativitása is felszínre került. 

A negyedik kérdésblokk a kutatásba bevont intézmények kapcsolatrendszerét boncolgatta. 

Nemcsak az intézmények egymás közötti kapcsolatai, hanem a vállalati kapcsolatok jellege és 

intenzitása is felderítésre került. Kiváló lehetőség nyílt annak feltárására is, hogy a NUTS 2 

szintű tervezési-statisztikai régiók intézményesítése hogyan befolyásolta Észak-Dunántúl két 

régiójának innovációs szereplői közötti kapcsolatok alakulását. E kérdéscsoportban kaptak 

helyet a régiók lehetséges közös fejlesztéspolitikai kérdései is, mindamellett úgy gondolom, 

hogy az innovációs szereplők regionális innovációs rendszerek jövőképéről e helyütt alkotott 

véleménye ugyancsak lényeges információkat hordoz. 

A megkérdezett szervezet nevét, székhelyét, valamint az interjúalanyok nevét, beosztását 

és elérhetőségét a 2. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

 

5. Vállalati kérdőívek 

A kutatás bázisát az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének vállalati 

felmérése szolgáltatta. A „NETINNOV – A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt 

hatása, a gazdasági együttműködések területi és ágazati különbségei a hazai KKV 

szektorban” című projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és az 

Innováció Társadalmasítása pályázat (INNOTARS_08) támogatásával valósul meg 2009. 

május 1-je és 2011. április 30-a között. 

A projekt célja egy olyan kérdőíves, reprezentatív, országos felmérés elkészítése a hazai 

kis- és közepes méretű vállalkozások körében, amely alapján bemutathatók a cégek innovációs 

kapacitásainak jellemzői, a gazdasági és innovációs együttműködések kapcsolathálózati 

paraméterei, az ágazati és területi különbségek mintázata, az együttműködéseket akadályozó 

tényezők köre. A másik cél, a konkrét eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján 

olyan konkrét fejlesztéspolitikai javaslatok megfogalmazása, amelyek segítenek a gazdasági 

együttműködések élénkítésében, fejlesztési kooperációs hálózatok kialakításában, az egész 

regionális és nemzeti innovációs rendszer fejlesztésében. 

2010 első negyedévében zajló felmérés keretében országosan mintegy 2 000 vállalat 

kérdőíves megkeresésére került sor. A kérdezőbiztosok segítségével lebonyolított felmérés 

kérdőíveit szerencsés módon saját kérdéseimmel egészíthettem ki, és lehetőségem nyílt a 

kutatás eredményeit tartalmazó adatbázis használatára is. A dolgozatom témájához szorosan 

kapcsolódó információk elemzését SPSS adatbázis-kezelő szoftver segítségével végeztem el. 
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2. AZ INNOVÁCIÓS RENDSZEREK ELMÉLETEI 

 
Dolgozatom elsőrendű célja az innovációs rendszerek mélyreható vizsgálata. Működésük 

lényegét azonban csak akkor fogjuk megérteni, ha górcső alá vesszük a témával foglalkozó 

szakirodalom eddigi legfontosabb megállapításait. E fejezet az innovációs rendszerek 

nemzetközi és hazai elméleteit gyűjti össze, építi egymásra, illetve keres összefüggéseket annak 

érdekében, hogy minél alaposabb rálátást nyújtson a szóban forgó rendszerek jelenségére. 

Az empirikus kutatásom alapjául szolgáló fejezet számba veszi azokat az elméleti 

alapokat, amikre az innovációs rendszerek építkeznek, majd a nemzeti és a regionális 

innovációs rendszerek szakirodalmának kimerítő analízisére is sor kerül. A feldolgozás során 

egy olyan egységes innovációs rendszer elmélet nyomait keresem, ami bármely régió 

innovációs rendszerének fejlesztésére jól alkalmazható. Az értekezés e részében bővebben 

foglalkozok az innovációs rendszerek meghatározó elemeivel, az innovációs intézményekkel 

is. Nem véletlenül, hiszen gyakorlati kutatásom alanyai ezen intézményi körbe tartoznak. 

 

2.1. Az innovációs rendszerek elméleti alapjai 

 
A 21. század világgazdaságában egy innovációs tevékenység nem zárható be a vállalkozások 

falai közé, annak értelmezése sokkal tágabb határok között mozog. Napjaink globalizált 

piacgazdasága, a felgyorsult technikai változások megkövetelik azt, hogy az innovációval 

meghatározott keretszemléletben foglalkozzunk. Így juthatunk el az innovációs rendszerek 

jelenségéig. E fejezet alapvető feladata azon körülmények meghatározása, amik egy 

innovációs rendszer mechanizmusának kereteit teremtik meg, de többek között az innovációs 

rendszerek különféle értelmezéseiről és elemeiről is szó esik majd. 

 

2.1.1. Az innováció, mint az innovációs rendszerek működésének hajtóereje 

 
A fogalmat Schumpeter 1912-ben megjelent klasszikus művével teremtette meg. 

Értelmezésében a technikai fejlődést a vállalkozók aktív magatartása idézi elő, az újítás, az 

innováció pedig a rendelkezésre álló erőforrások valamely új kombinációját jelenti 

(Schumpeter 1980 [1912]). Azóta az innováció fogalmának értelmezése folyamatos 

fejlődésen ment keresztül. 
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Számos megközelítés (Foray 2004; Gregersen-Johnson 1997; Hall 1986; Lundvall 1992) 

ellenére az innováció fogalma mára egyre inkább egységesedni látszik. Mind a hazai mind a 

nemzetközi szakirodalomban az innováció definíciójának legelterjedtebb felfogását az ún. Oslo 

Kézikönyv testesíti meg. Ajánlásaiban az innovációnak négy fő típusát – a termék, a folyamat, a 

marketing és a szervezeti innovációt – különbözteti meg (Oslo Manual 2005). Az OECD és az 

Eurostat által párhuzamosan kifejlesztett Kézikönyv célja a tudomány, a technológia és az 

innováció méréséhez és azok összehasonlításához szükséges egységes adathasználat bevezetése. 

A fenti felfogás ellenére, az egységesség jegyében a dolgozat során az innovációs 

aktorok által megvalósított innováció alatt kizárólag technológiai (termék) innovációt értek. 

Az ettől eltérő értelmezéseket mindenképpen jelezni fogom. 

Az innovációt fontos megkülönböztetni a kutatás-fejlesztéstől. A tudományos kutatás, 

kísérleti fejlesztés (K+F) „az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, 

beleértve a természetre, az emberre, a társadalomra és a kultúrára vonatkozó ismereteket, a 

tudományos eredmények felhasználását, új alkalmazási lehetőségek kidolgozását” (NKTH 

2009, 15). A K+F tevékenységnek három típusát – az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a 

kísérleti fejlesztést – különíthetjük el egymástól. Mivel az innovációt rendszerint napjainkban 

nem statikusan, hanem egy folyamatként, egy ún. innovációs láncként értelmezik, ezért a K+F 

csupán az innováció egy láncszemének tekinthető. Ezen kívül az innovációs lánc többek között 

felöleli a termelést, a marketinget és az értékesítést is (Pakucs 1999). 

Napjaink egyre erősebb piaci versenyének köszönhetően egy gazdasági szereplő csak az 

innováció segítségével képes jelentős piaci előnyökre szert tenni (Stern-Jaberg 2007), az 

innováció ezért egy dinamikus gazdaság lényeges elemeként tartható számon (Bergmann-

Daub 2006). Az innováció fogalma nem kizárólag közvetlen látható termékekre vagy 

folyamatokra irányul, az szervezeti, társadalmi és jogi újításokra is használható (Dyckerhoff 

2006). Az innovációra továbbá nemcsak a cégen belüli, hanem számos, a cég külső 

környezetéhez tartozó, szereplő és tényező is befolyásoló, ösztönző hatással van (Dosi 1988). 

Az innováció mindenekelőtt a tudástermelő, a tudáshasznosító és a tudásközvetítő aktorok 

közötti regionális szintű interakciók minőségének eredménye (EC 2006). 

Bizonyos szempontból az innováció tulajdonképpen egy folyamatként fogható fel 

(Bergmann-Daub 2006; Fischer 2002; Koschatzky 2001). E gondolatot bővítve, az innováció 

egy olyan nem-lineáris, interaktív fejlődési folyamat, ami megköveteli a különböző 

szereplők közötti intenzív kommunikációt és együttműködést (Tödtling-Trippl 2005). A 

regionális innovációs rendszer pedig ezen innovációs folyamat szereplőinek kölcsönös 

viszonyára épül. Az innovációs rendszerek vizsgálata során látni fogjuk, hogy ez az 
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interakció különösen fontossá válik; az a tudástermelők és a tudáshasznosítók, de az üzleti és 

a tudományos szféra között is kialakulhat (Doloreux-Parto 2004). 

Az innováció különféle értelmezéseinek számbavétele alapján összességében 

elmondható, hogy az egyes országok és régiók az innováció számára kedvező környezet 

kialakításával tudják segíteni az iparaikat, erősíteni és rentábilissá tenni a vállalataikat, 

valamint ezzel képesek munkahelyeket teremteni és biztosítani a fenntartható fejlődést 

(Mohannak-Keast 2008). Ezt a környezetet pedig maguk az innovációs rendszerek jelentik. 

 

2.1.2. A rendszer 

 
Az innovációs rendszerek egységes elméletének azonosításához elsőként célszerű a rendszer 

jelenségéből kiindulni, azt szükséges megvizsgálni, hogy mi is az a rendszer, mitől válik 

valami rendszerré, azaz mely esetekben beszélhetünk igazán rendszerről. 

Az innovációs rendszerekhez kapcsolódóan, a rendszer, mint entitás fontosságára 

Leydesdorff (2001) hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint részleges felmérések készítése 

és kulcs indikátorok meghatározása helyett, egy innovációs rendszer működését és 

teljesítményét annak teljességében és egységességében kell vizsgálnunk. Éppen ezért a 

szóban forgó rendszerek működésének megértéséhez első lépésben a rendszer különböző 

értelmezéseinek számbavételére van szükség. 

A rendszer legszélesebb értelemben vett definíciója Boulding (1985) nevéhez fűződik, aki 

szerint a rendszer minden, ami nem káosz. Carvalho (2000) a rendszert már egy komplexebb 

megközelítésben látja. A szerző szerint lehetőség van minden egyes dolog rendszerszerű 

vizsgálatára. E szemszögből a rendszer minden olyan aktív, állandó és fejlődőképes dolog 

vagy feladat, ami valamely céllal egy meghatározott környezetben működik. Ezzel szemben 

Lundvall (1992) az innovációs rendszerek fogalmához már egy jóval közelebbi meghatározást 

ad: véleménye szerint a rendszert nemcsak az azt alkotó számos elem, hanem ezen elemek 

közötti viszony képezi, azaz a rendszer mindig valamilyen interakcióra épül. Hasonlóan 

gondolkodik Kaufmann-Tödtling (2001) szerzőpáros is, ők a rendszer alatt interakciós 

hálózatokat értenek. Az innovációs rendszer szereplői pedig e kölcsönös viszonyokból, 

interakciókból kívánnak egyfajta előnyre szert tenni (van Beeck Calkoen 2007). 

Chaminade-Edquist (2006, 141-142) szerzőpáros Ingelstam (2002) alapján a rendszer 

definíciójának három alapvető jellemvonását különítette el: 

1. A rendszer meghatározott elemekből és ezen elemek kapcsolataiból tevődik össze, 

amiknek egy összefüggő egészet kell alkotniuk; 
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2. Minden rendszernek van egy funkciója, ami tulajdonképpen valaminek a teljesítése vagy 

megvalósítása; 

3. El kell tudni különíteni a rendszert a világ többi részétől, azaz ismerni kell a rendszer 

határait. 

 
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a rendszer határainak meghatározása nem egyszerű feladat. 

Carlsson és szerzőtársai (2002) a rendszert alkotó tényezők definiálására helyezik a 

hangsúlyt. Ebből kiindulva a rendszer valamely közös cél elérése érdekében, egymással 

kölcsönösen kapcsolatban álló alkotóelemek összességét jelenti, miszerint a rendszereket 

különféle komponensek (1.), kapcsolatok (2.) és jellemzők (3.) alkotják (Carlsson et al. 

2002, 234-235): 

1. A rendszer részeként működő komponensek számos típusát különböztethetjük meg. Ide 

tartozik minden olyan aktor vagy szervezet, mint például a magánszemélyek, vállalatok, 

bankok, egyetemek és kutatóintézetek. De ugyanúgy a komponensek körét gyarapítják a 

különféle intézményi formák, azaz a törvények, a hagyományok és a társadalmi normák is. 

2. A kapcsolatokat az egyes komponensek közötti láncszemek testesítik meg. Minden egyes 

komponens tulajdonsága és magatartása befolyással van az egész rendszer alapvető 

jellegére és magatartására. Ugyanakkor minden komponens függ a rendszer legalább egy 

másik komponensének tulajdonságától és magatartásától. Éppen ebből az 

egymásrautaltságból fakad, hogy a komponenseket nem lehet egymástól független al-

részekre osztani, így tehát a rendszer többet jelent, mint a részek összessége. Ha egy 

komponenst kiveszünk a rendszerből, vagy annak karakterisztikája megváltozik, azzal 

egyidejűleg megváltozik a komponensek közötti kapcsolat jellege is. A rendszer dinamikus 

jellegét maga a visszacsatolás, az interakció adja; visszacsatolás nélkül a rendszer statikus. 

Minél erősebb az interakció a komponensek között, a rendszer annál dinamikusabb. 

3. A komponensek tulajdonságai és a közöttük lévő kapcsolatok jelentik a rendszer jellemzőit. 

Egy csipetnyit előretekintve az innovációs rendszerek meghatározásához, azok elsődleges 

funkciója a tudás generálása, diffúziója és hasznosítása (Fischer 2002). A rendszer fő 

jellemzői az aktorok azon kompetenciái, melyek a technológiák generálására, diffúziójára 

és hasznosítására irányulnak, és melyekkel gazdasági értéket teremtenek. A gazdasági 

kompetencia az üzleti lehetőségek felismerését és kihasználását jelenti. 

 
A fentiek alapján elmondható, hogy a rendszerré váláshoz minden esetben kell egy közös cél, 

aminek a megvalósításáról az egymással kölcsönösen kapcsolatban álló rendszerelemek 
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gondoskodnak. A rendszer pedig a szereplők közötti interakciók által válik összefüggő egésszé. 

A későbbiekben ezen okok végett lesz szükséges a rendszer különféle elemeinek a részletes 

vizsgálata. 

 

2.1.3. Az innovációs rendszerek 

 
Jelen alfejezet középpontjában az innovációs rendszerek általános jellemzőinek és 

alkotóelemeinek, valamint e rendszerekben zajló kulcstevékenységeknek meghatározása áll. Azt 

vizsgálom, hogy milyen feltételek szükségesek egy komplett innovációs rendszer működéséhez. 

 

2.1.3.1. Az innovációs rendszerek értelmezésének leszűkítése 

Az innovációs rendszer, mint fogalom túl tág és általános ahhoz, hogy megértsük annak 

lényegi szerepét, de a széles körű értelmezés az innovációs folyamatok modellezéséhez 

szükséges egységes elmélet felállítását is megnehezíti. Éppen ezért a rendszer különféle 

dimenzióinak elkülönítésére van szükség. Az elmélet fogalmi lehatárolása a kilencvenes 

években kezdődött (Edquist 1997), napjainkra az innovációs rendszerek négy fő típusának 

megkülönböztetése vált elfogadottá (Andersson-Karlsson 2004, 4): 

A területi alapon szerveződő nemzeti innovációs rendszer (NIR) (1.), illetve regionális 

innovációs rendszer (RIR) (2.) területileg jól lehatárolható egységet alkotnak. Ezek nem 

valamely iparágra vagy technológiára fókuszálnak, hanem az összes nemzeti vagy regionális 

iparágat és az azokat körülvevő intézményi rendszert egyidejűleg veszik figyelembe 

(Breschi-Malerba 1997). Ennél fogva az innovációs intézményrendszernek kiemelt feladata 

van az innovációs folyamatok irányításában. A szektorális, vagy ágazati innovációs 

rendszereket (SIR) (3.) (Reid-Peter 2008), valamint a technológiai rendszereket (TR) (4.) 

területileg nem minden esetben lehet lehatárolni. A TR megközelítés mindig valamilyen 

technológiai-ipari alapú területre összpontosít (Carlsson-Stankiewicz 1991). Így a SIR és a 

TR közötti alapvető különbség abban rejlik, hogy a SIR a cégek versenyelőnyeire fókuszál, 

míg a TR a cégek közötti hálózatokat hangsúlyozza (Breschi-Malerba 1997). 

A területi innovációs rendszerek egymást részben átfedő és összekapcsolt nemzeti és 

regionális innovációs rendszerekből állnak (Oinas-Malecki 1999, 2002). A megközelítés 

célja olyan struktúrák felépítése, melyek alkalmasak az innováció komplex folyamatának 

elemzésére (Oinas-Malecki 2002). Mivel az értekezés témája a regionális innovációs 
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rendszerek vizsgálata, további elemzéseimet a területi alapon szerveződő innovációs 

rendszerek síkján folytatom. 

 

2.1.3.2. Az innovációs rendszerek legfőbb alkotóelemei és a közöttük lévő kapcsolatok 

Az innováció folyamatában nagyon sokféle szereplő vesz részt. Fischer (2002) szerint az 

innovációs rendszerek azon szereplőket foglalják magukba, amik az új, gazdaságilag 

hasznosítható tudás generálása, hasznosítása és diffúziója érdekében lépnek interakcióra. Az 

innovációs rendszer azonban nemcsak az innováció megvalósulásához aktívan hozzájáruló 

szereplőkből áll, hanem mindazon aktorokból, akik az innovációs sikerekben közvetett 

módon érdekeltek (Hauschildt-Salomo 2007). Fischer (2002, 21) továbbá az innovációs 

rendszerek aktorait közös jellemvonásaik alapján négy fő csoportba osztja. Az innovációs 

rendszerek központi szereplőiként számon tartott vállalatok, azok K+F laboratóriumaival 

együtt a termelő szektorba (1.) tartoznak. A technológiai innováció létrehozásában a 

tudományos szektornak (2.) van kiemelt szerepe. Ide nemcsak az oktatásért felelős 

szervezetek és képző intézmények sorolhatók, hanem a tudás generálását és diffúzióját 

megvalósító egyetemek és kutatóintézetek is. A termelő szolgáltatások szektorába (3.)  olyan 

szervezetek vagy nagyobb szervezeteken belüli egységek tartoznak, amelyek az ipari cégek 

új termékeinek vagy folyamatainak kifejlesztését segítik elő pl. pénzügyi, technikai 

tanácsadással, fizikai infrastruktúra biztosításával stb. A vállalatok innovációs tevékenységei 

magas színvonalú koordinációt igényelnek, mely szolgáltatásokat az intézményi szektor 

szereplői (4.) nyújtanak a cégek számára. A szerző az egymással közvetlen kapcsolatban 

lévő szektorokat egy makrogazdasági környezetben helyezi el, ahol az egyes csoportok 

közötti kapcsolattartás a kommunikációs infrastruktúra segítségével valósul meg. 

Ahhoz azonban, hogy a szóban forgó rendszerek működését képesek legyünk dekódolni, 

nem elég e rendszerek legfőbb alkotóelemeinek megismerése, azok kapcsolódási pontjait is 

számba kell vennünk (2-3. ábra). A keresletvezérelt, illetve az intézményi és infrastrukturális 

környezet által koordinált rendszer legalább három fő pilléren nyugszik. A rendszer egyik 

alappillérét a különféle innovációt megvalósító vállalkozások adják, de az állami K+F 

szektor, az oktatási intézmények és az innováció politika is egy-egy fő támpontját jelentik a 

rendszernek. Korábban, Carlsson és szerzőtársainál (2002) már láthattuk, hogy a rendszer 

mindig egymástól függő komponensek összessége.  Ennek alapján a 2. ábra mindenekelőtt 

azt hivatott szemléltetni, hogy a rendszer rendkívül módon összetett és közvetlen 

kapcsolatokon alapul, hiszen ha bármely ponton beavatkozunk a „gépezetbe”, akkor annak 
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hatása tovagyűrűzik az egész struktúrán. Ennél fogva „az innovációs rendszer lényege, hogy 

az innovációs folyamat összes szereplője összeköttetésben áll egymással” (Grosz et al. 2008, 

7). Az innovációs folyamatok pedig akkor vezetnek egy térség vagy ország hatékony 

gazdasági fejlődéséhez, amennyiben az innovációs szereplők és intézmények 

együttműködése magas fokú (Dőry 2005), tudniillik a kapcsolati rendszerek és a 

kooperációk növelik a cégek innovációs kapacitását és hatékonyságát, illetve megteremtik a 

vállalatok hosszú távú versenyképességét (Mohannak-Keast 2008). Az innovatív cégek 

sikerének kulcsa tehát alapvetően a kapcsolati rendszerükben rejlik, ezért a vállalatoknak 

képesnek kell lenniük a különböző innovációs rendszerekhez való kapcsolódásra, hiszen 

azok a cégek számára – a megfelelő inputok biztosításával – kompetitív előnyök forrását 

jelenthetik (Doloreux et al. 2004). 

 
2. ábra: Az innovációs rendszer fő elemei 

 
Forrás: Pakucs-Papanek 2006, 8 (DSTI/EAS/STP/NESTI 2005. No. 2. alapján) 

 
Egy innovációs rendszer alapvetően a magán és az állami intézmények közötti tudományos, 

technológiai, ipari, kereskedelmi, pénzügyi és politikai kapcsolatokkal jellemezhető. Ez a 

kapcsolat általában a pénzügyi és információ áramlatokból, illetve a személyek folyamatos 

mozgásából áll (Uzunidis 2008). Ennek analógiájára a 3. ábra az innovációs rendszer 

legfőbb szereplőit és a közöttük lévő kapcsolatokat mutatja. Az ábra azt a korábban 

megfogalmazott állítást erősíti tovább, hogy az innováció elsősorban nem az aktorok egyéni 

tevékenységétől és teljesítményétől függ, mindinkább az innovációs rendszerben elfoglalt 

helyüktől, a rendszer és a szereplők közötti kölcsönhatások eredményességétől, valamint 

magának az innovációs rendszernek a minőségétől (Arnold 2007). 
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3. ábra: Az innovációs rendszerek sematikus értelmezése 

 
Forrás: Kuhlmann-Arnold 2001, 2 

 
Kiemelten hangsúlyozva tehát, az innovációs rendszerek alapgondolata, hogy egy gazdaság 

innovatív teljesítménye nemcsak a cégek és a kutatóintézetek innovatív teljesítményének, hanem 

a köztük és az állami intézmények közötti interakciók függvénye (Doloreux 2002). A rendszerek 

egyes elemei viszont környezetüktől függően más és más módon viselkednek. A szakirodalom az 

innovációs rendszereket kétfajta megközelítésben kezeli (Ács-Varga 2000, 33): 

A rendszer-szemléletű megközelítés az innováció kumulatív jellegét emeli ki, ami azt 

jelenti, hogy képes a meglévő tudáselemek rekombinációjára. A rendszerszerű megközelítés 

az irányzat interdiszciplináris jellegét erősíti, hiszen az innovációt nemcsak gazdasági, 

hanem egyszerre intézményi, szervezeti, társadalmi és politikai környezetbe is képes 

integrálni (Edquist 1997). Ezzel szemben az intézményi megközelítés legszembetűnőbb 

jellegzetessége az intézmények szerepének hangsúlyozása. Számos szakértő (Chung-Lay 

1997; Edquist-Johnson 1997; Freeman 1987; Johnson 1992; Meeus-Oerlemans 2005a; 

Nelson 1993) az intézményi keretrendszernek az innovációhoz vezető interaktív tanulásban 

látja jelentőségét. Mások azt vizsgálják, hogy a szervezetek és intézmények rendkívül széles 

körét milyen módon lehetne úgy sorba egyengetni, hogy azok egy innovációs láncot 

alkossanak (Casper-van Waarden 2005). 

De la Mothe-Paquet szerzőpáros (1998b, 105) kiválóan összegzi az innovációs rendszer 

koncepciójának eddig megismert alappilléreit: 

- Az egyes vállalatokra és szervezetekre egy hálózat részeként kell tekinteni; 
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- Tevékenységeiknek és interakcióiknak köszönhetően új technológiák generálása és 

diffúziója valósul meg; 

- Rendkívül fontosak a szervezetek közötti formális és informális kapcsolatok. 

 
Láthattuk, hogy az innovációs rendszerek szereplői körébe tartoznak mindazon aktorok, akik 

közvetlen vagy közvetett módon, de az innováció sikerében érdekeltek. Az innovációs 

rendszerek szereplőinek identifikálása pedig csak megerősítette a rendszerek vizsgálatánál 

megállapított tényt, miszerint a közöttük kialakult kapcsolatok, interakció és hálózatok egy 

innovációs rendszer működésének nélkülözhetetlen követelményei. 

 

2.1.3.3. Kulcstevékenységek az innovációs rendszerekben 

Egy innovációs rendszer létrejöttéhez számos olyan tényező szükséges, ami rendszerré teszi 

azt. Az alábbi pontokban azokat a kulcstevékenységeket foglaltam össze, melyek a 

rendszerré, azaz teljes egésszé válás legfontosabb alapkövetelményeinek felelnek meg 

(Chaminade-Edquist 2006, 150-156; Edquist-Hommen 2008, 10): 

 
I. Az innovációs folyamatok számára szükséges tudásinputok biztosítása 

1. Kutatás-fejlesztési tevékenység – új tudás létrehozása: számos innováció bázisát – 

különösen a műszaki-, az orvos- és a természettudományok esetében – maga a kutatás-

fejlesztés jelenti. A K+F hagyományosan egy olyan tevékenység, amit végezhetnek és 

finanszírozhatnak úgy állami-, mint magánszervezetek. Az első esetben általában 

egyetemeken, vagy állami kutatóintézetekben végeznek K+F tevékenységet. Az egyes 

országok innovációs rendszerei jelentős különbségeket mutathatnak e két intézménytípus 

kutatási tevékenységekben vállalat szerepének függvényében. Bizonyos országokban 

azonban a K+F jelentős részét a magánszektor végzi és finanszírozza. Míg a fejletlen és a 

közepesen fejlett országok innovációs rendszereiben a kutatás-fejlesztést nagyobb 

arányban az állami szervezetek végzik, addig azt a fejlett országokban jellemzően a 

magánszervezetek látják el. 

2. Kompetenciaépítés: nem más, mint a munkaerő innovációra és K+F tevékenységekre 

oktatással és képzéssel történő felkészítése. Annak ellenére, hogy a kompetenciaépítés 

koncepciója általában a humánerőforrás-képzéshez kötődik, más olyan folyamatokat és 

tevékenységeket is magába foglal, amik a tudás létrehozásának, abszorpciójának és 

hasznosításának folyamatához kapcsolódnak. A kompetenciaépítés nemcsak az oktatást 
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és képzést, hanem többek között a tudástermelés és a tanulás folyamatának vállalatokon 

és különféle hálózatokon belüli megszervezését is magába foglalja. 

 
II. Kereslet-oldali tevékenységek 

3. Piacteremtés: minden innovációs tevékenység esetében kulcskérdés a termékpiacok 

megléte. Az új piacok létrehozására kitűnő példa a találmányok területe. Ebben az 

esetben a szabadalmi törvények által teremtett szellemi tulajdonjogok átmeneti 

monopolhelyzetet biztosítanak a szabadalom tulajdonosának. A piacteremtésre egy 

másik példa lehet a különféle standardok létrehozása. 

4. Minőségi követelmények meghatározása: ez a tevékenység a keresleti oldal igényei 

alapján az új termékekre vonatkozik. A piacteremtés gyakran kapcsolható a minőségi 

követelmények meghatározásához, ahol nagy szerepe van az innováló cégek és a vevőik 

közötti interaktív tanulásnak. A szervezetek közötti együttműködés vizsgálatánál az 

innovációs tevékenységek esetében az ilyen együttműködések a leggyakoribbak. 

 
III. Az innovációs rendszer komponenseinek szolgáltatásai 

5. Új szervezetek létrehozása, a meglévők átalakítása: elsősorban az innováció új területeinek 

fejlesztéséhez szükséges. Új cégek létrehozásának és a meglévők diverzifikálásának 

érdekében elengedhetetlen a vállalkozói szellem fokozása, új kutatószervezetek létrehozása 

stb. A mindenkori kormányzatoknak olyan környezetet kell teremteniük, ami nemcsak új 

cégek megjelenésének kedvez, hanem a sikeres kis- és középvállalkozások (KKV-k) 

növekedését is elősegíti. Minden innovációs rendszerben alapvető fontossággal bír annak a 

vizsgálata, hogy a meglévő szervezetek alkalmasak-e az innováció felkarolására. 

6. Interaktív tanulás és hálózatosodás: olyan piaci és más mechanizmusok által generált 

hálózatosodás tartozik ide, ami az innovációs folyamatokban résztvevő különböző 

szervezetek közötti interaktív tanulási folyamatokat is összefogja. Az interaktív tanulás a 

kompetenciaépítés alapját jelenti. Az innovációs rendszer megközelítés az 

egymásrautaltságot hangsúlyozza. A szemlélet abból indul ki, hogy az egyes cégek nem 

egymástól elkülönülve, hanem visszacsatolásos mechanizmusok által vezérelt komplex 

kapcsolati rendszerbe ágyazódva folytatnak innovációs tevékenységet. A vállalatok gyakran 

nemcsak más cégekkel, hanem egyetemekkel és állami kutatóintézetekkel is 

együttműködnek. A tudás alapú gazdaságokban a cégek hosszú távú innovációs 

teljesítménye szorosan összefügg a cégek, egyetemek és kutatóintézetek közötti 
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interakciókkal. Az állami szektornak ezért olyan innovációt segítő szervezeteket kell 

létrehoznia, mint például inkubátorházak, technológiai parkok, kockázati tőke társaságok stb. 

7. Új intézmények létrehozása és a meglévők átalakítása: az állami szektornak olyan 

szabályokat és törvényeket kell létrehoznia, amelyek az előző pontban meghatározott 

szervezeteket irányítják. Ebben az esetben olyan intézményekről beszélünk, mint például 

a szellemi tulajdonjogok, műszaki előírások, szabadalmi törvények, adótörvények, 

környezeti és biztonsági előírások stb., melyek azzal segítik az innováló szervezeteket és 

az innovációs folyamatokat, hogy ösztönzik az innovációt és lebontják annak akadályait. 

 
IV. Innováló vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások 

8. Inkubáció: az inkubációs tevékenységek elsősorban az innovációt segítő 

szolgáltatásokhoz és adminisztratív támogatásokhoz való hozzáférést biztosítják. Az 

inkubációs tevékenység jellemzően tudományos parkokban a tudás piaci bevezetése 

céljából valósul meg részben állami támogatással. 

9. Finanszírozás: az olyan innovációs folyamatok és egyéb tevékenységek finanszírozása, 

amelyek elősegítik a tudás piaci bevezetését, azok diffúzióját és adoptálását. Az 

innovációk finanszírozása elsősorban tőzsdék, kockázati tőke társaságok és üzleti 

angyalok segítségével történhet, de számos országban állami szervezetek is támogatják 

az innovációt. A finanszírozás esetében a legfontosabb kérdés, hogy milyen eszközökkel 

történjen a támogatás és milyen arányban jelenjen meg az állami- és a magántőke. 

10. Üzletfejlesztési szolgáltatás: feladata az innovációs folyamatok számára releváns 

szolgáltatások biztosítása. Ide sorolható például a technológia transzfer, az üzleti 

információk és a jogtanácsadás, melyeket elsődlegesen magánszervezetek nyújtanak. 

Bizonyos esetekben azonban e szolgáltatást állami szervezetek végzik, mely feladatot 

vagy saját maguk, vagy mint a cégek és a szolgáltatást nyújtók közötti brókerek látják el. 

 
Az innovációs rendszerek elméletével foglalkozó szakemberek nagyon tág határok között 

értelmezik a szóban forgó rendszerek szereplőinek meghatározását, azaz nincs konkrét 

definíció, ami leszűkítené a kört. A legtöbb esetben csak szereplői csoportok, és azok 

feladatainak elnagyolt definiálásáig juthatunk el. Más a helyzet az innovációs rendszerekben 

végzett kulcstevékenységekkel, melyek pontosan leírják a rendszerré váláshoz szükséges 

alapkövetelményeket. 
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2.2. A nemzeti innovációs rendszerek 

 
Az előző fejezetben megállapítást nyert, hogy az innovációs rendszereknek számos típusa 

létezik. Mivel e disszertációban a hangsúly elsődlegesen a területi alapon szerveződő 

rendszerek vizsgálatára helyeződik, releváns módon a nemzeti- és a regionális rendszerek 

kerülnek az analízis középpontjába. A nemzeti- és a regionális szint elválaszthatatlanok 

egymástól, azok egymásba ékelődve fejtik ki maximális hatásukat. E fejezet elemi feladata a 

nemzeti innovációs rendszerek szerepének értékelése úgy, hogy – összhangban a dolgozat 

elméleti részének vezérfonalával – egy olyan egységes innovációs rendszer elmélet nyomait 

keresi, amiből a regionális innovációs rendszerek koncepciója is meríteni tud. 

 

2.2.1. A nemzeti szint jelentősége 

 
Az innovációs rendszer nemzeti szinten történő megkülönböztetett vizsgálata elsősorban 

azért indokolt, mivel a NIR az ország nemzeti jellemzőinek meghatározásában döntő 

szerepet játszik. Az innovációs tevékenységek nemzetközivé válásának köszönhetően az 

utóbbi évtizedekben lehetőség nyílt a K+F tevékenységet végző vállalatok számára 

kapacitásaik más országokba történő kihelyezésére és az adott országban való 

működtetésére. Ezek a külföldi befektetők azonban csak akkor fogják egy adott nemzetállam 

területét tevékenységeik helyszínéül választani, amennyiben annak nemzeti innovációs 

rendszere kellően erősnek és fejlettnek bizonyul (Kleinheincz 1999). 

Az innovációs rendszerek analízise jellemzően két ok miatt kötődik a nemzeti szinthez. 

Egyrészt azért, mert a politikai fórumok jelenős része az állami szintet tartja természetes 

egységének. Másrészt az innovációs rendszereket jellemző struktúrák, feltételek, viselkedési 

minták nagy része sajátosan a nemzetállamhoz kapcsolódik (Andersen 2004). Más 

megközelítések alapján a NIR vizsgálata a termelési rendszerek és az általános intézményi 

berendezkedés nemzetgazdaságonként eltérő jellege végett kap fokozott figyelmet (Ács-

Varga 2000). Ezektől is különböző érvek szerint a NIR koncepció elterjedésének az oka a 

gazdaságpolitika, a gazdasági egymásrautaltság és a radikális gazdasági változások területein 

végzett vizsgálatok fokozott előtérbe kerülése. A technológiai innováció elemeinek új 

kombinációit ezért a NIR koncepcióba kell integrálni (Lundvall et al. 2002). Az eddigieket 

kiegészítve úgy vélem, számos ország kis mérete miatt nem indokolt regionális szintű 

politikában gondolkodni, sok esetben ezért kezelik nemzeti szinten a rendszert. 
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Az innovációs szereplők közötti kapcsolatok megértése a technológiai fejlesztések 

sikerességének kulcsa lehet. Mint ahogy az, az innovációs rendszerek taglalásánál már 

megállapítást nyert, az innovációs folyamat tulajdonképpen egy komplex kapcsolati rendszer 

eredménye, mely különféle aktorok között jön létre. Egy ország innovációs teljesítménye 

nagymértékben függ ezen – egy kollektív technológia- és tudástermelő, valamint azt felhasználó 

rendszer elemeiként számon tartott – szereplők közötti viszonyoktól (OECD 1997). 

A következőkben látni fogjuk, hogy nemzeti innovációs rendszerek meghatározására 

nem létezik egyöntetűen elfogadott definíció, viszont abban egyetértés van, hogy a nemzeti 

innovációs rendszerek politikailag és kulturálisan mindig homogén területet fednek le. 

Jelenleg csupán az értekezés témájával releváns felfogások ismertetésére van lehetőség. 

 

2.2.2. A nemzeti innovációs rendszer meghatározása 

 
Napjainkban egy nemzetgazdaság teljesítménye elsősorban nem az egyes aktorok 

hatékonyságának, hanem azok egy rendszer tagjaiként vállalt szerepének, illetve az egész 

rendszer működési hatékonyságának függvénye (Edquist 1997; Lundvall 1992). A nemzeti 

innovációs rendszert ezért egy komplex társadalmi-gazdasági-politikai mezőként kell 

kezelni. Az innovációs rendszer intézményei, valamint az ezeket koordináló mechanizmusok 

az új tudás, új technológiák létrehozásának, terjesztésének és hasznosításának alapvető 

komponenseit jelentik (4. ábra). 

 
4. ábra: A nemzeti innovációs rendszer definíciójának komponensei 

 
Forrás: Grosz et al. 2008, 8 
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A NIR meghatározására a számos definíció közül (Edquist 1997; Metcalfe 1995; Miettinen 

2002) csupán a dolgozat vezérfonalához kapcsolódó elméleteket emelem ki. Porter (1985) 

elsősorban a belföldi piacon zajló versenyre és iparági összehasonlításokra fókuszál, a 

kormányzat és a hálózatok szerepét hangsúlyozza. Freeman (1987) a magán és az állami 

szektorban működő olyan intézmények hálózatára vezeti vissza a fogalmat, ahol a szereplők 

közötti interakciók során új technológiák keletkeznek; a szerző a termelési rendszer és az 

innovációs folyamatok között intenzív kapcsolatot feltételez. Hozzá hasonlóan Nelson 

(1993) is az intézmények halmazából indul ki. Teóriáját nemzetgazdasági környezetben 

helyezi el. Meglátása szerint az intézményi szereplők közötti interakciók határozzák meg egy 

ország innovációs teljesítményét. Empirikus kutatásaiban a nemzetek intézményi 

különbségeit helyezi előtérbe. Patel-Pavitt (1994) szerzőpáros ugyancsak a nemzeti 

intézményeket, szervezeteket, illetve azok ösztönző kompetenciáit tartja a NIR bázisának, 

hiszen azok alapvetően meghatározzák egy ország technológiai tanulási folyamatait. 

Florida (1995) szerint a NIR részeként négy különböző, egymástól elszeparált elem 

táplálja az innovációt és ösztönzi a rendszer belső kapcsolatait. Ezen alapelemek közé a 

termelő (1.) és a humán infrastruktúra (2.), a fizikai és kommunikációs infrastruktúra (3.), 

valamint a forráselosztó-rendszer és a pénzpiac (4.) tartozik. A tudás- és információáramlás 

a NIR elemei között formálódó kapcsolati rendszer révén valósul meg. Florida 

szemléletében az intézmények szerepe nehezen értelmezhető. Ezzel szemben Freeman és 

Soete (1997) – Nelson-hoz (1993) hasonlóan ugyancsak – a különféle intézmények közötti 

interakciókra vezetik vissza a fogalmat. Ezek az intézmények jellemzően a tudomány, a 

felsőoktatás, valamint a technológia, technológia transzfer területén működnek. Kutatásaik 

fókuszpontjában a NIR-ek között fellelhető különbségek állnak. 

Lundvall (1992) a nemzeti innovációs rendszert társadalmi és dinamikus jelzőkkel illeti. 

Egyrészt társadalmi, mert a rendszer központi tevékenysége a tanulás, a tanulás pedig olyan 

társadalmi tevékenység, ami az emberek közötti kapcsolatokon alapul. Másrészt a rendszer 

dinamikus, mert pozitív visszacsatolás és reprodukció jellemzi, azaz a rendszer képes az 

egyének tudásának újratermelésére, sokszorosítására. 

A nemzeti innovációs rendszer definícióinak alapján elmondhatjuk, hogy a témával 

foglalkozó szakemberek a NIR-t egy olyan komplex rendszerként értelmezik, ahol a 

különféle intézmények meghatározott mechanizmusok révén új értékeket teremtenek, illetve 

segítik azok létrehozását. Mivel a NIR értelmezése meglehetősen tág határok között mozog, 

és az abban zajlódó folyamatok leírásai nem kellően részletesek, sajnos a NIR fogalmának 

definiálásával sem körvonalazódtak az egységes elmélet peremfeltételei. 
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2.2.3. A nemzeti innovációs rendszer elemei 

 
Az OECD Titkársága szerint a NIR része minden olyan piaci és nem-piaci intézmény, mely 

képes az innováció és a technológiai diffúzió irányát és sebességét befolyásolni (Kleinheincz 

1999). Ezek az intézmények külön-külön és együttesen is hozzájárulnak az új technológiák 

fejlesztéséhez (Buzás 2002), és a kormányzati innovációpolitikák megvalósításához 

szükséges keretrendszert biztosítják. Feladatuk az új technológiákat meghatározó tudás 

létrehozása, implementálása és átadása az azt hasznosítani kívánó aktorok számára (Metcalfe 

1995). A NIR meghatározó szerepet játszik a különböző technológiák gyors adoptálásában, 

segítve ezzel az egész nemzetgazdaság teljesítőképességét (Wong-Singh 2008). A fenti 

meghatározások ugyan rámutatnak a NIR elemeire és azok feladataira, azonban nem 

nevesítik az egyes szereplői köröket és a rendszerben betöltött konkrét funkcióikat. 

Bár Inzelt (1998) felfogásában a NIR elemeinek bizonyos csoportjai körvonalazódni 

látszanak, ugyancsak egy tág értelmezésről van szó. Hozzá hasonló rendszerezéssel 

találkozhatunk North-nál (1994), de ő már az intézményi körök lehatárolása mellett, konkrét 

szervezeteket is hozzárendel azokhoz (1. táblázat). 

 
1. táblázat: A nemzeti innovációs rendszer intézményei 

Intézmények Intézményi háttér 
Politikai szervezetek Tudományos és technológiai minisztériumok, nemzeti tanácsok 
Bürokratikus intézmények Innovációs politikát megvalósító állami ügynökségek és hivatalok  
Szabályozó intézmények Feladataik: sztenderdek, normák és tanúsítványok felállítása  
Társadalmi szervezetek Akadémiák és szakmai szövetségek 
Oktatási intézmények Egyetemek és iskolák 
Non-profit tudásorientált 
szervezetek 

Honvédelem vagy egészségügy területén működő állami K+F laboratóriumok, 
non-profit szervezetek, iparegyesületek 

Profitorientált cégek K+F vállalatok, vegyes vállalatok, konzorciumok 

Hídképzők 
Tudomány és technológiához kapcsolódóan: innovációs központok, 
iparegyesületek, egyetemek liaison irodái 

Forrás: North 1994, 360 
 
A nemzeti innovációs rendszerek egy komplex felfogását Dőrynél (2005) láthatjuk (5. ábra), 

de ahhoz hasonló gondolatmenettel Chung-nál (2002) és Freeman-nél (2008) is 

találkozhatunk. Dőry megkülönböztet egy szűkebb és egy tágabb értelemben vett fogalmat. A 

szűkebb értelemben vett NIR-hez a vállalkozások K+F részlegeit, a K+F-fel foglalkozó 

kutatóintézeteket, a felsőoktatáshoz kötődő intézményeket és a technológiatranszfer 

szervezeteket sorolja. Tágabb értelemben viszont a rendszer részeinek tekinti a gazdasági 

struktúrák és intézmények mindazon részeit, amelyek kapcsolatba hozhatóak a tanulással, a 

tudással és a kutatási eredmények hasznosításával. A szélesebb koncepció szerint az 

innováció társadalmi, gazdasági és politikai környezetét is figyelembe veszi, hiszen egy 



 35

vállalat által megvalósított K+F nagymértékben függ az innovációs szereplők piaci és jogi 

környezetétől, valamint az adott társadalom kulturális értékeitől is. 

Dőry (2005) meglátása szerint a NIR kulcsszereplőit a vállalkozások, valamint a kutatási 

és oktatási szféra aktorai jelentik, melyek a kormányzati szervekkel, politikákkal és egyéb 

intézményi infrastruktúrákkal közvetlen, vertikális jellegű kapcsolatban állnak. A rendszer 

kulcsszereplői közötti horizontális kapcsolatot az ún. közvetítő szervezetek (pl. regionális 

fejlesztési ügynökségek, innovációs központok) teremtik meg. A NIR működésének 

mozgatórugója a piaci szereplők igényeinek kielégítésre való törekvés. 

Ez a szemlélet már a NIR koncepciójának csaknem teljes körű megjelenítésére is 

alkalmas lehet, hiszen nemcsak a szereplők, szereplőcsoportok, hanem a köztük létrejövő 

kapcsolatok és azok irányai is definiálásra kerülnek. Egyedül a szereplőcsoportok cél- és 

feladat meghatározásában van hiányérzetem. 

 
5. ábra: A nemzeti innovációs rendszerek koncepciója 

 
Forrás: OECD alapján Dőry 2005, 72  

 
A szakirodalom feldolgozása során kialakult véleményem szerint egy innovációs rendszer 

szűken vett környezetébe az innovációhoz közvetlenül hozzájáruló intézmények illetve 

szervezetek tartoznak. Ide sorolhatók például az egyetemek, innovációs központok, 

regionális fejlesztési ügynökségek stb. A rendszer tágabb környezetét pedig annak 

működését megteremtő keretfeltételek és intézmények jelentik. Nemcsak a szokások, 

rutinok, előírások stb. tartoznak e környezethez, hanem az információs és kommunikációs 
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technológiák, innovációs politikák stb. Egy jól működő innovációs rendszerhez 

természetesen a nemzeti innovációs rendszert alkotó tényezők egyszerű megléte nem 

elegendő, az egyes elemek között létrejövő kapcsolatok azok, melyek hatékonnyá tehetik a 

rendszert (Gregersen-Johnson 1997; Lundvall 1992). Összességében elmondható, hogy a 

nemzeti rendszerek egy állam határain belüli, illetve az ott gyökerező elemeket és 

kapcsolatokat foglalják magukban. 

 

2.2.4. A nemzeti innovációs rendszer működése 

 
Napjainkban a kutatások középpontjában a számos országban kialakult NIR-ek komplex 

összefüggései, valamint a nemzetállamok technológiai haladását és az innováció terjedését 

jelentősen meghatározó alaptulajdonságok állnak. A nemzeti innovációs rendszerek 

működését a korábban megismert eseteknél a Pakucs-Papanek (2006) féle modell sokkal 

jobban leírja, hiszen a szereplők közötti kapcsolatokra fókuszál. A NIR magját 

tulajdonképpen három intézménycsoport alkotja: a tudás termeléséről gondoskodó 

tudományos rendszer (1.) és a tudást hasznosító vállalati szféra (2.) közötti kapcsolatokat a 

tanácsadó intézmények (3.) teremtik meg. A 6. ábrán láthatjuk, hogy a NIR kapcsolatai 

igencsak szerteágazóak. Az oktatási széféra, a termék piac, az erőforrás piac és a 

kommunikációs infrastruktúra felől a rendszer kulcsszereplői irányába folyamatos 

innovációs tudásáramlás zajlik. Mint ahogy azt a fentiekben láthattuk, a rendszer minden 

egyes eleme kapcsolatban van egymással, köztük szakadatlan interakció figyelhető meg 

(Pakucs-Papanek 2006). 

Egy rendszer működési feltételeit a makrogazdasági környezet határozza meg, de ez 

fordítva is igaz, hiszen egy nemzetgazdaság versenyképessége a nemzeti innovációs rendszer 

hatékonyságának függvénye A NIR elsődleges célja a versenyképesség növelése és a 

munkahelyteremtés (Pakucs-Papanek 2006). Porter (1990) a NIR számbavételekor nem 

véletlenül helyezi előtérbe az egyes országok versenyképességét. Véleménye szerint a 

világgazdaság rendkívül gyorsan változó versenykörnyezetében nem komparatív, hanem már 

kompetitív, azaz versenyelőnyökről kell beszélni. Egy nemzetgazdaság kompetitív előnyét 

az ún. „gyémánt modelljének” négy sarokpontja teremti meg, mely merőben eltér az eddig 

górcső alá vett modellektől. Koncepciójában hangsúlyozza a tényezőellátottság (1.), a 

keresleti viszonyok (2.), a kapcsolódó- és háttériparágak (3.), valamint a vállalati stratégia, 

struktúra és verseny (4.) együttes szerepét. A modellhez külső változóként a kormányzat is 
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hozzátartozik, hiszen a kormányzati politikák képesek a rendszer minden egyes elemét 

befolyásolni (Bakács 2003). A „gyémánt” négy tényezője csak akkor képes a nemzeti szint 

számára pozitív előnyt kovácsolni, ha azok nem egyenként, hanem egymástól kölcsönösen 

függően, egyszerre vannak jelen a rendszerben (Grant 1991). 

 
6. ábra: A nemzeti innovációs rendszer és kapcsolatai 

 
Forrás: Pakucs-Papanek 2006, 10 (OECD alapján a szerzők által leegyszerűsítve) 

 
A fentieknél sokkal érdekesebbnek bizonyulnak a NIR-ek különböző funkciói, melyek egy 

rendszer működésének keretfeltételeiként vehetők számításba (Galli-Teubal 1997, 346-347; 

Meeus-Oerlemans 2005b, 56): 

A „kemény” funkciók közé sorolható: 

- a kutatás-fejlesztés, és 

- a harmadik fél részére nyújtott tudományos és technológiai szolgáltatás. 

A „puha” funkciók közé tartozik: 

- a gazdasági és közösségi szereplők felé történő információ, tudás és technológia átadása, 

kontaktot teremtve ezzel a tudást létrehozók és a tudást hasznosítók között; 

- a fő fejlesztési irányvonalak meghatározása, 

- különféle törvények létrehozása, szabályozások kialakítása, 

- a tudományos kultúra terjesztése, és 

- a szakmai koordináció. 
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A nemzeti innovációs rendszerek szereplői közötti kapcsolatok megismerésével közelebb 

kerültünk a szóban forgó rendszerek működésének és céljainak megértéséhez. A rendszer 

funkcióinak számbavételével pedig az egységes elméleti rendszer megtalálása irányába 

tettünk egy meghatározó lépést. 

 

2.2.5. A Triple Helix modell előtérbe kerülése 

 
A legújabb innovációs folyamatelemzések alapján elsősorban a fejlett országokban a korábban 

egymástól teljesen elkülönült területek egyre szorosabb összefonódása figyelhető meg (Tóth 

2007). Az elemzések során nyert tapasztalatok tovább finomítják a NIR koncepcióját. Az 

egyetemi, a vállalati és a kormányzati szféra közötti egyre intenzívebbé váló kapcsolatot 

elsőként az ún. Triple Helix modell segítségével Etzkowitz-Leydesdorff (1997, 1998) 

szerzőpáros jellemezte. A modell természetesen számos hazai innovációs szakirodalomban 

(Inzelt 1999; Lengyel B. 2005; Papanek 2000; Tóth 2007) is helyet kapott. Az empirikus 

vizsgálatokkal alátámasztott modell az intézmények tudásán és a köztük zajló tudástranszfer-

folyamatokon alapul. Abból indul ki, hogy a három szféra folyamatos kommunikációja és 

interakciója biztosítja azok együttes fejlődését. A tudásalapú gazdasági környezet 

kialakulásának következtében az egyes szektorok szerepe pedig folyamatosan átértékelődik. 

A modell legfontosabb mondanivalója a három szféra egymásba való átmenete (7. ábra). 

A globális verseny miatt megnövekedett egymásrautaltság a szervezetek határainak fokozatos 

megszűnését eredményezi, mellyel párhuzamosan az együttműködések mélysége is növekszik. 

„A Triple Helix modell a tudás-intenzív fejlesztési kezdeményezések intézményeinek ideális 

állapotát írja le, s ezzel cselekvési irányt mutat a tudásalapú gazdasági rendszerek 

kialakításához” (Lengyel B. 2005, 301). Az innovációt tudástranszfer szempontjából leíró 

modellben a szóban forgó szektorok spirál jellegükből fakadóan és az egymás közötti intenzív 

kommunikáció következtében az intézmények közötti kapcsolatok folyamatosan 

újraformálódnak. Ezzel lesznek képesek hozzáadott érték létrehozására és új tudás 

generálására. Az akadémiai-vállalati-kormányzati szféra közötti erős kapcsolat a különféle 

hálózati rendszerek és a közös intézmények létrehozásával alakul ki. Az egyre hatékonyabbá 

váló és a működési környezetébe egyre jobban beágyazódott intézményrendszer a fokozott 

kommunikációnak és tudásáramlásnak köszönhetően a szektorok egymás feladatainak, 

tevékenységeinek átvételére nyílik lehetőség. Számos esetben találkozhatunk például 
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egyetemek által működtetett inkubátorházakkal, vállalatok által végzett K+F tevékenységgel, 

de gyakran előfordul az is, hogy kormányzati szervek oktatási feladatokat látnak el. 

 
7. ábra: A Triple Helix modell 

 
Forrás: Etzkowitz-Leydesdorff 2000, 111 

 
A vállalati és az egyetemi szféra így többé már nem tekinthetők elszeparált ágazatoknak, 

hiszen napjainkban az ipar akadémiai közegben való egyre erősebb jelenléte figyelhető meg. 

A két szféra közötti hidat a folyamatos tudásáramlás, illetve tudástranszfer teremti meg 

(Etzkowitz-Leydesdorff 2001). Az egyetem-ipar-kormányzat kooperáció új tanulási, 

kommunikációs és szolgáltatási rutinokat kíván meg azon intézmények részéről, amelyek a 

tudásgenerálás és tudáshasznosítás folyamatához kapcsolódnak. Az egyetem, a cég és a 

kormányzat között lévő interaktív kapcsolatok különféle projektekbe, a kommunikációba és 

új típusú közös értékekbe ágyazódnak (Etzkowitz 2002). Az egyetemek és a vállalatok 

közötti kapcsolat, az interakció mértéke pedig az adott területi egység innovációs 

rendszerének sajátosságain múlik (Inzelt 1999). 

A Triple Helix modellel kapcsolatos állásfoglalásom Chung (2002) eszmefuttatásával 

azonos. Gondolataiban a hármas tagoltság ugyancsak megjelenik, de azzal a különbséggel, 

hogy a NIR aktorait az állami kutatóintézetek, az egyetemek és az ipar halmazára osztja. 

Véleménye szerint valójában ezek a szereplők folytatnak K+F tevékenységeket. Az 

addicionális, negyedik halmazt a regionális és központi irányítás jelenti, mely a 

tudástermelők közötti koordinációs tevékenységeket látja el. Chung az innovációs aktorok 

közötti bizalomerősítés egyik kitűnő eszközének tartja a NIR-t. Ez természetesen akkor tud 

megvalósulni, ha az innovációs szereplők elérnek egy ún. kritikus tömeget. A szerző a NIR 

legfontosabb szereplői körének az ipart, más néven a termelő vállalatokat tartja, hiszen 
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elsősorban a vállalati versenyképesség determinálja a nemzeti versenyképességet. Emiatt a 

NIR alapvető célja a cégek innovációs kapacitásának növelése. 

Végül meg kell jegyezni, hogy a Triple Helix modell nem csak a NIR-ek vizsgálatára 

használható, de kiválóan alkalmas a tudástermelés regionális jellemzőinek érzékeltetésére is 

(Lengyel B. 2005). 

 

2.2.6. Nemzeti innovációs rendszerek a gyakorlatban 

 
A NIR bizonyos elemei minden egyes fejlett országban fellelhetők, azonban a kulturális és 

fejlődésbeli különbségek végett nemzetállamonként eltérő módon jelennek meg (Casper-van 

Waarden 2005; Chung-Lay 1997; Dőry 2005). Az egyes országok innovációs teljesítménye 

nemcsak a megvalósított innováció mennyiségében tér el egymástól, hanem az innovatív 

tevékenységek típusában is. Ennél fogva minden egyes nemzetállam saját, speciális 

innovációs profillal rendelkezik. De miben gyökerezik ez a különbség? Miért innovatívabb 

az egyik ország a másiknál? Mi az oka annak, hogy az egyik állam sikeresebb a másiknál az 

innováció területén? Az országok között különbségek azt sugallják, hogy az innovációs 

folyamatokat a nemzet-specifikus faktorok formálják, tehát e differenciák okait elsősorban a 

nemzetenként eltérő intézményrendszerben kell keresni (Casper-van Waarden 2005). 

Az angolszász hagyományokkal rendelkező országokban (neoamerikai modell – pl. 

Egyesült Államok, Nagy-Britannia) a high-tech iparágak innovatív kisvállalkozásainak 

finanszírozásában a kockázati tőke alapvető szerepet játszik. Az egyetem és az ipar 

hagyományosan szoros kapcsolata meghatározza a képzési és kutatási rendszer magas 

fejlettségét. Ezzel szemben a kontinentális Európában (rajnai modell – pl. Németország, 

Hollandia, Svájc) a kockázati tőke jóval kisebb szerepet játszik, a képzési rendszer 

jellemzően gyakorlatorientált, a szakmunkás és mérnökképzés pedig tradicionálisan magas 

színvonalú (Dőry 2005; Inzelt 1998). 

Freeman (2008) a nemzeti innovációs rendszerek és a világgazdaság üzleti életciklusai 

között párhuzamot vél felfedezni. Meglátása szerint azok a nemzetek a legsikeresebbek, 

amelyek az intézmény szintű innováció megvalósításában legjobbaknak bizonyulnak, és 

ezzel megfelelnek a mindenkor új techno-gazdasági paradigmának. A másik oldalon azok a 

nemzetek állnak, melyek az intézményeik (pl. cég szintű menedzsment rendszerek, 

kormányzati struktúrák) és az új technológiák növekedési potenciálja között nem tudnak 

megfelelő összhangot teremteni. Ez a jelenség az országok növekedési gátjává válhat. 
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Manapság két, egymással párhuzamos folyamatnak lehetünk szemtanúi: egyfelől a tényező- 

és árupiacok globalizációja zajlik a világban, mellyel egyidejűleg a tudástermelés és a 

tanulás egyre inkább a regionális szinthez lesz köthető. Ez a kettősség a nemzeti szint 

állandó gyengüléséhez vezet és megköveteli a regionális szint fokozott vizsgálatát. Bár több 

szakértő éppen a nemzeti államok meggyengült pozíciója okán javasolja a nemzeti szintű 

elemzést (Ács-Varga 2000), a nemzeti innovációs rendszerek alapvető jellegükből fakadóan 

nem tudják figyelembe venni a regionális szintű problémákat, és nem rendelkeznek 

megfelelő eszközrendszerrel ahhoz, hogy a régióspecifikus igényeket képesek legyenek 

kielégíteni (Dőry 2005). A következő fejezetben a regionális innovációs rendszerek részletes 

bemutatására kerül sor. 

 

2.3. A regionális innovációs rendszerek 

 
Mivel az empirikus kutatás az innovációs intézmények szerepére regionális dimenzióban 

keresi a választ, az értekezés elméleti részének fő fejezete a regionális innovációs rendszerek 

megismerésére irányul. Ennek keretében a rendszer létrejöttének és működésének 

körültekintő elemzésével nyerhetünk betekintést a regionális szintű innovációs rendszerek 

létjogosultságának kérdéskörébe. A vizsgálat a korábban megkezdett gondolatmenetet 

követi, arra keresi a választ, hogy létezik-e egy olyan egységes elmélet, ami minden egyes 

régió innovációs rendszerének fejlesztésére alkalmazható. 

 

2.3.1. A regionális innovációs rendszerek kialakulásának elméleti háttere 

2.3.1.1. A regionális szint felértékelődése 

A regionális innovációs rendszerek elméleteinek számbavétele előtt elengedhetetlennek 

tartom a célmeghatározást: mi az oka a regionális szint előtérbe kerülésének, illetve miért 

kell részletesebben e témával foglalkoznunk? 

A regionális szint koncepciója az 1990-es években került a tudományos és a politikai 

érdeklődés középpontjába (Koschatzky 2001), napjainkra annak szerepe igencsak 

felértékelődött. A kormányzat, az irányítás szempontjából nagyon fontos a földrajzi közelség 

kérdése. Az ismertség, a bizalom és a kapcsolatok kisebb térbeli és kulturális távolságban 

könnyebben elérhetőek (Nooteboom 2005). Porter (1998b) szerint a földrajzi, kulturális és 
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intézményi közelség a termelékenység szempontjából speciális kapcsolatokat, jobb 

információkat, erősebb ösztönzést és számos más előnyt eredményez. A földrajzi dimenzió 

fontosságát Tappi (2003) is hangsúlyozza. Gondolatai szerint a lokális szinten keletkezett 

tudás maximális hasznosítása érdekében a külső információkat és tudást a helyi 

kompetenciának megfelelően kell átalakítani. 

Az innovatív cégek számára a területi agglomeráció nyújtja a legjobb környezetet (Asheim 

2007). Ezek a vállalkozások olyan technológiát, szakértelmet és tudásbázist igényelnek, amit 

az innovációt felkaroló helyi intézmények tudnak csak biztosítani (Saxenian 2003), ezért a 

vállalkozások közötti együttműködések növekedésével párhuzamosan egyre inkább erősödik a 

vállalkozások fejlesztését segítő regionális intézményrendszer szerepe (Porter 1996; 

Rechnitzer 1998). A globalizált világgazdaságnak köszönhetően a nemzetállam egyre inkább 

veszít jelentőségéből és a regionális szint válik a gazdasági tevékenységek gyújtópontjává 

(Lundvall 1992; Ohmae 1995), hiszen a globális verseny kihívásaira csak hatékony lokális 

reakciókkal, konkrétan a specializált szakértelem, szaktudás és intézmények koncentrációjával 

lehet megfelelni (Porter 1998a). Ebből kifolyólag mind a politikai döntéshozók mind a kutatók 

körében egyre nagyobb figyelmet kap a regionális innovációs rendszerek koncepciója (Braczyk 

et al. 2004; Chung 2002; Meyer-Krahmer 1985).1 

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a nemzeti szint lényegtelen, vagy irreleváns lenne, 

hiszen számos döntő körülmény esetében annak szerepe megkérdőjelezhetetlen (lásd: előző 

fejezet). Mégis azt kell mondani, hogy csak egy regionális agglomeráció tud optimális 

környezetet biztosítani az innováció-alapú tudásgazdaság számára (Hudson 1999). Az 

innovációs folyamatok résztvevőinek tevékenysége is mindinkább a regionális 

rendszerekhez kapcsolható (Acs-Varga 2002). Az innováció regionális dimenzióját ezért az 

innováció folyamat jellege, valamint az innováció interaktív és hálózati modelljei teremtik 

meg. Cooke és szerzőtársai (1998) a regionális innovációs rendszert olyan rendszerként 

tartják számon, ahol a cégek és más szervezetek az intézményi miliő segítségével egy 

interaktív tanulási folyamat rendszerébe vannak beágyazódva. 

A NIR-ek és a RIR-ek koncepciói természetesen nem választhatók el egymástól, nyitott 

nemzetgazdaságokban a NIR álladó interaktív kapcsolatban van a globális és a regionális 
                                                 
1 A vállalkozások versenyképességét nagymértékben meghatározza az a környezet, amelyben működnek. Ezt a 
környezetet pedig az az innovációs miliő (Fromhold-Eisebith 2004; Maillat 1997; Rechnitzer 1998; Uzunidis 2008) 
jelenti, ami elsősorban az innovatív vállalkozások, politikai döntéshozók és az innovációt segítő intézmények közös 
tanulási folyamatainak eredményeképpen jön létre (Camagni 1991; Dőry 2005). A bizalom és a helyi kultúra 
szorosan kapcsolódik a miliőhöz és az adott régió intézményi berendezkedéséhez (Doloreux et al. 2004). Annak 
ellenére azonban, hogy a szinergia általában helyi és regionális szinten érzékelhető, és a térbeli közelség jelentősen 
fokozza a miliő hatását, az innovációs miliő nem minden alkalommal esik egybe a régióhatárokkal, azaz nem 
feltétlenül éri el a területi egység határait, de akár több régióra is kiterjedhet (Dőry 2005). 
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innovációs rendszerekkel egyaránt (Dőry 2005). A folyamatosan megújuló, innovatív régiók 

pedig a nemzeti szint sikerének bázisát jelentik (Porter 1990). 

Az innovációs rendszerek vizsgálatánál ugyan a nemzeti, a technológiai és az ágazati 

faktorok is nagy jelentőséggel bírnak, mégis a regionális dimenziónak van leginkább 

létjogosultsága, méghozzá a következő négy kulcstényező miatt (Tödtling-Trippl 2005, 1205): 

1. A régiók ipari specializációjuk és innovációs teljesítményük alapján jól elkülöníthetők 

egymástól; 

2. Az innovációs folyamatokban fontos szerepet játszó tudás spilloverek (szellemi 

kisugárzások) térbelileg kötöttek; 

3. A sikeres innováció megvalósításában a tacit, azaz rejtett vagy hallgatólagos tudás 

(Polányi 1994 [1958]) kulcsfontosságú tényező. Terjedéséhez bizalmon alapuló intenzív 

személyes kapcsolatok szükségesek, melyek kialakulását a földrajzi közelség segíti; 

4. A politikai kompetenciák és intézmények részben a szubnacionális szinthez kötődnek. 

 
A fenti négy tényező ugyan ismerteti azokat a legfontosabb faktorokat, amik miatt a 

regionális dimenziónak kulcsszerepe van, ám meglátásom szerint ezek (a harmadik pont 

kivételével) jellemzően csak a föderalista berendezkedésű, fejlett országokban tekinthetők 

igaznak, máshol nem állják meg a helyüket. 

 

2.3.1.2. A regionális innovációs rendszerek létrejöttének kritériumai 

A következőkben nézzük meg azt, hogy mik azok az alapfeltételek, amik egy regionális 

innovációs rendszer kialakulásához mindenképpen szükségesek. 

A téma egyik legelismertebb szakértője, Cooke kiválóan látja és képes érzékelteti, hogy 

valójában melyek azok a tényezők, amik egy regionális innovációs rendszert létrehoznak. 

Gondolatai alapján a szóban forgó rendszerek elméleti kereteit öt kapcsolódó kulcskoncepció 

teremti meg (Cooke 2001, 953-954): 

1. A régió a lokális és a nemzeti szint között elhelyezkedő mezo-szintű politikai egységet 

jelent. A régiónak lehetőleg történelmileg és/vagy kulturálisan homogén területi egységnek 

kell lennie, ahol a gazdaságfejlesztés támogatása, különösen az innováció-ösztönzés a helyi 

hatalom beavatkozásával valósul meg.2 

                                                 
2 A régió definíciója számos értelmezésben használatos (Evangelista et al. 2002; Nemes Nagy 1997; Probáld 
1995), melyek közül Kovács (2003) szemléletét emelném ki, aki a „régió”, mint fogalom alatt – általában – 
egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzőket magában foglaló, s ezek alapján földrajzilag 
elhatárolható területi egységeket ért. 
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2. Az innováció a termékek és folyamatok szempontjából az új tudás piaci bevezetését 

jelenti, mellyel a 2.1.1 alfejezetben már részletesen foglalkoztam. 

3. A hálózat a kölcsönös bizalom és a szereplők közötti kooperációs kapcsolatok azon 

összessége, amely lehetővé teszi az együttműködő aktorok számára az innováció 

szempontjából való közös cél elérését. 

4. A tanulás koncepciója leginkább az intézményi tanulási folyamathoz kapcsolható, ahol 

az új tudás, szakértelem, képességek a vállalatok és az innovációt elősegítő szervezetek 

gyakorlatába, szokásaiba és azok szabályaiba ágyazódhatnak be. 

5. Az interakció elsősorban az innovációra fókuszáló formális és informális találkozókat vagy 

kommunikációt jelenti. Az interakció során a vállalatok, a hálózat kulcsszervezetei és a 

tagjai kapcsolódnak egymáshoz annak érdekében, hogy speciális ötleteket, ismereteket és 

gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a megvalósítandó innovációkkal kapcsolatban. 

 
Ez az öt faktor kiváló keretrendszert biztosít a regionális szintű elemzésekhez, amelyet a 

későbbiekben már csak megerősíteni és kiegészíteni tudok. Még egyszer hangsúlyozva tehát 

– a rendszerszerű innovációs interakció, hálózatosodás és tanulási képesség kiléte dönti el, 

hogy egy adott régiónak van-e regionális innovációs rendszere, vagy sem. Doloreux (2002) 

szerint három fő tényt kell figyelembe venni a regionális innovációs rendszerek 

vizsgálatánál. Az első kettő megerősíti a Cooke által felállított keretrendszert, miszerint a 

rendszer a különböző aktorok közötti interakciót foglalja magába, és e rendszeres interakciók 

a régió tanulási folyamatait serkentik. Végül nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a 

RIR alapvetően egy társadalmi érintkezéseken alapuló rendszer, azaz egyértelműen az 

emberek társas kapcsolataira épül. 

                                                                                                                                                    
2 Abból kifolyólag, hogy az értekezés empirikus felméréseinek alapját az Európai Unió követelményeinek 
megfelelően létrehozott regionális egységek jelentik, fontos röviden az Unió területi berendezkedéséről is számot 
adni: az Európai Gazdasági Közösség országai egészen az 1970-es évekig eltérő közigazgatási rendszerrel 
rendelkeztek. A Közösség erre a rendszerre alapozva hozta létre a saját területi statisztikai területfelosztását, az 
úgynevezett NUTS rendszert (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – Területi Statisztikai Egységek 
Nómenklatúrája) az európai integráció statisztikai hivatalának, az Eurostat keretein belül. A rendszer – statisztikai 
adatgyűjtés céljából – már az 1970-es évek elejétől létezik, azonban a közösségi politikában csak 1988-tól 
használják (Szabó 2005). Az egységes felosztás célja az volt, hogy minden tagállamban a NUTS szintek hasonló 
társadalmi-gazdasági folyamatoknak legyenek színterei. Így lehetőség nyílt az egyes országok különböző 
közigazgatási egységeinek osztályozására, a területi információs rendszerek egységesítésére, valamint a közös 
regionális politika célterületeinek kijelölésére (Forman 2003; Süli-Zakar 2003). 
A régió jelenleg az Európai Unióban a NUTS 2 szintnek felel meg, ahol azonban nem feltétlenül homogén 
területi egységről van szó (Doloreux-Parto 2004). Számos esetben csupán statisztikai adatszolgáltatásra alkalmas 
eszközök, közigazgatási funkcióval csak minimálisan vagy egyáltalán nem rendelkeznek. Az uniós 
fejlesztéspolitikai beavatkozások itt valósulnak meg, de nem tekinthetők közigazgatási egységeknek. Több 
régióban hiányzik a belső kohézió, nincsenek hatékonyan működőképes és szoros társadalmi-gazdasági 
kapcsolatok, melyek a regionális innovációs rendszerek mechanizmusainak alapját jelentenék. Mindezek 
megléte azért lenne fontos, mert optimális esetben a regionális szint képes megteremteni azokat a 
keretfeltételeket, amelyek az innováció stimulálásához alapvetően hozzájárulnak (Koschatzky 2001). 
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Andersson és Karlsson (2004) a regionális innovációs rendszerek működéséhez szükséges 

kritériumokat állítottak fel. A szerzőpáros Cooke-hoz és Doloreux-hoz hasonlóan az 

interakció szerepét állítja középpontba azzal a különbséggel, hogy ez az interakció 

elsősorban a klaszteresedés által érhető el, hiszen a speciális termelési struktúra 

elengedhetetlen követelmény a RIR számára. Továbbá a tudástermelés és a tudásátadás 

minimális szintjének minden esetben meg kell lennie az adott régióban, mert amennyiben ez 

hiányzik, nem beszélhetünk RIR-ről. A szerzők viszont megfeledkeznek arról, hogy 

meghatározzák ezt a minimális szintet. Ezért ennek alapján nem tudjuk eldönteni, hogy mi az 

a tudástermelés és tudásátadás kritikus tömege, ami aztán innovációs rendszert alkot. 

A 2. táblázat két különböző régióprofilt hasonlít össze. Egy régió adottságai minél 

jobban közelítenek az első profilhoz, annál kedvezőbbek a regionális innovációs rendszer 

kialakulásának a feltételei. 

 
2. táblázat: Két különböző régióprofil 

1. Profil 2. Profil 
(1) Regionális szintű pénzügyi autonómia (1) Adminisztratív decentralizáció meghatározott foka 

a pénzügyi döntésekben 
(2) Regionális szint adókivetési joga (2) Korlátozott adókivetési jog 
(3) A nemzeti tőkepiac szerepe kicsi a cégek 
finanszírozásában 

(3) Kevesebb regionális pénzügyi forrás 

(4) Regionális pénzügyi közvetítők magas száma (4) Regionális pénzügyi közvetítők alacsony száma 
(5) Regionális irányítási kontroll a pénzügyi 
közvetítők felett 

(5) Alacsony szintű regionális irányítási kontroll a 
pénzügyi közvetítők felett 

(6) Regionális információs és promóciós politika 
fejlesztése 

(6) Saját információs és promóciós politika 
fejlesztésének hiánya 

(7) Regionális kontroll a stratégiai infrastruktúrák 
felett 

(7) Nincs regionális kontroll az infrastruktúrák és azok 
menedzsmentje felett 

(8) Stratégiai infrastruktúrák kontrollja vagy osztott 
megvalósítása (állam/régió) 

(8) Infrastruktúrák és azok menedzsmentje feletti 
befolyás hiánya  

(a) Innovációs infrastruktúrák az egész régió területén 
megtalálhatók 

(a) Innovációs infrastruktúrák inkább csak a helyi és a 
fővárosi területeken találhatóak 

(b) Innovációs infrastruktúrák sűrűsége és minősége 
magasabb koncentrációt mutat a helyi és a fővárosi 
térségekben 

(b) Infrastruktúrák alacsony sűrűsége és minősége 

  
A régió általános kompetenciája 

(1) Saját oktatási és képzési rendszer (1) Állami oktatási és képzési rendszer 
(2) Szoros egyetem-régió kapcsolat (2) Gyenge egyetem-régió kapcsolat 
(3) Találhatók kutatólaboratóriumok a régióban (3) Nem találhatók kutatólaboratóriumok a régióban 
(4) Van regionális kormányzat (4) Nincs regionális kormányzat 
(5) Regionális kormányzat által lebonyolított 
közbeszerzési eljárás 

(5) Állami ipar-, technológia- és tudománypolitika, 
állami közbeszerzési eljárás 

(6) Regionális kormányzat által tervezett és 
megvalósított ipar- és technológiapolitika 

(6) Regionális ipar- és technológiapolitika hiánya 

(7) Regionális tudomány és technológiai programok (7) Regionális tudomány és technológiai programok 
hiánya 

Forrás: Cooke et al. 1997, 483 
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A régióprofilokhoz kapcsolódóan Cooke és szerzőtársai (1997) a finanszírozás fontosságára 

is felhívják a figyelmet. Egy régió innovatív forrásainak mobilizálása a regionális 

kormányzat költségvetésének függvénye. A saját költségvetés lehetőséget teremt a régió 

számára az innovációs potenciáljának megfelelő autonóm politika folytatására. Ebben az 

esetben az innovációs kapacitások bővítésére felállított stratégiák nagyobb eséllyel lesznek 

sikeresebbek, mint saját költségvetés hiányában.3 

Bár az egyes profilok a régiók hatásköreire és kompetenciáira épülnek, a táblázatban 

összefoglalt követelmények nem feltétlenül elegendők egy innovációs rendszer létrejöttéhez. 

E kritériumok csak – a fenti, Cooke által definiált öt faktorral, köztük – a szervezeti 

kapcsolatokkal, interakciókkal kiegészítve alkotnak regionális innovációs rendszert. Annak 

ellenére, hogy a mérésük igencsak bonyolult, a kapcsolatok sajátossága és minősége kiemelt 

jelentőséggel bír egy rendszer működésében. 

Egy regionális innovációs rendszerben létfontosságú a bizalomépítés, ami a szervezeti 

interakciók sikeres működésének alapfeltétele. Egy RIR-nek a kooperatív és bizalomfüggő 

karaktere adja meg az alapvető jellegét. A szervezeteken belüli és a szervezetek közötti közös 

mentalitás és kultúra, kooperációs készség, tanulásra és konszenzusra való hajlam tehát 

minden esetben fontos jellemzői egy regionális innovációs rendszernek (Koschatzky 2001). 

Véleményem szerint pedig egy régió innovációs képességéhez bizonyos fokú társadalmi 

nyitottság, azaz egy innovatív, tudásalapú társadalom megteremtése szükséges. 

Egy, a korábbiakhoz képest teljesen eltérő felfogás szerint egy regionális innovációs rendszer 

eredetisége abban rejlik, hogy egy folyamatot próbál megérteni ahelyett, hogy a regionális siker 

egyes elemeit külön-külön jellemezné. Ennél fogva Doloreux (2002, 249-251) a regionális 

innovációs rendszereket kialakító mechanizmusokat határozott meg. Ezek a rendszer olyan 

alapvető dinamikái, melyekkel a RIR hatékonysága és sikeressége magyarázható: 

 
Interaktív tanulás 

Az interaktív tanulás a RIR-ek koncepciójának középpontjában található és szorosan 

kapcsolódik az innovációhoz. Lényegében olyan folyamatot jelent, ami az innovációs 

                                                 
3 A szerzők (Cooke at al. 1997) a regionális finanszírozásnak három típusát különböztetik meg. Az elsőt 
decentralizált finanszírozásnak nevezik, mivel ez a központi kormányzat bizonyos fokú adminisztratív 
decentralizációján alapul az állami költségvetés hatékonyabb kihasználása érdekében. Ez esetben az adott 
régiónak csak alacsony fokú autonómiája van saját innovációs rendszerének befolyásolására. Ide sorolható 
számos francia és spanyol régió. Az autonóm finanszírozás esetében a regionális kormányzatok már saját 
finanszírozási politikával rendelkeznek, ezért az innováció területén is nagyobb befolyásuk van. Erre kitűnő 
példa Baszkia esete. A régióknak a harmadik esetben van a legnagyobb lehetőségük arra, hogy hatékonyan 
használják fel a pénzügyi forrásokat, hiszen adókivetési joguk is van. Ilyen hatáskörrel a németországi 
tartományok rendelkeznek. 
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folyamatokban résztvevő aktorok között tudást generál. A kis- és középvállalatok között az 

innovációs hálózatokban való részvételük és/vagy más cégekkel és szervezetekkel való 

kooperációjuk során innováció keletkezik. Az egyes aktorok a tudás diffúziója folyamán 

tanulnak, így az innováció a KKV-k interaktív tanulásának eredményeként vehető számba. 

 
Tudástermelés 

Míg a tanulás általában egy szervezett folyamat, addig a tudás létrehozása egy kevésbé 

strukturált környezetben zajlik. A megosztott tudás nagyban hozzájárul az interaktív tanulási 

képességekhez. A közös kulturális, intézményi és vállalati tevékenységek megosztása magas 

szintű bizalmat igényel a szereplők között. A társadalmi interakcióknak köszönhetően a 

tudás társadalmilag beágyazott jelleggel bír. 

 
Közelség 

Egy RIR-ben a közelségnek három tényező miatt van kiemelt jelentősége. Először is a 

területi agglomerációnak köszönhetően az inputok-outputok olyan kritikus tömege jelenik 

meg a térségben, ami elindíthatja a cégek interaktív tanulási folyamatát. Másodszor, a fizikai 

közelség csökkenti a tudás és az információk áramlásának költségeit, és növeli a 

kommunikáció sebességét. Harmadszor, a közelség szoros kapcsolatban áll a társadalmi és a 

kulturális tényezőkkel. A közös társadalmi és kulturális berendezkedés determinálni tudja az 

aktorok közötti kapcsolatokat.4 

 
Társadalmi beágyazottság 

A társadalmi beágyazottság a személyes kapcsolatok és a hálózatok szerepét veszi figyelembe. 

A beágyazódás elsősorban azokban a régiókban jelenik meg, ahol a cégeknek és 

intézményeknek jelentős koncentrációja, illetve a megosztott társadalmi és kulturális 

értékeknek magas foka figyelhető meg. Egy RIR-ben a beágyazódást általában az interaktív és 

a kollektív tanulás közötti kapcsolattal, valamint a cégek és az intézmények közötti tudásátadás 

jellegével lehet összefüggésbe hozni. A beágyazottság szempontjából alapvető fontosságú az 

aktorok meglévő, közös célja, a társadalmi konszenzus, a közös problémamegoldás, a közös 

innováció ösztönzés, valamint a szakértelem együttes megszerzése, elsajátítása. 
                                                 
4 A földrajzi közelség a regionális innovációs rendszerek kialakulásának szükséges, de nem elégséges feltétele. 
A közelség önmagában nem teremti meg magát az innovációs rendszert, hanem csupán a cégek tömörüléséhez 
biztosít megfelelő alapot. Egy regionális innovációs rendszer potenciálja ezért nem csak a földrajzi közelségtől, 
hanem egy másik faktortól, a technológiai közelségtől is függ. Míg a földrajzi közelség egy adott térbeli 
rendszer kialakulásához vezető utat mutatja, addig a technológiai közelség az egymástól való kölcsönös 
függőség irányába vezet, köszönhetően a vertikális és horizontális együttműködések során kialakult termelési 
kapcsolatoknak (Fischer 2002). A közelség e két típusa abban az esetben alakul át regionális innovációs 
rendszerré, amennyiben a folyamat intézményileg szervezett és strukturált (Kirat-Lung 1999). 
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Annak ellenére, hogy a szerző mechanizmusokként tünteti fel a fenti elemeket, égetően 

hasonlítanak a regionális innovációs rendszerek létrejöttének korábban definiált kritériumaihoz. 

A faktorok és a mechanizmusok közötti különbséget azonban így is remekül érzékelhetjük, ami 

annyit jelent, hogy nem elegendő a RIR-eket felépítő tényezőket figyelembe venni, a rendszerré 

váláshoz kizárólag csak a mechanizmusokon keresztül vezet az út. 

 

2.3.2. Az innovációs rendszerek és elemeinek meghatározása 

2.3.2.1. A regionális innovációs rendszerek definiálása 

Az előző fejezetben meghatározásra kerültek a regionális innovációs rendszerek létrejöttének 

alapkövetelményei, melyek alapján már kiváló lehetőség nyílik a regionális innovációs 

rendszerek definiálására. De vajon létezik-e egységes meghatározás, ha nem akkor melyek 

azok a közös pontok, amik a definíció alapját jelentik? 

A RIR elsősorban egy régió vállalatainak innovációs képességét ösztönző rendszereként 

definiálható. Feladata a regionális növekedési potenciál és a regionális versenyképesség 

növelése (Lim 2006). Koschatzky (2001) abból a koncepcióból indul ki, hogy a régió és a 

térbeli közelség nemcsak a vállalkozások, hanem más innovációs aktorok innovációs- és 

fejlődési folyamataiban is kiemelt szerepet játszik. A földrajzi közelségnek köszönhetően az 

ipari komplexumok, egyetemi campusok, tudományos parkok és egyéb tudás infrastruktúrák 

bázisán kialakult tudományos körzetek ún. mikro-rendszereket vagy alrendszereket képeznek 

egy régió területén belül. Alapvető kérdés az, hogy ezek a mikro- vagy alrendszerek miként 

tudnak egy regionális rendszerbe ágyazódni (Doloreux et al. 2003). 

Minden egyes innovációs rendszernek sajátos belső logikája van (Zeller 2001). Egy 

regionális innovációs rendszer munkamegosztáson alapuló innovációs folyamatokra épül, 

ahol a régión belüli innovációs szereplők térbeli közelsége és együttműködése teremti meg a 

rendszer alapvető lényegét (Fritsch 2001). A RIR-ek koncepciója ezért az egyes aktorok 

vizsgálata helyett a rendszerszerű megközelítést hangsúlyozza. A modell nem az egymástól 

független tevékenységek szerepére, mindinkább a régión belüli hálózatokra és 

kapcsolatokra fókuszál (Lim 2006). Fritsch (2001) az együttműködési magatartás és a RIR 

teljesítőképessége között szoros kapcsolatot feltételez, miszerint az intraregionális 

együttműködések nagy száma jelzi a regionális innovációs rendszer relatíve jó 

működőképességét. A vállalatok innovatív tevékenységének térbeli közelsége új tudás 

keletkezését eredményezi, ami elsősorban nem a dokumentált tudást, hanem az ún. tacit 
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tudást jelenti. Ez a tacit tudás kizárólag a vállalatok és a kutatóintézetek közötti lokális szintű 

összefonódások segítségével továbbítható (Diez 2001). 

Az Európai Bizottság megfogalmazásában a regionális innovációs rendszer mindazon 

aktorokat és javakat magában foglalja, melyek tényleges interakcióban állnak egymással 

annak érdekében, hogy ösztönözzék az innovációt a régióban. Egy ilyen rendszernek segíteni 

kell (EC 2006): 

- a rendelkezésre álló infrastruktúra, valamint a tudás és a szakértelem forrásainak 

azonosítását, 

- a finanszírozással, tapasztalatcserével, tudáshasznosítással kapcsolatos szolgáltatások 

hozzáférésének biztosítását, valamint 

- a kompetenciák eredményes transzferjét, és a különböző regionális fejlesztési aktorok 

közötti kooperációt. 

 
Az eredményes működés érdekében a rendszernek az infrastruktúra és a szaktudás egy 

kritikus tömegén kell alapulnia. 

A RIR-ek koncepciója alapján, a rendszer a következő tulajdonságokkal jellemezhető 

(Koschatzky 2003, 278-279): 

- cégek, egyetemek, kutatóintézetek, közvetítők, pénzügyi intézmények és egyéb 

ügynökségek megléte, valamit a közöttük meglévő szoros hálózati kapcsolat; 

- a helyi tőkepiac megléte; 

- a helyi kormányzati szereplők kiadási hatáskörének egy bizonyos fokú autonómiája; 

- a klasszikus értelemben vett infrastruktúra folyamatos bővítése; 

- egy innovatív atmoszféra megléte, valamint a vállalatok és az egész lakosság 

tudásorientáltsága. 

 

Másik oldalról a RIR olyan helyi állami, vagy részben állami szervezetekből áll, melyek a 

vállalati szintű innovációt segítik elő (Lorenzen-Foss 2003). Így sok esetben a kormányzat tölt 

be katalizátor szerepet azzal, hogy támogatja a helyi K+F szervezetek partnerszervezeteikkel 

történő szorosabb hálózati kapcsolatok és együttműködések kialakítását (Wong-Singh 2008). 

Howells (1999) szerint a regionális kormányzati struktúrák, a regionális ipari specializáció 

hosszú távú evolúciója, valamint az ipari infrastruktúrák és innovatív teljesítmények azok a 

legfontosabb tényezők, melyek egy regionális innovációs rendszert jellemeznek. 

A fenti meghatározások ugyan részletesen leírják a RIR-ek alapvető vonásait, de az 

egyes jellemzők között nem teremtenek összhangot, nem rendszerezik azokat. Doloreux 
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(2002, 247-248) a regionális innovációs rendszer négy alapvető elemét különíti el úgy, hogy 

az eddig definiált elemeket és feladataikat egy jól megfogható rendszerbe foglalja: 

1. Cégek: olyan gazdasági szereplők, melyek azáltal töltenek be fontos szerepet az innovációs 

rendszerben, hogy a tudás létrehozásáért és diffúziójáért felelnek. Azáltal hogy 

interakcióba lépnek más cégekkel és intézményekkel úgynevezett tanuló szervezeteknek is 

tekinthetők. Itt meg kell jegyeznem, hogy ebből a szempontból nem értek egyet Doloreux-

val, véleményem szerint egy RIR-ben nem elsősorban a vállalatok felelnek a tudás 

létrehozásáért és diffúziójáért, e feladatok ellátása bizonyos intézmények feladata. 

2. Intézmények: az előző pontban említetteknek megfelelően az intézmények (pl. 

egyetemek, kormányzatok és egyéb intézmények) a RIR lényeges elemei, hiszen ezek 

felelnek a tudás és a technológiák létrehozásáért, kifejlesztéséért, transzferálásáért és 

hasznosításáért is. Az intézmények egy olyan környezetet alakítanak ki, ami serkenti az 

innovációt és biztosítja az interakciók megvalósításához szükséges normatív struktúrát. 

Az innovációt befolyásoló struktúrák lehetnek formálisak és informálisak is, például 

normák, szabályok és törvények. A RIR intézményi elemeinek nagy részét a nemzeti 

rendszer alakítja ki. Doloreux az intézmények közé sorolja az ipari K+F szervezeteket is, 

de úgy gondolom, hogy ezek tipikusan az első csoportba tartozó aktorok. 

3. Tudás infrastruktúra: az innovációt segítő fizikai és szervezeti infrastruktúrát testesíti 

meg. Számos formája létezik: 

- Innovatív támogató struktúrák: egy részük a technológia diffúzióját támogatja (pl. 

tudományos és technológiai parkok), más részük pedig a regionális szintű új és 

jövedelmező ipari tevékenységeket segíti elő (pl. technológiai inkubátorok). 

- Állami technológiatranszfer és innováció tanácsadó ügynökségek: feladatuk a tudás-

alapú vállalatok műszaki támogatása és információkkal való ellátása. 

- K+F intézmények: elsősorban egyetemek, kutatóintézetek és állami laboratóriumok 

tartoznak ide. A tudományos és technológiai tudás termelésében és koordinálásában, 

valamint az oktatásban és a kutatás-fejlesztésben vesznek részt. 

- A tudás infrastruktúrának azonban nem csak egyetlen optimális kombinációja létezik, 

mivel a tudásáramlással kapcsolatosan számos különböző akció eredményes lehet. 

Első olvasatra a második és a harmadik pont elemei között nehéz különbséget tennünk, 

azonban míg az intézmények kifejezetten a tudás és technológiák létrehozásáért felelnek, 

addig a tudás infrastruktúra elemei az intézmények háttértámogatóit jelentik. 

4. Innováció-orientált regionális politika: az innovációs politikák a cégek, az intézmények 

és a tudás infrastruktúrák közötti interakciókat hivatottak javítani. Céljuk a régiók 
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endogén potenciáljának növelése. Az innovációs politikák azáltal növelik az egész 

regionális gazdaság innovációs teljesítményét, hogy a szabályozási és végrehajtási 

politika számára fogalmaznak meg intézményi keretrendszert. 

 
Doloreux-val párhuzamosan Cooke (2006) is a maga összefüggéseiben látja a rendszert. 

Gondolataiban a regionális innovációs rendszer nem más, mint egy hasznos keretrendszer arra, 

hogy a cégek innovációs folyamatainak erősítése által, fokozza a regionális gazdaság 

teljesítményét. A rendszer az azt alkotó, a tudás áramlásában meghatározó szerepet játszó és 

tudás generálására képes intézményekből épül fel. Ezen intézmények megbízhatóságára épülve 

pedig egy kölcsönös bizalomi rendszer alakul ki a régió gazdasági-intézményi szereplői között. 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a regionális innovációs rendszer nem más, mint különböző 

szervezetek és intézmények regionális szinten való összekapcsolása annak érdekében, hogy egy 

innovációt ösztönző miliőt hozzon létre (Zabala-Iturriagagoitia et al. 2007). 

Részletesebb megvizsgálva, Cooke (2004, 2006) a RIR-t azon tudást generáló és 

hasznosító alrendszerek interakciójaként definiálja, melyek új tudás megszerzése céljából a 

globális, a nemzeti és más regionális rendszerekhez kapcsolódnak. A cégek és az innovációs 

szervezetek között kialakuló regionális innovációs interakció fontos szerepet játszik a 

regionális innovációs potenciál előmozdításában. Az innovációs rendszer nagymértékben 

befolyásolja az adott régió munkaerőpiacát, hiszen a rendszer feladata a régió 

humánerőforrás generáló képességének kialakítása is. Mivel az innovatív cégek sikeres 

működéséhez, növekedéséhez, esetleges újak alapításához elengedhetetlen feltétel, hogy 

generálja, vonzza és megőrizze a magasan képzett munkaerőt, a felsőoktatási intézmények 

képzési, kutatási képessége, a vállalkozók, a tőkések, de még a művészi kultúra jelenléte is 

egy régió növekedésének meghatározó kelléke. A regionális innovációs rendszer sematikus 

vázát Cooke a következő ábra segítségével illusztrálja (8. ábra). 

A szerző szerint a regionális innovációs rendszert kitűnően tükrözi az adott régió 

társadalmi-gazdasági és kulturális berendezkedése, maga a rendszer pedig két fő részből, ún. 

alrendszerekből áll. Az egyik a tudást generáló és diffúziós alrendszer, ami tulajdonképpen 

az innovációs intézményrendszernek felel meg. Elemei közé tartoznak a 

technológiaközvetítő, másképpen tudástranszfer szervezetek. Feladatuk az innováció egy 

másik szintjén (globális vagy nemzeti), vagy egy másik regionális rendszerben felhalmozott 

technológiai ismeretek és tudás az adott régióban való megjelenítése, illetve hatékony 

felhasználásának elősegítése. Szintén ezen alrendszer részei a munkaerő-közvetítő 

szervezetek, melyek célja a kereslet és a kínálat egymásra találásának biztosítása, azaz a 
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speciális szaktudást igénylő cégek munkaerő keresletének és az adott régióban meglévő 

munkaerő kínálatnak az összehangolása. 

 
8. ábra: A regionális innovációs rendszer sematikus ábrája 

 
Forrás: Cooke 2006, 6 

 
A rendszerből természetesen kihagyhatatlanok a felsőoktatási és képző intézmények, melyek 

az aktuális keresletnek megfelelően végzenek speciális képzéseket. Az adott területi egységben 

megjelenő tudás előállításának fontos intézményei a kutatóintézetek is. A regionális innovációs 

rendszer másik része a tudást alkalmazó és hasznosító alrendszer, tehát a technológiák, a tudás 

felhasználása ezen a szinten történik. Ide nemcsak az adott régió vállalatai tartoznak, hanem 

azok kapcsolati rendszere is, kezdve a vevőkkel és a szállítókkal, az együttműködő partnereken 

át a versenytársakig. A fent megnevezett két alrendszer között – a tudás, forrás és emberi-tőke 

áramlással – folyamatos interakció zajlik. Az innovációk pedig az aktorok közötti társadalmi 

interakciók eredményeképpen jönnek létre (Koschatzky 2001). 

A fenti koncepciót Heidenreich (2004, 363) is megerősíti, miszerint széles értelemben a 

regionális innovációs rendszerek „olyan egymással kölcsönhatásban lévő tudásgeneráló és 

tudáshasznosító alrendszerekből állnak, amelyek új tudás megszerzése céljából a globális, a 

nemzeti és más regionális rendszerekhez kapcsolódnak”. Az innovációs folyamatok szereplői 

nemcsak a tudásgeneráló és diffúziós alrendszer, hanem a tudást alkalmazó alrendszer 

kulcselemei is. A regionális innovációs rendszerek megközelítése szerint a különböző támogató 

intézmények és a politikai döntések regionális szinten segíthetik a tudást és az innovációt. A 

koncepció hangsúlyozza, hogy a regionális kormányzatok képesek a helyi tudás és innovációs 
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folyamatok befolyásolására, méghozzá a K+F infrastruktúra és az oktatási infrastruktúra 

biztosításával, az egyetemi spin-off-ok támogatásával, az emberi és a társadalmi tőke 

erősítésével. Az egyetemek, mint a Triple Helix modell főszereplői, az oktatási és a kutatási 

feladatok mellett vállalkozói tevékenységet is ellátnak. A Triple Helix megközelítés szerint az 

egyetemek a kutatási tevékenységek eredményeit a technológia transzfer számos formája 

segítségével továbbítják a gazdaság felé (Cooke et al. 2007). A regionális innovációs rendszer 

részletes felépítését és más rendszerekkel, szervezetekkel való kapcsolatát a 9. ábra mutatja. 

 
9. ábra: A regionális innovációs rendszer 

 
Forrás: Cooke et al. 2007, 55 

 
Más megközelítésben a RIR vállalatok specializált klaszterének tekinthető, melyet a 

beszállítók fejlett infrastruktúrái, illetve a regionális tudás-, és technológiatranszfer 

szervezetek támogatnak. Szolgáltatásaik a regionális ipar speciális szükségleteinek 

megfelelően vannak átalakítva (Asheim-Isaksen 1997; Isaksen 2003; Pilon-DeBresson 

2003). Ha egy régióban jelen lévő nagyszámú cég specializált regionális rendszert alkot, 

akkor az adott régió az ország többi régiójához képest nagy eséllyel válik különbözővé, 

méghozzá több meghatározó területen is (Malecki-Oinas 1999). E megközelítésnek 

köszönhetően a világ számos részén, mint például az Egyesült Államokban és Japánban, a 

klaszter kifejezés sokkal népszerűbb a RIR-nél (Lim 2006). 

Asheim és Isaksen (2002) a regionális innovációs rendszert azon regionális klaszterként 

definiálja, amit az azt körülvevő szervezetek támogatnak. A szerzőpáros a regionális 
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innovációs rendszernek két fő tényezőjét hangsúlyozza, a regionális klasztermagban működő 

cégeket és az intézményi infrastruktúrát. 

A 10. ábra egy komplett regionális innovációs rendszert szemléltet. Az innovációs 

rendszer magját a regionális klaszter vállalatai jelentik, melyek közvetlen környezetében a 

támogató és kiegészítő cégek működnek. Az intézmények a kooperáció, a tudás spilloverek és 

a tudástranszfer elősegítőiként vannak jelen. A tudás- és technológia infrastruktúrái úgymint a 

pénzügyi források külső burokként veszik körül a cégeket. Az ábra a vállalati környezet 

fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen az intézmények, az infrastruktúra és egyéb 

ösztönzők együttesen kulcsszerepet játszanak a regionális innovációs rendszer működésében. 

 
10. ábra: Egy teljes regionális innovációs rendszer komponensei 

 
Forrás: Eriksson 2000 alapján Andersson-Karlsson 2004, 12 

 
A regionális innovációs rendszernek tehát nincs mindenki által elfogadott definíciója, minden 

egyes szakembernek saját elképzelései vannak a rendszer funkcióival és működésével 

kapcsolatban. Ekkor nem tehetünk mást, minthogy kiragadjuk azokat a közös jellemzőket, 

amik a legtöbb koncepcióban szerepelnek, és felállítjuk a saját értékrendünknek megfelelő 

egységes elméleti keretrendszert (lásd: 2.3.5.1 alfejezet.). Ez esetben hangsúlyozottan csak 

keretrendszerről van szó, hiszen e fejezetben felsorakoztatott szakirodalomból egyértelműen 

kitűnik, hogy mindenki által elfogadott, közös elmélet nem létezik. 
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2.3.2.2. A regionális innovációs rendszerek elemei 

Egy regionális innovációs rendszer megismeréséhez nem elegendő számba venni annak 

fogalmi definícióit, feltétlenül szükséges a RIR-eket felépítő elemek és köztük lévő 

kapcsolatok meghatározása is. 

Egy regionális innovációs rendszerben különféle szervezetek működnek. Ezek a 

szervezetek kölcsönös interakcióban vannak egymással, de több szálon kapcsolódnak más 

innovációs rendszerekhez is. Az innovációs rendszer elemei közötti kapcsolatok lehetnek 

szorosak és gyengék, rendszeresek és nem rendszeresek, intenzívek és kevésbé intenzívek, 

hierarchikusak és heterarchikusak, többirányúak és egyirányúak is (Koschatzky 2001). Az 

aktorok közötti interakciók optimális esetben visszacsatolásos alapon működő társadalmi 

folyamatnak tekinthetők (Braczyk et al. 2004). 

Úgy vélem, a regionális innovációs rendszerek elemeiről Cooke-nál (2006) kaphatjuk a 

legátfogóbb képet. Meglátása szerint az innovációs rendszernek minden esetben két oldala van: 

egy keresleti és egy kínálati. A keresleti oldalon helyezkednek el az olyan cégek, termelő 

rendszerek, szervezetek, amelyek a kínálati oldal tudományos és technológiai outputját 

használják fel. A két oldal közötti szakadékot áthidalva az innovációt támogató szervezetek 

széles skáláját találjuk, melyek fontos szerepet játszanak a technológiai ötletek, megoldások és 

tudás beszerzésében, valamint diffúziójában. Ezek közé sorolhatók többek között a technológiai 

központok, üzleti innovációs központok, a felsőoktatás területén működő szervezetek, valamint 

az innováció finanszírozását szolgáló intézmények, például a kockázati tőke társaságok. 

A RIR egyik legfontosabb faktorának az a regionális innovációs potenciál (Doloreux-Parto 

2004) mondható, melynek elemei egy igencsak összetett rendszert alkotnak (11. ábra). „Az 

innovációs rendszerek felfogása szerint mindazon területi szereplőket és tényezőket az innovációs 

potenciál részének tekinthetjük, amelyek meghatározzák, támogatják vagy akár gátolják az 

innovációk létrejöttét és terjedését” (Dőry 2005, 86). Ebből kifolyólag a RIR nem csak a kínálati 

oldalon szereplő egyetemeket, kutatóintézeteket és innovatív vállalatokat, valamint a köztük 

formálódó kapcsolati rendszert foglalja magában, hanem az innovációs szolgáltatásokat nyújtó 

intézmények (pl. technológia-transzfer, tanácsadó szervezetek), az innovációt támogató 

regionális környezet, valamint a különféle (regionális, gazdaság- és területfejlesztési) politikák is 

ide tartoznak. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a RIR a regionális innovációs potenciál 

hasznosításának egyfajta katalizátoraként működhet (Tödtling 1999). 
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11. ábra: A regionális innovációs rendszer meghatározó tényezői 

 
Forrás: Dőry-Rechnitzer 2000, 31 

 
Közelebbről szemügyre véve, a RIR alkotóelemeit hat fő csoportra lehet osztani. A 

technológiai kínálat elemei – köztük az egyetemek, kutatóintézetek – (1.) és az innovációs 

szolgáltatások (2.) az innovációs rendszer nem gazdasági jellegű komponensei. A tovább- és 

átképzési intézményrendszer minősége alapjában véve határozza meg a RIR eredményességét, 

de a pénzügyi rendszer szerepe is vitathatatlan, hiszen korábban is láthattuk, hogy annak óriási 

szerepe van az innováció finanszírozásában. Már korábban láthattuk (Gregersen-Johnson 

1997; Lundvall 1992), hogy a rendszer működéséhez nem elegendő a vállalatok puszta 

megléte, a közöttük lévő kapcsolatok és interakciók (3.) teremtik meg a rendszer 

mechanizmusának alapjait. A vállalkozások hasznosítják a tudástermelők (pl. K+F 

szervezetek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények) kutatási eredményeit. A tudástermelő 

intézmények működése azonban csak akkor hatékony, ha az innovatív vállalkozások által 

támasztott keresletet képesek kielégíteni. A vállalkozások K+F tevékenysége (4.) tovább 

erősíti az innováció kínálati oldalát. Míg a regionális környezet (5.) a térség innovációs 

képességének hátterét biztosítja, addig a nemzeti, nemzetközi és regionális politikák (6.) a RIR 

szervezeti keretrendszerét formálják. A regionális politikáknak a régió adottságaihoz és 

lehetőségeihez mérten minden esetben testreszabottnak kell lenniük. 

 
Láthattuk, hogy a Cooke féle (2006) két oldal, de főleg a Dőry-Rechnitzer féle (2000) 

tényezők meglehetősen tág szereplői kört definiálnak, az innovációs rendszer elemeit nem 
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szűkítik le. Ennek az az oka, hogy minden olyan elemet a rendszer részének tekintenek, ami 

közvetve vagy közvetlenül, de az innováció megvalósulásával kapcsolatba hozható. 

Azonban annak érdekében, hogy az empirikus elemzéseket hatékonyan tudjuk elvégezni, egy 

megfogható és kezelhető szereplői kört kell definiálni. A későbbiekben tehát mindenképpen 

szűrni kell az elemeket, illetve különféle szereplői csoportok kialakításával egyszerűsíteni 

kell az itt megismert tényezőket. 

 

2.3.3. A regionális innovációs rendszer határai 

 
Jelen fejezet a regionális innovációs rendszerek határaival foglalkozik. Mint tudjuk, a 

dolgozat elméleti részének egyik fő hivatása a RIR-ekről egy egységes kép keresése. Bár 

egységes RIR definíció nem létezik, úgy gondolom, az innovációs rendszerek 

alapkoncepcióját meglehetősen finomíthatja a rendszer határainak megismerése. 

A korábbi fejezetekben láthattuk, hogy az innovációs rendszerek koncepciója az 

innováció interaktivitásán alapul. Mivel a vállalatok elszigetelten nem tudnak innoválni, 

ezért a regionális innovációs rendszer nemcsak cégek és innovációs intézmények halmazát 

jelenti, hanem megtestesíti azok egymással és környezetükkel való interakciójuk módját is 

(Doloreux 2002). Ezért egy innovációs rendszert tulajdonképpen olyan egységként kell 

kezelni, ahol az innovációs folyamat releváns szereplői interakcióba lépnek egymással. Az 

innovációs rendszereket legkönnyebben regionális szinten lehet megfigyelni, mivel a 

lehatárolás csökkentheti az egyes szereplők közötti interakciók gyakoriságát. A regionális 

gazdasági miliő és a földrajzi távolság a cégek innovációs képességére pozitívan hat. 

Empirikus vizsgálatok igazolták, hogy az információk terjedése nagymértékben függ a 

földrajzi távolságtól, mivel az innovációk diffúziója a személyes, szemtől-szemben 

kontaktusok során keletkezett információkon alapul. Ezek alapján az információ átadójától 

való távolság növelésével csökken az információ megszerzésének valószínűsége a 

potenciális alkalmazó számára (Hägerstrand 1967; Rechnitzer 1993). 

A régió a rendszernek azon szintje, ahol az interaktív tanulási folyamat, valamint az állami 

és magán szereplők közötti együttműködés a legjobban elősegíthető. A regionális hajtóerők a 

nemzeti erőkhöz képest fizikailag és szociális értelemben is jóval közelebb vannak a 

kapcsolódó cégekhez és szervezetekhez, közvetlenebbül hatva ezzel a szereplők 

együttműködési magatartására (Fromhold-Eisebith 2007). Ez mind igaz is, azonban a szerzők 
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elfeledkeznek arról, hogy a regionális szint csak akkor válhat az innováció ösztönzés hatékony 

eszközévé, ha az adott országban léteznek erős, megfelelő kompetenciákkal rendelkező régiók. 

A régió definíciójának rendszerszerű megközelítése szemszögéből, az ún. funkcionális 

régió – mely típus a csomóponti régiónak5 feleltethető meg – a gazdasági interakciók magas 

intenzitásával jellemezhető. E régió csomópontokból áll, melyeket gazdasági- és 

infrastrukturális hálózatok kapcsolnak össze. A központ és a vonzáskörzete között erőteljes 

gazdasági interdependencia észlelhető (Lengyel-Rechnitzer 2004). Ahogy a 12. ábra is 

mutatja, a funkcionális régiók határait a gazdasági interakciók gyakorisága és intenzitása 

határozza meg (Andersson-Karlsson 2004). 

 
12. ábra: A funkcionális régiók határai 

 
Forrás: Andersson-Karlsson 2004, 7 

 
Igazolható az is, hogy az innovációk elsősorban az interakciókban gazdag központokban, 

azaz a centrum funkciókkal rendelkező településeken jelennek meg elsőként, majd terjednek 

tova a kevesebb számú interakciókkal jellemezhető, funkciókban szerényebb egységekbe 

(Rechnitzer 1993). E szomszédsági hatásokra épülő folyamathoz azonban a már korábban 

megismert földrajzi közelségre és személyes kontaktusokra van szükség. 

A 12. ábrán az is jól látszik, hogy a régióközpontoktól távolodva egyre kisebb az 

interakciók gyakorisága. Közeledve a régiók határaihoz azzal a jelenséggel szembesülünk, 

hogy nemcsak az interakciók száma egyre alacsonyabb, hanem a régióközpontoknak sem 

érvényesül megfelelően a hatása. Távol a centrumoktól, ezek a térségek csak akkor lennének 

képesek fejlődni, amennyiben a központok kisugárzása erősödne. Viszont ezzel 

párhuzamosan a csomópontok még jobban kiemelkednének a környezetükből. Mindez azt 

                                                 
5 Csomóponti régió: a tér mint erőtér fogalmával azonosítható. A gazdasági tevékenységek tényleges térbeli 
elhelyezkedését, valamint a gazdasági szereplők közötti interakciókat veszi figyelembe. Tipikus jellemzője, 
hogy a régión belüli kapcsolatok, interakciók jelentős része egy térbeli csomópont, avagy pólus (legtöbbször 
nagyváros) és vonzáskörzete között észlelhetőek. A csomóponti régió egy olyan erőközpontnak felel meg, ami a 
regionális innovációs rendszereket is áthatja (Benko 1999; Lengyel-Rechnitzer 2004). 
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jelenti, hogy a fenti ábrán látható központok közötti szakadék mélységét csak csökkenteni 

lehet, a szakadékot magát betemetni nem. 

Az egyre inkább globalizálódó gazdasági környezetben az innováció eredményes 

megvalósítása sok esetben nagymértékben függ a nemzetközi információcserétől és a 

nemzetközi együttműködésektől is (Fromhold-Eisebith 2007). A gazdasági integráció és a 

globalizáció folyamata hatására a regionális rendszerek kiterjesztik saját határaikat. A 

regionális innovációs rendszerek a különféle kapcsolataik révén csatlakoznak és ágyazódnak 

be a külvilágba (Doloreux et al. 2004). A regionális innovációs rendszerek irodalma azonban 

legtöbbször figyelmen kívül hagyja, hogy az egyes innovációs rendszerek határai hogyan 

járhatóak át, azaz a vállalatok milyen módon kapcsolódnak egymáshoz a különböző 

innovációs rendszereken keresztül (Doloreux et al. 2003). 

Mint ahogy azt Chaminade-Edquist szerzőpáros (2006) megfogalmazta, egy rendszerrel 

szemben való alapvető követelmény, annak határainak ismerete. Véleményem szerint 

amennyiben az innovációs aktorok interregionális és nemzetközi kapcsolatrendszerét figyelembe 

vesszük, azt kell mondanunk, hogy a regionális innovációs rendszernek nem tudjuk pontosan 

definiálni a határait. Ennek elsődleges oka a funkcionális régiók közötti átfedésekben keresendő. 

 

2.3.4. Az innovációs rendszerek csoportosítása és kapcsolata más 

rendszerekkel 

2.3.4.1. A regionális innovációs rendszerek csoportosítása 

Egy regionális innovációs rendszer működésének helyes értékelése érdekében feltétlenül 

szükséges a vizsgálatba bevont területi egység legfőbb jellegzetességeinek feltárása, annak 

tipizálása. Ehhez kitűnő segítséget nyújtanak a szakirodalomban rendelkezésre álló olyan 

csoportosítások, melyek a regionális innovációs rendszerek különféle típusait különböztetik 

meg egymástól. A szóban forgó csoportosításoktól természetes elvárás, hogy még jobban 

pontosítsák az innovációs rendszerek meghatározását, számbavételükkel pedig közelebb 

kerüljünk a – definíciókban nem talált – egységes RIR elmélethez. 

 

A regionális innovációs rendszerek típusai 

A regionális innovációs rendszerek típusainak azonosításához először is meg kell határozni a 

tudástermelés módját, a megtermelt tudás jellegét, az interakciók szervezésének módját és a 
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rendszer határvonalait (Andersson-Karlsson 2004). Ennél fogva a regionális innovációs 

rendszereknek három fő típusát lehet megkülönböztetni (3. táblázat) (Andersson-Karlsson 

2004, 13-14; Asheim 1998, 2007; Asheim-Isaksen 2002; Cooke 1998): 

1. Területileg beágyazott regionális innovációs hálózatok: a RIR-ek e típusa esetében a 

cégek innovációs tevékenységének fő ösztönzője a földrajzi közelségnek köszönhetően 

kialakult kapcsolatrendszer. A vállalatok magas fokú bizalmat támasztanak a helyi 

szinten kifejlesztett tudás iránt. Ebben az innovációs rendszerben a tudástermelő 

szereplők hiánya miatt a radikális innovációk megvalósításának valószínűsége 

meglehetősen alacsony. Hiányoznak a tudásszervezetekkel kialakított kooperációk is, 

melynek következtében a cégek az új technológiák és az új tudás követői csupán. Az 

innovációs rendszer aktorainak ezért a régión belüli együttműködések mellett fontos 

lenne külső kapcsolatokat kialakítani. 

 
3. táblázat: A regionális innovációs rendszer három típusának főbb jellemzői 

A RIR fő típusai 
A tudásszervezetek 

elhelyezkedése 
Tudásáramlás 

A kooperáció 
legfontosabb ösztönzői 

Területileg beágyazott 
regionális innovációs 
hálózatok 

Helyben, néhány releváns 
tudásszervezet 

Interaktív 
Földrajzi, társadalmi és 

kulturális közelség 

Regionálisan hálózatosodott 
innovációs rendszerek 

Helyben, a tudást 
szolgáltató szereplők ill. a 
velük való együttműködés 

megerősítése 

Interaktív 
Rendszerszerűen tervezett 

hálózatosodás 

Regionalizált nemzeti 
innovációs rendszerek 

Főleg a régión kívül Lineáris 
Egyének ugyanazon 

képzettséggel és közös 
tapasztalattal 

Forrás: Asheim-Isaksen 2002 alapján Andersson-Karlsson 2004, 13 
 
2. Regionálisan hálózatosodott innovációs rendszerek: ez a rendszer az előző típus kibővített 

változatának tekinthető, hiszen az alapsajátosságai megegyeznek a területileg beágyazott 

hálózatéval. Ebben az esetben azonban az erősebb regionális infrastruktúrának 

köszönhetően a hálózatosodás folyamata jobban meg van tervezve, így sokkal inkább 

rendszerszerűbb jellegű. A regionális infrastruktúra elemei közé többek között a cégek 

innovatív tevékenységében résztvevő helyi szervezetek, K+F és szakképző intézmények 

tartoznak. Ez az innovációs rendszer tulajdonképpen olyan regionális klaszterként is 

definiálható, aminek a működését egy helyi támogató intézményi infrastruktúra segíti. 

3. Regionalizált nemzeti innovációs rendszerek: ez a rendszer az előző két típustól számos 

szempontból különbözik. A cégek innovációs tevékenységébe és a regionális iparba külső 

szereplők is bevonásra kerülnek. Az intézményi infrastruktúra részben a nemzeti vagy 

éppen a nemzetközi innovációs rendszerekbe van integrálva, ezért e típus közel áll az ún. 
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„mikro-nemzeti rendszer” fogalmához. A szereplők közötti kooperáció abban az esetben 

ösztönözhető, ha egységes oktatás keretében a szakemberek ugyanazt a formális tudást 

sajátítják el. A tudásszervezetek és a cégek közötti interakcióra jellemző, hogy a gazdasági 

szféra szereplői nem kapcsolódnak be és nem vesznek részt a kutatómunkákban, a 

kapcsolat elsődlegesen kihelyezett, megbízásos kutatói munkákra épül. 

 
Braczyk és szerzőtársai (2004, 4) a regionális innovációs rendszerek két további típusát 

különítik el. Az intézményi regionális innovációs rendszer (IRIR) (1.) elsősorban olyan 

általános tudásgeneráló és tudáshasznosító intézményekre épül, mint például állami 

laboratóriumok, egyetemek, technológiatranszfer szervezetek és inkubátorok. Az IRIR-re 

kitűnő példa Wales, ahol majdnem minden innovációt elősegítő aktor állami. Ezzel szemben 

a vállalkozói regionális innovációs rendszer (VRIR) (2.) nem rendelkezik az IRIR-hez 

hasonló hosszú távú, stabil szervezeti támogatással. A VRIR-rel szemben megfogalmazott 

kritika többek között az is, hogy a rendszer főszereplői nem a kutatók és a kormányzatok, 

hanem a kockázati tőkések, vállalkozók. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a vállalkozói 

rendszerben az aktorokat a magasabb szintű erkölcsi vagy demokratikus eszményképek 

helyett mindinkább a profit vezérli. A rendszerek közötti különbség jelzi, hogy a jövőben a 

tudásalapú gazdaság előtérbe helyezésére van szükség. 

Az IRIR és a VRIR nagyon szélsőséges és speciális esetnek bizonyulnak, csak kevés helyen 

fordulnak elő. Éppen ezért e dolgozat keretei között részletesebb vizsgálatukra nincs lehetőség. 

 

Az innovációs rendszerek két dimenziója 

A regionális innovációs rendszerek típusinak egymástól való lehatárolására több okból is 

szükség van. Egyrészt a rendszerek különböző szintjei közötti analógiák világossá válásával 

fontosabb kapcsolódási pontok feltárására nyílik lehetőség, másrészt a már jól kitaposott utak 

kitűnő példát mutathatnak a regionális innovációs politikák kialakításához. Az innovációs 

rendszerek mérésére és azonosítására az alábbi két dimenzió a legalkalmasabb (Braczyk et 

al. 2004; Cooke 2006; Dőry 2005; Koschatzky 2001): 

A korábban megismert regionális innovációs rendszer típusai (3. táblázat) az irányítási, 

kormányzati dimenziónak feleltethetők meg, mely közösségi politikán, intézményeken túl a 

tudásinfrastruktúrát is magában foglalja. Ezt a dimenziót a vállalati szintű innovációt 

támogató puha („soft”) infrastruktúrának is szokták nevezni. 
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A második az üzleti-innovációs dimenzió. Ennek értelmében nagyon fontos számba venni a 

vállalkozások egymáshoz és környezetükhöz, azaz a vevőkhöz, a beszállítókhoz, valamint 

kooperációs partnereikhez és versenytársakhoz fűződő kapcsolataikat. De nem 

elhanyagolható a különböző piacokra termelő cégek K+F tevékenységének és 

együttműködési hajlandóságának vizsgálata sem. 

Az irányítási és az üzleti-innovációs dimenzió alapján a regionális innovációs 

rendszereknek három-három típusát különböztethetjük meg. Vizsgáljuk meg először is az 

irányítás dimenziót, ahol a RIR-nek a következő fajtái határolhatók le: 

1. Alulról építkező: az innovációs rendszer létrehozása és megszervezése helyileg, lokálisan 

történik, a rendszer tehát helyi kezdeményezések által hajtott. Működésében ezért a helyi 

fejlesztési ügynökségek és a lokális intézményi szereplők játszanak domináns szerepet. E 

modellben az erős kommunikációs kapcsolatok jellemzően a helyi szinthez köthetők, de a 

nemzeti és a globális rendszerhez is kapcsolódnak. A pénzügyi támogatás és a kutatási 

kompetenciák szintén lokálisak. A finanszírozás családi, közösségi szintről és helyi 

hitelügynökségektől is származhat, de a pénzügyi források mindenképpen lokális eredetűek. 

A K+F tevékenység típusa alkalmazott kutatás és gyakorlatorientált inkább mintsem 

tudományos. A koordináció szintje nagyon alacsony, minimális szupra-lokális (helyi szint 

feletti) vagy nemzeti, továbbá nem formális szervezeteken, hanem inkább a társadalmi tőkén 

alapul. Az ipari specializáció alacsony szintű, azonban régiónként eltérő lehet.  Számos régió 

egyedi klaszterekkel rendelkezik. Kitűnő mintapélda erre Olaszország, ahol Tuscany vagy 

Marche régiója legalább 10 egyedi klasztert tudhat magáénak. Tuscany régió alulról 

építkező, rugalmas hálózatai a kisvállalkozásokra épülnek. A tartomány innovációs 

infrastruktúrája, regionális innovációs politika hiányában, helyi kezdeményezések 

segítségével és helyi pénzügyi forrásokra támaszkodva jött létre. 

2. Hálózati: a regionális innovációs rendszer szerveződése ez esetben nemcsak helyi és 

regionális, hanem nemzeti és nemzetközi szintű is. Az alulról építkező rendszerrel 

összevetésben az innováció finanszírozása nem csupán helyi, hanem központi eredetű 

forrásokból is történik, ami gyakran a bankok, a kormányzat által irányított ügynökségek 

és cégek egyezménye által vezérelt. A K+F jellege lehet mind alkalmazott mind 

alapkutatás. A kutatási tevékenységek a kis- és a nagyvállalatok igényeihez is hozzá 

vannak igazítva. A hálózati regionális innovációs rendszerben a tudományos inputok 

érkezhetnek úgy az egyetemektől, mint az ipari kutatóintézetektől. A koordináció szintje 

viszonylag magas, melyben a tudásdisszeminációval foglalkozó szemináriumok, 

workshopok és kapcsolt hálózatok szerepe megkérdőjelezhetetlen. A gazdasági 
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tevékenységek specializációja rugalmasabb, mint az alulról építkező esetében. Ez a 

rendszer alapvetően a hálózatosodás egy olyan modellje, ahol az innovációs szereplők 

közötti kölcsönhatások és erőviszonyok szimmetrikusak. A Németország déli részén 

fekvő Baden-Württemberg tartományban a helyi spontán kezdeményezések találkoztak a 

központi kormányzat innovációs elképzeléseivel. A gazdasági szereplők és a 

tudástermelő intézmények (pl. egyetemek, kutatóintézetek) között különböző hídképző 

szervezetek teremtenek kapcsolatot. A hálózatban működő tudástranszfer központok egy 

speciális kulturális és intézményi környezetbe vannak strukturálisan beágyazva. 

3. Központilag irányított: ebben az esetben jóval erősebb központi kormányzati beavatkozással 

kell számolni, hiszen a rendszer létrehozására irányuló kezdeményezések döntő többsége a 

nemzeti szint felől érkezik. A pénzügyi támogatás is jellemzően központi forrásból 

származik, de az innováció finanszírozásában a régióban elhelyezkedő decentralizált 

egységek is meghatározó szerepet játszanak. A kutatások formája nagyrészt alapkutatás, 

melyek gyakran a nagyobb, állami tulajdonú vállalatok igényeihez kapcsolódnak. A 

regionális innovációs rendszerek közül a központilag irányított rendelkezik a legmagasabb 

szintű koordinációval és a legerősebb specializációval. Az állami regionális politika 

decentralizálásával fémjelzett központilag irányított regionális innovációs rendszer 

mintapéldája a Francis Perroux sikeres növekedési pólus ötletének bázisára építkező francia 

technopolisz. Első technopoliszként az 1950-es években Grenoble-ban létrejött 

kezdeményezést tartják számon, de többek között a németországi Ruhr vidéket is hasonló 

ideák inspirálták. A tudásparkok és a tudás városok (például a francia Lille) kormányzati 

kutatólaboratóriumok decentralizálásával jöttek létre. Grenoble-ban és a Ruhr vidéken állami 

kezdeményezésre alakultak meg az innováció és technológiatranszfer regionális központjai 

(RCITT). Franciaországban a regionális szint nemzeti kockázati tőke alapból való 

finanszírozásának feladatait külön ügynökség, az ANVAR látja el. 

 
A regionális innovációs rendszerek irányítási dimenziójának legfontosabb faktorait Cooke a 

következő táblázatban foglaltja össze: 

 
4. táblázat: A regionális innovációs rendszerek irányítási dimenziója 

RIR jellemzői Alulról építkező Hálózati Központilag irányított 
Kezdeményezés Helyi Többszintű Központi 
Finanszírozás Szórt Irányított Központilag határozott 
Kutatás Alkalmazott Vegyes Alap 
Koordináció Alacsony Magas Magas 
Specializáció Gyenge Rugalmas Erős 

Forrás: Cooke 2006, 8 
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A fenti osztályozás jelentőségét emelve, az értekezés empirikus részének egyik fő hivatása 

annak vizsgálata, hogy a kutatásba bevont hazai régiók innovációs rendszerei besorolhatók-e 

tipikusan valamely kategóriába. 

Az üzleti-innovációs dimenzió szintén három különböző RIR formát generálhat, melyek 

a következők: 

1. Lokalista: ebben a rendszerben a helyi nagyvállalatok nem domináns szereplők. A 

vállalati kutatás nem túl nagy jelentőségű, bár a helyi kutató szervezetek képesek a 

régión belüli ipari klaszterekkel való együttműködésre. A régióban néhány jelentősebb 

állami kutatás figyelhető meg, a magán K+F erőforrás csak kisebb relevanciával bír. 

Nemcsak a vállalatok egymás közötti, hanem a cégek és a regionális politikai 

döntéshozók között is magas együttműködési hajlandóság figyelhető meg. 

2. Interaktív: a nagy és a kis cégek között viszonylag egyensúly van. A regionális kutatási 

forrásokhoz és a külföldi innovációs forrásokhoz való hozzáférési lehetőség adott. Az 

állami- és a magán kutatóintézetek ugyancsak egyensúlyban vannak. A nagyobb cégek 

regionális központjainak jelenléte domináns. A regionális kormányzat pedig támogatja a 

gazdaság innovációs bázisát. 

3. Globalizált: az innovációs rendszer globális vállalatok által irányított, melyek 

dominanciájának a KKV-kból szerveződő beszállítói hálózatok nagyban alárendeltek. A 

kutatás főleg belső erőforrásokra épülő és magán jellegű inkább, mintsem állami. A 

KKV-kat támogató állami innovációs infrastruktúra jelentős mértékű. 

 
A regionális innovációs rendszerek két dimenziója egy olyan táblázatban összegezhető 

(Cooke 2004, 15; Cooke 2006, 7, 15; Lim 2006, 12), melynek soraiban az üzleti-innovációs 

dimenzió, oszlopaiban pedig az irányítási dimenzió szintjei különböztethetők meg (5. 

táblázat). Ezzel az egyes szintek kereszteződéseiben egy-egy konkrét régió innovációs 

rendszerének tipizálására nyílik lehetőség. 

 
5. táblázat: A regionális innovációs rendszerek osztályozása 

Jellemzők 
 

Alulról építkező Hálózati Központi irányítású 

Lokalista Tuscany Denmark Tohoku 
Interaktív  Catalonia Baden- 

Württemburg 
Gyeonggi 

(Republic of 
Korea) 

Globalizált Ontario North Rhine- 
Westphalia 

Wales 

Irányítási dimenzió 
Forrás: Cooke 2006, 7 

 

Üzleti-
innovációs 
dimenzió 
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2.3.4.2. A regionális innovációs rendszer más rendszerekkel való kapcsolata 

A regionális innovációs rendszerek soha nem állnak és működnek önmagukban, azok 

minden esetben szoros kapcsolatban vannak más rendszerekkel. E kapcsolatok akár 

magasabb szintű rendszerekkel való jelentős mélységű összefonódásokat is jelenthetnek. A 

regionális innovációs rendszerek pontos értelmezése érdekében el kell tudnunk határolni 

azokat más területi rendszerektől, meg kell tudni mondani, hogy e rendszerek miben 

különböznek egymástól. 

 

A regionális innovációs rendszer beágyazódása a magasabb szintű rendszerekbe 

A nemzeti és regionális innovációs rendszerekkel kapcsolatban elsőként meg kell említeni, 

hogy a NIR-nek nem szükségszerű célja a kiegyensúlyozott regionális fejlődés 

megvalósítása, azonban a régióknak a NIR szerves részét kell képezniük. Ahhoz, hogy egy 

jól működő nemzeti innovációs rendszert alkossanak, sikeresen hálózatba szerveződött 

regionális innovációs rendszerekre van szükség (Fromhold-Eisebith 2007). 

A regionális innovációs rendszerek a nemzeti rendszerbe való megfelelő beágyazódása 

kulcsfontosságú, hiszen a NIR a sikeres RIR megvalósításának előfeltétele (Lim 2006). A 

nemzeti innovációs politikákat számos esetben ki kell egészíteni a regionális adottságokra 

fókuszáló regionális innovációs politikáknak (Andersson-Karlsson 2004). Ennél fogva a RIR 

minden egyes elemének mélyen integrálódni kell a NIR-be, a két rendszernek egymásra kell 

épülnie. Egy ilyen magas fokú integrációra kiváló példa a francia innovációs rendszer 

felépítése. A nemzeti innovációs rendszerek többsége egy olyan nemzeti szintű szervezetet 

működtet, amelyet leggyakrabban nemzeti fejlesztési ügynökségnek, vagy központnak 

neveznek. Ennek az intézménynek felel meg a már korábban említett ANVAR (Agence 

Nationale de Valorisation de la Recherche), a Francia Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az 

állami felügyelet alatt álló szervezet feladata a KKV-k innovációs tevékenységének 

finanszírozása. Egy 24 tagból álló regionális fejlesztési ügynökséghálózat létrehozásával az 

ANVAR francia kis- és középvállalkozásoknak segít a kutatóhelyek és a 

technológiatranszfer szervezetek közötti partneri kapcsolatok kialakításában, de az 

innovációhoz kapcsolódóan pénzügyi támogatásokat is nyújt (Buzás 2002). 

A 6. táblázat a NIR-ek és a RIR-ek legfőbb jellemzőit hasonlítja össze. Annak ellenére, 

hogy az összevetés nem terjed ki minden részletre, segít a két rendszer közötti különbség 

megértésében. 
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Bár a két koncepció elválaszthatatlan egymástól, az innovációs folyamatok támogatásában a 

RIR-t fontosabb eszköznek tartom, mint a NIR-t. Számos olyan állami és magán intézmény 

része a RIR-nek, amely arra ösztönzi a régió vállalatait, hogy közös normákat, értékeket, 

attitűdöket és gyakorlatokat alkalmazzanak. Ezek nemcsak az innovációs kultúrát táplálják, 

hanem a tudástranszfer folyamatokat is erősítik. A nemzeti innovációs rendszer ezen esetek 

többségében kudarcot vall, hiszen a vertikális struktúrán való átfutási idő, a földrajzi 

távolság, valamint az elérni kívánt hatások torzulása végett nem tud hatékonyan beavatkozni 

a regionális folyamatokba (Cooke 2006). 

 
6. táblázat: A nemzeti és a regionális innovációs rendszerek összehasonlítása 

 Nemzeti innovációs rendszerek Regionális innovációs rendszerek 
Rendszerelemek Tömegtermelő gazdaság Tudásgazdaság 

Vállalatok közötti kapcsolatok 

Piac 
Tekintélyelvű kapcsolatok 
Hangsúly a versenyen 
Karhossznyi beszállítói 
kapcsolatok 

Hálózat gazdaság 
Klaszterek 
Kooperáció és bizalom 
Beszállítói láncok, mint az innováció 
forrásai 

Tudás infrastruktúra 
Formális K+F laboratóriumok 
Fókuszálás a folyamat K+F-re 
Központi K+F laboratóriumok 

Egyetemi kutatás 
Fókuszálás az új termékek K+F-ére 
Külső tudásforrások 
Helyi K+F szellemi kisugárzások 

Köz- és magánszféra közötti 
viszony 

Hangsúly a központi szinten 
Paternalista viszonyok 
Szabályozás 

Hangsúly a regionális szinten 
PPP konstrukciók 
Közösség, kooperáció és bizalom 

Belső vállalati szervezet 

Mechanisztikus és tekintélyelvű 
szervezet 
Innováció és termelés elkülönül 
Multi-divíziós vállalat 
Hierarchikus 

Organikus szervezet 
Folyamatos innováció 
Mátrix szervezet 

Pénzügyi szektor intézményei 
Formális megtakarítások és 
beruházások 
Formális pénzügyi szektor 

Kockázati tőke 
Informális pénzügyi szektor 

Fizikai és kommunikációs 
infrastruktúra 

Nemzeti orientáció 
Fizikai infrastruktúra 

Globális orientáció 
Elektronikus adatcsere 

Vállalati stratégia, struktúra és 
versengés 

Új cégek indítása nehézkes 
Nincs hozzáférés az új tudáshoz 
Kevés vagy nincs 
magánvállalkozás 

Új cégek indítása könnyű 
Olcsó hozzáférés a tudáshoz 
Magánvállalkozások szerepe 
lényeges 

Forrás: Acs 2002 alapján Lim 2006, 6 
 
Meglátásom szerint optimális esetben e két rendszer egymásba integrálódva működik. Ez a 

helyzet viszont a gyakorlatban meglehetősen ritkán fordul elő. Sokszor egyes aktorokat a 

nemzeti, másokat pedig a regionális rendszer támogat, így egymás mellett él a két rendszer, 

nem pedig egymást kiegészítve. 

A RIR nem csupán a NIR-ekkel, hanem a globális innovációs rendszerekkel (GIR) is 

kiválóan összehasonlítható. Fontos kiemelni, hogy egy regionális innovációs rendszer 

nemcsak a nemzeti rendszeren keresztül, hanem önmaga is közvetlen kapcsolatba kerülhet a 
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globális innovációs rendszerekkel. Ennek alapján az egyes rendszerek szereplői közötti 

kapcsolatokat a 13. ábra szemlélteti. 

 
13. ábra: A regionális innovációs rendszer kapcsolata a globális- és a nemzeti innovációs 

rendszerrel 

 
Forrás: Lim 2006, 6 

 

A regionális innovációs rendszer más területi rendszerektől való elhatárolása 

A regionális innovációs rendszerek egységes koncepciójának keresését megkönnyítheti, ha 

egy másik oldalról közelítünk a témához. Így merül fel a kérdés, hogy egy regionális 

innovációs rendszer vajon miben különbözik más, területi rendszerektől (Doloreux 2002), 

hiszen az nagyrészt más hasonló területi rendszerek elemeiből és mechanizmusaiból 

táplálkozik? Az ipari körzetek például az agglomeráció olyan formáinak fogható fel, ahol 

elsősorban a kis cégek, intézmények és szervezetek közötti kooperáció teremti meg a 

fejlődés alapját. Vagy léteznek az egyetem-ipar együttműködések megteremtői, a 

technopoliszok, amik az ipari innováció és technológiatranszfer fontos intézményeinek és 

infrastruktúráinak számítanak. De ott van az innovatív miliő, vagy a tanulórégió fogalma is, 

melyek ugyancsak igen szoros kapcsolatba hozhatók a RIR-rel. 

Ahogy azt a regionális innovációs rendszerek definiálása már során érintettem, a 

regionális innovációs rendszerek és a klaszterek koncepciója szorosan kapcsolódik 

egymáshoz, hiszen számos szakértő a RIR-t a vállalatok specializált klasztereként definiálja. 

Internet, Nemzetközi szervezetek, 
Multinacionális vállalatok, FDI, Kereskedelem, 

Globális szabványok, Nemzetközi verseny 

Iparpolitika, Oktatási rendszer, Tudomány- és 
technológiapolitika, K+F politika, 

Humánerőforrás politika, Kereskedelempolitika, 
Fiskális politika

Hálózatosodás, Interakció, Tudomány, 
Finanszírozás (kockázati tőke), Tudás 

infrastruktúra, Támogató rendszer, Egyéni 
aktorok, Klaszterek, Kapcsolati rendszer, 

Közelség 

GIR 

NIR 

RIR 

Társadalmi 
tőke 
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Míg a RIR-ek koncepciója elsősorban Európában, addig a klaszter kifejezés inkább az 

Egyesült Államokban és Japánban népszerűbb. Ennél fogva sarkalatos a regionális 

innovációs rendszer klasztertől való megkülönböztetése, hiszen a két fogalom nem azonos. A 

klaszterek lényegében a tudást alkalmazó és hasznosító alrendszer központi elemeinek 

felelnek meg (lásd: 9. ábra), a RIR-ek koncepciója pedig ennél egy jóval tágabb fogalom 

(Tödtling-Trippl 2005). Miközben a klaszterek egy kis földrajzi területen, ugyanazon, vagy 

hasonló ipari ágazatokban tevékenykedő egymástól kölcsönösen függő cégek koncentrációi, 

addig a RIR-ek a tudásgeneráló és a tudáshasznosító alrendszerek interakciói, melyek a 

globális-, a nemzeti és más regionális rendszerekhez kapcsolódnak (Asheim-Coenen 2005). 

Isaksen (2001) kitűnően érzékelteti az egyes területi rendszerek közötti különbségeket (7. 

táblázat). A regionális klasztertől kiindulva a tanuló régióig a szereplők közötti interakció 

egyre erősödik olyannyira, hogy a legmagasabb szintű rendszerben már önmagukat gerjesztő 

folyamatok is megjelennek. 

 
7. táblázat: Koncepciók tisztázása: négy koncepció hierarchiája 

Koncepció Definíciók és a koncepciók közötti különbségek 
Regionális klaszter Szűk földrajzi területen, egyazon vagy hasonló ipari ágazatokban 

működő kölcsönösen egymástól függő cégek koncentrációja 
Regionális innovációs hálózat Bizalom, normák és szabályok által serkentett, egyre növekvő 

mértékű szervezett kooperáció (megállapodások) a cégek között 
Regionális innovációs rendszer Cégek és különböző szervezetek kooperációja a tudás generálása és 

diffúziója céljából 
Tanuló régió A társadalmi és regionális struktúrákba beágyazott, növekvő mértékű 

szervezett kooperáció a civil és állami szervezetek szélesebb körével 
Forrás: Isaksen 2001, 104 

 
Igaz, a fenti koncepciók lehatárolásával meg tudjuk különböztetni a regionális innovációs 

rendszereket más területi rendszerektől, de ugyanaz az a RIR elmélet köszön vissza, amit 

korábban már megismerhettünk. Az eddig feltérképezett koncepciókat kiegészítve egyedül 

az interakciók mélységének szintje jelent számunkra hozzáadott értéket. 

 

2.3.5. A regionális innovációs rendszerek elméleti keretrendszere, fejlesztési 

lehetőségei és kritikája 

2.3.5.1. A regionális innovációs rendszerek elméleti keretrendszere 

Az előző fejezetekben feldolgozott szakirodalom alapján egyértelműen kijelenthető, hogy 

nem létezik egységes innovációs rendszer elmélet. Annak ellenére azonban, hogy minden 

szakértő sajátosan közelíti meg a témát, fellelhetők olyan közös elemek, amik egyszerre több 
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irodalomban is megjelennek. E közös tényezők jelentik az innovációs rendszerek elméleti 

keretrendszerét, amit a 14. ábra hivatott szemléltetni. 

 
14. ábra: Az innovációs rendszerek elméleti keretrendszere 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Ezek azok a faktorok, amik az innovációs rendszerekkel foglalkozó elméletek alapvonásait, 

közös pontjait jelentik. Hangsúlyozni kell, hogy e keretrendszer nemcsak a regionális, hanem 

minden korábban definiált innovációs rendszer közös elemeit megtestesíti. Ezek alapján tehát 

nem húzható éles vonal a regionális és a többi rendszer közé. A fent definiált keretrendszer akkor 

válik regionálissá, ha a közös feltételek egy adott területi egységen, régión belül érvényesülnek. 

Nézzük meg röviden a keretrendszer egyes elemeit. Egy innovációs rendszer akkor 

formálódik rendszerré, ha egy komplex társadalmi-gazdasági és politikai mezőként képes 

működni. Tudnunk kell azt is, hogy a rendszer abban az esetben lesz összefüggő egység, 

amennyiben a bizalomnak köszönhetően a szereplők interakcióba lépnek egymással és 

elindul egyfajta hálózatosodás. Kedvező esetben az innovációs folyamat összes szereplője 

összeköttetésben áll egymással. Ez a kölcsönös kapcsolati rendszer a munkamegosztásnak 

köszönhetően komparatív előnyök forrását is jelentheti. 

Az innovációs rendszerek optimális környezetet biztosítanak a kutatás-fejlesztés és 

innováció számára, mellyel egyidejűleg megteremtik az interaktív tanulás feltételeit. A 

tudástermelés és a szereplők között zajló tudásátadás minden esetben az innovációs rendszerek 

működésének alapkövetelménye. Nagyon fontos az innovációt megvalósító aktorok különféle 

szolgáltatásokkal való támogatása is, mely elsősorban az innovációs intézmények feladata. 

Szerepükről később bővebben is szó lesz. A legtöbb elmélet a finanszírozás kérdését szintén 
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kihangsúlyozza, hiszen a kutatás-fejlesztés megfelelő mennyiségű forrás nélkül 

elképzelhetetlen. Sarkalatos továbbá az innováció-orientált politika megléte, ami szabályozott 

keretek közé tereli a rendszert, intézkedéseivel segíti az innovációk megvalósulását. 

Az elméleti keretrendszert kialakító tényezők bemutatása során szándékosan hagytam 

utoljára a közös célt, mivel véleményem szerint e faktornak van a legerősebb 

rendszerformáló ereje. Közösen kitűzött célok, közös érdekek nélkül nincs motiváció, a 

rendszer kialakulása pedig ennek hiányában esélytelen. 

Végül hangsúlyoznom kell, hogy a fent meghatározott keretrendszer nem elegendő egy 

innovációs rendszer kialakulásához, az csupán a szakirodalomban definiált elméletek közös 

pontjait gyűjti egy ernyő alá. 

 

2.3.5.2. A regionális szint fejlesztési lehetőségei 

Egy területi egység gazdasági fejlődésének sikerében kiemelt szerepet játszik az autonómia 

kérdése, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján egy régió nemzeti szinttől való politikai és 

gazdasági függetlensége nagymértékben befolyásolja annak eredményességét. A 

versenyképesség növeléséhez azonban az autonómia önmagában nem elegendő. Fontos a 

gazdasági fejlődés és az innováció közötti kapcsolatot megteremtő kultúra is, melyet az 

innovációs döntésekért felelős menedzsment és az intézményrendszer alakít. E kultúra a stratégia 

előnyöket megteremtő, régión belüli tudományos folyamatok formálója (Asheim-Cooke 1999). 

Uzunidis (2008) gondolatai alapján egy régió abban az esetben lehet sikeres, ha képes 

saját teljesítőképességének a menedzselésére, képes új termékek, módszerek és szervezetek 

kifejlesztésére. Mivel az innovációt megvalósító cégek egy közös intézményi környezetben 

működnek, a regionális versenyképesség előmozdításában rendkívül jelentős szerepe van a 

közöttük lévő együttműködéseknek is. A gazdasági szereplők így együttesen függenek a 

közös infrastruktúrától, hiszen közösen hasznosítják azt (Gregersen-Johnson 1997). Ebből 

kifolyólag az adott régió stabilitását az adott területen működő aktorok kooperációjának 

erőssége és egyben minősége határozza meg. Általánosságban elfogadott tény, hogy a régiók 

innovációs teljesítménye növelhető, amennyiben az adott régióban működik egy olyan 

rendszer, ami a cégeket arra ösztönzi, hogy az innovációt segítő szervezetekkel és a régión 

belül tevékenykedő más cégekkel interakcióra lépjenek (Lawton-Smith 2000). 

Edquist (1997) szerint a regionális innovációösztönzés és egyúttal a regionális 

gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eszköze az innovációt megvalósító vállalkozások 

támogatása. Ez azonban csak akkor biztosít alapvető és tartós előnyöket a régió számára, ha 
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az innováció rendszerszerűvé válik, valamint az innovációs intézményrendszer kimondottan 

a régió adottságaira épülő stratégiai ágazatok fejlesztésére összpontosít (de la Mothe-Paquet 

1998a; Dőry 2005). 

A világgazdaság termelési és innovációs hálózatába azok a régiók integrálódtak a 

legsikeresebben, amelyek komparatív előnyeikre és belső sajátosságaira építve jelentek meg 

a globális piacon. A regionális innováció sikerének elsőrendű kulcsa ugyanis az adott területi 

egység endogén potenciáljának maximális kihasználása (Dőry 2005). Hosszú távon a 

legfontosabb feladat tehát, hogy egy régió a passzív innovátor, azaz a tudást adoptáló 

szerepből saját tudást generáló területi egységgé váljon (Zabala-Iturriagagoitia et al. 2007). 

A közösségi és az állami támogatások megfelelő alapot biztosítanak a RIR-ek működési 

háttérfeltételeinek megteremtéséhez. A regionális innováció azonban csak abban az esetben 

tud hatékonyan megvalósulni, ha a RIR átalakításra kerül a fent említett támogatások 

könnyebb abszorpciója, eredményes felhasználása érdekében (Landabaso 1997). 

Azokban a régiókban ahol az innovációs infrastruktúra jól kiépült és beágyazott, tehát a 

speciális kutatóintézetektől kezdve az egyetemeken át a technológiai-transzfer 

ügynökségekig minden megtalálható, a vállalatoknak kiváló lehetőségeik vannak a tudáshoz 

való hozzáférésre és a technológiák tesztelésére. Az erős és regionalizált innovációs rendszer 

tehát a külső és a belső tudástermelők (egyetemek, kutatóintézetek és más közvetítő 

szervezetek, intézmények) (=kínálati oldal) és a tudást hasznosító cégek (=keresleti oldal) 

intenzív kapcsolataira épül (Cooke 2006). A speciális igényeket is kielégítő szolgáltatások 

biztosításának alapfeltétele az innováció keresleti oldalának felmérése (Dőry 2005). 

A regionális innovációs politikának a következő lépéseket kell megtenni a regionális 

innovációs rendszer fejlesztése érdekében (Andersson-Karlsson 2004, 20): 

- fejleszteni kell a regionális tudást biztosító szereplőket és/vagy külső tudásforrásokhoz 

kell kapcsolni a vállalatokat; 

- a régióba kell vonzani a szakképzett munkaerőt, és támogatni kell az oktatást; 

- létre kell hozni egy olyan intézményt, ami a regionális klaszterek számára végez 

piackutatási és technológia-felderítési tevékenységet; 

- ösztönözni kell a cégek, tudásszervezetek és kormányzati intézmények közötti 

interakciót és együttműködést; 

- támogatni kell az üzletemberek közötti megújuló kapcsolatokat, segíteni kell a formális 

és tervszerű hálózatosodást; 

- valamint a vállalatok számára biztosítani kell a kockázati tőkéhez való hozzáférést. 
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Az egyes innovációs rendszerek innovációs potenciáljában megmutatkozó különbségeket 

Cooke (2001, 2002) elemezte úgy, hogy a potenciált két szinten, azaz infrastrukturális és 

szuperstrukturális szinten vette közelebbről szemügyre, ahol a szuperstrukturális szint 

általában a régióbeli aktorok mentalitását, vagy a régió kultúráját írja le. A szerző azt 

vizsgálta, hogy mitől lesz egy régió innovációs potenciálja magasabb, ezáltal mitől lesz egy 

innovációs rendszer eredményesebb. A képlet a 8. táblázatból kitűnően leolvasható. 

 
8. táblázat: A magasabb és az alacsonyabb regionális innovációs rendszer potenciál feltételei 

Magasabb RIR potenciál Alacsonyabb RIR potenciál 
Infrastrukturális szint 

Autonóm adózás és pénzügyi rendszer Decentralizált pénzügyi rendszer 
Regionális magánfinanszírozás Központi finanszírozó szervezet 
Infrastruktúra politikailag befolyásolt Infrastruktúra korlátozottan befolyásolt 
Regionális egyetem-ipar stratégia Különálló/független innovációs projektek 

Szuperstrukturális szint 
Intézményi dimenzió 

Kooperációs kultúra Versenyszellem 
Interaktív tanulás Individuális tanulás 
Konszenzus Intézményi „széthúzás” 

Szervezeti dimenzió (cégek) 
Harmonikus munkakapcsolatok Ellentétes munkakapcsolatok 
Dolgozó-mentorálás Egyénileg szerzett készségek 
Externalizáció Internalizáció 
Interaktív innováció Önálló K+F 

Szervezeti dimenzió (politika) 
Inkluzív Exkluzív 
Ellenőrző Reagáló 
Tanácsadó Irányító 
Hálózatos Hierarchikus 

Forrás: Cooke 2001, 961 és Cooke 2002, 15 
 

2.3.5.3. Kritikai megjegyzések a regionális innovációs rendszerrel kapcsolatosan 

A regionális innovációs rendszerek koncepcióját számos esetben kritika éri. Először is a 

regionális innovációs rendszer azonosítását meglehetősen nehezítik a nem tiszta fogalmi 

meghatározások. Doloreux (2002) szerint nemcsak magára a RIR-re nincs egy egységes, 

általánosan elfogadott definíció, hanem például az innováció, vagy a régió fogalma sem 

tisztázott. Személyes véleményem viszont éppen ennek az ellenkezője, lehetőség nyílik 

mindkét fogalom pontos definiálására. Probléma egyedül a régió fogalmának eltérő 

használatából eredeztethető. Az adminisztratív területi lehatárolás (tervezési-statisztikai, 

politikai vagy közigazgatási régió) sokszor nem egyezik meg a valós társadalmi-gazdasági, 

innovációs interakciók által kijelölt, belső kohézióval rendelkező térrel, a tudásáramlás és 

információáramlás területi sajátosságaival. Mivel politikai beavatkozásokra csak a politikai 
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régió keretein belül van lehetőség, ezért ha az nem fedi le a valós interakciók által indukált 

teret, akkor a beavatkozás hatástalan. 

A szakirodalom a regionális innovációs rendszer intézményi aktorainak 

meghatározásában szintén nagyon vegyes képet mutat. De nemcsak a rendszer konkrét 

szereplőinek kilétében nincs egyetértés, hanem az sem tisztázott, hogy mikor válik egy 

intézmény, vagy egy szervezet a rendszer részévé, azaz milyen kapcsolatok, milyen 

tevékenységek és milyen feltételek szükségesek a rendszerbe való implementálódáshoz. Az 

intézményeknek mely, milyen mennyiségű és milyen minőségű speciális innovációval 

kapcsolatos szolgáltatásokat kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy a rendszer szereplőivé 

váljanak? Arról sem szól a fáma, hogy ha egy régiónak nincs innovációs rendszere, akkor az 

adott területi egységben működő intézmények halmaza mely esetekben áll össze rendszerré. 

De a vállalatok megfelelő integrálódására sincs helyes képlet. 

Az innovációs rendszerek hatékonyságának vizsgálata során is számos probléma merül 

fel. Egy RIR teljesítményének legfontosabb mutatója a hosszú távú gazdasági növekedéshez 

való hozzájárulásának mértéke (Carlsson et al. 2002). Ennek pontos mérése azonban – 

meglátásom szerint – se kvantitatív se kvalitatív módszerekkel nem lehetséges. Az értékelést 

az is nehezíti, hogy az Európai Unión belül nemcsak az egyes régiók heterogének, de 

némiképp a statisztikai hivatalok adatszolgáltatási módja is eltérő lehet országonként, 

ráadásul az innovációs rendszerek által indukált puha folyamatokat nagyon nehéz mérni. 

Éppen ezért a regionális innovációs rendszerek teljesítményének összevetése már az Európai 

Unión belül is nehézkes lehet (Zabala-Iturriagagoitia et al. 2007). 

A regionális innovációs rendszerek az adott régió ipari specializációjától függően 

különböző karakterisztikájúak lehetnek, de sokszor hasonló ipari struktúrák esetén is 

eltérőnek bizonyulnak (Andersson-Karlsson 2004). A RIR koncepciója legtöbbször 

kimondottan csak a high-tech és/vagy a termelő ágazatokat veszi figyelembe, és csak a 

tudástermelő és tudáshasznosító cégeket vizsgálja. Figyelmen kívül hagyja azt a tényt is, 

hogy bizony nem minden régió jövője az innovációval és K+F-fel teremthető meg. A RIR 

nem foglalkozik a vállalatok specializációjának irányával sem. A koncepcióból az sem derül 

ki, hogy mely szolgáltatások a legfontosabbak a rendszer számára és ezek a szolgáltatások 

vajon rendszerenként különbözőek-e, vagy sem (Doloreux 2002)? 

A regionális innovációs rendszerekkel foglalkozó szakirodalom kifejezetten a fővárosi 

vagy a sikeres régiókra fókuszál. Nem tudjuk azonban azt, hogy mennyire lehet értékes ez a 

koncepció, és hogy ténylegesen milyen hatékonysággal lehet alkalmazni a kevésbé fejlettebb 

területeken (Doloreux 2002). Tödtling és Trippl szerint (2005) azok a konklúziók, melyek a 
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„siker-sztorik” elemzéséből táplálkoznak, a fejletlen régiók számára csak korlátozottan 

hasznosíthatók. Figyelnünk kell arra is, hogy nem feltétlenül a legnagyobb gazdasági erejű 

(magas hozzáadott érték és GDP) régiók rendelkeznek a leghatékonyabb innovációs 

rendszerekkel (Susiluoto 2003). Kritikai megjegyzések arra hívják fel a figyelmet, hogy a 

nemzetgazdaságok vagy az egyes régiók gazdasági teljesítménye nem magyarázható csupán 

a regionális innovációs rendszerek meglétével vagy éppen hiányával. Egyes tényezők pedig 

azt igazolják, hogy a regionális innovációs rendszerekre nem szükségszerűen kell ún. 

csodaszerként tekinteni. A németországi Észak-Rajna–Vesztfália régiónak például erős 

regionális innovációs rendszere van, de gazdasági mutatói relatíve gyengék, vagy az 

olaszországi Emilia-Romagna relatíve gyenge regionális innovációs rendszerének ellenére az 

Európai Unió regionális gazdasági indikátoraival mérve jól teljesít (Cooke et al. 1997). 

Az innovációs rendszerek között nemcsak országonként, de régiónként is meglehetősen 

nagy eltérések lehetnek. A különbség mindenekelőtt az egyes területek, illetve ágazatok 

szervezeti és intézményi felépítéséből eredeztethető. Az eddigiek alapján láthatjuk, hogy a 

regionális innovációs rendszerek valójában nagyon komplex rendszernek számítanak, ezért 

esetükben a legjobb gyakorlat meghatározása lehetetlen. Azok egyediségéből fakadóan nem 

tudunk minden regionális rendszerre ráhúzható példát, optimális keretrendszert kialakítani 

(Zabala-Iturriagagoitia et al. 2007). Azok komplexitása révén a regionális innovációs 

rendszerek tehát teljes mértékben különbözhetnek egymástól, éppen ezért számos módon 

lehet értelmezni őket. Ahogy RIR-eknek nincs ideális típusa, úgy a regionális innovációs 

politikáknak sincs legjobb gyakorlata (Doloreux et al. 2004). 

Cooke és szerzőtársai (1997) szerint a RIR koncepció előtérbe kerülése nem azt jelenti, 

hogy csupán a regionális kormányzati struktúrák vagy a regionális innovációs rendszerek 

képesek a regionális szintű innovációk támogatására. Például a Finn Technopolisz program 

is egy nemzeti szintű kezdeményezés volt, ami a műszaki egyetemek, akadémiai spin-off 

cégek és nagyvállalatok interakciójára épülő kilenc regionális technológiai komplexum 

fejlesztésére irányult. E példa automatikusan azt a kérdést generálja, hogy a gyakorlatban a 

NIR és a RIR között létezik-e feladatmegosztás, és ha igen akkor milyen? 

Egyes vélemények szerint (Asheim-Coenen 2005; Edquist 1997) az innovációs rendszer 

megközelítés azokkal a nehézségekkel szembesül, hogy nehéz meghúzni a nemzeti és 

szubnacionális rendszer között húzódó határokat és definiálni azok elemeit. Ezzel 

kapcsolatosan számos kérdés felvetődik. Például egy részben a Bajor Gazdasági 

Minisztérium által finanszírozott hálózatszervező ügynökség a német nemzeti innovációs 

rendszer részének tekinthető-e vagy sem? De például Magyarországon az állami akadémiai 
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kutatóhálózat a regionális vagy a nemzeti innovációs rendszer része? Ugyancsak hazánkban 

az államháztartástól elkülönített állami pénzalap – a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap – 25%-át regionális innovációs célokra decentralizálják. A kérdés ebben az esetben is 

ugyanaz: hol van a nemzeti és a regionális rendszer határa? A lehatárolást az is nehezíti, 

hogy a regionális innovációs rendszerek esetén nem köthető minden szervezeti kapcsolat a 

regionális szinthez (Asheim-Coenen 2005). Az aktorok szerteágazó regionális, interregionális 

és nemzetközi kapcsolatai végett meglehetősen nehéz megrajzolni a rendszer határait, és 

meghatározni az elemeit, a szereplőket. 

Egy regionális innovációs rendszer alapvetően nem politikai régió, hanem egy gazdasági 

erőközpont. Amennyiben egy RIR határai egybeesnek a politikai entitáséval, akkor a politika 

eredményesen be tud avatkozni, képes a RIR fejlesztésére. Probléma akkor merül fel, ha a 

két egység nem fedi egymást, illetve a RIR központja nem a politikai régió központjában 

van. Kitűnő példa erre a Nyugat-dunántúli régió esete, ahol a régió központja, Győr az 

észak-déli irányban hosszan elnyúló régió északi féltekén helyezkedik el. Ebben az esetben a 

város fejlesztése nincs hatással a régió déli részén tevékenykedő szereplőkre, de hatással van 

más régiók szereplőire. Ezek alapján a kérdés a következő: hogyan lehet beavatkozni egy 

RIR fejlesztésébe úgy, hogy a hatások nem a központ régiójában, hanem más térségekben 

fognak hatni. Ezt nem tudjuk mérni sem, hiszen az információk NUTS 2 szintű régiókra 

vonatkoznak. Ekkor a RIR vajon alkalmazható-e fejlesztéspolitikai eszközként? 

Összegezve a leírtakat, határozott véleményem az, hogy soha nem beszélhetünk optimális 

rendszerről, nincs tökéletes rendszer; kétségtelen tény, hogy a legjobban működő rendszereknek 

is vannak hiányosságai. Cooke és Morgan (1998) szerint jól kiépült, igazi regionális innovációs 

rendszerrel csak három régió esetében találkozhatunk: Silicon Valley (Egyesült Államok), 

Baden-Württemberg (Németország) és Emilia-Romagna (Olaszország). Ez azonban csupán a 

szerzőpáros szubjektív értékítéletét tükrözi és álláspontom szerint távol áll a valóságtól, hiszen 

ma számos olyan innovációs rendszerrel felvértezett régió létezik (pl. Kelet-Gothia, Észak-

Rajna–Vesztfália, Lombardia, a Boston melletti 128-as út) (Doloreux et al. 2003; Evangelista et 

al. 2002; Heidenreich 2004; Hilbert et al. 2004; Rosegrant-Lampe 1992; Saxenian 1996), ami az 

ottani innovációs szereplők nagyfokú koncentrációja, valamint azok eredményes interakciója 

révén erősen versenyképes és helyt tud állni a globális versenyben. 
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2.4. Az intézmények, mint a regionális innovációs rendszerek 

meghatározó elemei 

 
Az innovációt támogató intézmények és más – az innovációs folyamatokban résztvevő – 

szereplők közötti tudás-intenzív kapcsolatok egy sikeres regionális innovációs rendszer szívét 

jelentik (Fromhold-Eisebith 2007). Az intézmények és közöttük lévő interakciók 

nagymértékben meghatározzák a vállalatok innovációs teljesítményét (Zeller 2001). 

Értekezésemben éppen ezért kiemelt figyelmet fordítok a regionális innovációs rendszer 

szereplőit jelentő intézmények tevékenységére, szolgáltatásaira, kapcsolataira és interakcióira. 

 

2.4.1. A regionális innovációs rendszerek intézményi környezete 

 
Egy regionális innovációs rendszer intézményi környezetének megfelelő elemzéséhez 

elengedhetetlen az intézményi szereplők definiálása, ezért a következőkben a szóban forgó 

aktorokat egy regionális környezetben helyezem el. A vállalkozások intézményi 

környezetének csoportosításával, a regionális innovációs rendszer intézményeinek 

szerveződéseivel már számos szakértő foglalkozott (Pálmai 1996; Malecki 1997; Rakusz 

2000; Lengyel I. 2002). Az innovációs rendszer szereplők közötti interakciók során olyan 

innovációs hálózatok jönnek létre (Tijssen 1998), amelyek a formális és informális 

kapcsolatok széles körét foglalják magukba. Ide tartozik többek között a különféle források 

kombinációja, cseréje, transzformációja, abszorpciója és hasznosítása is. Az alábbiakban azt 

vizsgálom, hogy miképpen épülnek egymásra egy innovációs rendszer aktorai. 

A regionális innováció intézményeit tulajdonképpen egy különféle rétegekből álló 

rendszerként kell elképzelni (15. ábra). Az innovációs rendszer magját az innovációra képes 

vállalatok, zömében kis- és középvállalatok alkotják (de la Mothe-Paquet 1998a), melyek 

szakmai szövetségek és hálózatok révén közvetlen környezetükbe ágyazódtak. Az 

innovációra képes vállalatok csoportjába elsősorban azokat a vállalatokat sorolom, amelyek 

valamely külső segítség igénybevételével kívánnak innovációs tevékenységet folyatni. A kis- 

és közepes innovatív vállalkozások – az innovációs rendszerek magjaként – kitüntetett 

figyelmet igényelnek (Uzunidis 2008), mivel keresletet támasztanak az intézményrendszer 

szervezeteinek szolgáltatásai iránt. A vállalatok ezen innovációs kereslete a rendszer 

működésének mozgatórugója. 
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A cégeket körülvevő első burok jelenti az innovációt közvetlenül segítő intézmények körét, 

melyek a lejjebb részletezett technológiai infrastruktúra intézményeihez sorolhatók. A 

vállalat-intézmény kapcsolat ebben az esetben direkt jellegű, a szervezetek elsőrendű célja a 

cégek innovációs szükségleteinek kielégítése. Ezek az intézmények az innováció-orientált 

technológiapolitika regionális szintű beavatkozásának hatékony eszközeit jelentik. Az ábrán 

feltüntetett intézmények tevékenysége és szolgáltatása között sok az átfedés, de ez a 

nemzetállamonként eltérő elnevezésükből fakad. Kitűnő példák ezen az intézményekre a 

németországi technológiacentrumok és inkubátorházak, melyekkel jelentős eredményeket 

értek el. Bár néhány szakirodalom (Dőry 2005) megkérdőjelezi eredményességüket, számos 

országban hatékony regionális fejlesztési eszköznek bizonyulnak. 

Az innovatív környezetet biztosító intézmények a vállalatokat körülölelő második rétegbe 

tartoznak. A vállalatok és az intézmények között csupán közvetlen jellegű kapcsolat van, 

hiszen ide olyan park jellegű kezdeményezések, illetve technológiai pólusok és technopoliszok 

tartoznak, amelyek az innovatív működéshez biztosítanak megfelelő környezetet. Ezek olyan 

tudományos, műszaki fejlesztést szolgáló intézményformák, amelyek elsősorban a fejlett 

országokban alakultak ki. A parkokat tipikusan valamely felsőoktatási intézmény közelében 

illetve azok beolvasztásával hozzák létre, hiszen a parkok a helyi adottságok figyelembe 

vételével képesek kiváló környezetet biztosítani mindazon intézmények és vállalatok számára, 

melyek versenyképességüket elsősorban a tudás, az innováció és a K+F eredmények magas 

szintű hasznosításával alapozzák meg. A parkokban keletkezett innovációs miliőt az 

egyetemek és a vállalatok szoros együttműködése teremti meg. A technológiai parkok például 

a vállalatokat azzal teszik még innovatívabbá, ezzel párhuzamosan még versenyképesebbé, 

hogy növelik a régió gazdasági kapacitását (Mohannak-Keast 2008). 

A rendszer harmadik, egyben külső rétegét az ún. háttértámogató intézmények jelentik. 

Az intézmények ezen csoportjába minden egyéb szervezet besorolható, ami közvetetten vagy 

közvetlenül, de befolyásolja a vállalatok működését. 

A rendszer összefogását egy olyan szervezetnek, kulcsintézménynek kell biztosítania, ami 

képes a régió innovációs szereplőinek koordinálására, az innovációs feladatok és szolgáltatások 

összehangolására, valamint az innováció jelentőségének propagálására és a szereplőkben való 

tudatosítására. Ezt a szerepet az egyes régiónként megalakuló regionális innovációs 

szervezeteknek kell(ene) betölteniük. E szervezeteknek egy regionális innovációs rendszer 

hatékony működése szempontjából kulcsszerepük van. A dolgozat empirikus részében ezen 

oknál fogva kerülnek megkeresésre Észak-Dunántúl innovációs rendszereinek kulcsintézményei. 
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15. ábra: A regionális innovációs rendszer intézményei 
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Az egész rendszer négy fő pilléren nyugszik. A rendszer működésének alapvető feltételeit az 

innováció fizikai infrastruktúrái, valamint – korunk követelményeinek megfelelően – az 

információs és kommunikációs technológiák biztosítják, tudniillik napjaink globalizált 

világának gyors változásait csak egy, a kor színvonalának megfelelő, számítógépes 

informatikai rendszerrel lehetséges követni, nem beszélve arról, hogy az információs 

technológiák nagymértékben hozzájárulnak a gazdasági jólét növeléséhez (Bresnahan 2003). 

Az információs és kommunikációs technológiák a napjainkban uralkodó ötödik generációs 

innovációs modell (Buzás et al. 2003; Dőry 2005; Rothwell 1994) egyik kulcselemének 

tekinthetők. Azért töltenek be fontos szerepet, mert lényegében az információ és adatkezelés 

gyorsasága határozza meg az innovációs rendszer hatékonyságát. A fent említett két pillér 

alulról, mintegy tartóoszlopként támasztja meg a rendszert, míg felülről a regionális 

innovációs politikák legfőképpen a regionális innovációs stratégiák segítségével irányítják, 

koordinálják azt. Az innovációs politikáknak az adott régióra mindig testreszabottnak kell 

lenniük. Fontos, hogy a politikák csak az adott területbe ágyazódva tudják hatékonyságukat 

maximalizálni. Elengedhetetlen a folyamatos helyzetértékelés is, hiszen a politika csak az 

aktuális helyzetet ismerve képes eredményes beavatkozásra. 

Összességében két ok miatt beszélhetünk regionális szintű rendszerről: egyrészt a 

vizsgált intézmények regionális szinten fejtik ki tevékenységeiket, másrészt pedig optimális 

esetben a rendszert támogató négy alappillér is regionális hatókörű (dimenziójú). A korábban 

tárgyalt globális és regionális innovációs rendszerek kapcsolatának jelentőségét megerősítve, 

a szóban forgó innovációs intézmények azonban csak akkor képesek küldetésükben szereplő 

feladataik betöltésére, ha azok a helyi infrastruktúrába való integrálódásukon túl a 

nemzetközi globális innovációs térbe is be tudnak kapcsolódni (Mohannak-Keast 2008). 

 

2.4.2. A technológiai infrastruktúra intézményei 

 
Egy RIR eredményes működéséhez elengedhetetlen feladat a klasszikus infrastrukturális 

elemeken (pl. közlekedési- és telekommunikációs hálózatokon) kívül a technológiai 

infrastruktúra kialakítása. Bureth-Héraud szerzőpáros (2001), valamint Koschatzky (1999), 

rendszerezése alapján az ún. technológiai infrastruktúra intézményeinek (TII) definiálására 

nyílik lehetőség. Ez tulajdonképpen az intézmények egy olyan elméleti csoportja, ami 

kijelölheti a dolgozat empirikus kutatásának alanyait. Egy regionális innovációs rendszerben 

az intézményi környezet és a technológiai infrastruktúra alapvető feladata az ismeretek- és a 



 80

tudás áramlásának, illetve a tanulási folyamatoknak a támogatása (Pilon-DeBresson 2003). 

A technológiai infrastruktúra intézményei nemcsak létrehozzák és felhalmozzák a tudást, 

hanem más szervezetek és vállalatok rendelkezésére is bocsátják. 

 

2.4.2.1. A technológiai infrastruktúra intézményeinek szereplői köre 

Koschatzky (1999, 33) az intézmények közé a következőket sorolja: 

- Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek: egyetemek, főiskolák, szakiskolák, 

egyetemi kutatóintézetek. 

- Támogató intézmények: kereskedelmi és iparkamarák, ipar- és szakmai egyesületek, 

transzfer- és tanácsadó központok, innovációs központok, kockázati tőke társaságok. 

 
A technológiai infrastruktúra intézményei pedig a következőképpen definiálhatók (Bureth-

Héraud 2001, 81): 

- jogi személyiséggel rendelkeznek; 

- egy meghatározott régióban helyezkednek el, ahol különféle technológiai eszközökkel 

befolyásolják a cégek innovációs képességét; 

- a vállalatok kutatásához és innovációjához megfelelő inputot szolgáltatnak az alábbi 

tevékenységekkel: tudásbázis menedzselése, vállalatok közötti interakciók javítása, 

szaktudás biztosítása. 

 
A szerzőpáros szerint szorosabb értelemben a technológiai infrastruktúra legfontosabb 

intézményei közé tartoznak: 

- az állami szervezetek különféle osztályai, intézetei, kutatócsoportjai (egyetemek, állami 

kutatóközpontok) vagy az egyes iparágakhoz kapcsolódó részben állami entitások; 

- a diffúziós központokként működő oktatási és képző intézmények, vagy különféle 

folyamatokat támogató partnerszervezetek. Ebben a funkciójukban az intézmények 

tudásmenedzselő szerepet töltenek be; 

- a technológiai transzfer feladatokat ellátó intézmények, melyeknek a tudás megfelelő 

átadásához erős kompetenciákkal kell rendelkezniük. 

 
Tágabb értelemben azonban a vállalatok egy meghatározott köre is része a technológiai 

infrastruktúra intézményrendszerének. A kis- és középvállalatok egy csoportja a nagyobb 

cégek alvállalkozóiként olyan speciális innovatív eszközök birtokában vannak, mellyel az 

adott régiót, mint működési környezetüket globális szintéren is vonzóvá tehetik. A 
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kisvállalatok egy másik része tudás-intenzív üzleti szolgáltatások nyújtásával tölt be jelentős 

szerepet a technológiai infrastruktúra intézményei körében. Magas szellemi hozzáadott 

értéket képviselve ezek a cégek már inkább nevezhetők „intézményeknek”, ráadásul a 

regionális intézményrendszer kialakításához számos, tudással kapcsolatos funkcióval is 

hozzájárulnak (Bureth-Héraud 2001). 

 

2.4.2.2. A technológiai infrastruktúra intézményeinek szerepe a regionális innovációs 

rendszerben 

Bizonyos esetekben a technológiai infrastruktúra intézményeinek legfőbb funkciója az 

innovációs rendszer formális úton való megszervezése, mely általában az aktorok összeláncolását 

és azok globális információáramlatokba történő bekapcsolását jelenti. Más esetekben viszont 

nem az „intézmény” szó hétköznapi jelentésének megfelelő feladatkört töltenek be. Egy nagy 

cég például fontos szerepet játszhat az információk vagy technológiák továbbításában, a speciális 

technológiák nyújtásában, de az új szakmai tudás bevezetéséért is felelős lehet egy régióban. A 

technológiai infrastruktúra intézményeinek közös jellemzői tehát, hogy részt vesznek a tudás 

kollektív struktúrájának kialakításában (16. ábra) (Bureth-Héraud 2001). 

 
16. ábra: A technológiai infrastruktúra intézményeinek lehetséges akciói 

 
Forrás: Bureth-Héraud 2001, 80 

 
A TII három fő – tudással kapcsolatos – funkciót töltenek be egy innovációs rendszerben 

(Koschatzky 2001, 214-215): 

A tudásbázis menedzsment és továbbfejlesztés (1.) funkciója egy RIR általános 

tudásbázisának bővítését segíti elő. A technológiai tudásra épülő funkció a tudás diffúzióját 

Közös tudásbázis

A D 

C B 

A 

TII

= speciális kompetenciákkal rendelkező szereplők 

= információáramlás 

= a TII lehetséges akciói 
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többek között oktatással, technológiai információk koncentrációjával és megosztásával oldja 

meg, a tudásbázishoz való könnyebb hozzáférést pedig különféle demonstrációs eszközökkel 

biztosítja. A TII ezzel a funkcióval a nyers tudáshoz való hozzáférést teszik lehetővé és a 

tudás hasznosításának a módját segítik feltárni. 

A vállalatok közötti interakciók kibővítése (2.) jelenti az intézmények másik fő 

funkcióját. Az információ és a tudás csak nehezen piacosítható javaknak számítanak, ezért az 

intézmények e piaci korlátok leküzdésében segítik a vállalatokat úgy, hogy a tudás keresletét 

összehangolják annak kínálatával. Ez a közvetítő szerep általában vásárok, kiállítások 

szervezésében és az interakciós költségek finanszírozásában merül ki. A TII e 

tevékenységeikkel a partnerek közötti tudáscserét könnyítik meg. 

A szaktudás biztosítása (3.) funkció esetén az intézmények az egyes aktorokkal 

közvetlen kapcsolatban állnak, azokat képzéssel és tanácsadással támogatják. A képzés céljai 

közé nemcsak a meglévő képességek javítása tartozik, hanem új kompetenciák kidolgozása 

is. Az intézmények szerepe szabadalmi tanácsadáson kívül a pénzügyi hozzájárulásra is 

kiterjed. A TII ebben az esetben a tudásmenedzselés módjában segítik a cégeket. 

Fontos megjegyezni, hogy egy régió minél jobban fel van szerelve a megfelelő 

intézményekkel és azok regionális szinten minél erősebben képesek támogatni a vállalatokat, 

annál intenzívebben tudnak hozzájárulni a regionális tudásbázis fokozásához és a tanulási 

folyamatok katalizálásához. 

A TII-nek alapvető funkcióit Bureth és Héraud (2001) összegezte, melyet a 9. 

táblázatban láthatunk. Bár a táblázat nagyon jól lefedi az intézmények innovációs 

rendszerekben betöltendő feladatait, a teljesség igénye nélkül az alábbi szerepkörökkel lehet 

kiegészíteni azokat (Dőry 2005, 182): 

- stabil, kiszámítható gazdasági és politikai környezetet kell biztosítaniuk; 

- a piac dinamikus működését segítő feltételeket kell teremteniük (pl. infrastruktúra, jogi 

szabályozás stb.); 

- olyan nemzeti és regionális innovációs stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek az 

innováció létrehozására ösztönzőleg hatnak; 

- hangsúlyozniuk kell a tudásintenzív tevékenységek jelentőségét és a hálózati 

együttműködések előnyeit; 

- együttműködéseket támogató közvetítő szervezeteket kell létesíteniük, azok 

tevékenységét pedig támogatniuk kell; 

- stratégiai információk kínálatával (pl. technológiai előretekintési programok) kell 

elősegíteniük a régió szereplőinek innovációs tevékenységét; 
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- a felsőoktatási intézményeket és az állami kutatóintézeteket ipari kapcsolatok 

kialakítására kell ösztönözniük. 

 
9. táblázat: A technológiai infrastruktúra intézményeinek három fő funkciója 

1. Általános tudásbázis menedzsmentje és továbbfejlesztése 
1.1 Tudományos és 
technológiai tudás 
létrehozása 

Az új tudományos és technológiai tudás az alap és az alkalmazott kutatás 
outputjaként vehető számba, melynek eredménye a szervezett kodifikált 
információk megjelenése. Fő diffúziós eszközök a tudományos publikációk. A 
tudás létrehozásában az egyetemek és az állami kutatóintézetek játsszák a 
legfontosabb szerepet. 

1.2 Oktatás Az oktatás a tudás-építés egy olyan formája, ami az innovációs folyamatok 
alapvető inputja. Ezt a funkciót elsősorban felsőoktatási intézmények és kutató 
szervezetek látják el. 

1.3 Informálás Az információt kivétel nélkül minden innovatív szereplő számára elérhetővé kell 
tenni. A tudományos és technológiai információ diffúziójának legfontosabb 
eszközei az adatbázisok, a publikációk és a könyvtárak. A hozzáadott értéket az 
információk – a hálózat egy adott pontján való – koncentrációja adja. 

1.4 Demonstrálás A tudás és a know-how diffúziója demonstrációs tevékenységekkel történik, 
melyre vagy a termékek és folyamatok szereplők által való tesztelésével, vagy a 
technológiák jellemzőinek és lehetséges alkalmazásainak vizsgálatával kerül sor. 

2. Vállalatok közötti tudásalapú interakciók kibővítése 
2.1 Szervezés Az innovatív szereplők hálózatának elősegítése: találkozók, üzleti vásárok, 

kiállítások szervezése. 
2.2 Finanszírozás Az innovatív közvetítők számára pénzügyi források biztosítása, mely változatos 

és nagyon komplex lehet. Ebben az esetben a pénzügyi interakciók mintegy 
ösztönző mechanizmusként javítják a közvetítők közötti kapcsolatokat. Ehhez 
kapcsolódó leggyakoribb szolgáltatások: partnerkeresés, segítség az üzleti terv 
elkészítésében és innovációmenedzsment támogatás. 

3. Szaktudás biztosítása 
3.1 Képzés Míg az oktatási rendszer célja az egész innovációs rendszer kollektív 

szükségleteinek kielégítése, addig a képzés az egyes aktorok speciális 
szükségleteit veszi figyelembe, azokhoz speciális kompetenciákkal járul hozzá. 

3.2 Szaktanácsadás Az innovációs folyamat segítése és támogatása olyan kiegészítő szolgáltatások 
nyújtását jelenti, mint az általános stratégia vagy marketing tanácsadás, az 
értékelemzés és a jogi tanácsadás stb. 

3.3 Érvényesítés Az érvényesítés minden olyan tevékenységet magába foglal, ami az adott 
technológia általános elismeréséhez vezet. 

3.4 Hasznosítás Az innovatív tevékenységek védelméhez szükséges tulajdonjogok definiálása: 
szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek stb. 

3.5 Finanszírozás Itt a finanszírozás az egyes szereplők materiális vagy immateriális 
beruházásaihoz kiegészítő külső források biztosítását jelenti.  

Forrás: Bureth-Héraud 2001, 83-84. alapján saját szerkesztés 
 
A fentiekben definiált feladatkörök kitűnően rávilágítanak az innovációs intézmények 

jelentőségére. Egy jól működő regionális innovációs rendszer jól működő intézményekkel, 

illetve intézményrendszerrel van felvértezve. Úgy gondolom, jelentőségük vitathatatlan, 

hiszen az intézmények azok az aktorok, akik tevékenységeikkel rendszerré formálják az 

innovációs rendszereket. Ennél fogva a dolgozat gyakorlati kutatásának alanyai is e szereplői 

körből kerülnek ki. 
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3. A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ HELYZETE 

MAGYARORSZÁGON 

 
Jelen fejezet elsődleges célja a hazai innováció regionális szinten való megjelenésének 

vizsgálata. Mindenekelőtt arra keresem a választ, hogy az egyes régiók képesek-e 

befolyásolni az innovációs folyamataikat. Fontos kérdés az is, hogy ezt milyen módon tudják 

megtenni, illetve milyen eszközök állnak rendelkezésükre. Ezen túlmenően az e téren elért 

eredmények mélyreható tanulmányozása és a régiók fejlesztési irányainak számbavétele is 

nagy relevanciával bír. A fenti tényezők azért bizonyulnak rendkívül fontosnak, mert a 

regionális innovációs rendszerek vizsgálatának alappilléreit jelentik. 

A kérdések megválaszolásához elsőként általánosságban kell áttekinteni a regionalizáció és 

az innováció kapcsolatát, aminek a keretében definiálni szükséges azt is, hogy mely esetekben 

számít regionális szintűnek az innováció. Az alapösszefüggések vizsgálata után közép- és 

délkelet-európai, illetve európai uniós összehasonlításban mutatom be a magyarországi 

innováció helyzetét, majd területi statisztikák alapján ismertetem a hazai régiók innovációs 

potenciálját. Mivel a primer kutatásaim csupán az ország egy meghatározott részét fedik le, 

már itt lényeges felhívnom a figyelmet arra, hogy az egyes elemzések során a legtöbb esetben 

Észak-Dunántúl élvez prioritást. A dokumentumelemzés módszertanát segítségül hívva, a 

regionális innováció fejlesztési dokumentumokban való megjelenését is megvizsgálom mind 

nemzeti mind regionális szinten. Végül tudományos kutatásokon alapuló tanulmányokat 

felhasználva elemzem a régiók innovációban betöltött jelenlegi szerepét. 

 

3.1. A regionalizáció és az innováció összefüggései 

 
Napjaink globalizációja és a meglehetősen felerősödött regionalizmus mellett az ún. 

glokalizáció jelensége kezd felértékelődni, ami Landabaso (1997) szavaival élve nem jelent 

mást, mint globálisan versenyezni, lokálisan cselekedni, azaz helyi szinten kooperálni és 

innoválni. E kettősség lokális vetületének fontosságát igazolja, hogy a vállalatok csak a 

földrajzi koncentráció előnyeit maximálisan kihasználva képesek a globális versenyre 

hatékonyan reagálni. Az innovációk a különböző térségekben eltérő módon valósulnak meg, 

hiszen azok nagymértékben függenek az ott működő vállalkozásoktól, az iparszerkezettől, 
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valamint a társadalmi és kulturális értékektől. Fel kell ismernünk tehát, hogy az innováció 

számos esetben területi jelenség, s ily módon térség specifikus (Rechnitzer et al. 1999b). 

A regionális innovációnak különféle stílusjegyei figyelhetők meg, konkrétan akkor 

tekinthető regionális szintűnek az innováció, ha (Rechnitzer et al. 1999a, 12): 

- „a régióban található innovációs rendszer elemei folyamatosan innovatív magatartást 

tanúsítanak,  

- versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal vannak jelen a világpiacon, 

- az innovációs rendszer elemei között hálózatszerű és sokoldalú együttműködési, valamint 

partnerkapcsolatok alakulnak ki,  

- amelyeket az állami és a magán szféra folyamatos párbeszéde, az igények körültekintő 

figyelembevétele és a szolgáltatási, támogatási kínálat ennek megfelelő kialakítása 

jellemez.” 

 
A nemzeti, regionális és helyi szereplők felismerték, hogy a műszaki fejlesztések tudatos 

alakítására van szükség. A kérdés csak az, hogy miként lehet a kutatás-fejlesztés 

regionalizációját megoldani? A kutatók egyértelmű válasza: csak központi kezdeményezéssel és 

jelentős erőforrás decentralizációval, hiszen a nemzetközi példák szerint a regionális kutatás-

fejlesztési erőforrások bővítésének és aktivizálásának kizárólagos feltétele a központi 

kormányzat elképzeléseinek következetes megvalósítása. A kutatás-fejlesztés regionalizációja 

nem nélkülözheti a regionális innovációs intézmények létrehozását, átalakítását sem. Olyan 

intézményrendszerre van szükség, amely képes regionális dimenzióban ösztönözni a gazdasági 

fejlődést (Rechnitzer et al. 1999a). 

Számos ország területi viszonyainak alakításában tölt be jelentős szerepet a regionális 

politika, a regionális fejlesztések egyik legfontosabb eszköze pedig az innováció-politika. A 

legfejlettebb országokban az innováció motorja a tudásáramlás. Ennek megvalósulását hivatott 

elősegíteni a regionális innováció-politika, amely hazánkban is a térségfejlesztés kulcsa lehet. A 

hangsúly azért a regionálison van, mivel az innovációs folyamat résztvevői inkább e területen, 

mint nemzeti szinten fejtik ki hatásukat. Az innovációorientált regionális politika feladata, hogy 

meghatározza az adott régió versenyelőnyeit, illetve elősegítse azon intézkedések és programok 

megszületését, amelyek segítségével a kutatásfejlesztési és innovációs igényeket a kevésbé fejlett 

régiókban is ki lehet elégíteni (Rechnitzer 1994). Ezenkívül ki kell emelni a regionális tudomány 

és technológiapolitika szerepét is, melyek a regionális innováció segítségével nagymértékben 

hozzájárulnak új iparágak létrejöttéhez (Landabaso 1997). 
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A regionális innováció jelenségével kapcsolatosan meg kell értenünk azt is, hogy az 

innováció fokozásához mind közösségi szintű, mind nemzeti és regionális politikai lépések 

egyszerre szükségesek (Rechnitzer et al. 1999b). Szintén fontos megemlíteni, hogy a 

regionális innováció az állami és közösségi támogatások szimpla felhasználásával nem 

feltétlenül lesz hatékony, a regionális innovációs rendszert is át kell alakítani a támogatások 

tökéletesebb abszorpciója és jobb hasznosulása érdekében (Landabaso 1997). A kevésbé 

fejlett régiókban a térség gazdasági fejlődése annak függvénye, hogy a régió képes-e 

megvalósítani a termelési rendszere igényeinek, szükségleteinek megfelelő stratégiát, 

valamint a főbb regionális szereplők képesek-e kapcsolati rendszerüket átalakítani, 

megújítani egy közös „vízió” érdekében. A szereplők közötti konszenzus, valamint egy 

kritikus mértékű együttműködés hiányában a regionális politika eredménytelen lesz 

(Rechnitzer et al. 1999b). Ennél fogva a régióknak olyan társadalmi rendszert kell 

kiépíteniük, ami lehetővé teszi a folyamatos megújulást, az innovációt. 

Láthatjuk, hogy egy régió versenyképessége nem magyarázható csupán a megvalósított 

innovációkkal. Egy térség alapvető sikeréhez nagyban hozzájárul az innovációs folyamat 

beágyazódásának foka is (Maillat 1991). Ebben a megközelítésben az innovációs aktorok 

közös tanulási folyamata során keletkező – korábban már definiált – miliő jelenségéhez 

jutunk, mely elsősorban a dolgozatban előtérbe helyezett regionális szintez köthető. A miliő 

jelentőségét tükrözi az állami innováció-ösztönzés alapgondolata is, miszerint a nemzeti és a 

regionális innovációs rendszer elemeinek, valamint az említett innovációs stratégiáknak 

képesnek kell lenniük olyan miliőt generálni, ami a vállalkozások innovációs tevékenységét 

serkenti (Dőry et al. 2000). 

Az Európai Unióban számos példát találhatunk arra, hogyan lehet a regionális 

fejlesztéseket összehangolni magával az innovációval. Az értekezésben már több helyen 

említett Baden-Württemberg és az észak-olaszországi tartományok kiváló példaként 

szolgálnak az innováció-orientált regionális fejlesztési stratégiák sikeres alkalmazására. E 

gyakorlatok felhívják a figyelmet a regionális tényezők magas versenyképesség elérésében 

betöltött szerepére is, hiszen számos esetben bizonyítást nyert (Rechnitzer 1993; Török 

1996), hogy – szemben az elszigetelt innovációs tevékenységekkel – egy jól működő 

regionális innovációs rendszer képes csak meghatározó gazdasági fejlődést előidézni. 
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3.2. Az innovációs rendszerek helyzete Közép- és Délkelet-

Európában 

 
Annak érdekében, hogy a hazai innovációs rendszer jelenlegi helyzetének okát 

megérthessük, nemzetközi szintű kitekintésre van szükség. Ennek keretében az ország 

környezetének, a közép- és délkelet-európai térség innovációs rendszereinek megismerésére 

kerül sor. Itt fontos megjegyeznem, hogy azért e térség országaira esett a választás, mert 

gazdasági berendezkedésük és fejlettségük hazánkéhoz képest közel azonos, ellentétben a 

nyugat-európai és az észak-amerikai országokkal, melyek teljesen más dimenzióban 

mozognak. A vizsgálat mind a nemzeti mind a regionális innovációs rendszerek helyzetére rá 

kíván mutatni. Az elemzés a következő három forrás felhasználásával készült: 

1. INNO-Policy TrendChart – Innovation Policy Progress Reports 

Az ún. INNO-Policy TrendChart az Európai Bizottság egy olyan eszköze, ami politikai 

döntéshozókat és innovációs menedzsereket segít azzal, hogy innovációs politikákról, 

teljesítményekről és trendekről összefoglaló jelentéseket készít. Az INNO-Policy 

TrendChart keretében 2009-ben készült innováció-politikai folyamat riportok 

elsősorban nemzeti szinten írják le és elemzik a fő innováció-politikai trendeket. 

2. ERAWATCH Country Reports 

Az Európai Bizottság Információs Platformján (ERAWATCH) olyan ország jelentések 

érhetők el, amik többek között a K+F beruházások ösztönzését és az Európai Kutatási 

Térség létrejöttét segítik különféle politikák elemzésével. A 2009-ben készült tanulmányok 

a régiók kutatás-fejlesztésben és innovációban betöltött szerepével is foglalkoznak. 

3. ERAWATCH Case Study Regional Reports 

Az Európai Bizottság Információs Platformján (ERAWATCH) regionális 

esettanulmányokat is találhatunk. A 2006-os riportok Európa technológiai-gazdasági 

karakterisztikájának megértését segítik. Céljuk azoknak a kulcstényezőknek a feltárása, 

amik hozzájárulhatnak a K+F beruházások növeléséhez és a K+F politikák 

kulcselemeinek azonosításához. 

 
A fenti tanulmányok kiváló alapul szolgálnak a közép- és délkelet-európai országokban működő 

innovációs rendszerek összehasonlítására, közös pontjainak, problémáinak meghatározására. Az 

összesen kilenc ország – köztük hazánk – nemzeti és regionális innovációs rendszerének 

bemutatásán túl, három konkrét régió innovációs rendszerének részletes vizsgálatára is sor kerül. 

E helyütt kell megemlítenem, hogy az ugyancsak közép-európai országnak számító Ausztria 
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elsősorban azért nem szerepel az elemzésben, mert hazánknál jóval fejlettebb és területileg 

föderalizált berendezkedésű ország. Ezen okokból kifolyólag az összehasonlítás értelmét 

vesztené. Mindazonáltal a vizsgálatba bevonásra került Görögország, ami délkelet-európaiként 

egy referencia modellnek számít, hiszen teljesen más történelmi kultúrával rendelkezik, mint a 

közép-kelet európai országok. Nem számít fejlett nyugat-európai államnak, de már 1981 óta 

tagja az Európai Uniónak. Ennek ellenére megkésett társadalmi-gazdasági fejlődés jelei 

mutatkoznak az országban. Érdekes lenne tehát megvizsgálni, hogy egy ilyen ország milyen 

problémákkal szembesül, és vonható-e valami párhuzam a közép-kelet európai országokban és 

Görögországban lezajlódó innovációs folyamatok között. 

 

3.2.1. Nemzeti innovációs rendszerek 

 
A vizsgálatba bevont kilenc közép- és délkelet-európai ország nemzeti innovációs 

rendszerének bemutatása, az innovációs rendszerük fő kihívásainak számbavételén alapul. 

Az innováció-politikai folyamat riportokat felhasználva, a 10. táblázat összefoglalóan világít 

rá az egyes országok innováció politikáinak legfőbb pontjaira. A kutatás során öt 

problémacsoportot tudtam azonosítani. 

A kutatás-fejlesztés és innováció finanszírozásának (1.) kérdése minden ország esetében 

megjelenik. A bulgár vállalkozások a K+F tevékenységek finanszírozásában csekély 

mértékben vesznek részt, ezért az innovációs rendszer egyik fő kihívása a K+F ráfordítások 

növelése. Görögországnak hasonló problémákkal kell megküzdenie, a cégek csak nagyon 

keveset költenek innovációs tevékenységekre. Szervezeti és más nem-technológiai 

innovációk ugyan előfordulnak, de ez nem elég a versenyképesség növelésére. Az új, 

technológia orientált és innovatív cégek számára a kockázati tőke elérhetősége nem 

megfelelő. Közel azonos kihívás előtt áll Horvátország is, hiszen a legtöbb horvát cég nem 

vállal K+F-et, és az az üzleti stratégiájukban is csak marginális szerepet játszik. 

Magyarországon a cégek K+F tevékenysége szintén gyenge, az innovatív KKV-k száma 

pedig meglehetősen kevés. Ezen okok végett a horvát innovációs politikában fókuszba került 

az üzleti angyal hálózat fejlesztése, valamint a speciális technológiákhoz szükséges 

kockázati tőke bevonásának kérdése. Mivel az állami K+F beruházások stagnálnak, az üzleti 

beruházások pedig visszaestek, Szlovénia minkét szektorban a K+F beruházások szintjének 

fenntartására törekszik. Csehországban a K+F és az innováció állami finanszírozási 

forrásainak nem megfelelő elosztása okoz nehézségeket. 
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10. táblázat: Közép-kelet európai országok innováció politikáinak fő kihívásai 
Országok Fő kihívások 

Bulgária 

- A magán és az állami K+F ráfordítások növelése 
- A humán erőforrás minőségének javítása 
- A tudományos intézmények, a vállalatok és az innovációs folyamatokba bevont más 

intézmények közötti partnerség serkentése 

Csehország 

- A tudástermelés, a tudástranszfer és az új tudás hasznosításának folyamatai közötti 
koordináció hiánya 

- Az állami kutatási és az üzleti szektor közötti nem megfelelő kapcsolatok 
- A kutatók kevés száma 
- A K+F források nem megfelelő allokálása 

Görögország 

- A cégek K+F ráfordításainak alacsony szintje 
- Az élethosszig tartó tanulásban résztvevők számának stagnálása 
- A kockázati tőke nem megfelelő elérhetősége 
- Az innovációs intézkedések alacsony hatékonysága 

Horvátország 
- A tőkéhez való hozzáférés hiánya 
- A vállalati K+F ráfordítások növelése 
- A szellemi tulajdonjogok védelmének elősegítése 

Lengyelország 
- Az innovátor vállalkozások támogatása 
- A tudomány és az ipar kooperációjának elősegítése 
- Tudományos és műszaki területen végzettek számának növelése 

Magyarország 
- A cégek gyenge K+F tevékenysége, kevés innovatív KKV 
- Az innovációs folyamatokban résztvevő kulcsszereplők közötti kooperáció hiánya 
- Megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrás hiánya a K+F és innováció területén 

Románia 
- A vállalatok innovációs potenciáljának növelése, különös tekintettel a KKV-kra 
- Technológia transzfer segítése és üzleti támogató infrastruktúrák fejlesztése 
- Az ipar, az egyetemek, és a K+F intézmények közötti kapcsolatok segítése 

Szlovákia 
- A gyenge K+F rendszer akadályozza az akadémiai és ipari szféra közötti kooperációt 
- Fejletlen innovációs kormányzat 
- Az innovatív vállalkozások alacsony száma 

Szlovénia 
- A K+F beruházások szintjének fenntartása mind az állami mind az üzleti szektorban 
- Az innovációt támogató hálózat jobb koordinációja és az átláthatóságának növelése 
- A kisvállalatok alacsony innovációs aktivitása 

Forrás: Innovation Policy Progress Reports 2009 alapján saját szerkesztés 
 
A közép-kelet európai országok innovációs rendszerei számára az innovációs folyamatokban 

résztvevő aktorok közötti kapcsolatok és kooperáció (2.) megteremtése szintén nagy kihívást 

jelent. Az egyetemek, a gazdaság és a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek között az 

innováció megvalósítását célzó kooperáció meglehetősen gyenge. A tudományos és az üzleti 

szféra közötti kapcsolatok serkentése ezért számos ország – Bulgária, Csehország, 

Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia – innovációs rendszere számára alapvető 

feladat. Az együttműködések kialakulását a stratégiai kutatások területén és a legjobb 

potenciálú szektorokban kell leginkább elősegíteni. A kulcsszereplők közötti kooperáció 

hiánya mellett a magyar rendszer sajátosságai közé tartozik továbbá, hogy a multinacionális 

vállalatok nincsenek eléggé beágyazva a NIR-be. 

Egy innovációs rendszer fejlettségét nagymértékben meghatározza az innovációs folyamatok 

koordinációja (3.). A cseh innovációs rendszer működésének jelentős akadályozó tényezője a 

tudástermelés, a tudástranszfer és az új tudás hasznosításának folyamatai közötti koordináció 

hiánya. Görögországban az innovációs intézkedéseknek nemcsak a hatékonysága alacsony, de a 
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gazdaságra és a foglalkoztatottságra vonatkozóan is korlátozott hatása van. Szlovákia esetében a 

fejletlen innovációs kormányzatot kell kiemelni, hiszen sem nemzeti sem regionális innovációs 

tanácsok nem működnek az országban. A szlovák nemzeti innovációs ügynökség is 

meglehetősen későn, csak 2007-ben alakult, a regionális innovációs kormányzati szervek pedig 

teljesen hiányoznak. Szlovéniában az innovációt támogató hálózat jobb koordinációjára és az 

átláthatóságának növelésére lenne szükség. Ezen túlmenően a gazdasági szektor a kutatás-

fejlesztés és az innováció támogatásának elégtelen és komplikált eszközeit bírálja. 

A megfelelően kvalifikált humán erőforrás megléte (4.) a kutatás-fejlesztés és az 

innováció megvalósításának kulcseleme. Nem véletlenül jelent nagy kihívást a bulgár 

tudomány- és innováció-politika számára az innovációk megvalósításához szükséges humán 

erőforrások fejlesztése. A cseh innováció-politika számára a kutatók számának növelése 

fontos feladat minden egyes szektorban. Lengyelországban és hazánkban a tudományos és a 

műszaki területen végzettek számának emelése a cél. Lengyelországban ezen felül a 

szakképzettség multidiszciplinaritásának fejlesztését tervezik annak érdekében, hogy azok az 

innovatív vállalatok elvárásainak megfeleljenek. Görögországban az élethosszig tartó 

tanuláson és a folyamatos oktatáson van a hangsúly, de az abban résztvevők száma több 

mint egy évtizedes erőfeszítések ellenére is csak stagnáló tendenciát mutat. Ezzel 

párhuzamosan az élethosszig tartó tanulásban résztvevők száma nemzetközi 

összehasonlításban Magyarországon is alacsonynak mondható. 

Az innovációt megvalósító vállalatok támogatásának célja (5.) szintén számos ország 

esetében megjelenik. Lengyelországban az innováció-politika azon innovátorok 

támogatására fókuszál, akik hosszú távon a gazdaság fő hajtóerői lehetnek. Ennek érdekében 

a lengyel innováció-politika a legmagasabb innovációs potenciállal rendelkező vállalatok 

azonosítását tűzte ki célul. Szlovákiában az ország versenyképességének korlátja az 

innovatív vállalkozások alacsony előfordulása. A vállalatok, különösen a KKV-k innovációs 

potenciáljának növelése Romániában is előtérbe kerül. Az országban különösen a 

technológia transzfer és üzleti támogató infrastruktúra (pl. üzleti inkubátorok, technológia 

transzfer irodák, tudományos és technológiai parkok stb.) fejlesztése jelent kihívást. Bár 

Szlovéniában hasonló támogató intézmények működnek ugyan, de a kisvállalkozások 

innovációs aktivitása így is meglehetősen alacsony. Végül, de nem utolsósorban elmondható, 

hogy a cseh és horvát innovációs rendszer fő kihívásai között találhatjuk a szellemi 

tulajdonjog védelmének elősegítését, ugyanis a piac számára új, radikális innovációk hiánya 

részben a szellemi tulajdonjog védelem nem megfelelő színvonalának köszönhető. 
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3.2.2. Regionális innovációs rendszerek 

 
Az ERAWATCH ország jelentések alapján a régiók kutatás-fejlesztésben betöltött 

intézményi szerepét elemezve, közép-kelet európai regionális innovációs rendszerekre 

jellemző különféle gócpontok kristályosodnak ki. 

A vizsgálatba bevont országok többsége még a regionális dimenzió kialakításával küzd 

(1.). A régiók többségének nincsenek saját jogosítványa, forrásaik is korlátozottak. 

Bulgáriában a K+F politika regionális dimenziója még nem fejlődött ki. Alapvetően nemzeti 

szinten hiányoznak azok a mechanizmusok, amik a hat bulgár tervezési régióban a meglévő 

regionális innovációs stratégiák végrehajtásának támogatásához szükségesek. Szlovákiában 

az erős centralizáció okoz problémát, így az első önálló kormányzattal rendelkező régiókat is 

csak 2002-ben hozták létre. Ennek okán a K+F, a tudomány és technológia, valamint a 

regionális szintű innováció politikák megvalósítása tradicionálisan a központi régió feladata. 

Magyarország szintén egy központosított ország, ahol a tudomány, technológia és innováció 

politikák formálásában a régiók nem játszanak meghatározó szerepet. A regionális fejlesztési 

és a regionális innovációs ügynökségek a regionális innovációs stratégiák kidolgozásával 

képesek befolyásolni a K+F és innovációs folyamatokat. A regionális K+F-et továbbá a 

Regionális Operatív Programok, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

segítik, melyekről a későbbiekben részletesebben is szó esik a dolgozatban. Görögországban 

regionális szinten ún. területi főtitkárságok működnek. Bár 1999 óta – a központi 

adminisztráció részeként – növekvő szabadságuk van a politikai prioritások formálásában, e 

titkárságoknak csak korlátozott a szerepük a K+F politika alakításában, ami elsősorban a 

területi politika elégtelen kialakításának és a végrehajtás kapacitáshiányának köszönhető. 

Románia regionális kormányzati rendszere nyolc fejlesztési régión alapul. A nyolc 

regionális fejlesztési egységet nemzeti szinten a Regionális Fejlesztés Nemzeti Tanács 

koordinálja. Ugyanezt a feladatot regionális szinten a regionális fejlesztési ügynökségek és 

tanácsok látják el. A fejlesztési politikákat minden egyes régió saját maga alakítja és hajtja 

végre. A regionális innovációs stratégiákat a regionális fejlesztési ügynökségek koordinálják. 

A regionális kormányzati rendszer törvénybe van iktatva. Ez részletesen meghatározza a 

regionális kormányzati struktúrát, koordinációs mechanizmusokat, célokat, kompetenciákat 

és azokat a speciális eszközöket, amik a regionális fejlesztési politikákat segítik elő. Mivel 

azonban a regionális innováció finanszírozását a nemzeti kormányzat biztosítja, a regionális 

kormányzati K+F+I autonómia és a politikai kompetenciák Romániában is meglehetősen 

korlátozottak. Annak ellenére, hogy a 16 lengyel régiónak a kutatás politikai folyamatokba 
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csak gyenge befolyása van, a regionális kormányzatok jelentős mértékű forrásokhoz jutottak 

az Európai Strukturális Alapokból a kutatás, technológiai fejlesztés és innovációs politikák 

végrehajtásához. 2007-2013-ig a Strukturális Alapok beruházásai keretében a 16 regionális 

operatív program segíti a K+F projektek megvalósulását, a tudomány-ipar kapcsolatának 

erősítését, és támogatja a KKV-k működését. 

A csupán kétmillió lakosnak köszönhetően Szlovénia önmagában is NUTS 2 szintű 

régiónak számít. A kohéziós politika céljainak releváns módon további két régió létrehozásáról 

született döntés. Ezzel párhuzamosan a K+F források decentralizációját tervezik, regionális 

irányítási központok létrehozásáról pedig a jövőben fognak dönteni. Horvátországban formális 

regionális kutatási politika nem létezik. A regionális politika is csak NUTS 3 szinten valósul 

meg, aminek a fő témái a regionális gazdasági fejlesztés, közlekedési infrastruktúra, oktatás, 

egészségügy, valamint más társadalmi és kulturális ügyek. Csehországban is csak NUTS 3 

szinten beszélhetünk régiókról. A 14 régiónak saját választott regionális tanácsa, azoknak 

pedig saját költségvetése és törvényben megállapított kötelezettségei vannak. Jogerős 

felelősségük azonban nem terjed ki a kutatás-fejlesztés területére, ezzel kizárólagosan a 

nemzeti szervek rendelkeznek. Legtöbb esetben a források hiánya azt jelenti, hogy a K+F 

politikák alakításában a régiók csak passzív résztvevők. 

Az elemzésbe bevont országok nagy részében regionális egyenlőtlenségek figyelhetők meg, 

amik a regionális innovációs rendszerek fejlődésének gátjai (2.) lehetnek. Csehországban a K+F 

kapacitások nagyrészt a fővárosban koncentrálódnak. Ez a jelenség visszaveti a többi régió 

innováció terén való motivációját, korlátozva ezzel prioritásaik között a kutatás-fejlesztés 

szerepeltetését. A kutatási kapacitás Horvátországban ugyancsak a fővárosi, NUTS 2 szintű 

régióba összpontosul. Ez a régió az ipar és a tudás intenzív szolgáltatások fejlesztése irányába 

orientálódik a többi régióval összehasonlítva, ahol inkább más üzleti tevékenységek dominálnak. 

A K+F szervezetek, K+F alkalmazottak számában, a K+F ráfordításokban, valamint az üzleti és 

támogató infrastruktúrában való erős regionális egyenlőtlenség Romániában is megjelenik a 

fővárosi és a többi régió között. A források döntő többsége szintén a bukaresti régióban 

koncentrálódik. A K+F tevékenységek egyértelmű központja Szlovákiában is a főváros, de a 

K+F beruházások és foglalkoztatottak fele is Pozsonyhoz köthető. A beruházások leginkább a 

központi kormányzattól és a térségben működő nagyvállalatoktól származnak. 

Az eredményes regionális innováció megvalósításához szükséges infrastruktúra 

megteremtése (3.) minden ország számára nagy kihívást jelent. A bulgár regionális innovációs 

stratégiák a tudomány és a gazdaság közötti együttműködések serkentését célozzák meg, és 

vállalatok K+F aktivitását fokozó intézkedéseket tartalmaznak. Romániában a regionális 
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fejlesztés legfőbb eszközei a regionális operatív programok. Prioritásaik között a regionális és 

a helyi gazdasági környezet erősítése is megtalálható, amit a regionális támogató 

infrastruktúrák, KKV-k és induló vállalkozások támogatásával kívánnak elérni. Bár 

Görögországban a felsőoktatási intézmények támogatását is regionális operatív programokban 

rögzítették, a folyamat a görög oktatási minisztérium által központilag szabályozott. A horvát 

önkormányzatok tudományos és üzleti infrastruktúrákba (pl. regionális K+F központokba, 

technológiai parkokba) való beruházásaikkal egyre inkább a kutatás-fejlesztés serkentésének 

irányába fordulnak. Szlovákiában annak ellenére, hogy a regionális kormányzatok segíthetik a 

szóban forgó üzleti infrastrukturális beruházásokat, hiányoznak a pénzügyi forrásaik, és a 

kevésbé fejlett régiók esetében a megfelelő szakembergárda sem áll rendelkezésre. A 

felsőoktatási rendszer Görögországéhoz hasonlóan határozottan nemzeti ügy. A regionális 

kutatási infrastruktúra fejlesztése Szlovéniában is fokozatosan előtérbe kerül. A kormány 

számos regionális üzleti- és technológiai központ fejlesztését tervezi, és a felsőoktatási 

rendszer decentralizációjának szükségességét is felismerte. 

 

3.2.3. Jihozápad, Kréta és Wielkopolskie régió innovációs rendszerének 

összehasonlítása 

 
A következőkben három közép- és délkelet-európai ország (Csehország, Görögország és 

Lengyelország) három régiójának (Jihozápad, Kréta és Wielkopolskie) RIR-ét veszem 

górcső alá. A fent megnevezett régiókra a következő okok miatt esett a választásom: úgy 

vélem, nemcsak érdekesnek, de hasznosnak is bizonyul megismerni egy sokrégiós (lengyel) 

és közép-kelet európai mércével nézve egy viszonylag fejlett (cseh) ország egy-egy konkrét 

regionális innovációs rendszerét. Mint ahogy azt korábban megtudhattuk, a vállalati szintű 

innováció alacsony szintje a vizsgált térség sajátossági közé tartozik. Sarkalatos lenne tehát 

megismerni, hogy egy délkelet-európai (görög) régió innovációs rendszere miképp tud 

reagálni erre a jelenségre. Sőt, meglátásom szerint e példák feldolgozásából a magyar 

rendszer mindenképpen profitálhat. Az elemzés az ERAWATCH regionális 

esettanulmányokat felhasználva az adott RIR-ek erősségeinek és gyengeségeinek 

számbavételével történik. Az összehasonlítást öt szempont – tudástermelés, 

tudásdisszemináció, tudásabszorpciós kapacitás, a RIR szereplői közötti interakció, valamint 

a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció irányítása – alapján végzem. Az egyes régiókra 

vonatkozó főbb jellemzőket a 11. táblázat foglalja össze. 
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11. táblázat: Jihozápad, Kréta és Wielkopolskie régió innovációs rendszerének erősségei és gyengeségei 
Tényező / 
Ország - 

Régió 
Csehország - Jihozápad Görögország - Kréta Lengyelország - Wielkopolskie 

 Erősségek Gyengeségek Erősségek Gyengeségek Erősségek Gyengeségek 

Tudás-
termelés 

+ Ipari szereplők erős 
kutatási kapacitása 
+ Egyetemek magas 
kutatási potenciálja 
+ A magán és állami 
kutatásokra fordított 
pénzügyi források 
növekedése 

- A hallgatók 
megoszlása a 
tudományos és a 
műszaki területeken 
nemzeti átlag alatti 
- A K+F alkalmazott 
számának csökkenése 
az élettudományok 
területén 

+ Felhalmozódott erős 
tudástermelő 
kapacitás 
+ Magas kutatás 
intenzitás 
+ Kutatási 
eredmények magas 
minősége 

- A kutatási intenzitás az 
EU25 átlagnál 
alacsonyabb 
- A tudástermelő 
infrastruktúra nem 
illeszkedik a helyi 
gazdasághoz 

+ A K+F szektor nagy 
intellektuális 
potenciálja 
+ A vállalatok relatív 
modern eszközei 

- Kis teamek és alacsony 
költségvetés, hiányzó 
koordináció 
- A kutatások nincsenek 
összhangban a gazdaság 
igényeivel 
- A KKV-k alacsony 
innovativitása 
- A pénzügyi forrásokhoz 
való hatékony hozzáférés 
hiánya 

Tudás-
disszemináció 

+ Kooperáció a plzen-i 
Tudományos és 
Technológia Park 
létrehozása érdekében 

- Egyetemekhez és 
állami K+F 
intézményekhez nem 
kapcsolódnak 
technológia transzfer 
irodák 

+ A közvetítő 
mechanizmusok már 
több mint 10 éve ki 
lettek fejlesztve 

- A technológia transzfer 
mechanizmusokhoz 
hiányzó tapasztalt 
munkaerő 

+ A vállalatok modern 
technológiákhoz való 
igazodása 
+ A közvetítő 
intézmények növekvő 
potenciálja 
+ A kooperációs 
hálózatok fokozatos 
fejlesztése 

- Tudományos 
egységekben a 
kooperációhoz hiányzó 
struktúrák és folyamatok  
- A vállalatok hiányzó 
készsége és szándéka a 
kooperációra 
- A vállalatok 
technológiai függősége 
- Kevés közvetítő 
intézmény és program a 
technológia transzfer 
érdekében 

Tudás-
abszorpciós 
kapacitás 

+ A felsőfokú 
végzettségűek 
arányának növekedése 
+ Kereslet a K+F 
gyakorlatorientált 
eredmények iránt 

- A tudomány és 
technológiák területén 
alkalmazott humán 
erőforrás aránya 
nemzeti átlag alatti 

+ A felsőfokú 
oktatásban résztvevő 
hallgatók aránya az 
európai átlag feletti 

- Az abszorpciós 
kapacitás alacsonyabb, de 
közel van a nemzeti 
átlaghoz 
- A cégek abszorpciós 
kapacitása nagyon 
alacsony 
- Agyelszívás főleg 
Athénba vagy külföldre 

+ Szellemi tőke csak 
nagyobb cégek 
esetében áll 
rendelkezésre 
+ Olcsó munkaerő 
kínálat 

- A K+F és a vállalati 
szektorban magasan 
képzett szakértők hiánya 
- Technológiák és 
menedzsment technikák 
területén az 
alkalmazottak képzése 
nem megoldott 
- A közvetítő 
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intézményeknél nem 
megfelelő az 
alkalmazottak 
képzettsége 
- Hiányosság a technikai 
infrastruktúrában és a 
piaci szolgáltatások 
minőségében  

A RIR 
szereplői 
közötti 

interakció 

+ A Nyugat-bohémiai 
Egyetem és az ipari 
szereplők közötti 
kooperáció 
+ A Dél-bohémiai 
Egyetem és az állami 
kutatóintézetek között 
erős kapcsolat 

- A Dél-bohémiai 
Egyetem és a 
magánszektor között 
gyengébb kapcsolat 
- A külföldi cégek 
technológiai központjai 
főleg anyacégeikkel 
kooperálnak 
- A cégek alacsony 
technológiai szintje a 
kooperáció egyik 
akadálya 

+ A felsőoktatási 
intézmények és 
kutatóközpontok 
közös vállalkozásai  

- A helyi állami kutató 
szektor és a helyi ipar 
közötti K+F és 
technológia transzfer 
kooperáció nagyon 
alacsony 
- A tudás disszeminációja 
limitált 

+ A vállalatok 
igazodnak a környezeti 
tényezőkhöz 
+ A közvetítő 
intézmények növekvő 
potenciálja 
+ A KKV-k számára 
nyújtott szolgáltatások 
nemzeti rendszerébe 
akkreditált központok 
nagy száma 

- A K+F szektorban 
hiányoznak a vállalati 
problémák megoldásához 
szükséges tapasztalatok 
- A K+F szektor 
korlátozott képessége a 
központi költségvetésen 
kívül más források 
bevonására 
- A helyi és regionális 
támogató központok 
elégtelen száma 
- A támogató 
intézmények kínálata 
nincs a vállalatok 
szükségleteire szabva 
- Információátadás 
hiánya 

Kutatás, 
technológiai 
fejlesztés és 
innováció 
irányítása 

+ Az új programozási 
ciklus operatív 
programjainak fókusza 
a kutatás, technológiai 
fejlesztés és innováció 
támogatására 

- Regionális szintű 
kompetenciák és 
források hiánya 
- Jihozápad régiója két 
külön, független 
régióból jött létre 

+ Nincs - A regionális 
kormányzati rendszernek 
nincs meg a kapacitása és 
tapasztalata az innováció 
politikák tervezésére és 
kivitelezésére, nem képes 
a puha infrastruktúrába 
fejlesztésére 

+ A kormányzás 
Regionális Innovációs 
Stratégiára való 
felkészülése 

- A kormányzat felől 
hiányzik a közvetítő 
intézmények 
koordinációja 
- Kevésbé fejlett 
területeken a helyi 
kormányzás korlátozott 
bevonása a helyi 
gazdaság támogatásába 

Forrás: Erawatch 2010 alapján saját szerkesztés 
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A régiók tudástermelő kapacitását (1.) megvizsgálva elmondható, hogy a cseh és a lengyel 

régióban működő ipari szereplők meglehetősen erősek, és a relatíve modern eszközök birtokában 

kutatási kapacitásaik is megfelelő szintűek. Ezzel párhuzamosan a vizsgált területi egységekben 

magas kutatási potenciál figyelhető meg, Csehországban a regionális egyetemeknek, 

Lengyelországban az erős akadémiai központ jelenlétének, Görögországban pedig a felsőoktatási 

intézmények és kutatóközpontok együttes működésének köszönhetően. A lengyel és görög 

régiókban egyaránt problémaként fogalmazódott meg, hogy a K+F szektor tevékenysége nincs 

összhangban a gazdaság igényeivel. Az innováció megvalósulását Wielkopolskie régióban 

tovább akadályozza a kutatócsoportok kis létszáma, az alacsony költségvetés, valamint az 

innovációs tevékenységek hiányzó koordinációja. A KKV-k alacsony innovativitása mellett a 

technológia transzfert lehetővé tevő pénzügyi forrásokhoz való hatékony hozzáférés is hiányzik. 

A tudás disszeminációja (2.) szempontjából a közvetítő intézmények növekvő potenciálját, 

és a kooperációs hálózatok folyamatos fejlesztését kell kiemelni. Kiváló példa erre Jihozápad 

régióban a plzen-i Tudományos és Technológia Park létrejötte, ami például a Nyugat-bohémiai 

Egyetem és az Üzleti Innovációs Központ együttműködésének eredménye. A pozitív irányú 

változások ellenére azonban a technológia transzfer mechanizmusokhoz kapcsolódóan komoly 

hiányosságokkal kell megküzdeni a vizsgált régióknak. Míg Lengyelországban nincs 

megfelelő számú közvetítő intézmény, addig Csehországban az egyetemekhez és az állami 

K+F intézményekhez nem kapcsolódnak közvetlenül technológiai transzfer irodák. 

Görögországban a tapasztalt munkaerő hiánya okoz problémát, a szóban forgó intézmények 

csupán információs hubokként működnek. Wielkopolskie régióban mind a tudományos mind a 

gazdasági szféra részéről hiányoznak az együttműködés feltételei. A tudományos egységekben 

nincsenek meg a kooperációhoz szükséges struktúrák és folyamatok (pl. szellemi tulajdonjog 

védelmének szabályozása), a vállalatok részéről pedig a kooperációra való készség és szándék 

hiányzik. Végül fontos megemlíteni a tudásáramlás egy speciális formájának, a K+F 

szervezetek és a vállalati szféra közötti munkaerő mobilitásának hiányát. 

A régiók tudásabszorpciós kapacitását (3.) növeli a felsőfokú végzettségűek arányának 

folyamatos emelkedése. Csehországban egyre inkább bővül a kereslet a gyakorlatorientált 

kutatás-fejlesztési eredmények iránt. A fentiek ellenére azonban megfigyelt régiók 

mindegyikében humán erőforrással kapcsolatos problémák merülnek fel. Jihozápad régióban 

a tudomány és a technológia területén alkalmazott humán erőforrás aránya a nemzeti átlag alatt 

van, Kréta pedig az agyelszívás problémájával küzd. Wielkopolskie régiónak a K+F és 

vállalati szektorban a technológia és menedzsment területén a magasan képzett szakértők 

hiányával kell szembenéznie, de az alkalmazottak képzettsége a közvetítő intézményeknél sem 
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megfelelő. A kevésbé fejlett területeken a technikai infrastruktúra hiányossága és a piaci 

szolgáltatások (beleértve a bankügyleteket is) nem kielégítő minősége nehezíti az innovációk 

megvalósítását. Görögországban a cégek abszorpciós kapacitása nagyon alacsony. 

A regionális innovációs rendszerek szereplői közötti interakciók (4.) az innováció 

szempontjából minden esetben kulcsfontosságúnak bizonyulnak. Az elemzésbe bevont cseh 

régió erősségei közé a Nyugat-bohémiai Egyetem és az ipari szereplők közötti kooperáció, 

valamint a Dél-bohémiai Egyetem és a régióbeli állami kutatóintézetek közötti erős kapcsolat 

sorolható. Az interakciók legmagasabb szintű megvalósulásának iránymutató példája lehet a 

görög eset, ahol a felsőoktatási intézmények és a kutatóközpontok közös vállalkozásokat hoztak 

létre. Lengyelországban a közvetítő intézmények növekvő potenciálja mellett nagy számban 

vannak jelen a KKV-k számára nyújtott szolgáltatások nemzeti rendszerébe akkreditált 

központok. A vizsgált régiókban az alapvető problémát a K+F és a vállalati szektor közötti 

gyenge kapcsolat okozza. Jihozápad régióban az egyetemek és a magánszektor közötti 

kooperáció akadályozó tényezője a cégek alacsony technikai szintje. A nagy külföldi cégek 

technológiai központjai főleg a külföldi anyacégeikkel kooperálnak. Részben ezek a jelenségek 

okozzák a Dél-bohémiai Egyetem és a magánszektor közötti gyengébb kapcsolatokat is. Kréta 

esetében a helyi állami kutató szektor és a helyi ipar közötti K+F és technológia transzfer 

együttműködések intenzitása nagyon alacsony, a tudás disszeminációja ezáltal meglehetősen 

limitált. Wielkopolskie régióban nemcsak az intézmények és a vállalatok között, de az innovációt 

támogató intézmények között sincs megfelelő információátadás. Lengyelország esetében 

továbbá egy korábbi megállapítás köszön vissza, miszerint a támogató intézmények kínálata 

nincs a vállalatok szükségleteire szabva. A K+F szektorban hiányoznak a vállalati problémák 

megoldásához szükséges tapasztalatok, de azok a képességek sem állnak rendelkezésre, amikkel 

a központi költségvetésen kívül más forrásokat is be tudnának vonni kutatásaik végzéséhez. 

Végül, de nem utolsósorban egy RIR eredményességét a kutatás, technológiai fejlesztés és 

innováció kormányzati kapacitása (5.) is nagymértékben meghatározza. Csehország esetében 

pozitívumként jelenik meg, hogy az új programozási ciklus operatív programjai a kutatás, 

technológiai fejlesztés és innováció támogatására fókuszálnak. A lengyel régió erőssége a 

kormányzás regionális innovációs stratégia kialakítására és megvalósítására való felkészültsége. 

A regionális szintű kompetenciák hiánya minden régió esetében megjelenik. Jihozápad régióban 

ez kiegészül a kutatás-fejlesztés támogatására fordítható regionális szintű források hiányával. A 

problémát tovább fokozza, hogy Jihozápad két külön, egymástól független régióból lett 

kialakítva. Wielkopolskie és Kréta régiójának a koordináció hiányával kell szembesülnie. 

Lengyelországban a közvetítő intézmények koordinációja nem megfelelő, a helyi kormányzás 
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pedig a gazdaság támogatásába csak korlátozottan tud bekapcsolódni. Görögországban a 

regionális kormányzati rendszernek nincs meg sem a kapacitása, sem a tapasztalata az innováció 

politikák tervezésére és megfelelő szintű kivitelezésére. Ezen kívül a puha infrastruktúra (pl. 

banki szféra, speciális képzettségű szakemberállomány) fejlesztésére sem képes. 

 

3.2.4. Az innovációs rendszerek modellje 

 
A fentiekben számba vettem kilenc közép- és délkelet-európai ország innovációs 

politikájának legfőbb kihívásait, és ugyanezen államokban megvizsgáltam a régiók 

innovációban betöltött szerepét. A kutatás során az innovációs rendszerek közös jellemzői is 

felszínre kerültek, melyek alapján lehetőség nyílt e térség innovációs folyamatait leíró olyan 

modell megalkotására, amibe a délkelet-európai Görögország innovációs rendszerének 

kihívásai is beágyazódnak (17. ábra). 

 
17. ábra: A közép- és délkelet-európai országok innovációs rendszereinek modellje 

Szint Jellemzők 
Irányítás 

Innovációs folyamatok koordinációjának hiánya 
+ 

Támogatás 
Üzleti infrastruktúra fejlesztése szükséges 

Szellemi tulajdonjog védelem nem megfelelő 
+ 

Finanszírozás 
Alacsony szintű magán és állami K+F ráfordítások 

K+F források allokációja nem hatékony 
Kockázati tőke elérhetősége nem megfelelő 
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Egyetemek, gazdaság, K+F szervezetek közötti kooperáció gyenge 
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Kutatók, tudományos és műszaki területen végzettek alacsony száma 
  

Régiók 
NUTS 2 szintű egységes régiók nem mindenhol alakultak ki 

Regionális egyenlőtlenségek 
+ 

Kompetenciák 
Régiók korlátozott szerepe a K+F politika alakításában 

Regionális pénzügyi és irányítási autonómia hiánya 
+ 
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A regionális innovációs infrastruktúra hiánya 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A modell a nemzeti és regionális innovációs rendszerek hiányosságainak közös pontjait 

hivatott leírni. Bár a legfontosabb vonások nemzeti és regionális szinten is jól elkülöníthetők, 

egyes területek között természetes átfedések figyelhetők meg, azaz bizonyos kérdések 

mindkét szinten értelmezhetők. Tovább gondolva, magától értetődő módon a modellben 

definiált problémakörök együttesen alkotnak komplex képet az innovációs rendszerekről, 

ami annyit jelent, hogy minden egyes tényező szorosan kapcsolódik egymáshoz. 

A felállított modell rávilágít az innovációs folyamatok nemzeti szinten való koordinációjának 

alapvető szerepére, és kiemeli a nemzeti szint támogatásának fontosságát. Közép- és Délkelet-

Európa egész térségében problémát jelentő finanszírozási kérdések megoldása mellett, a 

tudomány és a gazdaság közötti kapcsolat előmozdítására is szükség van. Mindazonáltal a 

kutatás-fejlesztésen és az innováción alapuló gazdasági fejlődés megfelelően képzett 

szakemberek nélkül elképzelhetetlen. A regionális innovációs rendszerek megerősödését 

nemcsak a számos helyen megfigyelhető NUTS 2 szintű egységes régiók hiánya, de a térségben 

kialakult regionális egyenlőtlenségek is hátráltatják. A hiányzó regionális szintű kompetenciák 

pedig tovább akadályozzák a RIR-ek hatékony működésének kialakulását. 

A közép- és délkelet-európai modell messze áll a dolgozat elméleti fejezetében feldolgozott 

innovációs rendszerek szakirodalmától, melyek az idealizált innovációs rendszerek 

eszményképét tárják elénk. Az ellentét olyannyira éles, hogy az innovációs rendszerek elméleti 

keretrendszerének alappillérei (14. ábra) mind-mind a közép- és délkelet-európai innovációs 

rendszerek gyengeségeinek illetve hiányosságainak felelnek meg (17. ábra). 

Láthatjuk, hogy a hazai innovációs rendszer a közép- és délkelet-európai modellbe 

illeszkedik, a fenti részletes analízis alapján azonban elmondható, hogy a magyar rendszer a 

cseh innovációs rendszerhez hasonlítható leginkább. A párhuzam részben a két ország erősen 

centralizált jellegének köszönhető. A K+F kapacitások mindkét országban a fővárosban 

koncentrálódnak, ezzel egyidejűleg az innováció állami finanszírozási forrásainak elégtelen 

elosztása figyelhető meg. A régiók ezen források hiánya miatt a K+F politikák formálásában 

csupán passzív szereplők. A regionális szintű kompetenciák hiánya nagyrészt a két – területileg 

hasonló kiterjedésű – országban a gyenge NUTS 2 szintnek köszönhető. Több régió esetében 

is megfigyelhető, hogy azok egymástól független területi egységek mesterséges 

összevonásával jöttek létre, így a régiók nem rendelkeznek belső kohézióval. Ezen túlmenően 

nehézségeket okoz az innovációs rendszerek működéséhez szükséges koordináció hiánya. A 

szóban forgó országokban a tudományos és az üzleti szféra között gyenge a kapcsolat. Bár a 

felsőfokú végzettségűek aránya Csehországban és Magyarországon is növekvő tendenciát 

mutat, a tudományos és a technológiák területén végzettek száma viszonylag csekély. 
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Végül meg kell említeni, hogy hazánk innovációs rendszere Szlovéniáétól tér el a legjobban, 

aminek az oka elsősorban az ország fejlettségében és kis méretében keresendő. Nagyrészt az 

innovációt támogató intézmények kiépültsége okán, Szlovénia viszonylag magas innovációs 

teljesítménnyel rendelkezik. Az ország továbbá önmagában is egy NUTS 2 szintű régiónak 

számít. Ezek a körülmények – Magyarországéhoz képest – egy más típusú innovációs 

politikát (pl. irányítás, koordináció) követelnek meg. 

 

3.3. Az innováció helyzete hazánkban 

 
E fejezet elsőrendű célja hazánk innovációs teljesítményének részletes vizsgálata. Elsőként a 

nemzeti szint megújuló képességéről adok egy tömör áttekintést, majd a hazai régiók 

innovációs potenciálját elemzem különböző statisztikai mutatószámok alapján. Az értekezés 

e szakaszában az innováció regionális szinten való megjelenéséről kapunk kiváló összképet. 

 

3.3.1. A nemzeti szint innovációs teljesítménye  

 
A magyar régiók innovációs potenciáljának részletes elemzése előtt szükségesnek tartom 

hazánk innovációs teljesítményének rövid értékelését annak érdekében, hogy egy átfogó 

helyzetképet kapjunk az ország megújuló képességéről. Hazánk innovációs teljesítményének 

a többi európai uniós országgal való összevetésére kitűnő lehetőséget biztosít az European 

Innovation Scoreboard (EIS). Az EIS az Európai Uniónak az Európai Bizottság által 

kezdeményezett, a Lisszaboni Stratégiára épülő olyan eszköze, mely értékeli és 

összehasonlítja az EU tagállamok innovációs teljesítményét. Jelen elemzéshez az immáron 

kilencedik alkalommal megjelenő, 2009-es EIS kiadványt hívtam segítségül. 

A tagországok innovációs teljesítményében jelentős nemzeti különbségek fedezhetők fel. 

Az egyes országok innovációs teljesítményét – az EIS 29 indikátora alapján (bővebben: EIS 

2009) – az Összesített Innovációs Index (Summary Innovation Index – SII) mutatja. A 18. 

ábra az Unió tagállamait ábrázolja, azzal a módszerrel, hogy az SII a függőleges, az 

innovációs teljesítmény átlagos éves növekedési üteme pedig a vízszintes tengelyen 

helyezkedik el. A szaggatott vonalak az EU átlagos teljesítményét jelzik, azaz a vízszintes 

szaggatott vonal felett szerepelő országok jelenlegi innovációs teljesítménye az EU27 

átlagánál jobb, míg a függőleges szaggatott vonaltól jobbra eső országok gyorsabb átlagos 

növekedési ütemmel rendelkeznek az EU27-hez képest. 
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18. ábra: Az innovációs teljesítmények konvergenciája az EU27 tagországaiban 

 
Forrás: European Innovation Scoreboard 2009, 13 

 
Az SII pontszámok alapján statisztikai klaszter analízis segítségével a tanulmány négy fő 

csoportra osztja az Európai Unió országait, melyeket az ábra különböző színekkel jelöl: 

1. Innováció vezetők (zöld négyzet): innovációs teljesítményük nemcsak az EU27 

országainál, de minden más országénál is jóval magasabb. 

2. Innováció követők (citromsárga háromszög): innovációs teljesítményük az innováció 

vezetők alatt van, de az EU27 átlagát megközelítik, vagy valamivel felette vannak. 

3. Mérsékelt innovátorok (narancssárga rombusz): innovációs teljesítményük EU27 átlag 

alatti. 

4. Feltörekvő országok (kék kör): bár innovációs teljesítményük jóval az EU27 átlag alatt 

van, de az EU27 átlag irányába teljesítményük növekvő tendenciát mutat. 

 
Az előző fejezetben vizsgált közép- és délkelet-európai országok az utolsó két csoportba 

sorolhatók. Kivételt képez ez alól Szlovénia, aki már innováció követő országnak számít. 

Bár az innovációs teljesítmény növekedése alapján átlag feletti, de a meglehetősen gyenge 

innovációs indexe miatt hazánk a mérsékelt innovátorok körébe tartozik. 

Hasonló eredményre jutunk, ha európai uniós összevetésben vizsgáljuk meg hazánk 

legfontosabb versenyképességi mutatóit (12. táblázat). Az Unió összes tagállamának átlagos, 

egy főre jutó GDP-je több mint 2,5-szerese a hazai értéknek. Ha az EU15 tagországait 
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vesszük figyelembe, akkor ez a különbség még nagyobb. A K+F ráfordítások tekintetében 

ugyancsak elmaradásunk van. Míg az EU15-ben átlagosan a GDP 1,99%-át költik kutatás-

fejlesztésre, addig Magyarországon ez az indikátor csak 1% körül mozog. Valamivel 

kedvezőbb a helyzet a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak esetében. Az aktív népesség 

százalékában kifejezve a teljes munkaidős K+F alkalmazottak hazai aránya (0,65%) relatíve 

közelebb áll az EU27 tagországában mért átlagértékhez (1,03%). 

 
12. táblázat: Magyarország legfontosabb versenyképességi mutatói európai uniós 

összehasonlításban 
Megnevezés Egy főre jutó GDP 

(euró) 
2009 

K+F ráfordítás 
(GDP százalékában) 

2008 

Teljes munkaidős K+F alkalmazottak 
aránya (%) az aktív népességen belül 

2008 
EU15 27 500 1,99 1,15 
EU27 23 600 1,9 1,03 
Magyarország 9 300 1 0,65 

Forrás: Eurostat 
 
A forráshiány mellett azonban más tényezők is gátolhatják a fejlődést, különösképpen a 

társadalmi háttértényezők hiánya, mely az innováció egy létfontosságú motivációs eleme 

(Rechnitzer et al. 2004). Láthatjuk tehát, hogy nemzetközi összehasonlításban hazánknak 

rendkívül kedvezőtlenül alakul az innovációs teljesítménye. Ilyen körülmények között kell 

közelebbről szemügyre vennünk, hogy Magyarországon az innovációs folyamatok 

regionalizációja milyen stádiumban van. Továbbá felmerül a kérdés, hogy vonható-e párhuzam 

hazánk innovációs teljesítménye és az innovációs folyamatok regionalizációja között? Vajon 

összefüggésbe hozhatók-e egymással az ország kedvezőtlen innovációs mutatói? 

 

3.3.2. A hazai régiók innovációs potenciálja 

 
Az intenzív gazdasági fejlődés kulcsa a magas hozzáadott értékkel bíró termékek és 

szolgáltatások előállítása. A hozzáadott érték folyamatos növelése azonban csak a kutatás-

fejlesztés intenzitásának növelésével és az innováció minél szélesebb körben való elterjesztésével 

érhető el. A hosszú távú versenyképesség megtartása pedig csak egy folyamatosan megújulni 

képes, rendkívül innovatív gazdasági- és társadalmi környezetben lehetséges. Ezt a tényt 

természetesen az Európai Unió is felismerte. A globális versenyképesség elérése érdekében 

Lisszaboni Stratégiájában megfogalmazta legfőbb célkitűzését, miszerint a K+F ráfordítások 

jelentős növelésére van szükség, annak GDP-hez mért aránya el kell, hogy érje a 3%-ot. 

Magyarországon az elmúlt években ez a mutató csupán 1%-os szint környékén mozgott. A 19. 

ábráról tökéletesen leolvasható, hogy hazánkban Budapestnek köszönhetően a Közép-
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magyarországi régió 1,33%-os értékével – egyedüliként az országban – meghaladja az országos 

átlagot. Megfigyelhető az is, hogy az országos középértéket – 0,8% körüli aránnyal – csak a két 

alföldi régiónk közelíti meg. A külföldi tőkebefektetések vonzó célpontjaiként emlegetett észak-

dunántúli területek a K+F ráfordítások terén jelentős lemaradást mutatnak. A hátrány 

ledolgozásához és az EU célkitűzésének eléréséhez nem csak az utóbbiak, hanem minden hazai 

régió esetében jelentős fejlődésre van szükség. 

 
19. ábra: A K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya, 2007 
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Forrás: Eurostat 

 
A rendszerváltás után hazánkban a kutatás-fejlesztés jelentős változásokon ment keresztül. 

Egyrészt nagymértékben visszaesett a K+F iránti kereslet és csökkentek a rendelkezésre álló 

források, melynek következtében drasztikusan zuhant a kutatói létszám is. Másrészt a 

hatalmas összegű külföldi működőtőke Magyarországra való áramlásának ellenére nemcsak 

a K+F tevékenység letelepítése nem volt jellemző, hanem a helyi K+F tevékenységre sem 

volt kellő igény. Egy meghatározott területi egységben a gazdasági innováció, valamint a 

kutatás-fejlesztés helyzetét és azok változásait – egyszóval a területi egység innovációs 

potenciálját – a kutatóhelyek, a kutatási témák számának alakulásával, a kutatók és fejlesztők 

létszámával, a tudományos fokozattal rendelkezők számával, illetve a kutató-fejlesztő helyek 

ráfordításaival tudjuk leginkább mérni (Csizmadia-Grosz 2006). A K+F adatok regionális 

bontásban 13 éves időszakot felölelve 1996-tól egészen 2008-ig rendelkezésre állnak (3. 

számú melléklet). Terjedelmi okok miatt azonban az adatok teljes körű elemzése helyett csak 

a legfőbb – elsősorban Észak-Dunántúl két régiójához kötődő – tapasztalatok bemutatására 

nyílik lehetőség, melyek a következők: 
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1. Kutatóhelyek száma: 

- Hazánkban a legnagyobb változás a Közép-dunántúli régióban történt, ahol is a 

kutatóhelyek száma a megfigyelt évek alatt majdnem megháromszorozódott. 

- A vizsgált időszakban bekövetkezett jelentős növekedés ellenére kijelenthető, hogy az 

ipari kutatóhelyek száma országosan így is csekély, melyek elsősorban a külföldi 

multinacionális vállalatok tevékenységéhez köthetőek. 

2. Kutatási témák, fejlesztési feladatok száma: 

- Annak ellenére, hogy számuk dinamikusan növekedő tendenciát mutat, Közép- és 

Nyugat-Dunántúl országosból való részesedése meglehetősen csekélynek mondható. 

3. Kutatók és fejlesztők létszáma: 

- 2008-ban Magyarországon összesen már másfélszer annyi kutató dolgozott, mint 1996-

ban. 

- A kutatói létszámnövekedést vizsgálva Közép- és Nyugat-Dunántúl az első két 

pozícióba kvalifikálta magát a régiók rangsorában. Nyugat-Dunántúlon ez a bővülés 

elsősorban az autóipar területén működő multinacionális cégek K+F tevékenységének 

régióba való kiterjesztésének köszönhető. 

4. A tudomány kandidátus, PhD fokozattal rendelkezők száma: 

- A régiók közötti különbségek jórészt az egyetemi campusok területi elhelyezkedésének 

köszönhetőek. 

- Felvéve a versenyt Magyarország tradicionális egyetemeivel, pozitív tény, hogy a 

vizsgált időszakban a régiók közül a Nyugat-Dunántúlon növekedett leginkább (több 

mint négy és félszeresére) a fokozattal rendelkezők száma. Ehhez hasonló dinamikus 

növekedést tudott produkálni Közép-Dunántúl is, ahol a vizsgált időszakban 

négyszeresére nőtt ez a létszám. 

5. A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai 

- A területi statisztikák kiválóan mutatják, hogy a gazdasági versenyképességet 

meghatározó innovációs potenciál fejlesztése az EU csatlakozás előtti forráshiányos 

időszakban meglehetősen háttérbe szorult. 

- Nagyrészt az EU-s forrásoknak köszönhetően, a megfigyelt 13 év alatt a Nyugat-

dunántúli régióban majdnem 12-szeresére növekedtek a kutató-fejlesztő helyek 

ráfordításai. Közép-Dunántúlon a ráfordítások ezen időszak alatt több mint hatszoros 

növekedést mutattak. 
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Összességében elmondható, hogy egy régió hosszú távú versenyképességének fenntartása 

csak a folyamatos megújulási képességének, tehát magának az innovativitásnak a 

növelésével képzelhető el. Megvizsgálva 13 év K+F tevékenységének legfontosabb 

indikátorait, az innovációs paradoxon jelenségével találkozhatunk. Jól megfigyelhető, hogy a 

’90-es évek működőtőke befektetéseinek kedvelt célpontjának számító Észak-Dunántúl 

gazdasági súlyához képest nagyon gyenge innovációs potenciállal rendelkezik, még akkor is, 

ha a terület egyike azon magyarországi régióknak, akik a rendszerváltástól kezdve a 

legdinamikusabban voltak képesek növelni innovációs kapacitásukat. Ezzel szemben azon 

régiók innovativitása érezhetően magasabb, melyek kevesebb külföldi tőkét voltak képesek 

vonzani. E régiók a tradicionális nagy egyetemi központjaik (Pécs, Debrecen és Szeged) 

kutatás-fejlesztés terén betöltött jelentős szerepének köszönhetően erős tudományos bázissal 

rendelkeznek, míg a vállalati szféra gazdasági teljesítménye meglehetősen gyenge. Észak-

Dunántúl számára a paradoxon önmagában egy veszélyforrás is, hiszen a gyenge innovációs 

potenciál a gazdasági növekedés fenntarthatóságát veszélyezteti. A megoldás az intenzív 

gazdasági fejlődés előnyeinek mielőbbi felismerésében rejlik. 

Ahogy számos közép-kelet európai ország példáján láthattuk, a K+F tevékenység erőteljes 

koncentrációja Magyarországon is megfigyelhető. A statisztikák rávilágítanak az országon 

belüli komoly területi egyenlőtlenségekre is. Budapest rendkívüli túlsúlya minden területen 

érzékelhető, a vidéki régiók K+F teljesítménye eltörpül a főváros mellett. Az innovációs 

kapacitások kiegyenlítetlen eloszlása gátolja a területileg egyenletes gazdasági fejlődést. 

Mindezek alapján a hazai viszonyokról az állítható, hogy az innováció regionális szintű 

összpontosítására való törekvés a gyakorlatban még nem igazán mutatkozik meg. 

 

3.4. A regionális innováció fejlesztési dokumentumokban való 

megjelenése 

 
Az innováció és a kutatás-fejlesztés regionális fejlesztésben való megjelenésének vizsgálata 

céljából a következőkben a dokumentumelemzés módszerét használom, aminek a keretében 

számos fejlesztési dokumentumot veszek górcső alá. 

A dokumentumelemzés legfőbb célja annak tanulmányozása, hogy országos szinten 

mekkora figyelmet kap az innováció. Azon túl, hogy megismerkedhetünk a régiók általános 

gazdasági helyzetével, erősségeivel és hiányosságaival, megtudhatjuk mely régió milyen 

irányba képzeli el a jövőt, hol-milyen ágazatok fejlesztésén van a hangsúly. Arra is fény derül, 
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hogy a dokumentumok céljai között mennyiben jelenik meg az innováció, az egyes régiók 

milyen eszközökkel rendelkeznek az innováció befolyásolására, hol vannak azok a közös 

fejlesztési pontok, melyeken több régió együtt tudna gondolkodni, és mindez hol kapcsolódik a 

közép- és délkelet-európai országok innovációs rendszereinek modelljéhez. A fenti 

elemzésekkel úgy gondolom, hogy eddig nem ismert összefüggések kerülhetnek a felszínre. 

Mivel a korábban feldolgozott regionális és egyben országos statisztikai adatok az innováció 

terén dinamikus növekedést mutatnak, előzetes várakozásaim szerint ezzel párhuzamosan a 

vizsgálandó dokumentumok nagy hangsúlyt fektetnek az innováció támogatására. 

A dokumentumelemzés folyamata két fő részből állt. Először a dokumentumok 

innovációval kapcsolatba hozható részeit kutattam fel, majd az így kapott eredményeket 

összevetetettem egymással. Az analízist a kapcsolódó nemzeti fejlesztési dokumentumok 

elemzésével kezdem, melyekben a regionális innováció megjelenését keresem. Ezt követően 

a régióspecifikus dokumentumokat veszem szemügyre, végül a régiók legfontosabb közös 

innovációval kapcsolatos irányvonalai kerülnek feltárásra. 

 

3.4.1. Nemzeti fejlesztési dokumentumok 

 
A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája 

A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) 

stratégiája általános stratégiai célként tűzi ki hazánk tudás- és innováció vezérelt országgá 

válását, valamint azt, hogy a vállalatok a globális piacon is versenyképes termékekkel és 

szolgáltatásokkal legyenek képesek megjelenni. Az ehhez kapcsolódó számos középtávú cél 

között szerepel a régiók kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) kapacitásának növelése. A 

célok megvalósításához kötődően az alapelvek között a regionalitás nemcsak regionális 

innováció erősítésével és a vállalatok innovációs aktivitásának ösztönzésével kap helyet, 

hanem az innovatív vállalatok igényeihez gyorsan alkalmazkodó innovációs szolgáltató 

hálózat kiépítésével is. 

Mint ahogy azt említettem, középtávú cél a régiók K+F+I kapacitásának erősítése. Ennek 

keretében a TTI stratégia kihangsúlyozza a regionális innovációs stratégiák fontosságát. 

Előtérbe kerül a fejlesztési pólusok kialakítása is, melyek elsőrendű küldetése a nemzeti 

innovációs rendszer területi egyenlőtlenségeinek mérséklése (a pólusokról a későbbiekben 

részletesen is lesz szó). A régióban erős, innovatív KKV szektor, illetve az innovációs 
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aktorok együttműködés hálózatainak létrehozása szintén a célok között jelenik meg. E célok 

teljesítésének feltétele pedig az innovációt segítő jogi és gazdasági környezet megléte. 

A stratégia céljait az ún. beavatkozási területek, prioritások szolgálják. A szóban forgó 

dokumentum támogatja a regionális innováció intézményrendszerének erősítését, azon belül is 

a térségi integrált szakmai központok, technológia-transzfer központok, kompetencia-

központok, regionális innovációs centrumok kialakítását, amit mindenekelőtt infrastrukturális 

beruházásokkal és innovációs szolgáltatások fejlesztésével kíván megoldani. A TTI stratégia 

kiemelt figyelmet fordít az egyetemek és kutatóintézetek körül szerveződő regionális 

tudásközpontokra, melyekhez szorosan illeszkednek a fejlett technológiákra szakosodott 

inkubátorházak és technológiai központok. A megvalósítandó decentralizált innovációs 

programok az innovációs hálózatok formálását és az innováció térbeli terjedését segítenék elő. 

A stratégia harmonizál a közép- és délkelet-európai országok innovációs politikájának legfőbb 

kihívásaival, ahol a regionális innovációs infrastruktúra hiánya szintén megjelenik. 

Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom a figyelmet, hogy a TTI stratégia felvázol 

egy 2025-ig előretekintő hosszú távú pozitív jövőképet is, ahol a regionalitás bizonyos jegyei 

ugyancsak felbukkannak. A prognózis szerint a belső és külső körülmények kedvedző 

alakulása esetén az innovációk hatékony megvalósítása azáltal biztosított, hogy a nemzeti 

innovációs rendszer elemi arányosan fejlettek. 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 

A regionális különbségek mérséklését hivatottak csökkenteni az Európai Unió által létrehozott 

Strukturális Alapok forrásai. A források felhasználásának tervezése az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében zajlik, ahol is a tervezés az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepció (OFK), illetve az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) elvein alapul. Az 

ÚMFT gazdaságfejlesztési prioritásának végrehajtására készült Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program (GOP) a magyar gazdaság tartós növekedését tűzte ki átfogó céljául. A programon 

belül a gazdasági fejlődés elérésére négy specifikus célt jelöltek ki, melyek egyike a kutatás-

fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése. E specifikus cél 

és a GOP első számú prioritási tengelye – a K+F és innováció a versenyképességért – között 

erős kapcsolat figyelhető meg. Mindezeken túl a GOP támogatja az Európai Unió Lisszaboni 

Stratégiájában szereplő mikrogazdasági célkitűzéseket, melyek közül közvetlen módon az 

általam vizsgált kutatás-fejlesztést és innovációt. 
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Mint ahogy azzal a területi statisztikák elemzése során már szembesültünk, hazánkban 

nemcsak a gazdaság terén, hanem a K+F és az innováció esetében is nagy területi 

egyenlőtlenségek figyelhetők meg. Az egyenlőtlen regionális fejlettség a GOP SWOT 

analízisében is megjelenik. A Közép-magyarországi régió, azon belül is Budapest fejlettsége 

a számottevő K+F-, innovációs-, oktatási kapacitása, valamint tőkevonzó képessége alapján 

messze meghaladja a többi régiót. A fővároson kívül a nagy egyetemi központtal rendelkező 

Észak- és Dél-alföldi régió, illetve a külföldi működőtőke befektetések elsőszámú 

célpontjaként számon tartott Közép- és Nyugat-Dunántúl esetében mutatható ki még jelentős 

K+F kapacitás. A GOP célrendszere és eszközei révén nem csupán a területi különbségek 

kiegyenlítéséhez járul hozzá nagymértékben, a Program hazánk területi kohéziójának 

erősítését is elősegíti. A Gazdaságfejlesztési OP, mint ágazati operatív program 

természetesen szoros kapcsolatban van a minden egyes régió által külön-külön elkészített 

lokális adottságokra építő regionális operatív programmal (ROP-pal). A szóban forgó OP-

ok egymásra épülnek, azok összehangolt tartalommal, beavatkozási területekkel készültek el. 

Az OP-ok egymással való koherenciájának erősítésére folyamatos szakmai egyeztetés folyik. 

Az ÚMFT intézményi kényszerei hazánk főváros központúságának automatikus oldását 

eredményezik, miszerint a GOP és a ROP-ok csak a konvergencia célkitűzés alá tartozó hat 

régiót támogatják, így a Közép-magyarországi régióhoz képest jelentősen több forráshoz 

jutnak. Ez a rendszer megfigyelhető a GOP K+F és innováció prioritásában is, mely alapján 

a kutatási kapacitásoknak gazdasági hasznosíthatóságukhoz egy ún. kritikus tömeget kell 

elérniük. Ez a kritikus tömeg pedig csak koncentrációra és specializációra épülő 

fejlesztésekkel biztosítható. Itt jönnek képbe a régióközponti szerepet betöltő ún. 

pólusvárosok, melyek a versenyképességük és innovációs kapacitásuk kisugárzó szerepének 

köszönhetően az egész régió területén dinamizálják a gazdasági fejlődést. A GOP tehát 

nagyrészt a regionális innovációs kapacitások fejlesztésével kívánja csökkenteni az 

országban fennálló regionális különbségeket. 

Annak érdekében, hogy az innováció az ország területének minden szintjét felölelve 

maximálisan érvényesüljön, a GOP ex-ante értékelésében a szakemberek szükségesnek 

tartják – a társprogramok tervezőivel való szoros együttműködésen, folyamatos szakmai 

konzultáción keresztül – az egyéb releváns programokkal való szinergiák kialakítását, 

figyelmet ezért a következőkben a hazai régiók fejlesztési programjaira irányítom. 
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3.4.2. Regionális fejlesztési dokumentumok 

 
A régiók egyedi preferenciáit visszatükröző mélyebb dokumentumelemzés előtt már most 

felhívnám a figyelmet két közös, minden programot meghatározó jelenségre: 

1. Górcső alá véve a regionális fejlesztési programokat, azt a pozitív képet tapasztaltam, hogy 

az értekezés középpontjába állított innovációnak a vizsgált dokumentumok mindegyike 

kiemelt jelentőséget tulajdonít, valamely formában pedig e dokumentumok minden szintjén 

megjelenik. Gondolok itt például a ROP-okra, ahol legtöbb esetben nemcsak közvetlen 

stratégiai célként, hanem a prioritások között is szerepel. De láthatjuk majd ugyanezen OP-

ok SWOT analíziseit is, melyek mind a négy dimenzióját áthatja. Sőt, minden régió a 

regionális innovációs stratégiáját (RIS) is elkészítette már. Mindezek a megállapítások azt a 

tényt tükrözik, hogy a régiók innovatív szemmel próbálnak gondolkodni, mert a jövőbeni 

céljaik elérésének lehetőségét magában az innovativitásban látják. 

2. Magyarországon az a tendencia figyelhető meg, hogy a fejlettebb régiók gyorsabban 

fejlődnek, mint a fejletlenebbek. A legfontosabb azonban a régiók önmagukhoz képest 

való fejlődésének erősítése, melyre a gazdaságpolitika a – fent már említett – fejlesztési 

pólusok kialakításában keresi a megoldást. A fejlesztések révén középtávon hat 

regionális központ fejlesztési pólus szerepének növelésére kerül sor. Ennek hatására az 

egyes városoknak olyan centrumokká kell válniuk, amelyek nem csupán önmaguk, 

hanem az egész régió fejlődésének dinamizálására képesek. A pólusprogramok 

természetesen az innovációra építenek, sikereinek feltételei a megfelelően kvalifikált 

munkaerő (többségében kutató-fejlesztő), fejlett infrastruktúra és tőkekoncentráció. A 

pólusoknak így koncentrálni kell a felsőoktatási intézmények körét, a kutatás-fejlesztést 

és az olyan ágazatokat, amelyek a legmagasabb hozzáadott értéket termelik. Magától 

értetődően a pólus programok valamennyi ROP integráns részei és olyan koncepciókat 

valósítanak meg, amelyek az innovációt a regionális fejlesztéssel kötik össze. 

 

Közép-Dunántúl fejlesztési dokumentumai 

Közép-Dunántúl földrajzi helyzete rendkívül kedvező, mivel a közép-európai térség 

innovációs centrumainak fejlődési tengelyein helyezkedik el, ráadásul három Helsinki 

folyosó is érinti a régió területét, ami különösképpen a transzferkapcsolatokat erősíti. Győr, 

mint közeli nagyváros fejlődési dinamikája Közép-Dunántúl térségeinek versenyképességét 

is jelentős mértékben befolyásolja. Az innovációs fejlesztések így nemcsak az erős, modern 
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feldolgozóiparra alapuló gazdaságban, hanem a kiváló közlekedési-földrajzi helyzetnek 

köszönhető telephelyi és logisztikai potenciál vonatkozásában is teret nyernek. A Közép-

dunántúli régió 1990-es évek közepétől tartó folyamatos növekedése megtört, és nagyrészt a 

komparatív előnyök megszűnésének köszönhetően több – jelentős gazdasági erejű – 

tőkebefektető is kivonult a térségből. A régiót ért károk így a magasabb hozzáadott értékű 

tevékenységek irányába terelik a gazdaságot. 

Közép-Dunántúl a regionális gazdaságfejlesztést részben a gazdaság innovációs 

miliőjének javításával kívánja elérni. A társadalmi-gazdasági innováció, az állandó 

megújulás szükségessége a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) átfogó céljában is 

megjelenik, a specifikus fejlesztési céljainak egyike pedig az innovatív és versenyképes 

gazdasági környezet kialakítása. A régió versenyképességének emelését két növekedési 

társközpont – Székesfehérvár és Veszprém – erősíti. E két város együttesen tölti be a régió 

versenyképességi pólusának szerepét, hiszen a felsőoktatási és kutatási tevékenységek, 

illetve a magas hozzáadott értékű gazdasági szektorok itt koncentrálódnak. A pólus 

városokban jellemzően az információs- és kommunikációs technológia, az elektronika, a 

mechatronika, a járműipar, a logisztika, valamint a környezet- és műanyagipar nyer 

elsőbbséget. Ezek között megtalálhatók azok a dinamikusan fejlődő szektorok, amelyek 

klaszter-maggá válásra alkalmasak lehetnek a jövőben. 

A Nyugat-dunántúli régióhoz hasonlóan, Közép-Dunántúl hazai viszonylatban jelentős 

gazdasági súlyához képest szerényebb volumenű K+F tevékenységgel bír, az országos 

átlagtól nagyban elmarad, ezért a régió a K+F kapacitások bővítésére és az innovációt 

hordozni képes KKV szektor hálózatszerű fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. Pozitív 

eredményként tudható be, hogy a régióban megindult a tudásparkok kialakítása, illetve az 

innovációs lánc kialakulását segítő hídképző intézmények közül több is megjelent a 

térségben. A regionális innovációs rendszer bővítéséhez ezenkívül a meglévő ipari parkok 

infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztésére van szükség, melyet célszerű az 

innováció-orientált inkubátorház-fejlesztéssel összekapcsolni. 

A régió SWOT elemzésében Közép-Dunántúl erősségeként a helyi innovációs szervezetek 

és intézmények innovációs rendszerek működése iránt való elkötelezettsége jelenik meg. A 

kutatói és a gazdasági szféra közötti hiányos kapcsolat a régió egyik gyengesége. A 

szakemberek a kitörési lehetőséget a hálózati együttműködéseken, az innováción és a tudáson 

alapuló fejlesztésekben látják. Összességében a Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája 

és Akcióterve (KDRIS) kiválóan reprezentálja a térség jövőképét, miszerint Közép-Dunántúl – 
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a vállalati innovációs tevékenység erőteljes növelésével és a K+F szektor országos átlagot 

meghaladó szintre emelésével – az innováció régiójává kíván válni. 

 

Nyugat-Dunántúl fejlesztési dokumentumai 

Bár Nyugat-Dunántúl gazdasági teljesítménye alapján a hazai régiók között Közép-

Magyarország után a második helyen áll, a régiót komoly területi egyenlőtlenségek és 

kedvezőtlen gazdasági szerkezet jellemzi. Az egy főre jutó GDP tekintetében az ország egyik 

legfejlettebb területi egysége, azonban a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitása messze 

elmarad a gazdasági súlya által indokolt mértéktől nemcsak a lisszaboni K+F indikátorok 

tekintetében, hanem országos szinten is. Ennek ellenére az 1990-es évek közepétől a 

magyarországi régiók mezőnyében talán a Nyugat-dunántúli régió volt képes a 

legdinamikusabban bővíteni K+F teljesítményét. Így nem csoda, hogy a regionális fejlesztési 

dokumentumaiban is nagy hangsúlyt fektet az innovativitásra. 

A Nyugat-Dunántúli Operatív Programban (NYDOP) már specifikus célként jelenik meg 

a helyi innovatív erőforrásokra és vállalati hálózatokra épülő gazdaság kialakítása. A 

Program felhívja a figyelmet a klaszterkezdeményezések jelentőségére, melyek 2000-től a 

régió legfontosabb ágazatai mentén folyamatosan indultak. A régiót jellemző kulcságazatok 

közé többek között a járműipar, elektronika, mechatronika, fa- és bútoripar, környezeti 

technológiák, alternatív erőforrások, egészségturizmus, gyógyturizmus és logisztika tartozik. 

Miközben a területi egységet fejlett technológia, műszaki infrastruktúra és magasan 

kvalifikált munkaerő jellemzi, addig jelentős a technikusok és szakmunkások hiánya. Az 

ország fővárosi és kelet-magyarországi felsőoktatási intézményeinek és kutatóközpontjainak 

versenyképessége jelenleg sokkal jobb, mint a nyugat-dunántúliaké, ahol a vállalkozások által 

képviselt K+F tevékenység sem jelentős, de pozitív irányba mutat az a tény, hogy a műszaki 

tudományok területén bővül az egyetem-vállalkozás kapcsolatok száma és minősége. Részben 

ezt erősítik a régióban a 2004-es és a 2005-ös években az erdő és fahasznosítás, illetve 

járműipar területén megalakult regionális egyetemi tudásközpontok, valamint a környezeti 

erőforrás, autóipar, elektronika, logisztika területén létrehozott kooperációs kutatóközpontok is. 

A felsőoktatási intézmények és az innováció támogatás hiánya mellett ki kell emelni, 

hogy a régió gyenge lábakon álló kutatás-fejlesztési és az innováció támogatás 

intézményrendszere nem igazodik a gazdaság szerkezetéhez. A Nyugat-Dunántúli Régió 

Innovációs Stratégiai Programja (NYDRIS) nem véletlenül fogalmazza meg a régió 

innovációs rendszereinek és hálózatának kiépüléséről szóló jövőképet. A misszió mellett 
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tervcélként a rendszer hiányzó intézményeinek kiépítése, a meglévők erősítése és hálózatba 

történő szervezése is szerepel. Az innovációs infrastruktúra fejlesztése nem csak az 

innovációs stratégiai program prioritásai között kap helyet, hanem a NYDOP-ban is 

megjelenik. Az ipari parkok, inkubátorházak, klaszterkezdeményezések, valamint a hídképző 

intézmények közül a technológiai transzferirodák fejlesztésének támogatása NYDOP részét 

képzik. A Nyugat-Dunántúlon működő innovációs és technológiai központok, egyetemi 

tudásközpontok, valamint az újonnan kialakítandó innovációs szolgáltatások hálózatba 

szervezése pedig a Nyugat-Dunántúli Régió Regionális Átfogó Program szerint az innovatív, 

tudásalapú gazdaság megteremtésének alapköve lenne. 

A NYDOP részeként elkészített SWOT analízisben a régió az innovációt a lehetőségek 

között látja, miszerint az egyetemek együttműködési hajlandóságának növekedése révén a 

vállalkozások számára nyújtott innovációs szolgáltatások mennyiségének bővülésén túl, 

javulhat azok minősége is. Az analízis Győr, mint fejlesztési pólus („Autopolis”) innováció-

orientált fejlesztésében vél felfedezni egy másik lehetőséget, melynek keretében az autóipar, 

a gépgyártás és a megújuló energiák kapnak prioritást. A pólus program az ezeket a 

területeket megalapozó, megújító tudásbázis folyamatos megszilárdítását is hangsúlyozza. 

Végül, de nem utolsósorban, a régió dokumentumainak fogalomtárában a K+F és innováció 

területén az erőforrások környezettudatos felhasználása is megjelenik. 

 
E helyütt meg kell említenem, hogy a dokumentumelemzés természetesen az összes régióra 

vonatkozóan elkészült, azonban terjedelmi okok végett a részletes vizsgálódás csak a 

disszertáció tárgyát képező két területi egységre terjed ki. Viszont annak érdekében, hogy 

mind a hét régió (párhuzamos) összehasonlítására lehetőség nyíljon, a legfontosabb 

eredményeket főbb pontok mentén táblázatos formában rögzítettem (13. táblázat). A 

régiókra vonatkozó további információk a 4. számú mellékletben találhatók. 

 

Közös fejlesztési irányok 

A regionális fejlesztési dokumentumok elemzésének zárásaképpen a regionális fejlesztési 

programok közös irányairól kívánok egy – az innováció témáját kimerítő – összegzést adni, 

amit természetesen táblázatos formában is elkészítettem (5. számú melléklet). A vizsgált 

dokumentumok kiválóan tükrözik hazánk beruházás-orientáltról innováció-orientált 

gazdasági fejlődésre való áttérését. Ezt a folyamatot erősíti az Európai Unió Lisszaboni 

Stratégiája is, miszerint a tudásalapú gazdaság megteremtését szigorúan a fenntartható 
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fejlődés figyelembevételével kell érvényesíteni úgy, hogy e növekedés a K+F-en, az 

innováción és az IKT széles körű alkalmazásán alapuljon. E célok megvalósításának talán 

legnagyobb kihívása pedig a regionális szintű tevékenységek serkentése. 

 
13. táblázat: Az innováció megjelenése a célokban és a legfontosabb fejlesztési irányok 

 Az innováció közvetlen 
megjelenése a ROP-ok 

céljai között 
Fejlesztési irányok 

Közép-
Magyar-
ország 

nem, de közvetetten 
minden szinten 

- multinacionális kutató központok régióba vonzása 
- Kelet-, Dél-Kelet-Európa felé való innováció-közvetítő szerep 
- tudásalapú gazdaságra épülő fejlesztés 
- high-tech iparágak, a kooperáció erősítése 
- egy metropolisz térség innovációs központjává válás 

Közép-
Dunántúl  

igen, a jövőképben, a 
stratégiai célban és a 
specifikus célok között is 

- gazdaság innovációs miliőjének javítása 
- innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása 
- dinamikusan fejlődő szektorok klaszter-maggá válása 
- hálózati együttműködések, innovációs rendszerek bővítése 

Nyugat-
Dunántúl 

igen, specifikus célként 

- helyi innovatív erőforrásokra és vállalati hálózatokra épülő gazdaság 
- folyamatosan induló klaszterkezdeményezések 
- innovációs infrastruktúra fejlesztése 
- innovációs szolgáltatások mennyiségi bővítése, minőségi javítása 
- innovációs rendszerek kiépítése 

Dél-
Dunántúl 

nem, csak közvetetten a 
specifikus célok alatt 

- KKV-k, innovációs klaszter-kezdeményezések támogatása 
- gazdasági, ágazati klaszterek és vállalkozások közötti együttműködés 
- kompetenciaközpontok felállítása 
- regionális tudásközpontok kialakítása 
- testreszabott finanszírozási rendszer létrehozása 
- innovációs intézményrendszer kialakítása 

Észak-
Magyar-
ország 

nem, csak közvetetten 
a specifikus célok alatt 

- diverzifikált iparszerkezet kialakítása 
- technológiai innovációt támogató létesítmények fejlesztése 
- innovációs rendszer, kapcsolati háló kialakítása 
- üzleti szolgáltatások fejlesztése 
- innováció elterjesztése, tudatosítása 
- innovatív klaszterek létrehozása 

Észak-
Alföld 

nem, csak közvetetten 
az átfogó cél alatt 

- K+F beruházások növelése 
- innovációs szolgáltatások fejlesztése 
- vállalkozói szellem ösztönzése 
- pénzeszközökhöz történő hozzáférés megkönnyítése 
- üzleti környezet, innovációs rendszer fejlesztése 
- klaszterek kialakítása 

Dél-Alföld igen, specifikus célként 

- innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás 
- innovatív gazdasági közeg kialakítása 
- alkalmazott kutatások 
- regionális gazdasági hálózatok, klaszterek, együttműködések 
- üzleti infrastruktúra fejlesztése 
- innovációs rendszer kialakítása 
- innováció tudatosság fejlesztése 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A régiók kitüntetett fejlesztési célpontjának a magyar KKV szektor mondható, de a korábbi 

elemzésekből már megtudhattuk, hogy Közép- és Délkelet-Európa országaiban is nagy 

hangsúly fektetnek a KKV-k támogatására. A hazánkban működő kis- és középvállalkozások 

nagy része a rendszerváltás óta tőkehiányban szenved.  Mivel versenykörnyezetük nem 

ösztönzi az innovatív magatartást, a vállalkozások nagy része a folyamatos megújulásra nem 
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támaszt igényt. Itt kerülnek képbe az innováció háttérintézményei, melyek nemcsak az 

innovációk létrejöttének motiválásában, de az innovációs szereplők közötti 

kapcsolatépítésben is fontos szerepet vállalnak.  Olyan befektetési és üzleti környezetet 

generálnak, ami az innovációhoz kapcsolódó speciális szolgáltatásokon keresztül elősegíti a 

KKV-k innovatív működését. Közvetlen gazdaságfejlesztést a GOP prioritási tengelyei 

valósítanak meg, így többek között a K+F tevékenységek és infrastruktúrák, valamint a 

regionális innováció intézményrendszerének elemei közül a hídképző intézmények K+F 

infrastruktúrái (pl. kutató központok, technológiai- és innovációs parkok) az ágazati 

programból élveznek támogatást. A regionális szinten hatékonyabban szervezhető 

tevékenységeket – pl. az inkubációt, ipari parkokat, hálózatosodást, technológiai transzfer 

irodákat – pedig a ROP-ok támogatják. 

A szóban forgó dokumentumokban a régiók gazdasági és innovációs súlypontjainak 

kialakításával, illetve az innováció regionális finanszírozási rendszerének kiépítésével a 

decentralizációs törekvések is teret nyernek. A decentralizációs szándékot tükrözi a régiók 

innovációs kapacitásának megújítására, valamint versenyképességük kutatás-fejlesztésen és 

innováción alapuló fejlesztésére megalakuló regionális innovációs ügynökségek (RIÜ-k) 

létrehozása is. 

Végül meg kell említeni, hogy a vállalkozások innovációs képességének és a régió 

innovációs miliőjének fejlesztésén túl a programok (de főleg a Nyugat-dunántúli és a Közép-

dunántúli régiók programjai) az innovációt elősegítő hálózatok kialakítására is nagy hangsúlyt 

fektetnek, mivel a gazdaságfejlesztési hatások csak egy jól strukturált hálózatban tudnak az egész 

régió területén tovagyűrűzni. A K+F kapacitások maximális kihasználtsága érdekében fontos a 

koordinált együttműködés a K+F szféra, az oktatás és a gazdaság között. A dokumentumokban a 

helyi hálózatokon kívül a városhálózatok megerősítése is prioritást kap, mert a régiók csak 

ezeken keresztül tudnak hatékonyan integrálódni az európai gazdasági térbe. 

 
Az előzetes várakozásaimnak megfelelően a vizsgált dokumentumok mindegyike kiemelt 

figyelmet szentel az innovációnak, ami a fejlesztési irányok között mindenütt megjelenik. 

Úgy vélem, a fent meghatározott közös fejlesztési irányok esetében a régióknak feltétlenül 

érdemes lenne együtt gondolkodniuk. 
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3.5. A hazai régiók innovációban betöltött szerepe 

 
Hazánkban az elmúlt években kiemelt szerepet kapott az innováció-, a technológia és K+F 

politika, melynek elsődleges célja az üzleti és az akadémiai szféra számára egyfajta innovációs 

környezet, miliő megteremtése, valamint a nemzeti és regionális innovációs rendszerek minél 

hatékonyabb működésének elősegítése. A politika ily módon képes az innováción alapuló 

gazdasági és társadalmi fejlődés alapköveinek letételére (Grosz et al. 2008). 

A fentiekben már megvizsgáltuk hazánk és a régiók innovációs potenciálját. Ennek alapján 

a nemzeti innovációs rendszer elemeiről a mai napig elmondható, hogy területileg 

egyenlőtlenül fejlettek. Hasonlóan a közép- és délkelet-európai országokhoz, a K+F 

tevékenység nagyfokú regionális koncentrációja figyelhető meg (OECD 2009), a főváros 

abszolút dominanciáját az ország vidéki egyetemi központjai sem tudják ellensúlyozni. A hazai 

régiók innovációs és K+F kapacitásai között komoly eltérések fedezhetők fel, melynek oka a 

már említett külföldi működőtőke befektetések és egyetemi városok eltérő elhelyezkedése. 

A hazai innovációs rendszer elemeinek területileg eltérő fejlettsége a későn kezdődő 

decentralizációs folyamatoknak tulajdonítható. Mivel a régiók nem, vagy csak részben 

tudtak bekapcsolódni az országos tudomány- és technológiapolitika, valamint innováció-

politika irányításába, ezért eleddig nem voltak képesek tevékeny szerepet játszani a 

gazdasági növekedés új irányainak kiválasztásában, azok elterjesztésében. Ezen kívül a 

régiók a nemzetközi kutatásokban sem tudtak érdemi munkát végezni (Grosz et al. 2008). 

Összességében a magyar régióknak a következő hiányosságokkal kell megküzdeniük 

(Lippényi 2004, 5): 

- a lakosság és az egyetemek túlzott fővárosi koncentrációja a vidéki régiók 

versenyképességének leszakadását eredményezi és megnehezíti a területi 

egyenlőtlenségek kezelését; 

- a gazdasági fejlődés nem a hozzáadott értéken alapuló innovációs eredményeknek, 

hanem a külföldi befektetések rövid távú hatásainak köszönhető; 

- a vidéki régiókban hiányoznak az innovációs vállalkozásfejlesztő szervezetek, valamint 

az innovációs hídképző intézmények. A tudás és a technológia elégtelen terjedése végett 

a kutatóhelyek tudományos eredményei nem tudnak termék- és szolgáltatás 

innovációkban valorizálódni; 

- hiányoznak a kutatóhelyeket és a régió vállalakozásait összekapcsoló hálózatok; 

- a régiók versenyképességét alapjában véve meghatározó kis- és középvállalkozások 

innovációs képessége meglehetősen gyenge; 
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- kevés az újonnan alakuló technológia-intenzív vállalkozás, még kisebb az egyetemek és 

kutatóintézetek tudományos eredményeire létrehozott spin-off vállalkozások száma. 

 
Elismerve a regionális innovációs rendszer egységes fejlesztésére irányuló kezdeményezések 

relevanciáját, a központi kormányzat jelentős lépést tett azzal, hogy megindította a 

technológia- és innováció-politika decentralizációját (Grosz et al. 2008). A folyamatnak 

három fő eleme figyelhető meg: 

 

1. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megteremtése 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (KTIA) az Országgyűlés 2003-ban annak 

érdekében hozta létre, hogy biztosítsa hazánk versenyképességének erősítését és fenntartható 

fejlődését. A 2003. évi XC. törvény által meghatározott, az államháztartástól elkülönített 

állami pénzalap a kutatás-fejlesztés és az innováció megfelelő mértékű és kiszámítható 

finanszírozásának célját szolgálja.  

Az Alap tárgyévi kiadási előirányzatainak 25%-át regionális innovációs célokra kell 

felhasználni. Fontos megjegyezni, hogy ezen pénzeszközök pályázati úton és a régiók 

innovációs stratégiájával összhangban történő felhasználására a Regionális Fejlesztési 

Tanácsok tesznek javaslatot, melyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke 

közreműködésével terjesztenek a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. Kiemelve a 

legfontosabbakat, az Alap a következő kezdeményezések megvalósítását szolgálhatja (NKTH 

KTIA 2009): innovációs kultúra; vállalkozások kooperációjának elősegítése; inkubátorok, 

induló vállalkozások támogatása; az innováció finanszírozása; az emberi erőforrás fejlesztése; 

a tudásbázis intézményei és az ipar közötti kooperáció; új közvetítő szervezetek létrehozása, 

meglévők fejlesztése, átszervezése; technológia-figyelés; összehasonlító elemzések 

(benchmarking); az adott régióban regionális K+F pályázat kezdeményezése stb. 

A KTIA működéséről szóló értékelés (KTIA értékelés 2010) eredményei egyértelműen 

bizonyítják, hogy az Alap pozitív hatást gyakorolt a magyar gazdaságra és a nemzeti 

innovációs rendszerre, ami elsősorban az intézményi szereplők közötti valós együttműködések 

előmozdulásában és az innováció-tudatosabb gondolkodás terjedésében jelenik meg. A pozitív 

hatások ellenére a KTI Alappal kapcsolatosan hiányosságok is tapasztalhatók, működését a 

mai napig folyamatos intézményi és jogszabályi bizonytalanság jellemzi. 

Az Innovációs Alapból nyújtott támogatások regionális felhasználását megvizsgálva arra 

a következtetésre juthatunk, hogy a kutatás-fejlesztési támogatások elosztása során a 
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regionális politika területi egyenlőtlenségek mérséklésére irányuló célkitűzése egyáltalán 

nem valósult meg. Egyértelműen állítható, hogy a forrásfelhasználás a már kiépült 

innovációs és K+F kapacitások, illetve infrastruktúrák megoszlását képezi le (Grosz et al. 

2008). Bár az Alapból 2004-2009 között minden régió – egyre növekvő mértékben – 

részesedett, messze kiemelkedett közülük a főváros és ezzel együtt Közép-Magyarország, 

ahova a forrásokból nagyságrendileg 60%-kal több jutott, mint a többi régiónak együttesen 

(20. ábra) (KTIA értékelés 2010). A központi és a többi régió közötti óriási egyenlőtlenség a 

K+F tevékenységek fővárosi koncentrációjával magyarázható (NKTH beszámoló 2007). 

 
20. ábra: Az Innovációs Alap kifizetései a régiókban a kedvezményezett székhelye szerint 

(folyóáron, milliárd forint) 

 
Forrás: NKTH adatok alapján KTIA értékelés 2010, 70 

 
A decentralizációval szembeni negatívumként kell megemlíteni azt is, hogy az Innovációs 

Alapról szóló törvény előírása ellenére az elvi 25%-os regionális innovációs forráselosztás a 

gyakorlatban jóval kisebb mértéket jelentett (21. ábra). Ennek okát elsősorban abban kell 

keresni, hogy az országos politika sok olyan támogatást decentralizált felhasználásnak 

tekintett, melyek ugyan a régiók szintjén valósultak meg, ám szigorúan központilag 

előkészített, eldöntött és végrehajtott programok voltak, mint például a regionális egyetemi 

tudásközpontok (Grosz et al. 2008). A decentralizáció megvalósulását gátolja az a tény is, 

hogy 2010-ben régiós pályázati program mindezidáig nem került meghirdetésre. 
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21. ábra: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap regionális innovációs célokra történő 
felhasználásának tényleges teljesülése a kiadási előirányzat százalékában, 2004-2009 
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Forrás: KTIA értékelés 2010, 140 

 
Végül, de nem utolsósorban lényeges megemlíteni, hogy a KTIA értékelés szerint a 

decentralizáció végső célja a teljes regionális pályázati rendszer régiókba való telepítése, 

amit az államháztartási törvény eleddig nem tett lehetővé. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 

a regionális innovációs támogatásoknak hosszabb távú koncepciója nem létezik. A korábban 

már többször hivatkozott koncepcionális dokumentum (Lippényi 2004) is csak a regionális 

innovációs intézményrendszer kiépítésével foglalkozott. Azóta pedig a regionális innovációs 

elképzelések további kidolgozására és a különféle regionális programok összehangolására 

sem került sor (KTIA értékelés 2010). 

 

2. Regionális innovációs ügynökségek (RIÜ-k) létrehozása 

A NYUTI Közleményei c. 185. sz. (Grosz et al. 2008) dokumentum egy olyan kutatásra épül, 

melynek empirikus alapját olyan strukturált fókuszcsoportos beszélgetések és rövidebb 

telefonos interjúk képezték, melyek fő célcsoportjai elsősorban a regionális innovációs 

ügynökségek vezetői és munkatársai voltak. A tanulmányból ezért kielégítő választ 

kaphatunk az ügynökségek helyzetéről, működéséről, problémáiról. Ennél fogva e 

dokumentum szolgált alapjául a RIÜ-k működésének bemutatására. 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004 októberében egy „Regionális Innovációs 

Ügynökségek” című pályázatot hirdetett meg. A pályázat célja az egyes tervezési-statisztikai 

régiók innovációs intézményrendszerének fejlesztése volt olyan ügynökségek létrehozása által, 

melyek az egyes régiók felzárkóztatását hivatottak elősegíteni. E cél érdekében a szóban forgó 

intézményeknek regionális szinten alkalmasnak kellett lenniük a kutatás-fejlesztésen és 
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innováción alapuló gazdaságfejlesztésre, a KKV-k versenyképességének előmozdítására, 

innováció-barát környezet kialakítására, az innovációs szereplők közötti hálózatos 

együttműködések erősítésére, valamint régióspecifikus innovációs szolgáltatások nyújtására. 

Ezzel egyidejűleg a RIÜ-k mindenkori feladata a kormányügynökségek és a régiók független 

innovációs szervezetei közötti hídszerep betöltése (OECD 2009). 

A regionális innovációs ügynökségek fennállásának három éve alatt a szakmai szervezetek 

(pl. kamarák, önkormányzatok, területfejlesztési szervezetek) körében teljes ismertséget és 

elfogadottságot szereztek. Annak ellenére azonban, hogy a RIÜ-k ismertsége és elismertsége a 

vállalatok körében is egyre nagyobb, még mindig alacsonynak mondható. Ezzel szemben az 

innovatív vállalkozások esetében a RIÜ elfogadottsága jóval kedvezőbb képet mutat. Meg kell 

említeni azt is, hogy a konzorciális összetételből fakadóan az egyes vállalkozások a korábbról 

már ismert szervezetekkel kerültek kapcsolatba, így nem állt össze a RIÜ képe számukra. 

2007 végén a három éves periódus lejártával – a RIÜ-k folyamatos működését biztosítandó 

– az NKTH újból pályázatot hirdetett meg a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-

fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatására”. A 2008-2010-ig tartó időszakra 

kiírt pályázat célja az ügynökségek fejlesztése annak érdekében, hogy a regionális innovációt 

minél hatékonyabban legyenek képesek menedzselni. A nemzeti innovációs ügynökség 

integráns részeként a RIÜ-knek erősíteniük kell a komplex hazai innovációs rendszert. A 

konzorciális működésből eredő problémák kiküszöbölésére immáron önálló jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetekről van szó. A forráskoncentráció és a másfélszeres 

támogatási összeg együttesen valószínűleg sokkal hatékonyabb feladatellátást tesz lehetővé. 

Az újraalakult RIÜ-k legfontosabb feladatai a következők (Grosz et al. 2008, 77): 

- a régió innovációs tevékenységének rendszeres felmérése, elemzése és értékelése; 

- a regionális innovációs stratégia fejlesztése, a megvalósításban való részvétel; 

- innovációs projektek generálása, mentorálása és menedzselése a régióban; 

- együttműködés az innovációt támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel; 

- kommunikáció a régió innovációs eredményeinek társadalmi tudatosítása céljából; 

- megszabott határidőn belül az EU BIC akkreditált minősítésének megszerzése, majd 

saját minőségbiztosítási rendszer kialakítása; 

- a munkaterv teljesítéséhez kapcsolódó költségeknek évenként növekvő mértékű külső 

forrásból történő fedezése. 
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Az új RIÜ-k úgy vélik, hogy az újjáalakulással lehetőség nyílik regionális szinten komolyabb 

szerep betöltésére, hiszen már a tervezésben és a projektgenerálásban is részt tudnak venni. 

Ezáltal a nemzeti szint irányába lényegesen erősebben tudják képviselni a régiókat. 

A NYUTI Közleményei c. 185. sz. (2008) dokumentum egy rövid értékelést is nyújt az 

ügynökségek rövid, közép és hosszú távú céljairól. A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, 

hogy rövidtávon a RIÜ-knek saját magukat kell megtalálniuk, hiszen a működésükhöz 

szükséges eszközökkel és a forráselosztással kapcsolatosan még meglehetősen nagy 

anomáliák vannak. Középtávon egyértelműen a legfontosabb feladatuk az önfenntartóvá 

válás elérése. Ehhez azonban olyan piaci szolgáltatások kiépítésére van szükség, melyek 

nagy részét számos más szervezet is nyújtja, ráadásul e szolgáltatások igénybevételére a 

fizetőképes kereslet is meglehetősen korlátozott. Hosszú távon a RIÜ-knek az innováció és a 

K+F legfontosabb katalizátoraként működő gócpontjaivá kell fejlődniük, melyek képesek 

koordinálni a tudást generáló és a tudáshasznosító szereplőket. 

A szóban forgó dokumentum az újjáalakult RIÜ-k működését akadályozó, illetve 

veszélyeztető tényezőket is számba veszi. Az ügynökségek tevékenységét jelentősen 

korlátozza, hogy mindezidáig nem nagyon tudtak önálló tevékenységet beindítani, és addig, 

amíg hiányoznak azok a központi és regionális gazdaságfejlesztési konstrukciók, amelyek 

koordinálásával segíteni tudnák a vállalkozások működését, küldetésük megfelelő 

teljesítésére sem képesek. A regionális innovációs rendszerben betöltendő feladatukat az 

önellátóvá válásra való törekvés is veszélybe sodorhatja, hiszen ekkor elképzelhető, hogy az 

egyes RIÜ-k olyan tevékenységek ellátását is magukra vállalják, melyek csupán az életben 

maradás bevételi forrását jelentik, így nem marad megfelelő kapacitásuk az adott innovációs 

rendszer speciális igényeinek kielégítésére, hiányosságainak pótlására. 

A dolgozat közvetlen beadása előtt, az aktuális állapottal kapcsolatosan egyeztetésre 

került sor a RIÜ vezetőkkel. A két észak-dunántúli regionális innovációs ügynökség 

véleménye szerint a szóban forgó szervezetek bizonyos mértékig függetlenek a rendszertől, 

ezért minden esélyük megvan arra, hogy 2010 után saját lábra álljanak. Előreláthatólag 

nemzetközi projektekben való részvétellel és vállalkozói tevékenységek ellátásával tudják 

majd biztosítani fennmaradásukat. Azonban mivel a mandátumuk lejárta után az elsődleges 

források más irányból fognak érkezni, a szolgáltatási portfóliójukat mindenekelőtt azok 

fogják meghatározni, így a nonprofit szolgáltatásaik egy részét nem tudják majd továbbvinni. 

Véleményem szerint ezzel valószínűleg a regionális innovációs rendszerek egyes 

meghatározó támogató szolgáltatásai fognak kiesni. 
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3. A Baross Gábor Program és az Innocsekk program beindítása 

A Baross Gábor Program a regionális innováció ösztönzése által hivatott elősegíteni a hazai 

régiók gazdaságát és versenyképességét. Legfontosabb eszköztárába tartozik az innovációt 

ösztönző intézkedések decentralizálása, valamint az innovációs projektek támogatása. E 

program keretében kerültek kialakításra a fentiekben részletesen bemutatott regionális 

innovációs ügynökségek is. A Program finanszírozási hátterét az Innovációs Alap 

decentralizált része adja. Annak ellenére, hogy a pályázatokat az NKTH írja ki, az ott szereplő 

régióspecifikus prioritásokat a regionális fejlesztési tanácsok határozzák meg. A regionális 

innovációs stratégiákban definiált célkitűzésekkel összhangban a támogatandó irányok 

kialakítása a RIÜ-k koordinálásával zajlik. A decentralizációt nagymértékben erősíti, hogy a 

pályázatok támogatásáról szóló döntés is a tanácsok kezében van. A Program beindítását 

követő három évben a pályáztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a RIÜ-k látták el, 

melyeket 2008-tól már az RFÜ-k bonyolítanak le (NKTH BGP 2009; Grosz et al. 2008). 

Ám szó kell essen arról is, hogy a Program működése nem volt zökkenőmentes. A 2004-től 

kezdődő decentralizáció 2006-ban hirtelen megtorpant. Ez részben annak tulajdonítható be, 

hogy a Baross Gábor Programban 2006-ban már jóval kisebb volt a régiók szerepe, mint 

korábban. A Program megvalósítását immáron a központi szint határozta meg. Ezt tetézte, hogy 

2007-ben már forrás sem állt rendelkezésre, ezért csak 2008-ban kerültek kiírásra az előző 

időszak pályázatai (Grosz et al. 2008). Az utolsó kiírások 2009. október 19-ével lezárultak. 

Ugyancsak a regionális innováció támogatására született meg az ún. „Innocsekk” 

program. A támogatás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek 

ösztönzése, valamint az innovációs szolgáltatások iránti kereslet serkentése, melynek 

keretében a tudásközpontok és a vállalkozások közötti tudástranszfer kapcsolatok 

összehangolása történik. Kezdetben, a program koordinálásában ugyancsak a RIÜ-k játszottak 

kiemelt szerepet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az Innocsekknek köszönhetően számos 

olyan vállalkozás jelent meg, akik korábban nem támasztottak keresletet az innovációs 

szolgáltatások iránt. A program emellett a K+F szolgáltató, hídképző, tanácsadó intézmények 

identifikálásában is meglehetősen komoly segítséget nyújtott. A pályázatot 2008-2011-ig tartó 

hároméves ciklusra „Innocsekk Plusz” néven meghosszabbították, melynek keretében a 

következő négy fő témakörben támogatnak meghatározott tevékenységeket: projektötlet 

minősítése, termékfejlesztés, eljárás innováció és szervezési innováció (NKTH ICSP 2009; 

Grosz et al. 2008). A pályázatok beadásának lehetősége 2010. március 12-ével véget ért. Bár a 

helyzet nagyon bizonytalan, az észak-dunántúli regionális innovációs ügynökségek – a 
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dolgozat beadását megelőző – tájékoztatása alapján elmondható, hogy a jövőben tervezik mind 

a Baross Gábor mind az Innocsekk program folytatását. 

 
E fejezetben az innováció regionális szinten való jelenlétét vizsgáltam. Megtudhattuk, hogy 

milyen eszközök állnak a régiók rendelkezésére az innováció serkentésére. Annak ellenére, hogy 

az innováció keretfeltételei folyamatosan javulnak, valamint az innováció politika regionális 

alapon való szervezésére határozott lépések történtek (OECD 2009), további akciókra van 

szükség. A 14. táblázat összefoglalóan mutatja az aktuális helyzetet. Bár egy pozitív folyamat 

indult útjára, jól látszik, hogy jelenleg még mindig a hátráltató tényezők vannak túlsúlyban. 

 
14. táblázat: Az innováció regionalizációjának összefoglaló értékelése 

Előremutató jelek Hátráltató tényezők 

Az innovációs potenciál mutatószámaiban minden 
régió esetében viszonylag dinamikus fejlődés 
tapasztalható. 

A hazai régiók megújuló képessége még ma is 
jelentősen elmarad a fejlett nyugati területekétől. 
Az innováció és a K+F esetében komoly területi 
egyenlőtlenségek figyelhetők meg. 
Az innovációs paradoxon önmagában veszélyforrást 
jelent a régiók számára. 

A vizsgált regionális fejlesztési dokumentumokban a 
régiók gazdasági és innovációs súlypontjainak 
kialakításával, illetve az innováció regionális 
finanszírozási rendszerének kiépítésével a 
decentralizációs törekvések is teret nyernek. 

Számos fejlesztési dokumentum aktualizálásra, 
frissítésre szorulna. 

Útnak indultak a fejlesztési pólus koncepciók. 
A fejlesztési pólus programok megtorpantak, hatásuk 
csak kevésbé érzékelhető. 

A regionális innováció intézményrendszerének 
fejlesztési kérdései minden területen kulcsszerepet 
kapnak. 

Nincsenek regionális kutató egyetemek, kevés a 
regionális és nemzetközi kisugárzású kutatás intenzív 
innovációs központok száma. 
Gyenge hídképző- és transzferintézmények. 

Valamennyi régióban elindult egy alulról építkező, a 
regionális innovációs rendszer szereplői közötti 
kommunikáció és kooperáció. 

A hazai tervezési-statisztikai régiók kialakításánál a 
valós társadalmi-gazdasági kapcsolatokat nem vették 
figyelembe. Ez a mai napig kedvezőtlenül érinti az 
innovációs aktorok közötti együttműködések 
kialakulását. 
Az innováció regionálizációs folyamatainak 
elindulásához szükséges homogenizálódó térszerkezet 
teljesen hiányzik. 
Hiányzik egy valóságos, működő hálózat. 
A felsőoktatás és a gazdasági szféra kapcsolata 
meglehetősen hiányos. 

A központi kormányzat jelentős lépést tett azzal, hogy 
megindította a technológia- és innováció-politika 
decentralizációját. A folyamatnak három fő pillére 
van: 
- Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
- Regionális innovációs ügynökségek (RIÜ-k) 
- Baross Gábor Program és Innocsekk program 

Későn kezdődő decentralizációs folyamatok. 
A ténylegesen regionális döntési kompetenciával 
felhasznált források száma kevés. 
Eleddig a régiók nem, vagy csak felszínesen tudtak 
bekapcsolódni az országos tudomány- és 
technológiapolitika, valamint innováció-politika 
irányításába. 
Ma még a regionális szint sem az oktatás, sem a 
tudomány, technológia és innováció-politika terén 
nem rendelkezik döntéshozói kompetenciákkal. 
A rendszer nem rendelkezik funkcionális 
autonómiával. 

Forrás: Grosz et al. 2008 és saját szerkesztés 
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A leírtak alapján egyértelműen állítható, hogy hazánknak illetve a közép- és délkelet-európai 

országoknak közös problémákkal kell megküzdeniük. A vizsgálatba bevont országok 

innovációs teljesítménye közel azonos, az innováció esetében pedig komoly regionális 

egyenlőtelenségek figyelhetők meg. A legtöbb országban a régiók még nagyon fiatalok, így 

nem alakultak ki erős, belső kohézióval rendelkező regionális egységek. Részben ennek 

köszönhetően a régiók szerepe az innováció-politika alakításában meglehetősen korlátozott, 

de azok pénzügyi és irányítási autonómiával sem rendelkeznek. Az innovációt támogató 

intézmények Közép- és Délkelet-Európában mindenütt gyengék. A tudomány és a gazdaság 

közötti együttműködések támogatására pedig minden ország nagy figyelmet fordít. 

Mindezek értelmében Magyarország, valamint Közép- és Délkelet-Európa innovációs 

rendszereinek modellje között szoros párhuzam vonható. 
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4. REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK ÉSZAK-

DUNÁNTÚLON 

 
A fejezet célja mindenekelőtt az Észak-Dunántúlon működő regionális innovációs rendszerek 

részletes vizsgálata. A fejezet alapjául az empirikus kutatásom során készített mélyinterjú 

sorozat és a NETINNOV című vállalati felmérés szolgált, melyek elsőrendű célja olyan 

információk szerzése volt, amik az elérhető szekunder forrásokban nem álltak rendelkezésre. 

 

Mélyinterjúk 

A mélyinterjúk során a regionális innovációs rendszerek meghatározó szereplőinek számító 

innovációs szervezeteket kerestem meg, azok közül is elsősorban az innovációt támogató 

intézményeket. A gyakorlati felmérés készítésekor célom az volt, hogy minél több típusú 

intézményt sikerüljön elérnem. Mivel a két NUTS 2 szintű régióban a szóban forgó intézmények 

száma 60-ra tehető (Csizmadia et al. 2007a; K+F a Közép-Dunántúlon 2009; Szépvölgyi 2009), 

az általam készített 24 mélyinterjúval körülbelül egyharmados kiválasztási arányban sikerült 

elérnem a szereplőket. Úgy gondolom, a kutatásba bevont szereplői kör Észak-Dunántúl 

innovációs rendszereit formáló intézménycsoport magját jelenti. A célcsoportból 11-en Közép-

Dunántúlról, 13-man Nyugat-Dunántúlról kerültek ki. A személyes megkérdezés során az adott 

területi egység minden megyéjében jártam, a szervezetek székhelye minden esetben a megyék 

valamely nagyobb városa volt: Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Komárom, Győr, 

Szombathely, Sopron és Zalaegerszeg (22. ábra). A kutatásba bevont szervezetek és 

interjúalanyok pontos adatai a 2. számú mellékletben találhatók. 

A kiértékelés nehézségét a mélyinterjú jellege okozta. Mivel a kérdések nagy része 

nyitott volt, a feleletek mindig az alany szubjektív értékítéletét tükrözték. Természetesen 

előfordult, hogy az érintett szereplők valamely kérdéskörben nem voltak kompetensek, 

illetve egyéb okok miatt nem feleltek egyes kérdésekre, de az elemzésnél a legtöbb esetben 

20 fölött volt a kérdésenként értékelhető válaszok száma. E helyütt kell megjegyeznem, hogy 

bár a két régió innovációs szereplőinek válaszait egységesen kezelem, vélemények közötti 

élesebb különbségek fennállása esetén az eredményeket külön-külön is megjelenítem. 
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22. ábra: Az interjúalanyok székhely szerinti megoszlása Észak-Dunántúlon 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Vállalati kérdőívek 

Annak érdekében, hogy a vállalati felmérés eredményei mögött húzódó szereplői kört minél 

jobban megismerhessük, mindenekelőtt a vállalati minta bemutatására kerül sor. Észak-

Dunántúlt ez esetben is egységesen kezelem, a két régiót külön-külön csak jelentősebb 

különbségek esetén veszem górcső alá. 

A kutatás országosan közel 2 000 vállalatot elért el, melyből az Észak-Dunántúlon 

működő cégeket kiszűrve egy 499 elemű vállalati mintát kaptam. A teljes mintából 262 cég 

Közép-Dunántúlon, 237 pedig Nyugat-Dunántúlon működik. A felmérés alanyai a hat 

megye között közel azonos arányban oszlanak meg. A vállalkozások több mint 80%-ának 

gazdasági formája korlátolt felelősségű társaság. A kutatás alanyait jelentő vállalkozások 

tevékenységi területét vizsgálva megállapítható, hogy az észak-dunántúli cégek 38,9%-a az 

ipar, 35,5%-a pedig a hagyományos szolgáltatások területén működik. Posztindusztriális 

szolgáltatássokkal (információ, kommunikáció; pénzügyi biztosítás; ingatlanügy; szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység) a 

válaszadók 20,4%-a, míg mezőgazdasággal mindössze 5,2%-a foglalkozik. 

A 499 vizsgálatba bevont cég 2009. évi nettó árbevételének átlaga egymilliárd forint 

felett van, azonban ezt az adatot nagyon eltorzítják a kiugróan magas értékek. Ezt 

kiküszöbölve, a medián sokkal pontosabb értéket mutat, miszerint az adott évi átlagos 
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árbevétel 235 millió forint. A cégek nagy része, 64,3%-a 10-49 főt alkalmazó kisvállalkozás, 

mindemellett csak 3,3%-uk – 250 főnél többet foglalkoztató – nagyvállalat. Ennek a 

megoszlásnak köszönhetően a medián értéke mind a Közép- mind a Nyugat-dunántúli 

régióban 18 fő. A vállalati mintát részletesen leíró adatok a 6. számú mellékletben találhatók. 

A fenti információkkal szemben, számunkra sokkal érdekesebbnek bizonyulnak a 

felmérésben szereplő vállalatok innovációval kapcsolatos adatai. Ezek alapján elmondható, 

hogy a 2007 és 2009 közötti három évben a vállalatok 29,1%-a áldozott kutatás-fejlesztési 

tevékenységre az árbevételéből, és átlagosan árbevételük 5%-át fordították e célra. 

Ugyanebben a három évben a cégek 17,7%-ának volt alkalmazottja a kutatás-fejlesztés 

területén, ezek a vállalatok átlagosan a munkavállalóik 6,4%-át foglalkoztatták e területen. 

A kutatás az Oslo Kézikönyv ajánlásaihoz hasonlóan négy innováció típust – termék, 

folyamat, szervezési-szervezeti, marketing – különböztet meg (az innováció típusainak 

kutatás által való értelmezésével részletesebben a 7. számú melléklet foglalkozik). Míg 

Közép-Dunántúlon a válaszadók 40,8%-ánál, addig korábbi felmérésekhez (Csizmadia-

Grosz 2006; Csizmadia et al. 2007a; Csizmadia et al. 2007b) hasonlóan Nyugat-Dunántúlon 

a vállalatok 53%-ánál fordult elő valamilyen innováció az elmúlt három évben. Ez a jelentős 

különbség innováció típusonként is kimutatható. A 23. ábra jól mutatja, hogy a vállalatok 

körében a termék innováció tekinthető a legnépszerűbbnek, hiszen a mintában szereplő 

nyugat-dunántúli vállalatok 41,9%-ánál és a közép-dunántúli vállalatok 28,2%-ánál fordult 

elő a 2007 és 2009 közötti időszakban. Ezek az értékek messze meghaladják az adott 

régiókban mért többi innováció típus előfordulásokat. A szervezési-szervezeti- és marketing 

innovációk a vizsgált cégek hasonló hányadánál jelennek meg a két régióban, azonban a 

folyamat innováció megvalósulásában ugyancsak jelentősebb – több mint 10 százalékpontos 

– különbség figyelhető meg Nyugat-Dunántúl javára. 

A kutatás során bizonyos – innovációhoz szorosan kapcsolódó – témakörök esetében az 

elemzéseket az innovációt megvalósító vállalatok körére célszerű leszűkíteni. Bár a dolgozat 

az innováció alatt kimondottan a technológiai (termék) innováció fogalmát érti, bővítve a 

válaszok számát (ezzel az eredmény pontosságát), minden olyan céget bevontam az 

elemzésbe, aki a négy innováció típus közül bármelyiket megvalósította. Ezzel az eljárással 

egy olyan 232 (Közép-Dunántúl: 107; Nyugat-Dunántúl: 125) elemű almintát kaptam, amit 

az innovatív cégek csoportjának neveztem el. 
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23. ábra: A különböző típusú innovációk előfordulása Észak-Dunántúlon (2007 és 2009 
között, a vállalatok százalékában) 
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 

 
A felmérés alapján végül megállapítható, hogy a Közép-dunántúli régióban a cégek 39,3%-a, 

a Nyugat-dunántúli régióban pedig 53,6%-a tervez innovációt megvalósítani az 

elkövetkezendő három évben. A vállalati mintát leíró kutatás-fejlesztéssel és innovációval 

kapcsolatos részletes alapadatok a 6. számú mellékletben találhatók. 

 

4.1. A regionális innovációs rendszerek működése 

 
Az alábbi fejezet feladata mindenekelőtt az észak-dunántúli regionális innovációs rendszerek 

működésének komplex számbavétele. Elsőként megtudhatjuk, hogy az innovációs szereplők 

hogyan értelmezik a regionális innovációs rendszereket. Megismerhetjük továbbá a regionális 

innovációs rendszerek elemeit, valamint azok innovációs rendszerben betöltött szerepét. Végül 

egy összképet kapunk a regionális innovációs rendszerek működésének tényezőiről, ahol is az 

innováció finanszírozásával, oktatással és képzéssel, innováció és vállalkozás készséggel, 

regionális önkormányzással kapcsolatos gondolatok kerülnek felszínre, és megtudhatjuk, hogy 

milyen tényezők akadályozzák a vállalatok innovációs tevékenységét. 

 

4.1.1. A regionális innovációs rendszerek értelmezése 

 
Jelen alfejezet a regionális innovációs rendszerek értelmezését veszi számba. Azokra a 

kérdésekre keresem a választ, hogy az Észak-Dunántúlon működő innovációs intézmények 

hogyan vélekednek magáról a regionális innovációs rendszerről, milyen lehetőséget, 
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potenciált látnak abban, és mik azok a hozzáadott értékek, amikkel gyarapítják a rendszert, 

illetve ezzel párhuzamosan mit várnak el annak működésétől. 

 

4.1.1.1. A regionális innovációs rendszerek meghatározása 

Észak-Dunántúl innovációs szereplőivel készített mélyinterjúk során fény derült arra, hogy a 

legtöbb szereplő hasonlóan gondolkodik a regionális innovációs rendszerrel kapcsolatban, 

így körvonalazódni látszanak az innovációs rendszer legfontosabb építőkövei. Tudni kell, 

hogy a rendszer meglehetősen összetett, különféle szereplők és eszközök összességeként 

fogható fel. A megkérdezettek szerint a szereplői körbe elsősorban a rendszer azon 

innovációs intézményei tartoznak, akik működtetik azt és innovációs szolgáltatásokat 

nyújtanak a gazdasági szféra számára. Az eszközök közé pedig a működés alapjául szolgáló 

különféle irányokat, dokumentumokat és stratégiákat sorolhatjuk. Az így kialakuló rendszer 

végül regionális szinten való kezeléssel és menedzseléssel válik regionálissá. 

A rendszer – az interjúalanyok által való – egyik értelmezése tehát az innovációs 

szereplőkből indul ki. Ennél fogva a RIR egyrészt a K+F eredményeket létrehozó, azokat 

közvetítő, eredményeket terjesztő és ezen eredményeket termékekben, szolgáltatásokban 

felhasználó szervezetek, vállalatok, emberek összessége. Másrészt a RIR a régió innovációs 

szereplői között kialakuló olyan kapcsolati hálózatnak felel meg, amely a régió 

adottságainak megfelelő prioritások mentén szerveződik. Mindez azt jelenti, hogy akkor 

működik jól a rendszer, ha a regionális szereplők között – a köztük lezajló interakció során – 

egyfajta szinergiahatás alakul ki. Optimális esetben a kapcsolati szálak az egész régiót 

behálózzák, melyek sokszor akár tulajdonosi mélységű összefonódásokat is jelenthetnek. 

Azonban – a veszprémi innovációs központ szerint – minden éremnek két oldala van, így 

ezek az összefonódások is járhatnak úgy előnnyel mind hátránnyal. Az előny a 

rugalmasságban testesül meg, míg a lehetséges hátránya az, hogy a rendszer belterjessé 

válhat. A rendszernek külső szereplők számára is nyitottnak kell lennie, hiszen a 

tudástranszfer, a jó gyakorlatok megismerése csak ebben az esetben lehetséges. A 

nemzetközi kapcsolódás alapvető szerepére hivatkozva elsősorban a szlovákiai határhoz 

közel működő innovációs szereplők hangsúlyozták a határ menti kapcsolatok rendszerbe 

való integrálását is. A soproni regionális egyetemi tudásközpont szerint pedig az innovációs 

rendszer aktorai között kialakuló kapcsolatok, együttműködések csak akkor igazán 

hatékonyak, ha a pénztől függetlenül képesek működni. 
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A megkérdezett szereplők egyöntetű véleménye szerint a regionális innovációs rendszer egy 

eszközrendszernek is tekinthető, aminek azért kell működnie, hogy a régió K+F+I 

szervezeteinek a piaci helyzete javuljon és növekedjen az innovációs kapacitás. Ez az 

eszközrendszer különféle intézményekből és forrásokból áll. Az innovációs rendszer 

intézményeinek itt is kulcsszerepük van, hiszen az ötlettől egészen a piacra vitelig 

támogatniuk kell az innovátorokat. Ennél fogva a Széchenyi István Egyetem Stratégiai és 

Fejlesztési Igazgatósága szerint a rendszer célja, hogy az újdonságok, vagy az annak vélt 

dolgok legkönnyebben találják meg a bejárandó utat. Az intézmények az innováció 

különböző lépcsőfokain találkoznak a vállalatokkal. A szóban forgó folyamatok különféle 

forrásokat (pályázati-, banki forrás, kockázati tőke) igényelnek – a pályázati rendszer sem 

véletlenül került előtérbe a beszélgetések során. 

A komáromi Vállalkozók Házának vezetője úgy véli, hogy a RIR olyan folyamatok 

összessége, ami a fejlődés motorjának alapja. Ezek technikai, szellemi, kulturális, intézményi 

és szervezeti folyamatok egyaránt lehetnek. Tovább gondolva, a RIR egy olyan 

körfolyamatnak is megfeleltethető, ami az egyik oldalról a tudás gazdaságba épülését segíti, 

a másik oldalról pedig a gazdaság tudás fejlődésére gyakorolt hatását serkenti. 

A gyakorlat során visszaigazolódott az elméleti részben részletesen taglalt Triple Helix 

modell kulcsfontossága is, hiszen az innovációs intézmények az adott területen lévő 

lehatárolható szereplők közé elsősorban a központi kormányzatot, az egyetemeket és a 

vállalatokat sorolták. A RIR-t ezáltal az innovációs szereplők közötti olyan 

együttműködésnek nevezhetjük, ami kölcsönösen épít egymás tevékenységére, máshogy 

fogalmazva együttműködésre való elvárásnak is tekinthető. Összességében elmondható, 

hogy a regionális innovációs rendszer egy olyan gazdaságfejlesztési tevékenység, ami 

ösztönző környezet kialakításával segíti elő a megújulási képességet. 

 

4.1.1.2. A regionális innovációs rendszerek kialakulásának tényezői 

A mélyinterjúk tapasztalataiból leszűrhető, hogy rendszerről igazán csak akkor beszélhetünk, 

ha tervezett formában történik az innováció segítése, vagy generálása. Optimális esetben egy 

rendszerben a feladatok pontosan meg vannak határozva, azaz mindenki azt a feladatot 

végzi, amiben a legjobb, a rendszer aktorai pedig hálózatszerűen kiegészítik egymást. 

Jelenleg hazánkban azonban nincs összehangoltság és funkciómegosztás, rengeteg az 

átfedés, ami rontja a rendszer működését. 
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Ugyancsak nem beszélhetünk rendszerről, ha a szereplők önállóan tevékenykednek. Ekkor 

az aktorok annyira elhatárolódnak egymástól, hogy kis szigeteket képeznek, és semmiféle 

információáramlás nincs közöttük. A RIR attól válik rendszerré, hogy a benne érintett 

szereplők együttműködnek egy közösen meghatározott cél érdekében. Ekkor már nem 

versenytársakként vesznek részt az innovációban, hanem egymást erősítve. A szereplők úgy 

kapcsolódnak össze, hogy közöttük kooperáció és strukturáltság van. Lényeges a párbeszéd 

megléte is, hogy az innovációs aktorok találkozókon, konferenciákon folyamatosan eszmét 

cseréljenek, és ott közös problémákat próbáljanak megoldani. Ennek a nehézsége abból 

adódik, hogy sokszor eltérő habitusú embereket kell leültetni egymással. 

A dokumentumok egysége is lényeges, melyeknek települési, megyei és regionális 

szinten is egymásra kell épülniük. Egységes és egy irányba mutató stratégiák szükségesek, 

melyek keretet adnak a rendszerelemeknek. A RIR-nek kiváló alapja lehetne a regionális 

innovációs stratégia, ha legalább ötévente frissítésre kerülne. 

Lényeges kiemelni, hogy a Pannon Egyetem Kooperációs Kutató Központja egy 

termelőüzemekhez hasonlította a RIR-t, mely létrehozásához hatalmas mennyiségű tőkére van 

szükség. A beszélgetések során azonban kiderült, hogy hazánkban nem a pénzhiány jelenti az 

alapvető problémát. A forrásszerzéshez kitűnő lehetőséget biztosítanának a pályázati 

lehetőségek akkor, ha a pályázat kiírók figyelembe veszik a közös regionális pontokat, 

elvárásokat, gondolatokat. Magyarországon azonban nincs differenciálás a régiók között, a 

pályázatokat azonos feltételek mellett írják ki, ami meglehetősen csökkenti a pénzek 

elosztásának és felhasználásának hatékonyságát. Optimális esetben az alulról jövő innovációs 

kezdeményezések kedvező gazdasági és jogi környezettel, illetve pályázati rendszerrel 

találkoznak, ezáltal az ötletek egy üzletileg felépített folyamaton keresztül jutnak el a piacig. A 

regionális innovációs rendszereket kialakító tényezőkről a 24. ábra kitűnő összképet biztosít. 

Az ábra kísértetiesen hasonlít az innovációs rendszerek korábban definiált elméleti 

keretrendszeréhez (14. ábra). Ebből következik, hogy Észak-Dunántúl innovációs 

rendszereit kialakító legfontosabb tényezők az értekezés szakirodalmi részében 

megfogalmazott modell életképességét támasztják alá. Ezek alapján a RIR-ek létrejöttéhez 

szükséges legsarkalatosabb pilléreknek az interakció, a hálózatosodás, a közös cél, a 

formalizált innováció ösztönzés és a finanszírozás mondható. 
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24. ábra: A regionális innovációs rendszert kialakító tényezők Észak-Dunántúlon 

 
Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 

4.1.1.3. Az innovációs intézmények hozzáadott értéke és elvárásai 

A következőkben arról kérdeztem az innovációs intézményeket, hogy az adott szervezet mit ad 

hozzá a regionális innovációs rendszerhez, illetve ezzel párhuzamosan milyen elvárásai vannak a 

rendszerrel szemben. A felmérésben szereplő interjúalanyok a legtöbb esetben saját 

szolgáltatásaikat teszik hozzá a rendszer működéséhez. Ezek közül ki kell emelni a vállalkozói 

központok által nyújtott inkubációt, mellyel az induló mikro- és kisvállalkozások számára 

biztosítanak helyet és működésükhöz szükséges alapvető szolgáltatásokat. Az innovációs 

központok esetén ezen szolgáltatások egy része az innovációhoz köthető. Jobbára ezek az 

intézmények azok, amik a technológiák átadásával, továbbításával, azaz technológia transzferrel 

segítik a vállalatok működését, de ugyanezt a funkciót például a tatabányai MTESZ is képes 

ellátni. Ki kell emelni továbbá, hogy a győri innovációs központ maga is foglalkozik 

technológiafejlesztéssel. Jellemzően az egyetemek képesek technológiai infrastruktúra 

biztosítására is. Olyan fizikai eszközöket, gépparkokat, műszereket stb. adnak bérbe, amiket az 

egyedi „játékosok” – korlátozott anyagi erőforrásaik miatt – nem képesek megszerezni. 

Az innovációs rendszerben nagyon fontos tevékenység az innovációval kapcsolatos 

tanácsadás, hiszen az innoválni kívánó vállalatok ennek segítségével egyszerűbben tudnak 

alkalmazkodni a rendszer által támasztott feltételekhez. Jellemzően a regionális innovációs 

ügynökségek nemcsak nyomon követik, hanem közvetítik is a felmerült vállalati igényeket. 

Korábban, a regionális innovációs rendszer működési kritériumai között megtalálhattuk a 

hálózatban való működést, a hídképző funkcióval bíró intézmények nemzetközi és hazai 
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partnerközvetítéssel és hálózatba szervezéssel foglalkoznak. A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az 

Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózat tagjai, mellyel a kis- és 

középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálják, erősítik a KKV-k innovációs 

törekvéseit. Új dimenziókat nyitva meg előttük, becsatornázzák a rendszerbe a vállalatokat, 

és a kapcsolatokat segítenek szorosabbra húzni. A felsőoktatási intézmények az új tudást 

generáló potenciáljukat emelték ki, hiszen a látható tudásokon kívül mindig egy többlettudás 

keletkezik, ami emberekhez kötődik. Az egyetemekről kikerülő értelmiségi emberek önálló 

és szervezeti cselekvése pedig szellemi üzemanyagot jelent az innovációhoz. 

Nagyon fontos, hogy az innovációhoz szükséges erőforrásokat biztosító pályázati kiírások 

mindig a helyi szint igényeinek feleljenek meg. Ezért több intézmény – köztük a regionális 

innovációs ügynökségek és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség – is lobbizik 

annak érdekében, hogy központilag megjelenjenek a mikro- és mezo szintű igények. Az anyagi 

erőforrások megszerzésében projektgenerálással, pályázatírással és projektmenedzseléssel 

segítik a vállalatokat, de alapvető feladatuknak érzik a regionális innovációs rendszer 

kézbentartását, koordinálását is. Igazolva azt, hogy az interjúalanyok Észak-Dunántúl 

innovációs rendszereinek alappilléreit jelentik, számos általam megkérdezett intézmény részt 

vett a regionális innovációs stratégiák és a regionális operatív programok tervezésében. A 

Baross Gábor pályázatokhoz szükséges stratégiákat például a regionális innovációs 

ügynökségek készítették, kiíróik pedig a regionális fejlesztési ügynökségek voltak. A 

pozitívumok között említhető, hogy Észak-Dunántúlon olyan intézmények is működnek, akik 

az innovációért felelős szervezetek (pl. Regionális Innovációs Tanács) munkájához 

megalapozó ismereteket biztosítanak. Sarkalatos pont a tudásmarketing kérdése is, hiszen a 

vizsgálatba bevont intézmények az innováció minden területére próbálják kiterjeszteni 

tevékenységüket, az általuk felhalmozott tudást pedig valamilyen úton-módon el kell juttatni 

az azokat igénybevevő vállalkozások számára. Végül úgy gondolom, hogy a vizsgált 

intézmények egyfajta innovációs kultúrát közvetítenek, céljuk az innováció társadalmi 

elfogadottságának növelése, hiszen ezek által növelhető az innovációk előfordulása. 

Nagyon érdekesnek bizonyult a mélyinterjúk során rákérdezni arra, hogy az adott 

szereplő mit vár el a rendszer működésétől. A kutatásomból kiderül, hogy az innovációs 

intézmények szerint egy RIR működésének alapvető célja, hogy innováció vezérelt gazdasági 

eredmények jöjjenek létre, tehát az innováció közvetve vagy közvetlenül, de a gazdasági 

eredményekben megjelenjék. Ez azt jelenti, hogy minden felmerülő feladatnak e célt kell 

szolgálnia. A megkérdezettek jelentős része megbízható partneri kapcsolatok és 
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együttműködést vár el a rendszertől, és azt, hogy lehetőség nyíljon új kapcsolatok 

kialakítására is. Ezzel párhuzamosan egy jól működő rendszerben az együttműködő felek 

között folyamatos információáramlás zajlik, amiből mindenki egyszerre profitálhat. Az 

áttekinthető módon folyó kommunikáció és kapcsolatok tehát elengedhetetlen feltételei a 

rendszernek. Lényeges kritérium a rendszerrel szemben a legjobb gyakorlatok 

megismerésének lehetősége. Sarkalatos szempont a források rendelkezésre állása is, 

méghozzá azok regionális szintre való allokálása. A pénzügyi erőforrás megszerzéséhez 

szükséges pályázatokkal szemben támasztott alapkövetelmény, hogy tegyék lehetővé a 

hosszú távú stratégiai és rendszerben való gondolkodást. Ez is mutatja, hogy az innovációs 

aktorok hosszú távon szeretnének gondolkodni, azaz a hosszú távú kiszámíthatóságot és a 

folyamatosan változó feltételek mellett a következetességet helyezik előtérbe. Továbbá nem 

utolsó szempont a rendszer átláthatósága és logikus működése sem. 

A szereplők továbbá viszonosságot várnak el a rendszertől, valamint azt, hogy az abban 

résztvevő aktorok számára közös érdekképviseletként működjön, ezáltal közösen tudjanak 

gondolkodni, közös célért küzdhessenek és közös eredményeket érjenek el. A közös érdekek 

mentén koordináló és stratégiaalkotó szerepkörrel is rendelkeznie kell egy innovációs 

rendszernek. A regionális innovációs stratégia megalkotásába pedig minél több szereplőt be 

kell vonni. Egy RIR-ben a kulcsfeladatokat ellátó intézmények csak abban az esetben tudnak 

hatékonyan működni, ha a felmerülő vállalati igények eljutnak hozzájuk, ezért itt újra 

hangsúlyoznom kell az információáramlás fontosságát. Az intézmények által nyújtott 

szolgáltatásokat össze kell hangolni és népszerűsíteni kell azokat annak érdekében, hogy a 

felhalmozódott eszközpark és a szakértelem maximálisan ki legyen használva. Nem 

elegendő azonban, hogy a szóban forgó intézményekhez eljussanak a felmerülő igények, a 

vállalkozókkal szakszerűen kell tudni foglalkozni. Elmondható továbbá, hogy a rendszer 

csak akkor lesz eredményes, ha az alulró jövő igények találkozni tudnak a felülről jövő 

gazdaságpolitikával. A 15. táblázat röviden ismerteti az intézményi szereplők regionális 

innovációs rendszerekhez való hozzáadott értékét és elvárásait. 
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15. táblázat: Az intézményi szereplők hozzáadott értéke és elvárásai a regionális innovációs 
rendszerrel szemben 

Hozzáadott értékek Elvárások 
Inkubáció: helyet ad és szolgáltat Folyamatos információátadás 
Technológiafejlesztés, technológia transzfer Megbízható partneri kapcsolatok, együttműködés, 

lehetőség új kapcsolatok kialakítására 
Technológiai infrastruktúra biztosítása Legjobb gyakorlatok megismerésének lehetősége 
Tanácsadással egybekötött továbbfejlesztése a 
rendszernek 

Források regionális szintre allokálása 

Vállalati igények nyomon követése, közvetítése Pályázati támogatás, erőforrások a hosszú távú 
stratégiai gondolkodáshoz 

Hídképző funkció – nemzetközi és hazai 
partnerközvetítés, hálózatba szervezés 

A pályázati rendszer helyezze előtérbe a rendszerben 
való gondolkodást 

Tudásgenerálás Viszonosság 
Innovatív humánerőforrás biztosítása Folyamatosan változó feltételek helyett 

következetesség, hosszú távú kiszámíthatóság 
Lobbizás a pályázati kiírások helyi igényeknek való 
megfelelés érdekében 

Átláthatóság, logikus működés 

Projektgenerálás, pályázatírás, konzorciumszervezés, 
projektmenedzselés 

Közös érdekképviseletként működjön 

RIR kézbentartása, koordinálása Stratégiaalkotó szerep, koordináció 
RIS, ROP és egyéb stratégiák tervezése A vállalati igények eljussanak az adott intézményhez 
Megalapozó ismeretek biztosítása a regionális 
innovációs szervek számára 

A vállalkozókkal szakszerűen tudjon a rendszer 
foglalkozni 

Tudásmarketing Szolgáltatások összehangolása és népszerűsítése az 
eszközök, szakértelem igénybevételének céljából 

Innovációs kultúra Az alulról jövő igények figyelembe vétele és 
összehangolása a felülről jövő gazdaságpolitikával 

Az innováció társadalmi elfogadottságának növelése Innováció vezérelt gazdasági eredmények 
Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 

4.1.2. A regionális innovációs rendszerek elemei 

 
Mint ahogy azt a regionális innovációs rendszerek definiálásánál láthattuk, egy rendszer 

létrejöttében és fejlődésében rendkívül fontos szerepet játszanak annak elemei, az innováció 

megvalósításában érdekelt aktorok. Ez a mélyinterjúkra épülő alfejezet az észak-dunántúli 

RIR-ek kulcsintézményeivel és az egyes elemek rendszerben betöltött szerepével foglalkozik. 

 

4.1.2.1. A regionális innovációs rendszerek kulcsintézménye 

A regionális innovációs rendszer működése szempontjából kritikus az abban lezajló folyamatok 

koordinálása, a szereplők összefogása és a rendszer érdekeinek régión kívüli képviselete. Ezért 

kiemelten fontos szerep hárul a RIR kulcsintézményére, de vajon ki és milyen funkciója révén 

tölti be ezt a szerepet? Erről kérdeztem a vizsgálatba bevont innovációs intézményeket. Az 

interjúalanyok bármely olyan szereplőt megjelölhettek, aki valamilyen oknál fogva a RIR 

kulcsintézményének számít. Bár a kérdés egyetlen intézmény megjelölésére vonatkozott, a 
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kutatás alanyai sok esetben nem tudtak egyetlen kulcsszereplőt megnevezni, hanem egyszerre 

többet is említettek. A felmérés eredményét a 25. ábra mutatja. A legtöbb „voksot”, szám szerint 

13-mat, a regionális innovációs ügynökségek kapták, majd a sorban valamely Észak-Dunántúlon 

működő felsőoktatási intézmény következett. A döntéshozó szervezetek közül a regionális 

fejlesztési ügynökségeket, mint kulcsintézményeket, szám szerint hétszer, míg a regionális 

fejlesztési tanácsokat öt esetben említették. Egyedül a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Regionális Egyetemi Tudásközpontja nem jelölt meg a fenti intézmények közül egyet sem, mivel 

az ott elhangzott vélemények alapján – a hatalmas beszállítói hálózataik révén – a 

multinacionális- és nagyvállalatok a rendszer kulcsszereplői, irányítói. 

 
25. ábra: A regionális innovációs rendszer kulcsintézménye az intézményi szereplők szerint 
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Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 
A regionális innovációs ügynökségek tevékenysége – az őket kulcsintézménynek tartó 

szervezetek szerint – egyértelműen hasznosnak mondható. Már az alapításukkor, 2004-ben 

megfogalmazott küldetésüket is maximálisan betöltötték. Korábban már szó esett arról, hogy 

a RIÜ-k konzorciumi formában működtek, az abban résztvevők pedig szinte az egész régiót 

lefedték. Jelenleg a RIÜ-k a különféle szervezetek által felépített non-profit Kft.-ként 

funkcionálnak, melyekhez az innovációt meghatározó háttértulajdonosok integrált 

tudásbázist biztosítanak. A központilag támogatott intézmények rendeltetése, hogy az 

innováció motorjaként működjenek. Az innováció összefogására predesztinált RIÜ-k 

továbbá azért lehetnek az innovációs rendszerek kulcsszereplői, mivel munkájuk során az 

innovációs rendszerhez a legnagyobb hozzáadott értéket ők adják. 

Pontosan 10 interjúalany szerint klasszikusan a felsőoktatási intézmények, de elsősorban az 

egyetemek a regionális innovációs rendszerek kulcsszereplői. Ők az innovációs rendszer kínálati 

oldalán tevékenykednek, és kutatómunkáikkal a K+F eredményeket alkotják. A rendelkezésre 
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álló eszközpark és a felhalmozódott tudásbázis miatt olyan innovációs potenciállal bírnak, ami 

feljogosítja őket a kulcsszerep betöltésére. Az eszközök és a tudás kritikus tömege egy hatalmas 

tudásközponttá, a regionális innováció mozgatórugójává teszi az egyetemeket. A felsőoktatási 

intézményeknek kulcsszerepet tulajdonító megkérdezett szereplők határozott véleménye szerint 

egyetemi kutatás nélkül nincs innováció sem. A kutatásom során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

magánfőiskolák nem kapcsolódnak a rendszerhez. 

A regionális innovációs ügynökségeken és a felsőoktatási intézményeken kívül az 

innovációs rendszerek első számú kulcsszereplői a regionális fejlesztési tanácsok és az 

általuk létrehozott regionális fejlesztési ügynökségek lehetnek. A tanácsok feladatai között 

fontos helyet foglal el a decentralizált forrásokhoz kapcsolódó pályázati rendszerek 

működtetése, a regionális szintű programozási-tervezési feladatok, illetve a 

gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátása. Ezzel párhuzamosan a 

társaságok legfőbb feladata a tanácsok munkájának biztosítása. Tevékenységükkel segítik a 

térségi kezdeményezéseket és együttműködnek az érintett szereplőkkel a kiegyensúlyozott 

regionális fejlődés érdekében (Westpa 2009). A megkérdezettek szerint a szóban forgó 

szervezetek elsősorban a támogatásdisztribúció, azaz az innovációhoz szükséges források 

elosztásának koordinálása végett léphetnek elő a rendszer kulcsszereplőivé. A RIÜ-k 

természetesen e szervezetekhez szorosan kapcsolódva végzik munkájukat. 

Az interjúk során felmerült a vállalatok szerepe is. Egyik szemszögből a csatlakozó 

vállalatok elvárásai meghatározóak, ők az irányítók, azaz ők a rendszer kulcsszereplői. 

Ellenkező vélemények szerint azonban a vállalkozások nem azok, mert nem lehet őket 

elérni, a rendszertől függetlenül működnek. Igaz, van néhány kulcsvállalat, de ők általában 

segítség nélkül végzik tevékenységüket. 

Egy regionális innovációs rendszer kulcsintézményének megléte felettébb érdekes lehet, 

hiszen ebből leolvasható, hogy képes-e a régió egységesen gondolkodva, egy mindenki által 

elfogadott irányba haladni. Mindenképpen jelzés értékűnek számít, hogy az észak-dunántúli 

innovációs rendszerek kulcsszereplőinek meghatározásában nincs egyetértés. Mivel túl sok 

vállalkozást támogató intézmény működik a régióban, ezért nemcsak a gazdasági szféra 

aktorai, de még a térség innovációs intézményi szereplői sem látják át a kompetenciákat. 

Véleményem szerint ez a bizonytalanság és kaotikus intézményrendszer egyértelműen a 

regionális innovációs rendszerek gyengeségére utal. 

Ha visszatekintünk az innovációs rendszerek elméleti keretrendszerére (14. ábra), valamint 

az innovációs szereplők által megfogalmazott RIR-t kialakító tényezőkre (24. ábra), akkor 

logikusan következik, hogy valamely, a regionális innovációs rendszerek létrejöttének és 
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működésének alappilléreit képviselő szereplőnek kell betöltenie a kulcsintézmény szerepet. Ez 

azonban nem annyira egyértelmű kérdés, hiszen jelenleg Észak-Dunántúlon nem működik 

olyan szervezet, ami – a RIR közös céljának kijelölésén túl – egyszerre hálózatszervezési, 

formalizált innováció ösztönzési és finanszírozási feladatokat is egymással párhuzamosan 

képes ellátni. Ez a jelenség az egységesség, a közös cél, a szinergia ellen dolgozik, és nemcsak 

az innovációs rendszerek folyamatos fejlődését hátráltathatja, hanem visszafoghatja az általuk 

elérni kívánt innováció ösztönző hatást is. A kulcsszereplő kérdésének vizsgálatával 

kapcsolatos konklúzióként elmondható, hogy optimális esetben a regionális kormányzatnak 

regionális szinten működő, erőforrással rendelkező szervezetének kellene a kulcsintézménynek 

lennie, akivel szemben természetesen fontos elvárás a mindennemű semlegesség. 

 

4.1.2.2. Az észak-dunántúli innovációs rendszerek elemeinek szerepe 

Annak érdekében, hogy az észak-dunántúli innovációs rendszerek működésének hátterét 

jobban megismerhessük, a mélyinterjúk alanyainak a RIR-ek alkotóelemeit kellett minősíteniük 

az alapján, hogy a rendszerben mennyire töltik be a szerepüket. Az osztályozás 1-től 5-ig tartó 

skálán zajlott, ahol az 1-es az egyáltalán nem, az 5-ös a teljes mértékben minősítést jelentette. 

Értékelni a rendszerelemekből általam képezett kilenc csoportot lehetett. Fontos megjegyezni, 

hogy nem minden megkérdezett tudta minden alkalommal számszerűen kifejezni a 

véleményét. Ez azt jeleni, hogy bár a kérdésekre kapott válaszok száma meghaladja a 20-at, a 

numerikus vélemények száma minden esetben az alá esik. Éppen ezért a számszerű 

eredményeket csupán egyfajta orientáló eredményként érdemes kezelni. A minősítések alapján 

a két régió között bizonyos esetekben valamelyest nagyobb különbséget érzékeltem, ennél 

fogva Közép-Dunántúl esetében általánosan pozitívabb kép rajzolódik ki, mint a másik 

régióban. A különbségek mértékének láthatósága kedvéért az egyes területek taglalásánál az 

eredmények külön-külön is megjelenítésre kerülnek. A válaszok közötti eltérések nagyságának 

érzékeltetése érdekében az adott kérdésre kapott válaszok számát feltüntetetem zárójelben az 

átlagértékek után. A megkérdezettek válaszainak összesítése során kialakult áltagos értéket – 

minőségi sorrendben – a 26. ábra mutatja (a különbségek finomabb láthatósága kedvéért az 

értékek két tizedes jegyig kerültek kiírásra). 
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26. ábra: Az észak-dunántúli innovációs rendszerek alkotóelemeinek minősítése 
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Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 
Az innovációs tevékenységek háttértámogatóinak egyik csoportját az innovációs 

tevékenységek koordinációját végző intézmények képezték. Ide mindenekelőtt olyan 

szervezetek sorolhatók, mint a regionális fejlesztési tanácsok, a regionális fejlesztési 

ügynökségek és a regionális innovációs ügynökségek. Az RFÜ-kről általánosan pozitívan 

vélekedtek a megkérdezettek. Adminisztratív szervezetként ellátják a küldetésükben kitűzött 

feladatokat, viszont nehéz helyzetben vannak, hiszen – adaptálván a központi szabályokat – 

nem decentralizált, hanem dekoncentrált intézményként működnek. Annak ellenére, hogy a 

RIÜ-k megalakulásával sok innovációval kapcsolatos feladatot adtak át, a regionális Baross 

Gábor pályázatok elbírálásánál fontos szerepük van. A RIÜ-k működésével kapcsolatban 

javarészt ugyancsak pozitív visszajelzéseket kaptam. Munkájuk során az ügynökségek vállalati 

szinten felmérik, hogy van-e igény pályázatokra, és szolgáltatásaikkal mindenféle segítséget 

megadnak a vállalatoknak. Szerteágazó kapcsolatrendszerüknek köszönhetően tényleges 

koordináló feladatokat látnak el, komoly katalizátor szerepük van az innovációs rendszerben. 

Jó működésük ellenére azonban vannak hiányosságaik is. Egyes vélemények szerint fiatal 

szervezetek lévén a RIÜ-k még nem nőtték ki magukat, a saját helyüket keresik a rendszerben, 

most építik ki az infrastruktúrájukat. Az innovációt koordináló intézményekkel kapcsolatban 

általános negatívumként fogalmazódott meg a belterjesség. Ezek a szervezetek egy bizonyos 

körön belül mozognak, ahonnan nem tudnak kitörni. Szerepük meglehetősen korlátozott, mivel 

csak alkalmazóik a rendszernek, nem pedig a formálóik. Ez elsősorban abban tükröződik, hogy 

nem jönnek vissza az impulzusok, azaz soha nem épült be semmi a regionális szereplők 

megjegyzéseiből a pályázati kiírásokba. Végül meg kell említeni, hogy a koordináló 
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intézmények kapták a legjobb – áltagosan 3,96-os [14 válasz alapján] – minősítést az interjúk 

során úgy, hogy a két régió válaszai között nem volt szignifikáns különbség (Közép-

Dunántúlon 4,14, Nyugat-Dunántúlon pedig 3,79 volt az átlagos érték). Az észak-dunántúli 

eredményt az értékelések relatíve kis szórása (0,72) erősíti meg. 

Az innovációs tevékenységeket az egyes szereplők különféle tanácsadással is tudják 

támogatni. A tanácsadás hatékonysága azonban szervezeti formánként meglehetősen eltérő 

lehet. A megkérdezettek véleménye alapján állítható, hogy a piac által indukált igényekre 

alapozott profitorientáltan végzett pályázati tanácsadás minősége általában sokkal magasabb, 

mint a pályázati pénzekből finanszírozott intézmények által nyújtott szolgáltatásoké. Az 

intézményi tanácsadás színvonala azért alacsonyabb, mert általában más tevékenységek 

mellett végzik a szervezetek, így kapacitásaik nagyon megoszlanak. Sok az átfedés a 

rendszerben, ugyanazokat a szolgáltatásokat számos esetben egymással párhuzamosan 

nyújtják az intézmények, ahelyett, hogy specializálódnának egy-egy feladatra. Minimális 

létszámmal működve nem tudnak nagy tömegű vállalatokat elérni, ezért a RIR 

szempontjából csak marginális hatásuk van. Tevékenységüket a folyamatosan változó 

feltételek is nehezítik. A vállalatok körében sem túl népszerű az efféle szolgáltatások 

igénybevétele, aminek alapvetően két fő oka van. Egyrészt a vállalatok nehezen nyílnak 

meg, kevés információt adnak át, ez a bizalmatlanság pedig nagyban megnehezíti az 

innovációs tanácsadást. Másrészt az interjúalanyok szerint a nagyvállalatok nem igénylik a 

tanácsadást, hiszen megvan a saját szervezetük, aki ezzel foglalkozik. Egy jó KKV-nek 

pedig nincsen szüksége tanácsadásra, aki rászorul, az nem életképes. Az innovációhoz 

kapcsolódó tanácsadás regionális innovációs rendszerben betöltött szerepét – viszonylag 

nagy szórás (1,08) mellett – átlagosan 3,23-ra [11 válasz alapján] értékelték a 

megkérdezettek. A két régió között szignifikáns különbség itt sem érzékelhető. Míg Közép-

Dunántúlon 3,38, addig Nyugat-Dunántúlon 3,14 volt az átlag. 

Szabadalmi hivatal nem található a régióban, csak a fővárosban. Jellemzően a 

kereskedelmi és iparkamaráknál foglalkoznak kiképzett szakemberek védjeggyel, 

szabadalommal, iparjogvédelmi tanácsadással. Hasonló tevékenységet végeznek az 

egyetemek PATLIB központjaiban és a megyei MTESZ székházakban, de közvetítőként a 

RIÜ-k is aktívan részt vesznek a folyamatban, segítik a bejegyzéseket. Annak ellenére, hogy 

a szabadalommal kapcsolatos szolgáltatások viszonylag lefedettek a régióban, ezek iránt 

csak nagyon mérsékelt érdeklődés mutatkozik. Látható tehát, hogy alapinformációkért 

sokfelé fordulhatnának a vállalkozások, az egyedi esetek kielégítéséhez viszont már kicsi a 

szakembergárda. Rengetegen küzdenek a bejegyzésekkel, mivel az hosszú és körülményes 
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folyamat. A nehézkes eljárás és a válság okozta gazdasági átstruktúrálódás okán csak nagyon 

kevés cégnek van szabadalma a vizsgált területi egységekben. Az Észak-Dunántúlon 

működő szabadalommal kapcsolatos tevékenységeket átlagosan 3,12-re [13 válasz alapján] 

minősítették a megkérdezettek. Az eredményt azonban feltételesen kell kezelnünk, mivel az 

osztályzatoknak ez esetben volt a legnagyobb (1,33) szórása. Ráadásul a két régió közötti 

válaszokban viszonylag nagyobb eltérés mutatható ki. A Közép-Dunántúlon az átlagos érték 

3,6 volt, ezzel párhuzamosan a szabadalommal foglalkozók tevékenységét Nyugat-

Dunántúlon átlagosan csak 2,81-re értékelték a megkérdezettek. A különbség elsősorban a 

Nyugat-dunántúli régió felsőoktatási intézményeinek negatív véleményéből fakad. 

Az új, technológiaorientált vállalkozások számbavételénél az Európai Unió értelmezését 

követtem, miszerint olyan új, vagy nagyon fiatal vállalkozások tartoznak e körbe, amelyek 

kulcstevékenysége technológiák kifejlesztése, marketingje és felhasználása (EC 2001, 11). A 

megkérdezettek szerint ilyen öt évnél nem idősebb vállalatok működnek Észak-Dunántúlon, 

de csak nagyon limitáltan fordulnak elő. Számukat régiónként kb. 10-10 db-ra becsülték. 

Ebbe a csoportba úgy a kis-, mint a nagyvállalatok is beletartoznak. Számos ágazatban – 

többek között az autóiparban, a mechatronika, az elektronika és az informatika területén, a 

vegyiparban, a környezetiparban, a faiparban és az élelmiszeriparban is – jelen vannak. Az 

új, technológiaorientált vállalkozásokról nagyon megoszlott az interjúalanyok véleménye. 

Egyesek (pl. a győri innovációs központ és a regionális innovációs ügynökségek) szerint kis 

számuk ellenére ezek a vállalatok nagyon aktívak, nyitottak az innovációra, és szerves 

fejlődésen mennek át. Azonban mások (pl. a Széchenyi István Egyetem Stratégiai és 

Fejlesztési Igazgatósága és az MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztálya) ennek az 

ellenkezőjét gondolják. Mivel többségében bezárkóznak, nem igazán szereplői a 

rendszernek, nem érzik a rendszer problémáját. További vélemények (pl. a Pannon Egyetem 

Kooperációs Kutató Központja és a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum) szerint a 

technológiaorientáltak egy része a multik Magyarországra kihelyezett vállalatai, nekik nincs 

döntésük az innovációról. Többen (pl. a Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs 

Kutató Központja és a Pannon Gazdasági Hálózat) pedig úgy gondolják, hogy a szóban 

forgó vállalatok jelentős része csupán megvett technológiát próbál adaptálni. Az 

interjúalanyoknak azt kellett osztályozniuk, hogy a technológiaorientált vállalkozások 

rendszerelemként betöltik-e a hivatott szerepüket. A 3,1-es [15 válasz alapján] átlagérték 

(0,78-as szórással) és az indoklások egy része is arra utal, hogy ezek a cégek elszigetelten 

működnek. Míg Közép-Dunántúlon 3,5, addig Nyugat-Dunántúlon mindössze 2,83-mas 

átlagértéket értek el a szóban forgó vállalkozások. Véleményem szerint a két régió 
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interjúalanyainak értékelése közötti különbség mindenekelőtt a megkérdezettek személyes 

tapasztalataiban való eltérésnek köszönhető. 

A következő rendszerelem-csoportot az innovációt közvetlenül támogató struktúráknak 

neveztem el, mivel az ide sorolható innovációs központok, technológiai transzfer központok, 

K+F szolgáltatásokat nyújtó szervezetek stb. szolgáltatásaikkal közvetlenül segítik az 

innovációt megvalósító vállalatokat. A szóban forgó szervezetek kapcsán a megkérdezettek 

nagy része rossz tapasztalatokról számolt be. Tényleges tevékenységük távol áll attól, amit a 

nevük sugároz – nevüket elsősorban pályázati pénzek elnyeréséhez használják. Ezen 

intézmények jellemzően nem töltik be a szerepüket, a legtöbbjük pusztán irodaházként 

funkcionál, másképp fogalmazva üzleti alapon működő vagyonhasznosító cégekről van szó. 

Ez az állapot a jól működő intézményeket (számuk nagyon csekély) is hátrányos helyzetbe 

hozza, rontja a megítélésüket. Szerepük nagyban függ attól, hogy milyen teret kapnak a 

gazdaságfejlesztési rendszerben, nagymértékben függenek a forrásoktól. Akik jól 

működnének, azok is az életben maradásért küzdenek, ezért más – fő profiljuktól eltérő – 

szolgáltatásokat kell ellátniuk annak érdekében, hogy a fennmaradásukhoz szükséges 

alapfeltételeket biztosítani tudják. Funkcióikkal kapcsolatban a megkérdezettek úgy vélték, 

hogy fontosak lennének az innovációs láncban, koordinálniuk kellene az innovációs 

igényeket, de a hatékonyságuk nem kielégítő, és nincs megfelelő teljesítmény-visszacsatolás 

sem. Versenytársakként működnek, ehelyett funkciómegosztás kellene. Feladatuk lenne a 

technológia egy helyre való sűrítése a tranzakciós költség csökkentése érdekében, de 

nincsenek meg a megfelelő eszközeik, kis létszámmal működnek. Észak-Dunántúlon 

hiányzik a technológia transzferhez szükséges szaktudás is. Technológiai inkubáció ennek 

következtében nincs a régióban, csak klasszikus, ami az alapvető szolgáltatásokat nyújtja. Az 

interjúalanyok a kevés pozitívum között számoltak be arról, hogy az innovációra való 

nyitottság, a vállalati partnerek felé való figyelemfelkeltés terén egyre sikeresebbek ezek az 

intézmények. Ennek ellenére összességében a megítélésük – a 2,84-es [16 válasz alapján] 

átlagértékkel – nagyon gyengének mondható. Az érték 0,81-es szórása viszonylag alacsony. 

A válaszok alapján úgy tűnik, Nyugat-Dunántúlon jobban érzékelik a problémát, hiszen ezek 

az intézmények csak 2,56-os átlagértéket kaptak a közép-dunántúli 3,13-mal szemben. 

A következőkben vállalati K+F laboratóriumok, kutatóintézetek előfordulását 

vizsgáltam a régióban. A fogalom értelmezése kapcsán az interjúalanyok felhívták a 

figyelmemet arra, hogy például a mérnöki szolgáltató cégek nem K+F tevékenységet 

folytatnak, hanem műszaki tervezést végeznek. Továbbá, ha egy vállalat K+F projektekben 

együttdolgozik egy egyetemmel, azt sem lehet még vállalati kutatás-fejlesztésnek nevezni. 
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Vállalati K+F alatt ezért jellemzően a vállalatok saját maguk kiszolgálására végzett K+F 

tevékenységét értem. A rendszerváltás előtti időszakban ugyan megtalálhatók voltak a szóban 

forgó K+F laborok, intézetek, de leépítették őket, így jelenleg csak kevés számban vannak a 

vizsgált régióban. Napjainkban azonban a vállalatoktól a piac erősen megköveteli a 

folyamatos fejlesztést, rá vannak kényszerítve a K+F tevékenységre. Ennek ellenére a 

magyar vállalatok jelentős része – elsősorban a rossz gazdasági helyzet miatt – napról-napra 

él, nem teheti meg, hogy fejlesszen. Az empirikus vizsgálódásom során is visszaigazolódott, 

hogy Észak-Dunántúl gazdasági teljesítményéhez képest lényegesen kisebb a régió K+F 

aktivitásának mértéke. Önálló K+F vállalkozás csak kevés van, és csak a vállalkozások kis 

szelete foglalkozik K+F-fel. Viszont a megkérdezettek kiemelték, hogy a vállalatok e 

kisszámú csoportjának saját K+F tevékenysége meglehetősen magas színvonalat képvisel, 

melyek jellemzően az autóipar és a fémmegmunkálás területén tevékenykednek. A régióban 

sok a multinacionális vállalat, akik alacsony hozzáadott értékkel dolgoznak. Náluk nincs 

komoly K+F, sok az adaptáció. A nagyobb cégek ilyen típusú intézményei tehát kevésbé 

járulnak hozzá a regionális innovációs rendszerhez, működésükből a régiónak nincs 

közvetlen haszna. Ezt a megállapítást támasztja alá az interjúalanyok osztályozása is, akik a 

vállalati K+F laborok, kutatóintézetek RIR-en belüli teljesítményét – 0,96-os szórás mellett – 

átlagosan 2,84-re [16 válasz alapján] értékelték. A Közép-Dunántúlon ebben az esetben is 

valamivel jobb a helyzet (3,21), mint a Nyugat-dunántúli régióban (2,56), hiszen a komáromi 

Vállalkozók Háza, a tatabányai MTESZ és az MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztálya 

is meglehetősen pozitívan vélekedett a vállalati K+F tevékenységről. 

A magánszféra mellett az állami K+F laboratóriumok és kutatóintézetek minősítésére is 

sor került a mélyinterjúkban. A megkérdezettek ugyancsak az innovációs paradoxon 

jelenségére hívták fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogy Észak-Dunántúlon a kutatóintézetek 

jelenléte is korlátozott a többi régióhoz képest. Ezen intézetek a rendszerváltás után szorultak 

vissza, nagy részük meg is szűnt. Az innovációs intézmények az állami szféra 

kutatóhelyeihez elsősorban a felsőoktatási intézményeket sorolták, mivel nem jellemző más 

kutatóintézetek megléte a régióban. Az interjúalanyok az egyetemeken kívül főleg önálló 

akadémiai intézetekről és más kis kutatóhelyekről számoltak be, de hangsúlyozták, hogy 

ezeknek nincs elég kapacitásuk, jelenlétük csupán marginális, nem tudnak átütő teljesítményt 

nyújtani. A felsőoktatási intézmények viszont regionális szinten komoly kutatásokat 

folytatnak. A Nyugat-dunántúli régióban a Széchenyi István Egyetem, Közép-Dunántúlon 

pedig a Pannon Egyetem rendelkezik nagyobb potenciállal. Ezeken az egyetemeken 

milliárdos értékű eszközberuházások folynak, azaz a K+F tevékenységhez szükséges hardver 
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már rendelkezésre áll, viszont a szoftver, a humán erőforrás még hiányzik. Az eredményes 

kutatás-fejlesztéshez tehát kiművelt emberfőkre is szükség van, számuk azonban növekvő 

tendenciát mutat. Összességében az állami K+F laboratóriumokat és kutatóintézeteket a 

többi rendszerelemhez képest viszonylag rossznak – átlagosan 2,71-re [12 válasz alapján] – 

minősítették mind a közép- mind a nyugat-dunántúli megkérdezettek. Az észak-dunántúli 

átlagos érték szórása ez esetben 1,01 volt. 

Az innovatív környezetet biztosító struktúrák közé olyan innovációt segítő park jellegű 

kezdeményezéseket soroltam, mint például az innovációs parkok, tudományos és 

technológiai parkok, technológiai pólusok stb., amik optimális esetben kedvező környezetet 

teremtenek az innovatív vállalkozások működéséhez. A megkérdezettek döntő többsége 

szerint Észak-Dunántúlon még nem találhatók hasonló kezdeményezések, a létezők kizárólag 

nevükben azok. Csak formálódók vannak, amiknek még nincsenek érdemleges eredményeik, 

viszont fejlődésük felfele ívelő tendenciát mutat. Jellemzően olyan ipari parkok működnek a 

térségben, akiknek nincsenek (szervezett) innovációs szolgáltatásaik, csak 

ingatlanhasznosítással, ingatlan bérbeadással foglalkoznak. Tevékenységük nagyban függ a 

rendelkezésre álló forrásoktól, kiírt pályázatoktól. Ők egyelőre a helyüket keresik a 

rendszerben. A szóban forgó parkok nagyon heterogének, viszont a hatékony működés 

szempontjából célszerű lenne specializálódniuk egy-egy szakterületre. Az innováció 

vonatkozásában előnyt élveznek azon ipari parkok, melyek területén innovációs központok 

működnek. Az interjúalanyok hangsúlyozták, hogy a kritikus tömeg hiányában még Győr – 

mint pólusváros – sem tekinthető technológiai pólusnak.6 

2008-ban a Pólus Program végrehajtására Közép-Dunántúlon (Veszprém/Székesfehérvár) 

és Nyugat-Dunántúlon (Győr) is ún. Hálózatfejlesztési Irodák alakultak, melyek a központi 

Pólus Programiroda meghosszabbított karjaként szorosan együttműködnek a helyi pólus 

irodákkal. A régiónként egy-egy munkatárssal működő Hálózatfejlesztési Irodák célja a Pólus 

Program gazdasági szereplőkkel történő megismertetése és a helyi szervezetek közötti 

koordináció ellátása. Tevékenységükkel elősegítik a klaszterek kialakulását és fejlődését. Itt 

megjegyzendő, hogy 2010 áprilisáig a Nyugat-dunántúli régióban egyetlen klaszter sem érte el 

az Akkreditált Innovációs Klaszter címet, ami a többi klaszternél jelentősen nagyobb mértékű 

                                                 
6 A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium forrástérképének 2010. április 30-ai állapota értelmében a 
korábban már ismertetett Pólus Program immáron két alappillérre épül. A horizontális gazdaságfejlesztési pillér 
(1.) általános infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztés támogatásával segíti a pólusvárosokon keresztül a régiók 
szerepének erősítését. Eközben a vállalkozásfejlesztési pillér (2.) elsősorban az export-orientált, innovatív és magas 
hozzáadott értékű tevékenységekre koncentráló klaszterek támogatására irányul. A cél mindenekelőtt a nemzetközi 
versenyképesség növelése. A Pólus Program komplex támogatási forrásai többek között – a korábban már 
ismertetett – a GOP-on és a ROP-okon keresztül is pályázhatók (NFGM Forrástérkép 2010). 
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támogatásra jogosítana fel (NFGM Forrástérkép 2010). A szóban forgó irodák 

megalakulásával elmondható, hogy az innovációt támogató szervezetek száma eggyel 

növekedett, és – mint azt már korábban láthattuk – a támogató intézmények magas száma (a 

párhuzamosan ellátott funkcióik révén) csak nehezíti a vállalatok számára a rendszer 

átláthatóságát. Kérdéses a jövőjük is, hiszen a dolgozat beadása előtti (kormányváltás utáni) 

bizonytalan időszakban még a Pólus Program konkrét fejlesztési tervezete sem rajzolódott ki. 

Ráadásul a Hálózatfejlesztési Irodák tevékenysége még nem tudta kiforrni magát, eleddig nem 

voltak képesek megfelelő mértékben hozzájárulni a pólusok megerősödéséhez. Ezt támasztja 

alá a gyakorlati felmérésem is, ami az innovatív környezetet biztosító struktúrák gyenge 

működését mutatta ki. Az értékelésben csupán 2,55-ös [11 válasz alapján] minősítést kaptak 

viszonylag alacsony szórás (0,85) mellett. A két régió válaszaiban nem érzékelhető jelentős 

különbség. Közép-Dunántúlon 2,6, Nyugat-Dunántúlon pedig 2,5 volt az átlagos érték. 

Az innovációs tevékenységek háttértámogatóihoz tartoznak a különféle pénzügyi 

intézmények is, úgymint a bankok és a kockázati tőke társaságok. Az innováció bankok által 

történő támogatása csupán attól függ, hogy hiteltermékeik mennyire fedik le a keresletet. 

Üzleti alapon szolgáltatnak, azaz csak a kockázatot minősítik. A bankoknak tehát nem áll 

érdekükben kezelni az innovációt, hiszen nem látják annak konkrét eredményét és csak 

fedezet esetén nyújtanak kölcsönt. Ugyan vannak kísérletek a pénzintézeteket regionális 

innovációs rendszerbe való integrálására, de azok jobbára elzárkóznak. Bár 2009 őszén 

nyolc alapkezelő elnyerte a jogot, hogy az Új Magyarország Kockázati Tőke Program 

keretében kockázati tőkebefektetést eszközöljön ígéretes vállalkozásokba (NFGM 

Forrástérkép 2010), tevékenységüket a fővárosban látják el. Ezért kijelenthető, hogy 

klasszikus értelemben vett kockázati tőke társaságok a mai napig nem működnek a régióban, 

viszont hasonló szerepet töltenek be a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. régiós leképezései: 

a Közép-Pannon- és a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. A megkérdezettek szerint 

ezek az állami intézmények regionális szinten jól működnek, de a kockázatos témák 

támogatásában ők is túl óvatosak. Tudni kell, hogy nem fő profiljuk a kockázati tőke 

biztosítása, így csak szűk iparági szeletet tudnak felvállalni, hatásuk ezért meglehetősen 

marginális. Ráadásul e szolgáltatást a vállalati szereplők – már többször említett – 

bizalmatlansága is nehezíti, mivel a társaságok csak abban az esetben nyújtanak kockázati 

tőkét, ha beleláthatnak az igénybevevő cégek működésébe. A fentieken kívül sikeresnek 

ígérkező kezdeményezés a győri kereskedelmi és iparkamara üzleti angyal klubja, ahol olyan 

befektetőket gyűjtenek, akik kockázati tőkét helyeznének ki, mellyel párhuzamosan 

vállalatokat is toboroznak, akik a tőkét igénylik. Az interjúalanyok az innováció 
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finanszírozását látták a rendszer leggyengébb láncszemének, a pénzügyi intézmények 

átlagosan csak 2,43-mas [14 válasz alapján] osztályzatot kaptak. A szórás átlagosnak (0,96) 

mondható. Közép- és Nyugat-Dunántúl közötti különbség itt is relatíve nagy, hiszen 

előbbinél 2,9, míg az utóbbi estében 2,17 az átlagos érték. Az eltérés mindenekelőtt a Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a komáromi Vállalkozók Háza pozitív 

osztályozásának köszönhető. E helyütt fontos megemlíteni, hogy a fenti vizsgálat koránt sem 

ad teljes képet az észak-dunántúli pénzügyi intézmények tevékenységéről, annak csak kis 

szeletét érinti. A kapott eredményeket tehát ennek figyelembevételével kell kezelni. 

A fenti rendszerelemeken kívül az interjúalanyok fontosnak tartották kiemelni a 

gazdasági szereplőket, akiknek a rendszer alapját kellene képezniük, de nem tudnak stabilak 

lenni Magyarországon, nem kellően tőkeerősek. Ezeket a vállalatokat segítenék az olyan 

szerveződések is, mint a klaszterek és különféle érdekképviseleti szervezetek. Sőt, az 

önkormányzatok szintén segíthetik közvetetten az innovációt például technológiai parkok, 

ipari parkok létrehozásával, támogatásával. Egyesek szerint egy RIR-ben a civil szférának is 

alapvető szerepe van. Továbbá jelen vannak olyan szabadúszók, független tanácsadók, akik 

forrásszerzés, tervezés szempontjából hasznos tevékenységet végeznek. Ők nem formális 

elemei, de fontosak a RIR-nek. 

 

4.1.3. A regionális innovációs rendszerek működésének tényezői 

 
Az alfejezet célja az Észak-Dunántúlon formálódó innovációs rendszerek működési 

körülményeit befolyásoló legfontosabb tényezők bemutatása. Olyan faktorokról van itt szó, 

amik a RIR-ek hatékony mechanizmusának és fejődésének biztosítékai lehetnek. A kutatás 

keretében közelebbről szemügyre veszem a RIR működéséhez szükséges impulzusok 

forrásait és a regionális finanszírozási lehetőségeket. A rendszer szempontjából nagyon 

fontos szerepet játszik az oktatás és képzés, valamint a lakosság innovációs és vállalakozás 

készsége. E helyütt merül fel a regionális önkormányzás képzete is. A fejezet végén pedig a 

vállalatok innovációs tevékenységét akadályozó tényezőkbe nyerhetünk bepillantást. 

Nagyon fontos már most megjegyezni, hogy az észak-dunántúli régiók felsőoktatásának 

aktuális helyzetét és atmoszférájuk innovativitását a mélyinterjúk során 1-től 5-ig tartó 

skálán lehetett osztályozni. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a számszerű vélemények 

száma ez esetben sem éri el a 20-at (az adott kérdésekre kapott válaszok számai az 

átlagértékek után itt is zárójelbe kerültek), ezért a numerikus eredmények csak egy 
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iránymutatást adnak a vizsgáltakkal kapcsolatban. A következő alpontokban javarészt a 

beszélgetések során nyert tapasztalatok alapján megfogalmazott összkép tükröződik vissza, 

melyet bizonyos esetekben vállalati felmérések eredményivel egészítek ki. 

 

4.1.3.1. Állami vagy regionális kezdeményezések 

Jelenleg Észak-Dunántúlon a regionális innovációs rendszer kialakulásában és működésében 

a felülről jövő, állami kezdeményezések dominálnak. Országosan is igaz ez, hiszen a 

pályázatok által vezérelt rendszer az EU-s elvárásoknak akar megfelelni. Lényeges 

megállapítás tehát, hogy forrás nélkül nem működik a RIR. Az ehhez szükséges tőke a 

központi kormányzat felől érkezik, mindenekelőtt az európai uniós pályázatok formájában. 

Az NKTH 2004-ben adott lökést a RIR élénkítéséhez azzal, hogy forrást biztosított a RIÜ-k 

megalakulásához, ami ugyancsak egy felülről jövő kezdeményezésnek mondható. Állami 

feladat tehát, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket serkentse, de mivel állami szerv nem 

ismeri a regionális szükségleteket, ezért fontos, hogy ne az állam találja ki, de támogassa 

azokat. Hosszú távú koncepcióra és minél liberalizáltabb támogatáspolitikára van szükség, 

az állami intézményrendszernek a hatékonyság növelése érdekében pedig minden téren 

rugalmasabbnak kellene lennie. A rendszer felépítése szempontjából egy olyan összehangolt, 

átlátható struktúrának igénye merül fel, amit tartalommal alulról kell feltölteni. 

Az alulról jövő kezdeményezéseknek több formája létezik. Egyrészt a vállalati belső 

struktúrából adódóan üzleti alapon születhetnek igények. Sok cég szintű kezdeményezés van, 

amik például a Baross Gábor pályázat kapcsán kerülnek felszínre, de csak a pályázat idejéig, 

utána elhalnak. E helyütt ismét hangsúlyozni kell, hogy a korábban definiált Baross kiírás 

decentralizált pályázatnak indult, azonban a régióspecifikus elemek nélkül került meghirdetésre, 

így centralizált lett, kevesebb pénzzel. Látható módon egyre több alulról jövő kezdeményezés 

születik, melyek – ha kellő mennyiségű és súlyúak lennének – felépítenék a rendszert. Az olyan 

alulról jövő kezdeményezések, mint a projektgenerálás, rendezvények, képzések minősége 

kielégítő. Másrészt nemcsak vállalati, hanem intézményi szinten is fontosak az akciók. Mivel a 

cégek jó része felől sincs meg az igény az innovációra, még mindig kevés az alulról jövő 

kezdeményezés, úgy valamelyik innovációs szervezetnek kell nyomást gyakorolni rájuk. 

Ideális esetben a felülről jövő eszközrendszernek találkoznia kellene az alulról jövő 

célrendszerrel, optimális pedig akkor lenne, ha az eszközrendszert alulról is mozgósítani 

lehetne. Fontos tudni, hogy regionális szinten ugyanúgy megvan a tudás, ezért jó esetben az 

állam csak a keretrendszer és a források biztosítására lenne hivatott, míg az irányt a régióban 
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döntenék el. A RIR számára az a kedvező, ha a régió adottságaihoz megfelelő regionális 

stratégiák készülnek, és az abban felállított prioritásokat helyben valósítják meg. Láthatjuk 

tehát, hogy a regionális innovációs rendszer kialakítása anyagi és stratégiai kérdés egyaránt. 

 

4.1.3.2. Az innováció finanszírozása 

Az innováció finanszírozása szempontjából – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot 

leszámítva – Észak-Dunántúlon nincs lehetőség más, nagyobb volumenű belső, regionális 

források bevonására, elsődlegesen a régión kívüli források dominálnak. A régión kívüli – 

központi – innovációs források, úgymint a Baross Gábor, Innocsekk Plusz pályázatok, az 

NKTH kezelésében vannak. Mivel nincs régió, nincs regionális adó, nincs régiós költségvetés, 

a régióban nem kumulálódik – mindenki számára elérhető – saját forrás. Ez a kockázati tőke 

esetén is igaz, hiszen a Közép-Pannon- és a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt., mint 

egyedüli kockázati tőke társaságok is állami kézben vannak. Belső forrásként a székesfehérvári 

vállalkozói központ ún. városi innovációs alap létrehozására irányuló kezdeményezésekről 

számolt be, de a gazdasági helyzet nem tette lehetővé ezek működtetését. Továbbá a ROP-

okon belül található egy ún. kísérleti akciók keret, amit szabadon, maguk alakítanak ki a 

régiók. Ha ez sikerül, akkor a regionális akciók egy része az innovációhoz kötődik. 

Tudnunk kell, hogy az innovációs intézmények, mint például a hídképzők is csak (állami!) 

támogatásból tudnak fejleszteni, nem képesek önfenntartásra. Az innováció regionális 

finanszírozása szempontjából kiemelendő még az egyik vállalkozásfejlesztési alapítvány 

innovációs kampány programja, melynek keretében spin-off vállalkozásokat kívánnak 

támogatni. Kiváló kezdeményezés a RIÜ-k által odaítélt innovációs díj is, azonban ez csak 

presztízs értékű, nincs komolyabb jelentősége. Belső, regionális forrásnak számítanának 

továbbá a cégek saját innovációs ráfordításai, azonban a legtöbb vállalatnál nem keletkezik 

többlet, nincsenek meg a fejlesztésekhez szükséges források. Ezt a megállapítást támasztják alá 

a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli régióban végzett kutatások is, miszerint a vállalati 

innovációs tevékenységet leginkább hátráltató tényezők közé az innováció túl magas költségei 

mellett a vállalkozáson vagy a cégcsoporton belüli tőkehiány tartozik (Csizmadia-Grosz 2006; 

Csizmadia et al. 2007a; Csizmadia et al. 2007b; Szépvölgyi 2009). Hasonló eredményekre 

jutott a NETINNOV vállalati felmérés is, melyekről ezen alfejezet utolsó pontjában 

részletesebben is számot adok. Elmondható továbbá, hogy a gazdasági szereplők hozzáállását 

lényegében az adórendszer határozza meg (Csizmadia et al. 2007a), a nagy adóterhek miatt a 

cégek nem tudnak hosszú távon gondolkodni. A pályázati rendszer hiába ösztönöz az 
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innovációra, a támogatások elnyeréséhez szükséges önrészt a vállalatoknak kell 

előteremteniük, azonban ez az önrész sem minden esetben köthető a regionális szinthez. Egyes 

cégek kifejezetten támogatnak innovációs cselekményeket, vannak egyéni díjfelajánlások (pl. a 

T-Mobile innovációs versenykiírásai, a Kia rajzpályázatai), de ezek jellemzően nem regionális 

bázisúak, nem átütő erejűek, sokszor jelentéktelen, elenyésző összegekről van szó. A 

finanszírozással kapcsolatos konklúzióként elmondható, hogy ha az Európai Unió és az állam 

kiszállna az innováció támogatásából, akkor hazánkban az innovációs tevékenységet ösztönző 

intézményi háttér szinte teljes mértékben megszűnne. 

 

4.1.3.3. Oktatás és képzés 

Mint ahogy azt a szakirodalom is tükrözi, egy regionális innovációs rendszerben kulcsfontosságú 

az oktatás és képzés kérdésköre. Éppen ezért elengedhetetlennek tartom Észak-Dunántúlon 

megvizsgálni az oktatási és képzési rendszer minőségét, annak gazdasági szerkezethez való 

igazodását, de a felsőoktatási intézmények regionális innovációs rendszerben betöltött funkcióit 

is szemügyre veszem. Itt lényeges megemlíteni, hogy mivel a dolgozatnak nem célja a témakör 

teljes körű taglalása, a mélyinterjúk segítségével csupán egy általános rálátást, egy összképet 

nyertem az innovációval kapcsolatos jelenlegi oktatási helyzetről. Ezeket a megállapításokat 

azonban több helyen Észak-Dunántúl két régiójában folyatatott innovációs kutatások, illetve a 

NETINNOV kutatás konkrét eredményeivel kívánom megerősíteni. 

 

Oktatás és képzés minősége Észak-Dunántúlon 

 

Mélyinterjúk 

A régióban a munkaerő innovációra és K+F tevékenységre oktatással és képzéssel történő 

felkészítése az interjúalanyok egyöntetű véleménye szerint nem megfelelő, annak elérése is 

nagyon nehéz. Bizonyos esetekben ez a kérdés térség- és szakterületfüggő, általánosan 

viszont elmondható, hogy jelenleg nagyon gyenge az oktatási rendszer, sok a hiányosság. A 

minőség helyett inkább a mennyiségre van kihegyezve, az innovációra való orientáltság 

pedig kifejezetten gyenge. Több – vállalkozások körében végzett – kutatás is rámutatott már 

a szakképzett munkaerő hiányára (Csizmadia et al. 2007a; Csizmadia et al. 2007b; 

Szépvölgyi 2009). Úgy gondolom, a felsőoktatási helyzet megítélésének egyik kiváló 

indikátora az adott régióban tudomány kandidátus és PhD fokozattal rendelkezők száma azt 
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feltételezve, hogy nagy részük helyben szerezte meg a fokozatát. A hazai régiók innovációs 

potenciáljának vizsgálatakor leírtakat ismételten kiemelve – KSH adatok jól mutatják (3. 

számú melléklet), hogy e fokozatokkal rendelkezők számának országosból való részesedése 

alapján a megfigyelt két régió a leggyengébbek közé tartozik annak ellenére, hogy 1996-tól 

2008-ig magasan a legdinamikusabb növekedést e területi egységek produkálták. A 

mélyinterjúk tapasztalatait a fentiekkel kiegészítve állítható, hogy Észak-Dunántúlon csak 

egy kis réteg rendelkezik megfelelő tudással és szakmai felkészültséggel, ez a kis létszám 

azonban érdemi innovációs eredmények eléréséhez nem elegendő. A felsőoktatási 

rendszerben látható eredmények elérése teljes szemléletváltást igényelne, a fejlesztések 

hatékonyságának növeléséhez pedig mindenekelőtt kreativitásra és pénzre van szükség. 

Az innovációra való felkészítés javítására természetesen vannak törekvések és jó 

gyakorlatok is, például a Széchenyi István Egyetem Practing rendszere kifejezetten jónak 

mondható. Egyes felsősoktatási intézményekben a hallgatói tehetséggondozással, a 

csoportmunka és az alkotó tevékenységek oktatásba való bevezetésével érezhető egy lassú 

elmozdulás a kívánatos irányba. Ezek ellenére azonban problémák vannak a 

gyakorlatorientáltsággal, kevés az innovációra képes végzett szakember. A legtöbb 

vállalatnak pont ezekre az új munkavállalókra lenne szüksége, hiszen ők lennének azok, akik 

– az oktatásban nyert saját tapasztalataikkal és kreativitásukkal – új gondolkodást vinnének 

magukkal, a vállalat életében egy vérfrissítést jelentenének. Észak-Dunántúlon egyre több 

felsőoktatási intézményben találkozhatunk innovációs menedzser képzéssel, és vannak nem 

iskolai rendszerű pár napos gyakorlatorientált képzések is. A Nyugat-dunántúli régióban 

például olyan innovációs bróker képzés megvalósítására került sor, ahol a régió 

innovációban leginkább érintett szakemberei vehettek részt (Csizmadia-Grosz 2006). A fenti 

kezdeményezésekből azonban még hiány van, kevés a speciális innovációs irányultságú 

képzés. A két régió legnagyobb egyetemein már oktatnak innovációra való felkészítő 

kredites tárgyakat is, azonban ezek súlya meglehetősen alacsony ahhoz, hogy a hallgató 

szakdolgozatának, értekezésének komolyabb innovációs eredménye legyen. 

Fontos megemlíteni, hogy a legtöbb esetben az a vállalati igény is hiányzik, ami az 

innovációs képzési rendszert életre hívná. A cégek jó része az erre való költést pénzkidobásnak 

tekinti, így az innováció iránt nem igazán van érdeklődés. Ennek az állításnak részben 

ellentmondanak a Közép- és Nyugat-Dunántúlon végzett vállalati kutatások eredményei, 

miszerint a felmérésekben innovatívnak tartott cégek több mint kétharmada a munkatársak 

képzését, oktatását tervezi a jövőben (Csizmadia et al. 2007b; Szépvölgyi 2009), bár ezekben 

az esetekben nem feltétlenül az innovációra és kutatás-fejlesztésre való felkészítést kell érteni. 



 150

A megkezdett témakört tovább gondolva a gazdaság szerkezetével is probléma van, hiszen 

jelenleg Észak-Dunántúlon nincs meg az a vezérágazat, amire fel lehetne fűzni az innovációs 

tevékenységet. A Pannon Gazdasági Hálózat véleménye szerint például az autóipar rossz 

kiindulás, mert a K+F tevékenységet nem hazánkban végzik. A fa- és bútoripar sem tartozik 

kifejezetten a felfutó ágazatok közé. A térségben inkább az elektronika, valamint a termál- és 

energetikai fejlesztések mondhatók erősnek, de ezeknek sincs meg a kellő súlyuk. 

Véleményem ezzel megegyező, miszerint elsősorban az ország (természeti) adottságainak 

megfelelő ágazatok fejlesztésére és ehhez igazodó képzési rendszerre lenne szükség. 

Mindazonáltal a műszaki oktatás súlyát és minőségét mindenképpen növelni szükséges. 

 

Vállalati kérdőívek 

A NETINNOV vállalati kutatás többek között a felsőoktatási és szakképzési intézményekben 

folyó képzés minőségét is vizsgálta. A felmérés keretében öt tényezőt lehetett értékelni külön-

külön a felsőoktatásra és a szakképzésre vonatkozóan. Az osztályozás 1-től 5-ig terjedő 

skálán zajlott úgy, hogy az 1-es a nagyon gyengét, az 5-ös pedig a nagyon jót jelentette. 

Észak-Dunántúl két régiójában együttesen a felsőoktatás esetében 294-299, míg a 

szakképzés esetében 378-399 cég adott választ az egyes kérdésekre. Mivel az adott 

vállalkozástól 1-1,5 órán belül elérhető intézményeket kellett minősíteni, a két régió egyes 

területei közötti kis távolság elmoshatja a régiók közötti különbségeket, de Budapest 

közelsége is torzító faktorként léphet elő. A két régió átlagos eredményei között nem is volt 

nagy eltérés, a felsőoktatás esetében tényezőnként maximum 0,23, a szakképzés esetén 0,12 

volt a legnagyobb különbség. Ez az oka annak, hogy a két területi egységet együtt kezelem. 

Nem volt szignifikáns különbség a teljes minta és az innovatív alminta válaszaiban sem, a 

felsőoktatás esetén 0,07, a szakképzés esetén pedig 0,1 volt az átlagok közötti legnagyobb 

eltérés. A felsőoktatási és szakképzési intézményekben folyó képzés minőségének Észak-

Dunántúlon kapott eredményeit a 27. ábra mutatja (a különbségek pontosabb láthatósága 

kedvéért az értékeket két tizedes jegyre kerekítve adtam meg). 

A felsőoktatás esetén a megkérdezett vállalatok a csapatmunkában való részvételre való 

felkészítést tartották a legjobbnak, átlagosan 3,59-re értékelték annak minőségét. 

Véleményük szerint az egyetemekről, főiskolákról kikerülő hallgatók gyakorlati készségeivel 

van a legnagyobb probléma (3,22). A felsőoktatással szemben a szakképzés minden területen 

alacsonyabb minősítést ért el. A szakképzés esetén ugyancsak a csapatmunkában való 

részvétel tekinthető a relatíve legjobb (3,21) megszerezhető kompetenciának, míg a 

szakképzésből kikerülők vezetői, koordinátori képessége a leggyengébb (2,65). A vállalati 
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felmérés konklúziójaként elmondható, hogy Észak-Dunántúlon mind a felsőoktatás mind a 

szakképzés minősége csupán átlagosnak mondható. 

 
27. ábra: A felsőoktatási és szakképzési intézményekben folyó képzés minősége Észak-
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 

 

A gazdaság szerkezetéhez való igazodás 

Egy, a Közép-dunántúli régióban végzett kereslet-kínálat elemzésre hivatkozva, a Közép-

dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség mutatott rá arra, hogy egyáltalán nem igazodik 

a képzési rendszer a gazdasági igényekhez. Miközben a humán képzés és a 

gazdaságtudományok dominálnak a felsőoktatás terén, addig az igények jellemzően ipari 

jellegűek, a vállalatok nagy része mérnököt keres. A keresletorientált képzési struktúra 

kialakításának szükségességére a Nyugat-Dunántúlon végzett felmérés is felhívja a figyelmet 

(Csizmadia et al. 2007a). A primer kutatásom során nyert válaszok alapján viszont 

elmondható, hogy Észak-Dunántúlon a felsőoktatási rendszerben elindult egy, a gazdaság 

szerkezetéhez, profiljához való lassú igazodási folyamat. A felsőoktatási intézmények 

felismerték, hogy egyre komolyabb lépéseket kell tenni ebben az irányban. Így született meg 

– a fent már említett – Practing rendszer, melynek keretében a hallgatóknak lehetőségük 

nyílik egyetemen kívüli gyakorlati tapasztalatok szerzésére. 

A felsőoktatási intézmények változóan alkalmazkodnak az igényekhez, egyesek jól le 

tudják követni a gazdasági folyamatokat, mások nem. Sokszor ez azonban forrás kérdése. 
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Tudni kell, hogy jóval kevesebb időt vesz igénybe egy új technológia bevezetése, mint egy 

akkreditációs folyamat. A kisebb intézmények általában rugalmasabban tudnak reagálni, 

ezért a szakképző központok könnyebben igazodnak a felmerülő igényekhez. Muszáj 

alkalmazkodniuk, hiszen elveszítik a képzésük iránti keresletet. A helyzet javítására vannak 

jó irányba mutató próbálkozások. Az intézmények sok esetben folyamatos kapcsolatban 

vannak a vállalatokkal, és információkat gyűjtenek azok igényeiről. Például egy sikeres 

kezdeményezésnek mondható, hogy a vállalkozások munkaerőigényét különféle 

adatbázisokba töltötték fel, mellyel a keresletet próbálták lekövetni. 

Mindezek ellenére világosan látszik, hogy a szükséges szakembergárdát az oktatási és 

képzőintézmények nem termelik ki a régióban. Ezt mutatja, hogy a jó mérnöki végzettségűek 

könnyen találnak állást, mások számára viszont ez meglehetősen nehéz. Nincs megfelelő 

pályaorientáció sem, a szakmunkák nem megbecsültek. Ha lenne presztízsértékük a 

hiányszakmáknak, akkor kiegyensúlyozottabb lenne a kereslet és a kínálat. Optimális 

esetben nem a gazdaság határozza meg a képzési irányokat, mert annak csak prompt igényei 

vannak. Ezért kutatóintézetek koordinálásával, nemzetközi kitekintéssel és elemzésekkel 

hosszú távú koncepció megalkotására van szükség, ami az országos támogatáspolitikába is 

beépül. Összességében elmondhatjuk, hogy a régióban elindult egy, a gazdaság szerkezetét 

lassan követő folyamat, a képzés minősége azonban koránt sem homogén, intézményenként 

és képzési formánként igencsak eltérő képet mutat. 

 

A felsőoktatási intézmények alapvető funkciói a RIR-ben 

A következőkben arra a kérdésre keresem a választ, hogy ideális esetben melyek azok a 

legfontosabb funkciók, amikre a felsőoktatási intézményeknek összpontosítaniuk kellene a régió 

innovációs rendszerében? Először is ki kell emelnünk, hogy az innováció segítése, tanítása, 

toborzása egy hosszú folyamat, melyet a felsőoktatási intézményeknek a RIR-ben betöltött 

funkcióik révén el kell tudniuk látni. Az intézményi szereplőkkel készített mélyinterjúk során az 

oktatás, a kutatás és a szolgáltatás hármas funkció szerves egysége rajzolódott ki. 

Kezdő gondolatként fel kell ismernünk, hogy az innováció elsősorban műszaki, azon belül 

is gyakorlati szakemberképzést követel meg a felsőoktatási intézményektől, hiszen tudjuk azt, 

hogy elméletben nem lehet innoválni. Ezt azonban a tömegképzés nem teszi lehetővé, ami 

helyett olyan speciális képzési szakokra és ágakra van szükség, melyek magas tudásszintet 

biztosítanak. Az oktatás fő funkciója a tudástermelés és a tudásközvetítés, melyet az 

egyetemek híd- és transzferszerepük segítségével képesek ellátni. Kedvező esetben a régió 
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gazdasági szerkezetéhez alkalmazkodva képeznek piacképes szakembereket. Olyan emberek 

kibocsátására van szükség, akik tisztában vannak azzal, hogy mi az az innováció, mi az a 

fejlesztés, és akiknek rendelkezniük kell azzal a mentalitással, amire egy szakembernek, illetve 

egy kutatónak szüksége van. Alapvető elvárás az is, hogy a végzett hallgatók a 

menedzseléshez is értsenek, például egy mérnök a tudását és a kutatási eredményeit is 

értékesíteni tudja. A humán erőforráson (professzorok, egyetemi tanárok stb.) nagyon sok 

múlik, jelentősen rontja az oktatás minőségét, ha a tanárok fizetése alacsony, hiszen akkor 

számukra az nem motiváló tényező. Fontos, hogy a régió egyetemi oktatói tapasztalatszerzés 

céljából külföldre, elsősorban nyugat-európai és amerikai egyetemekre is ellátogassanak. 

Felmerül a kérdés, hogy ha nem az egyetem fejleszti ki a technológiákat, akkor hogyan 

tudja a hallgatókat erre oktatni, kutatóvá nevelni? Az oktatáshoz mindenekelőtt a kutatásban is 

élen kell járni. Az egyetemeknek az innovatív kezdeményezéseknek kiindulópontjává kell 

válniuk. Így legfontosabb funkcióik közé tartozik a saját szakterületükön való kutatási 

tevékenység, ahol nemcsak az alkalmazott kutatásra, de az alapkutatásra is nagy hangsúlyt kell 

fektetni. Kedvező esetben a felsőoktatási intézmények az innovációs láncban olyan speciális 

vizsgálatokkal, elemzésekkel vállalnak szerepet, amire a vállalatoknak nincs lehetőségük 

Fontos, hogy a finanszírozási rendszer lehetővé tegye a kutatóbázisok kiépítését. Ha a piaci 

igény csekély az egyetemi kutatásokra, az egyetemeknek olyan együttműködéseket kell 

kialakítaniuk, amik a kutatásaik gazdasági hasznosulását elősegítik. A régióban jó példák erre 

a regionális egyetemi tudásközpontok és a kooperációs kutatóközpontok. 

Az egyetemi szférának optimális esetben az innováció melegágyának kell lennie, mivel 

csak az itt képzett friss agyak – az ötletek, a szabadalmak, a vállalkozó szellem révén – 

lendíthetik fel az innovációs rendszert. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hallgatók 

részt tudnak venni az egyetemi kutatás-fejlesztésben. A régió felsőoktatási intézményei 

többé-kevésbé alkalmasak lennének az innovációs rendszer felkarolására, de más 

szereplőkkel való kommunikáció és együttműködés még nem elég fejlett. A gazdaság, a 

felsőoktatás és a kutatási szféra közötti kapcsolatok alacsony intenzitását a Nyugat-

Dunántúlon végzett kutatások is megerősítik (Csizmadia-Grosz 2006, Csizmadia et al. 

2007a). A vállalatok és az innovációs intézmények közötti kapcsolatokkal – a NETINNOV 

kutatás alapján – a következő fejezetben részletesebben is foglalkozok. Hangsúlyozandó 

tehát, hogy a felsőoktatási szférának a gazdaságra kell építenie, ki kell alakítania vállalati 

kapcsolatrendszerét. A gazdasági szféra számára az egyetemi K+F-nek kellene a 

legolcsóbban megkapott kutatásnak lennie, ami a szereplők között életvégig tartó aktív 

kapcsolat alapja lehetne. Hazánkban az egyetem-ipar kapcsolatára mégis az jellemző, hogy 
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nagyságrendileg a kezdeményezések 90%-a belülről az egyetemekről, az ipartól csupán 

10%-a ered. Ezért lényeges, hogy a K+F irányok, kutatások a cégek igényeihez egyre inkább 

közeledjenek. Egy egyetem viszont csak akkor válik szolgáltató intézménnyé, ha maga is 

hozzá tud adni egyedi kutatási, tudományos inputokat a rendszer működéséhez. 

Ideális esetben nagyobb volumenű K+F projektek beindításával a felsőoktatási 

intézmények a regionális innovációs rendszer húzó szereplőivé válhatnak. Azokon az 

egyetemeken, ahol már egy komoly infrastruktúra és eszközpark halmozódott fel, 

gondoskodni kell hasznosításukról. Ekkor egy olyan egység létrehozására van szükség, ami 

az infrastruktúrákat kiviszi a piacra, a meglévő eszközöket próbálja eladni. Az egyetemeknek 

tudatosítaniuk kell a vállalkozásokban, hogy milyen szolgáltatásokat lennének képesek 

nyújtani számukra, és a potenciális forrásokkal rendelkező cégeket meg kell nyerniük 

maguknak.7 Tovább gondolva, a szóban forgó intézmények – hatalmas kutatási potenciáljuk 

révén – akkor válnak vállalkozó egyetemmé, ha képesek saját cégeket alapítani, melyből az 

oktatók komoly kiegészítő bevételre tehetnek szert, így az órákon piacszagú, valós üzletekről 

tudnak beszélni. Ebben az esetben nagyobb az esély arra is, hogy az egyetemeken olyan 

vállalkozási ötletek születnek, amiket a hallgatók a gyakorlatba visznek tovább. Mivel a 

felsőoktatási intézmények semleges szereplői a rendszernek, ezért további fő funkciójuk a 

szervezés, azaz a RIR szereplőinek összehozása és az értelmiség integrálása. 

A jelenlegi helyzetről Észak-Dunántúlon a megkérdezettek meglehetősen pesszimistán 

nyilatkoztak. A tömegigényeket kielégítő, nem specifikus oktatás minősége rossz, a képzés 

koránt sem életszerű. Annak tudatában is, hogy a tudományos hozzáállás az innováció alapja, 

viszonylag kevés ilyen szemléletű ember hagyja el az iskolákat. A tanterv az innovációt 

közvetlen nem segíti, de vannak előremutató jelek, mint például különféle tanulmányi 

versenyek, ötletek, újítások támogatása, a már szóba került innovációs díj stb. Problémát okoz 

az is, hogy a szakkollégiumok nagy része nem a küldetésüknek megfelelően működik. A 

felsőoktatás és a régió gazdasági impulzusai között nincs kapcsolat. Az egyetemi 

eszközbeszerzést sem valós piaci igények határozzák meg. Ahelyett, hogy egyetemi berkekben 

                                                 
7 Kiváló kezdeményezésnek ígérkezik a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja által 
elkészített Kutatási Katalógus (a kiadvány a Széchenyi István Egyetem által elnyert TÁMOP-4.2.3-08/1-
2008-0011 azonosítójú SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen 
pályázati támogatásból valósult meg). A 2010 júliusában megjelent, marketing célú kiadvány lényegre törően 
ismerteti az egyes tanszékek kutatási aktivitását és témáit. A Kutatási Katalógus tanszékenként tartalmazza a 
fontosabb kutatási irányokat, módszereket, eszközöket, a tanszékek által külső igénybevevő számára nyújtott 
szolgáltatásokat, valamint a tanszékeken futó legfőbb projekteket. Cél egy olyan kiadvány elkészítése volt, ami 
szemléletes módon – képekkel illusztrálva – mutatja be az egyetemen folyó kutatási tevékenységeket. A 
kiadvány az egyetem partner szervezetei számára kerül elküldésre, ugyanakkor tanszékek is kapnak 
példányokat, amit eljuttathatnak együttműködési partnereiknek. 
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ötletek születnének, a felsőoktatási intézmények innovációs tevékenysége vállalati megbízások 

teljesítésében és pályázatokon nyert pénzek felhasználásában merül ki. A finanszírozási 

rendszer nem a kutatóbázisok kiépítésére ösztönöz, de sokszor a szűk számban megjelenő 

ötletek továbbfejlesztésére sincs pénz. Sok esetben kevés a kompetencia, a szaktanszékek 

leterheltek, nem érnek rá K+F feladatokra, az nem tartozik a fő profiljukhoz. 

Bár a régió egyetemei lassan elindulnak az innováció felé vezető rögös úton, még koránt 

sem gördülékeny a rendszer. Mindezt jól mutatja az interjúalanyok számszerűen kifejtett 

véleménye is. A beszélgetések során lehetőség nyílt 1-től 5-ig tartó skálán értékelni az észak-

dunántúli régiók felsőoktatásának aktuális helyzetét úgy, hogy az 5-ös érték jelentette azt az 

ideális helyzetet, amikor a felsőoktatási intézmények minden olyan funkciót ellátnak, amit a 

régió innovációs rendszere megkövetel tőlük. Az 1-es érték pedig természetesen ennek az 

állításnak az ellenkezője volt, mikor is a szóban forgó intézmények semmi olyan feladatot nem 

töltenek be, ami az innovációs rendszerek működését segítené. Ezek alapján a megkérdezettek 

– 0,8-es szórás mellett – átlagosan csak 2,85-re [13 válasz alapján] értékelték Észak-Dunántúl 

felsőoktatásának aktuális helyzetét. A két régió közül Közép-Dunántúlon (3,2) valamivel 

jobbnak mutatkozik az összkép, mint Nyugat-Dunántúlon (2,63). 

 

4.1.3.4. Innovációs és vállalakozás készség, tudásorientáltság 

Az interjúalanyok tapasztalatai azt mutatják, hogy minél nagyobb egy vállalat, általában 

annál jobban érzi szükségét az innovációnak. Innováció irányába való váltásról abban az 

esetben beszélhetünk, ha valamilyen innovatív terméket kezd el gyártani, vagy valamilyen 

innovatív szolgáltatás nyújtását kezdi meg az adott vállalat. Fentebb már megtudhattuk, hogy 

Észak-Dunántúlon kevés az a vállalkozás, aki a tudást akarja hasznosítani. Ritka, hogy egy 

induló vállalkozás innovál, kevés olyan cég van, ahol ez a fő profil. Mint ahogy azt korábban 

már említettem, a NETINNOV kutatás alapján elmondható, hogy míg Nyugat-Dunántúlon a 

2007-től 2009-ig tartó három évben a felkeresett vállalkozások 41,9%-a hajtott végre termék 

innovációt, addig Közép-Dunántúlon még kevesebb, csupán 28,2%-uk (NETINNOV 2010). 

Annak ellenére, hogy egy viszonylag szűk számú vállalati kör mondható csak innovatívnak, 

a régióban pozitívvá kezd válni az atmoszféra, a korábbi felmérésekhez (Csizmadia et al. 

2007b; Szépvölgyi 2009) képest egy elmozdulás indult felfelé. Meg kell említeni, hogy az 

innovatív cégeket a gazdaságfejlesztési intézmények ugyan jól tudják támogatni, de 

minimális azok száma, akiket integrálni lehet a rendszerbe. 
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A régióban jelen lévő cégek többsége nem magyar, hanem a multinacionális vállalatok 

befektetései. Erre fogadó kész hajlama van a régiónak és ki is szolgálja a befektetőket, ezért 

ebből a szempontból fejlődőképesnek mondható a régió. A válság azonban begyűrűzött 

Észak-Dunántúlra is. A folyamatos leépítések lépéskényszerbe hozzák a munkavállalókat is. 

Ha valaki nem kap állást, akkor a tudásának megfelelőt keres más régióban, mivel az 

emberek többségét csak az motiválja, hogy munkája legyen. A válság ellenére a vállalkozók 

sem mondhatók fogékonynak, holott fordítva kellene lennie – ahelyett, hogy túlélésre 

játszanak, fejleszteniük kellene. 

Annak ellenére, hogy igencsak személyfüggő, a tudásra való hajlam meglehetősen 

gyenge. Inkább csak a képzettebb rétegeket jellemzi. A megkérdezettek nem érzik a 

fiatalokban, hogy motiváltak lennének, ez részben az oktatás hibájának is tulajdonítható. 

Kreatív ötletek vannak, de kevés a jó képességű, sok a konzervatív ember. Ennek ellenére a 

két régióban végzett felmérések igazolják, hogy Közép-Dunántúlon a kutatásba bevont 

vállalatok 67,9%-a, Nyugat-Dunántúlon pedig 65,6%-a elvárja munkavállalóitól a 

kreativitást (Csizmadia et al. 2007b; Szépvölgyi 2009). USA-val vagy Nyugat-Európával 

összehasonlítva a két vizsgált régióban nagyon alacsony a vállalkozó készség is. A 

fentiekben már láthattuk, hogy az innováció tekintetében Észak-Dunántúl jelentős 

lemaradásban van a többi hazai régióval szemben. A probléma megoldása érdekében az 

innováció jelentőségét tudatosítani kell az emberekben. 

A régióban kialakult egy torz kép, az innovációnak negatív megítélése van – más ellopja 

az ötletet, lefölözi a hasznot stb. Emellett kiszámíthatatlan az innováció-politika, az állami 

támogatórendszer, ami hosszú távú (5-8 éves) innovációs projektek esetén jelentősen 

visszaveti a hajlandóságot. Ennek kiküszöbölésére állami szinten egy közös irányra lenne 

szükség. További problémát jelent a nyelvtudás hiánya, a rossz finanszírozás és a kis 

piacméret. Optimális esetben hajtóerő és lehetőségek kellenek, de hiányoznak az 

impulzusok. Emellett a gazdaságfejlesztési szervezetek működésének jobb összehangolására 

lenne szükség. Összességében Észak-Dunántúl atmoszférájának innovativitását 1-től 5-ig 

tartó skálán (ahol 1: nagyon rossz; 5: nagyon jó) az interjúalanyok viszonylag kis szórás 

(0,62) mellett a közepesnél valamivel jobbra (3,33 [12 válasz alapján]) értékelték. Ha külön-

külön megvizsgáljuk a régiókat, akkor – Nyugat-Dunántúlhoz (3,1) képest – Közép-

Dunántúlon (3,5) ebben az esetben is pozitívabb képet kapunk. 
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4.1.3.5. A regionális önkormányzás gondolata 

Jelenleg elnagyolt, általánosító országos politika uralkodik hazánkban, nincs közös 

irányvonal, koncepció és eredményes teljesítmény-visszacsatolás sem. A megyei 

önkormányzatok akkufogyottá vállnak, nem kormányzást, hanem adminisztrálást végeznek, 

azaz pénzújraelosztást. Innovációra irányuló önkormányzati funkciójuk nincs, ezért ha 

decentralizált forrással és feladatokkal is fel lennének ruházva, akkor tényleges regionális 

kormányzatot jelentenének. A politika hibája, hogy nincsenek az országban regionális 

szereplők, ami a helyi döntéshozás szempontjából nagyon fontos lenne, hiszen csak a helyi 

aktorok ismerik a területi adottságokat. A régió sajátosságait csak egy decentralizált 

regionális kormányzat tudná figyelembe venni, csak az ismerné a helyi ágazati erősségeket, 

hiányosságokat. Lényeges lenne, hogy a régióspecifikus, helyi kezdeményezések a lokális 

szintről induljanak, a célokat itt határozzák meg. 

Jelenleg a régiós forrásokról is központilag döntenek, de ez nem jó, mivel megöli a régió 

gazdaságát. Egy regionális önkormányzat a forráselosztás hatékonysága szempontjából is 

kedvező lenne, mert az áttételek megszűnnének, kikerülne a rendszerből sok felesleges 

fogaskerék, nem aprózódna el annyira, rugalmasabb lenne a rendszer. Kisebb lenne az 

apparátusa, forrásai és saját büdzséje révén jobban fel tudná karolni az innovációt. Ideális 

esetben érdekképviseletként is működne, részben az innovatív vállalatok érdekeit is 

képviselné. A helyzeten még javítana, ha saját innovációs osztálya is lenne. Hatékonyabb 

működésének köszönhetően kevesebb lenne a cégek adóterhelése is. Bár regionális 

fejlesztési tanácsok működnek Észak-Dunántúlon, de a rossz struktúrából adódóan kevés a 

regionálisan összehangolt tevékenység. A regionális fejlesztési tanács bizonyos értelemben 

önkormányzatnak is tekinthető, csak korlátozottak a lehetőségei, de ez – a megkérdezettek 

szerint – egy jó kezdeményezés. Végül elmondható, hogy egy regionális önkormányzat 

bizonyos koordinációt is jelentene, ami kézben tartaná a fejlesztéspolitikát. 

Annak ellenére, hogy a megkérdezettek több mint 60%-a szerint jó lenne, ha a régiónak 

saját önkormányzata lenne, alig kevesebb mint 40%-uk azt mondja, hogy az innováció sikere 

nem ezen múlik. Szerintük az innovációt nem önkormányzati kérdésként kell kezelni, hanem 

az gazdasági kérdés. Az önkormányzatnak ehelyett a közigazgatást kellene támogatnia, tehát 

az innováció serkentésének nem ez az útja. Egy regionális önkormányzat továbbá fölborítaná 

a teljes struktúrát, ezért létrehozását nem tartják reálisnak. Ha még egy plusz önkormányzati 

szintet jelentene, akkor még nagyobb széttagoltság lenne. A régiós önkormányzat csak a 

bürokráciát növelné, a működés feltételeinek biztosítására menne az energia, nem pedig a 
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fejlesztésekre. Minél szélesebb körben mozogna az önkormányzat, annál nehezebb lenne az 

innovációs célkitűzések megvalósítása. 

Felmerül az a kérdés is, hogy ha rossz a megyerendszer, akkor hogyan lehetne egy régiót 

egységként kezelni? Ha nincs mögötte valós teljesítmény, akkor nem beszélhetünk egységes 

régióról sem. Mesterséges határvonalak vannak, nincsenek valós gazdasági kapcsolatok, 

hiányzik a megyék összetartása. Az ezer éves megyerendszer miatt nincs régiós identitás, 

csak településidentitás van. A regionális önkormányzat csak abban az esetben lenne képes 

megfelelő működésre, ha a régió logikusan és jól lenne meghatározva, de az észak-dunántúli 

régiókra nem ez a jellemző. 

A regionális önkormányzat létrehozásával kapcsolatos érveket és ellenérveket a 16. 

táblázatban foglaltam össze. 

 
16. táblázat: Érvek és ellenérvek a regionális önkormányzat létrehozásával kapcsolatban 

Érvek Ellenérvek 
Jelenleg elnagyolt, általánosító országos politika 
uralkodik 

Az innováció nem önkormányzati kérdés 

A megyei önkormányzatok csupán adminisztratív 
funkcióval bírnak 

Felborítaná a teljes struktúrát, még nagyobb 
széttagoltság lenne 

Egy régiós önkormányzat decentralizált forrásokkal és 
feladatokkal rendelkezne 

Növelné a bürokráciát 

A saját büdzsé hatékonyabb forráselosztást 
eredményezne 

Működésének feltétele a logikusan meghatározott 
régió 

Figyelembe venné a regionális adottságokat  
Kisebb apparátussal rendelkezne  
Önálló innovációs osztály működne  
Megvalósulna a regionális fejlesztéspolitika, 
eredményesebb lenne a koordináció 

 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
 

4.1.3.6. A vállalatok innovációs tevékenységét akadályozó tényezők 

A NETINNOV vállalati felmérés keretében az innovációt akadályozó tényezők vizsgálatára 

is sor került, melynek keretében két tényezőcsoport került kialakításra. Míg az első az 

innováció megvalósításához szükséges általánosabb feltételeket foglal magába, a második 

már konkrét akadályozó faktorokat tartalmaz. Az eredmények vizsgálatakor értelemszerűen 

nem a teljes vállalati minta, hanem az innovatív alminta (n=232) válaszait veszem górcső 

alá. Mivel a két régió szereplőinek válaszaiban komolyabb eltérést nem tapasztaltam, az 

eredményeket együttesen ismertetetem. 

Az általános feltételek értékelésekor a felmérésben szereplő cégek három lehetőség közül 

választhattak: az 1-es eset jelentette azt, hogy az adott tényező nem gátolta az innovációs 

tevékenységet, a 2-es csak kismértékű, a 3-mas pedig nagymértékű akadályozást jelentett. A 
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2007-2009 közötti három évben az innovációs tevékenységek vagy projektek megvalósulását 

jelentősen akadályozó tényezők előfordulását a 28. ábra szemlélteti. Annak ellenére, hogy az 

első három helyen elsősorban nem a régiók kompetenciakörébe tartozó tényezők szerepelnek, 

az innovációs rendszerek kialakulásának alapvető feltételeit jelentik. Ezek alapján elmondható, 

hogy a kiszámíthatatlan, bizonytalan gazdasági környezet az innovatív vállalatok 61,6%-ának, 

a bürokrácia, túlzott adminisztráció 42,4%-unknak, a kiszámíthatatlan, gyorsan változó jogi 

környezet pedig 27,6%-uknak jelent nagymértékű problémát. Az üzleti szereplők közötti 

bizalmatlanság – ami már sokkal inkább tekinthető regionális sajátosságnak – a szóban forgó 

cégek csupán 19%-ánál jelenik meg komoly akadályozó tényezőként. Észak-Dunántúl 

felsőoktatási rendszerének az innovációs intézmények által való viszonylag rossz megítélése 

ellenére, a megfelelően képzett munkaerő hiánya az innovatív vállalatok mindössze 11,3%-a 

számára okoz jelentős akadályokat. 

 
28. ábra: Az innovációs tevékenységet jelentősen akadályozó tényezők előfordulási 

valószínűsége az észak-dunántúli vállalatok körében (n=232) 
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 

 
Az általános feltételek mellett meghatározásra került egy konkrét akadályozó tényezőket 

tartalmazó csoport is. Ebben az esetben a vállalatok – a 17. táblázatban is látható – négy féle 

válasz valamelyikét jelölhették meg. A táblázat az akadályozás mértéke szerint sorolja fel a 

faktorokat, kezdve a vállalatok számára leginkább problémát jelentő tényezőkkel. 

A kutatás eredményei azt igazolják, hogy Észak-Dunántúlon az innováció 

megvalósulását leginkább a költségtényezők akadályozzák. A vállalkozáson vagy a 

cégcsoporton belüli tőkehiány a vállalatok 27,3%-ának, a vállalkozáson kívüli potenciális 

finanszírozási források szűkössége 21,7%-uknak okozott jelenős problémát. Úgy gondolom, 
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az innovációt segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége az innovációs 

intézményrendszer működésének tükreként vehető számításba. Annak ellenére, hogy a 

szóban forgó tényező az innovatív vállalkozások 27,1%-ánál fel sem merült, 26,2%-uk 

tevékenységét változó mértékben ugyan, de gátolta. Az innovációk megvalósításában a helyi 

tudományos és technológiai infrastruktúra és kapacitásokhoz való hozzáférés jelentette a 

legkisebb problémát. 

 
17. táblázat: Az innovációs tevékenységet akadályozó tényezők 

Az akadályozás mértéke az innovatív vállalatok %-ában 
(n=232) 

Akadályozó tényezők 
Nem  

merült fel 
Nem  

akadályozta 
Csak kis-

mértékben 
Nagy-

mértékben 
Vállalkozáson vagy cégcsoporton belüli  
tőkehiány 

18,6 27,3 26,8 27,3 

Vállalkozáson kívüli potenciális 
finanszírozási források szűkössége 

23 25,7 29,6 21,7 

Megfelelő együttműködő partnerek  
megtalálásának nehézsége 

18,3 39,6 33 9,1 

Piacokra vonatkozó információ elérésének 
nehézsége 

21,4 45,9 28,8 3,9 

Innovációt segítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés nehézsége 

27,1 46,7 21,4 4,8 

Szükséges technológiai információ 
elérésének nehézsége 

26,1 59,6 14,3 - 

Helyi tudományos és technológiai 
infrastruktúra és kapacitásokhoz való 
hozzáférés nehézsége 

34,5 46,7 16,6 2,2 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
 
Bár a két régióban folytatott korábbi kutatások (Csizmadia-Grosz 2006; Csizmadia et al. 

2007a; Csizmadia et al. 2007b; Szépvölgyi 2009) már foglalkoztak a témával, és azok 

hasonló eredményre jutottak, a fenti tényezők számbavételével elmondható, hogy az Észak-

Dunántúlon működő innovációs rendszerek problémáinak egy része aktuális információk 

alapján feltárásra került. 

 

4.2. Észak-Dunántúl innovációs szereplőinek kapcsolatrendszere 

 
A következő fejezet részletesen taglalja Észak-Dunántúl innovációs szereplőinek 

kapcsolatrendszerét. Mindenekelőtt a tervezési-statisztikai régiókon belüli, majd Közép- és 

Nyugat-Dunántúl közötti kontaktusok kerülnek feltárásra. A fejezet célja továbbá a 

tervezési-statisztikai régiók intézményesítésének az innovációs szereplők kapcsolataira 

gyakorolt hatásainak vizsgálata. Ezen túlmenően az észak-dunántúli régiók közös 
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fejlesztéspolitikai kérdési kerülnek górcső alá, majd felmerül egy közös regionális 

innovációs rendszer kérdése is.  

 

4.2.1. Az innovációs szereplők tervezési-statisztikai régiókon belüli 

kapcsolatai 

4.2.1.1. Innovációs intézmények és vállalatok közötti kapcsolatok 

 
Mélyinterjúk 

A megkérdezett innovációs intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatok csak egy része 

mondható kölcsönösnek. E kapcsolatok jellemzően egyirányú relációkból indulnak, később 

válnak csak kölcsönössé, aminek az oka elsősorban az, hogy jellemzően a szervezetek 

próbálják felvenni a vállalatokkal a kapcsolatot, nem pedig fordítva. Vállalati megkeresések 

inkább csak forrásszerzés esetén fordulnak elő. Ennek elkerülése érdekében fontos lépésként 

először a vállalatokat meg kell ismertetni a rendszer előnyeivel. 

Az a kisebb vállalati kör nevezhető vállalati magnak, melyekkel rendszeres, napi 

kapcsolatban vannak a szervezetek. A cégek e részénél bizonyos fogadókészség van az 

intézmények által nyújtott szolgáltatások iránt. Azok, akik az innovációs intézményekkel 

kapcsolatban vannak, érzik annak gyakorlati hasznát, élvezik a rendszer előnyeit. Ők azok, 

akik megosztják problémáikat, visszajeleznek a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Arra is van 

példa, hogy a kapcsolatok meglehetősen mélyre hatolnak. Ekkor az adott szervezetnek az 

egyes cégekkel együttműködési terve is van. Igazán közeli kapcsolatnak mondható az is, ha a 

kockázati tőke társaságok társtulajdonosként beszállnak a vállalatokba. Tudni kell azt is, 

hogy minél több szervezetnek tagjai az egyes intézmények, annál szélesebb vállalati körrel 

tudnak kapcsolatot ápolni. 

A széles körű kapcsolatok általában a következőkben nyilvánulnak meg: innovációs 

forrásszerzés, pályázatok menedzselése, közös projektek, közös kutatás, partnerkeresés, 

tanulmányutak, rendezvények, szakértői feladatok, oktatás, képzés, tanácsadás stb. Ezeken 

kívül számos példát találhatunk konzorciumi formában való együttműködésekre is. Nyugat-

európai jó példákat követve – vállalati együttműködések keretében – a győri innovációs 

központ például egy kompetenciahálózat létrehozását célozza meg, mely során a K+F 

tevékenységek gyakorlati alkalmazására kerül majd sor. 
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Az intézményeknek a vállalatok többségével azonban gyengébb, jellemzően egyirányú a 

kapcsolata. Sok esetben kevés a vállalati visszacsatolások száma. Annak ellenére, hogy egy 

közigazgatási egységről van szó, az aktorok többnyire egyáltalán nem kommunikálnak 

egymással. A kontaktusok sajátos módon mindig ugyanazon zárt szereplői körben jönnek 

létre, mivel a legtöbben csak azokkal dolgoznak együtt, akikkel a korábbi együttműködéseik 

sikeresek voltak. 

A partnervállalatok általában az adott megyéből, ezáltal az adott régióból kerülnek ki. 

Előfordul azonban, hogy a földrajzi fekvés helyett inkább a szakterület a meghatározó. 

Ebben az esetben nem releváns a régió, a régión kívüli lehetőségek minél jobb megismerése 

a cél. Ilyenkor az országos hálózat által nyújtott előnyökből minden szereplő profitálhat. A 

régión kívülről kapcsolódó vállalatok jellemzően a klaszter tagok, de más típusú 

kapcsolatokra is találhatunk példát. 

A felmérésben szereplő innovációs intézmények elmondása [18 válasz] alapján 

megállapítható, hogy a partnervállalatok átlagosan 78,5%-a a megkérdezett szervezet 

székhelyének megfelelő régióban helyezkedik el, csak 21,5%-uk telephelye található a régión 

kívül (18. táblázat). Ha a mediánt is megvizsgáljuk, akkor a különbség még nyomatékosabb: 

a partnervállalatok 90%-a a saját régióban, 10%-a pedig a régión kívül helyezkedik el. 

Amennyiben a két régiót külön vesszük górcső alá, akkor megállapítható, hogy míg Nyugat-

Dunántúlon a partnervállalatok 77,5%-a, addig Közép-Dunántúlon 79,75%-a működik az 

adott régióban. A nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli szereplők válaszai között tehát nem 

volt szignifikáns eltérés. Végül megjegyezendő, hogy a fenti eredmények elsősorban azért 

nem minden megkérdezett válaszait tükrözik, mivel bizonyos szervezetek nem rendelkeznek 

közvetlen vállalati kapcsolatokkal. 

 
18. táblázat: A partnervállalatok elhelyezkedése 

A régióban A régión kívül 
Megnevezés 

A vállalatok %-a 
Átlag 78,5 21,5 
Medián 90 10 
Szórás 28,03 28,03 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
 

Vállalati kérdőívek 

A NETINNOV vállalati felmérés az innovációs intézményekkel való kapcsolatok négy 

típusát vizsgálta. A kapcsolatok elemzésére az innovatív almintát hívtam segítségül. A 

kutatás alapján elmondható, hogy az innovatív cégek legnagyobb része valamely 

gazdaságfejlesztési szervezettel (pl. kamara, vállalkozásfejlesztési alapítványok, ITDH stb.) 
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van kapcsolatban. A Közép-dunántúli régióban a vállalatok 43%-a, a Nyugat-dunántúli 

régióban pedig 44,8%-a van kapcsolatban a fenti intézményekkel. A második helyen az 

egyetemek, főiskolák helyezkednek el. Őket valamely innovációt segítő szervezet (pl. 

innovációs ügynökség, innovációs és technológiai központ stb.) követi. A legkevesebb 

kapcsolat mind Közép- mind Nyugat-Dunántúlon valamely állami és magán kutatóintézethez 

kötődik. Formális együttműködésben a meglévő kapcsolatok csak egy része ölt testet, ami a 

29. és a 30. ábrán is jól látszik. Úgy gondolom, a kapcsolatok száma egy innovációs 

rendszer erősségének kiváló mérőszáma. Észak-Dunántúl két régiója esetében azonban ez az 

indikátor nagyon gyengének mondható. 

 
29. ábra: Közép-Dunántúl innovatív vállalatainak (n=107) innovációs intézményekkel való 

együttműködési kapcsolata és formális együttműködései a vállalatok %-ában 
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 

 
30. ábra: Nyugat-Dunántúl innovatív vállalatainak (n=125) innovációs intézményekkel való 

együttműködési kapcsolata és formális együttműködései a vállalatok %-ában 
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
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Bár a fenti (nem csak formális) kapcsolatok területeinek vizsgálatára a vállalati kérdőív több 

kapcsolattípust is meghatározott, közülük négy félét emeltem ki. A válaszadók egyszerre 

több lehetőséget is megjelölhettek. A felmérés eredményeit a 19. táblázat szemlélteti. Míg az 

elemszám az adott innovációs intézménnyel kapcsolatban lévő innovatív vállalatok számát 

jelzi, addig az egyes rubrikák e vállalatok százalékában mutatják az egyes területi 

kapcsolatokat. Mivel a jelölések száma több esetben 10 alá esik, a százalékok alatt a 

darabszámokat is feltüntettem. Az egyetemekkel, főiskolákkal való kapcsolat leginkább a 

kutatás-fejlesztés és az információszerzés területére terjed ki, de hasonló a helyzet az állami 

és magán kutatóintézetekkel is. A gazdaságfejlesztési és az innovációt segítő egyéb 

szervezetekkel való kapcsolat elsősorban információszerzésben nyilvánul meg, de 

elmondható az is, hogy a szóban forgó innovációs intézményekkel csekély számú innovatív 

vállalat tart fent innovációs tevékenységre irányuló kapcsolatot. 

 
19. táblázat: Az észak-dunántúli innovációs intézményi partnerekkel való kapcsolat területei 

az azokat megjelölő innovatív vállalatok %-ában 
A kapcsolat területei 

Innovációs 
intézmények Kutatás-

fejlesztés 
Innovációs 
tevékenység 

Információ-
szerzés 

Szolgáltatás 
igénybe-vétele 

Elemszám 

Egyetemek, főiskolák  49,3% 
(33 db) 

25,4% 
(17 db) 

49,3% 
(33 db) 

22,4% 
(15 db) 

67 

Állami és magán 
kutatóintézetek 

83,3% 
(20 db) 

33,3% 
(8 db) 

62,5% 
(15 db) 

20,8% 
(5 db) 

24 

Gazdaságfejlesztési 
szervezetek 

6,9% 
(7 db) 

13,7% 
(14 db) 

88,2% 
(90 db) 

34,3% 
(35 db) 

102 

Innovációt segítő 
egyéb szervezetek 

13,8% 
(4 db) 

41,4% 
(12 db) 

82,8% 
(24 db) 

44,8% 
(13 db) 

29 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
 
A kutatás során az innovációs intézményi partnerek térbeli elhelyezkedésének vizsgálatára is 

sor került. A 20. és a 21. táblázat négy területi kategóriát (helyben, a régió távolabbi részén, 

az országban másutt, külföldön) határoz meg, melyek közül több partner esetén több válasz 

is megadható volt. Az elemszám ez esetben is a válaszadók számát jelenti, a rubrikák pedig a 

fentiekhez hasonlóan a válaszadók százalékát és a jelölések darabszámát tartalmazzák. A 

táblázatokból leolvasható, hogy az innovációs intézményi partner jellemzően az adott 

régióból kerül ki. Egyedül a nyugat-dunántúli vállalatok állami és magán kutatóintézeti 

partnerei esetében nem igaz ez, hiszen nagyobb részük nem a régióban helyezkedik el. A 

vizsgált vállalatok mindkét régióban a gazdaságfejlesztési szervezetek közül leginkább a 

helyiekhez kötődnek, míg a többi innovációs intézmény esetében nem mondható el ugyanez. 

Egy közép-dunántúli vállalat külföldi gazdaságfejlesztési szervezettel való kapcsolatán kívül, 

külföldi intézményi partnerek nincsenek. 
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20. táblázat: Az innovációs intézményi partner térbeli elhelyezkedése a közép-dunántúli 
innovatív vállalatok esetében 

Térbeli elhelyezkedés 

Innovációs 
intézmények 

Helyben 
(a cégtől max. 
fél órán belül 

elérhető) 

A régió 
távolabbi 

részén 

Az országban 
másutt 

Külföldön 
Elemszám 

Egyetemek, főiskolák  36% 
(9 db) 

60% 
(15 db) 

68% 
(17 db) 

- 25 

Állami és magán 
kutatóintézetek 

30,8% 
(4 db) 

69,2% 
(9 db) 

61,5% 
(8 db) 

- 13 

Gazdaságfejlesztési 
szervezetek 

76,1% 
(35 db) 

39,1% 
(18 db) 

19,6% 
(9 db) 

2,2% 
(1 db) 

46 

Innovációt segítő 
egyéb szervezetek 

50% 
(7 db) 

42,9% 
(6 db) 

35,7% 
(5 db) 

- 14 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
 

21. táblázat: Az innovációs intézményi partner térbeli elhelyezkedése a nyugat-dunántúli 
innovatív vállalatok esetében 

Térbeli elhelyezkedés 

Innovációs 
intézmények 

Helyben 
(a cégtől max. 
fél órán belül 

elérhető) 

A régió 
távolabbi 

részén 

Az országban 
másutt 

Külföldön 
Elemszám 

Egyetemek, főiskolák  40,5% 
(17 db) 

42,9% 
(18 db) 

38,1% 
(16 db) 

- 42 

Állami és magán 
kutatóintézetek 

9,1% 
(1 db) 

45,5% 
(5 db) 

90,9% 
(10 db) 

- 11 

Gazdaságfejlesztési 
szervezetek 

69,6% 
(39) 

30,4% 
(17 db) 

25% 
(14 db) 

- 56 

Innovációt segítő 
egyéb szervezetek 

33,3% 
(5 db) 

46,7% 
(7 db) 

60% 
(9db) 

- 15 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
 
Végül, de nem utolsósorban lényegesnek tartom az innovációs intézményekkel való kapcsolat 

fontosságának vizsgálatát is. A vállalatoknak a fontosságot 1-től 10-ig tartó skálán az időtáv 

(milyen régiek a kapcsolatai), a gyakoriság, a vállalat működése, versenyképessége 

szempontjából, a hasznosság, a kiszolgáltatottság vagy a kölcsönös függőség viszonylatában 

kellett megbecsülniük úgy, hogy az 1-es a kevéssé fontos, a 10-es pedig a nagyon fontos 

kapcsolatot jelentette. Az Észak-Dunántúlon működő intézményi partnerek fontosságát a 31. 

ábra mutatja (a különbségek pontos láthatósága kedvéért az értékek két tizedes jegyig 

kerültek kiírásra). 

Megfigyelhető, hogy a kapcsolat fontossága a kapcsolatok számának alakulásával 

ellentétes irányba változik. Ez azt jelenti, hogy míg a vállalatok legtöbbje gazdaságfejlesztési 

szervezetekkel van kapcsolatban, addig a kapcsolat fontossága itt a legalacsonyabb. Mindez 

fordítva is igaz, hiszen a vállalatok legkisebb része ápol kapcsolatot állami és magán 

kutatóintézetekkel, de ezek egyben a legfontosabb kapcsolatoknak számítanak. 
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31. ábra: Az észak-dunántúli innovációs intézményi partnerekkel való kapcsolat fontossága 
az innovatív vállalatok körében 
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Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.2.1.2. Az innovációs intézmények egymás közötti kapcsolata 

Az innovációs folyamatokban résztvevő intézmények közötti kapcsolatokra jellemző, hogy a 

szereplők nyitni próbálnak egymás felé, tehát az együttműködésre való szándék a legtöbb 

esetben megvan, ennélfogva folyamatos párbeszéd van közöttük. Számos szervezet – mint 

például a RIÜ – mindenekelőtt az alapítóival van kapcsolatban, itt a kontaktusok jellemzően 

a tulajdonosi struktúrából adódnak. Az aktorok rendszeresen ülnek le tapasztalatcserére, 

ahol közös problémákat és együttműködési lehetőségeket vitatnak meg. Szívesen veszik a 

javaslatokat, állandóan tanulnak egymástól. Így megoldott a folyamatos megújulási készség 

és a legfrissebb információkhoz való hozzájutás. Mindez azt eredményezi, hogy ahol együtt 

vannak jelen, ott közösen gondolkodnak. Az innovációs intézmények között működő 

kapcsolatok tehát mindenképpen kölcsönösnek mondhatók. 

Az együttműködési formák alapvetően a következők: közös innovatív projektek, közös 

képzések, konzultációk, rendezvények, fórumok, egyéb közös programok, melyek a rendszer 

jelleget és a személyes kapcsolatokat erősítik. Cél, hogy mindannyian profitáljanak és ne a 

harcban merüljön ki az energia. Ennek ellenére hosszabb távú együttműködések csak eseti 

jelleggel fordulnak elő. Mivel a régió innovációs rendszerében a RIÜ-k vannak a központban, 

a legintenzívebb kapcsolatrendszerrel ők rendelkeznek. Az innovációs szervezetek többsége 

nemcsak helyi és regionális, hanem a nemzeti intézményekkel (pl. ITDH, MAG Zrt., NKTH) 

is folyamatos munkakapcsolatot ápol. De találhatunk példát különböző régiókban 

tevékenykedő intézmények közötti együttműködésre, közös tanulásra is. 
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A mélyinterjúkból leszűrt tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kapcsolati rendszer 

még gyerekcipőben jár. A koordináció nem jó vagy hiányzik, csak a személyes 

kapcsolatokon keresztül működik a rendszer. Ezt igazolja az is, hogy azokban az 

országokban ahol például kötelező a kamarai tagság, ott összefogottabb a rendszer. 

Hazánkban mindez sajátosan, érdekek mentén működik, a szereplők feleslegesen nem 

áldoznak időt egymásra. Mindenki ismer mindenkit, de ez nem csap át akcióba. A 

kapcsolatok megvannak, de nem feltétlenül működnek. A meglévők jellemzően csak 

forrásszerzésre irányulnak. Régiónként mindig van egy-két aktív szereplő, de számuk 

meglehetősen kevés, ezért nem tudnak jelentős eredményeket elérni. Annak ellenére, hogy 

folyamatosan fejlődik, a jelenlegi rendszer még javításra szorul. A hálózatosodás tehát egy 

állandó tanulási folyamatnak tekinthető. Ha pedig a fejlesztések valamilyen elvek mentén 

tudatosak lennének, akkor nem csak spontán kapcsolatokra lenne példa a régióban. 

Az innovációs intézmények között formálódó rendszer hálózatosodottságáról alkotott 

véleményeket [20 válasz alapján] a 32. ábra mutatja. A megkérdezett innovációs szereplők 

55%-a szerint már sok kapcsolat kiépült, de vannak még új lehetőségek. 30%-uk azt állítja, 

hogy közepes mértékű a kapcsolatrendszer, 15%-uk szerint pedig csak kevés kapcsolat van a 

régióban. Végül egy aktor sem mondta azt, hogy minden lehetséges kapcsolat kiépült volna, és 

azt sem, hogy egyáltalán nem találunk példát innovációs szervezetek közötti kontaktusokra. 

 
32. ábra: Vélemények az innovációs intézmények között formálódó rendszer 

hálózatosodottságáról 
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Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
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4.2.2. Észak-Dunántúl régiói közötti kapcsolat 

 
A két észak-dunántúli régió közötti kapcsolat intenzitása kitűnően vizsgálható az innovációs 

intézmények együttműködéseivel. Kutatásom során ezért feltérképeztem az interjúalanyok 

legfontosabb intézményi partnereinek körét. A felmérés eredményeit a 22. táblázat összegzi. 

A válaszadó intézményeknek egyenként 3-3 innovációs partnert kellett megjelölniük. A 

kérdésre 21 szereplő válaszolt, ami így összesen 63 vizsgálható kapcsolatot jelent. A 

beszélgetések során a több alapító által létrehozott intézmények figyelmét felhívtam arra, 

hogy ne feltétlenül a tulajdonosi struktúrából eredő kapcsolatokat jelöljék meg, hanem 

azokat, ahol valamilyen innovációhoz kötődő ok a kapcsolat alapja. 

A legfontosabb társintézmények 57,1%-a (36 intézmény) az interjúalanyok saját 

megyéjében található, a kapcsolatok túlnyomó része, 84,1%-a (53 intézmény) pedig az adott 

régióhoz köthető. Tény, hogy a legfontosabb partner székhelye egyetlen esetben sem esik 

Észak-Dunántúl másik régiójába. Ez azt jelenti, hogy intézményi szintű jelentősebb, illetve 

erősebb kapcsolati szálak nem kötik össze Közép- és Nyugat-Dunántúlt. A válaszadóknak 10 

esetben fűződik valamely harmadik régió aktoraihoz komolyabb kapcsolatuk. E kontaktusok 

és egyben a szereplők saját régióján kívüli kapcsolatainak 100%-a a fővároshoz, ezáltal a 

Közép-magyarországi régióhoz társítható. Köszönhetően az ország centralizált struktúrájának, 

ezen aktorok nagy része valamely országos szintű állami, központi szervezet. 

 
22. táblázat: A három legfontosabb intézményi partner székhelye 

A három legfontosabb partner székhelye  
a partnerek száma szerint 

Az intézmény székhelye 
(megye) 

A megkérdezett 
intézmények 

száma Az adott 
megye 

Az adott 
régió 

Észak-Dunántúl 
másik régiója 

Valamely 
harmadik 

régió 

Ebből Pest 
megye 

Fejér 3 7 8 0 1 1 
Komárom-Esztergom 2 3 5 0 1 1 
Veszprém 4 5 11 0 1 1 
Győr-Moson-Sopron 6 11 14 0 4 4 
Vas 5 9 13 0 2 2 
Zala 1 1 2 0 1 1 
Összesen 21 36 53 0 10 10 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
 
A legfontosabb együttműködő partnerek mellett a kapcsolatok területi intenzitását is 

megvizsgáltam. Az interjúalanyoknak az egyes megyéket a jelenlegi innovációs intézményi 

partnereikkel kialakított kapcsolatok intenzitása szerint kellett sorba állítaniuk. A felmérés 

kiértékelésénél az első négy megyét vettem figyelembe, mivel az adott tervezési-statisztikai 
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régiókon kívülre eső kapcsolatokra is mindenképpen rá akartam mutatni. Előfordult viszont az is, 

hogy – kapcsolatok híján – csak négynél kevesebb megyét tudtak megjelölni az érintett felek. 

 
23. táblázat: Az innovációs intézményi/szervezeti partnerekkel kialakított kapcsolatok 

intenzitása 
Az első négy megye előfordulása 
a kapcsolatok intenzitása szerint 

Az intézmény 
székhelye 

A megkérdezett 
intézmények 

száma 

Az adott 
régió 

valamely 
megyéje 

Észak-Dunántúl 
másik régiójának 

valamely 
megyéje 

Valamely 
harmadik 

régió 
megyéje 

Ebből 
Pest 

megye 

Összes 
kapcsolat 

Közép-Dunántúl 9 23 3 4 3 30 
Nyugat-Dunántúl 12 32 4 8 7 44 
Összesen 21 55 7 12 10 74 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
 
A 21 válaszadó összesen 74 kontaktust jelölt meg (23. táblázat). A Közép-dunántúli 

régióban a kilenc megkérdezett intézmény együttesen 30 kontaktusról adott számot. E 

kapcsolatok 76,7%-a (23 eset) az adott régióhoz, 10-10%-a (3-3 eset) pedig Nyugat-

Dunántúlhoz és Közép-Magyarországhoz társítható. Hasonló arányokról számolhatunk be 

Nyugat-Dunántúlon is. A 12 megkérdezett intézmény együttesen 44 kapcsolatról adott 

számot, aminek többsége, 72,7%-a (32 eset) valamely nyugat-dunántúli megyéhez társítható. 

Közép-Dunántúl három megyéjének egyikét csupán négy alkalommal (9,1%) jelölték meg. 

Ennél sokkal intenzívebbek a Közép-Magyarországhoz fűződő kapcsolatok, az esetek 

15,9%-a a fővároshoz kötődik. Összességében tehát elmondható, hogy a kapcsolatok 74,3%-

a (55 eset) mindig az adott régió valamely megyéjéhez köthető, 13,5%-uk (10 eset) pedig a 

főváros felé irányul. A megyéket a kapcsolatok intenzitása alapján sorba rendezve, a két 

észak-dunántúli régiót mindössze hét szál (9,5%) köti össze. Ez azonban még mindig több, 

mint az Észak-Dunántúlon és a fővárosi régión kívülre mutató két eset. A kapcsolatok 

aggregált alakulását a 33. ábra foglalja össze. 
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33. ábra: Az innovációs intézményi partnerekkel kialakított kapcsolatok régiónkénti 
alakulása 
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Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 

4.2.3. A tervezési-statisztikai régiók intézményesítésének hatása Észak-

Dunántúl innovációs kapcsolataira 

4.2.3.1. Az intézményi szereplők tapasztalatai 

Mint ahogy azt a vizsgált területi egység K+F teljesítményének bemutatásánál láthattuk, 

Észak-Dunántúl két régiója gazdasági értelemben nagy hasonlóságot mutat. Feltételezésem 

szerint azonban a jelenlegi fejlesztéspolitikának van egy olyan hatása, ami ezt a viszonylag 

homogén térséget kettéválasztja. Meglátásom az, hogy a tervezési-statisztikai régiók 

létrehozása torzította, illetve negatív módon befolyásolta a kapcsolatokat. 

Mivel az új területi struktúra kialakítása másként érinti a két szférát, először is célszerű 

elkülöníteni az intézményi és a vállalati kapcsolatokat. Ennek értelmében további 

feltételezésem, hogy a rendszer regionális keretek közé szorítása a pályázatok miatt 

elsősorban az intézmények közös munkáját gátolja, a vállalatok egymás közötti kapcsolatára 

nincs hatással. Ezt a lehatárolás azért fontos, mert a fentiekben már bebizonyosodott, hogy a 

fejlesztéspolitika nagyban befolyásolja a K+F tevékenységet. 

Észak-Dunántúl mindkét régiója viszonylag fejlettnek mondható, elsősorban a nyugati 

határ közelsége és az infrastrukturális adottságok miatt. A tervezési-statisztikai régiók 

megléte – az innovációs intézményi szereplők többségének válasza alapján – elsősorban a 

források elosztása miatt lényeges, a régiókat valamilyen szinten elkülöníti egymástól. Maga 
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a támogatási rendszer részbeni regionalizációja megtörtént, a Baross Gábor Program 

egyértelmű határokat húzott, nincs átjárás a régió vállalatai között sem, a pályázati pénz nem 

folyhat át más régióba. A régiós pályázatok esetében ki van zárva a konzorcium (lásd: 

következő alfejezet). Az innovációs pályázatok a kapcsolatrendszert a régión belül ösztönzik, 

azon kívül korlátozzák. A fejlesztési pólusoknak köszönhetően a források hatására 

meghatározott szereplők együttműködései bizonyos értelemben a régión belül maradnak. A 

tervezési-statisztikai régiók létrehozása ezek alapján mindenképpen torzította a 

kapcsolatokat, minden szereplő a források és a regionális politika alapján determinálja 

önmagát. Mindez megerősíti, hogy hazánkban csak a források működtetik a rendszert, 

sajnálatos módon mindig a tőke határozza meg az együttműködéseket. Anyagi támogatás 

hiányában szétesne a regionális innovációs rendszer. 

A mélyinterjúk tapasztalatai alapján elmondható, hogy Magyarországon nincs valós 

regionális forráselosztás, mert a fővárosban döntenek mindenről. A régiók azért 

eszköztelenek, pénztelenek, mert van felettük egy felülbíráló szint. A két régió közötti 

kapcsolatok intenzitásának csökkenése önmagában még nem jelentene problémát, de számos 

innovációs aktor úgy véli, hogy az EU-s pályázatok sem hoztak sokat, nem látszanak a segítő 

eredmények. Éppen ezért nem beszélhetünk regionális fejlesztéspolitikáról sem, ha nincs 

kézzelfogható eredmény. Más megközelítésből azonban csak azért nem lehet még semmit 

mondani a régiós keretek közé szorított fejlesztések hasznosságáról, mert még nincs kifutása 

a pályázatoknak, még nem érződik a hatása az innovációknak. 

A mélyinterjúk alanyai a jelenlegi fejlesztéspolitika hatásáról kialakított véleményük 

alapján három csoportba sorolhatók. Nagy többségük úgy véli, hogy a régiók 

intézményesítése és az azt követő decentralizációs folyamatok mindenképpen befolyásolták 

Észak-Dunántúl két régiójának szereplői közötti kapcsolatokat. Az így vélekedők fele szerint 

az új regionális struktúra egyértelműen kettévágja Észak-Dunántúlt (1.), másik felük viszont 

a kapcsolatok csupán lazábbá válásáról számolt be (2.). Végül a válaszadók egy szűk köre 

nyilatkozott úgy, hogy a fenti folyamatoknak semmilyen hatása nem érzékelhető (3.). 

A szereplők első csoportja (1.) szerint Észak-Dunántúlt szétvágja, a régiók közötti 

szakmai, fejlesztési, vállalati átjárást megnehezíti az új régiós struktúra. Amennyiben tehát a 

szervezeti keretek elválasztják az intézményeket, nehéz az átjárhatóság a régiók között. Az új 

rendszer mesterségesen különítette el a szereplőket, ami szűkíti az együttműködések körét. A 

korábbi közös projektek nem működnek, ez gátolja a fejlődést. Az interakciók 

alacsonyabbak a régiók között, nincsenek meg az intézményes formák. 
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Az interjúalanyok nagyon sok korábbi megyei kapcsolat megszűnéséről számoltak be, 

melynek oka elsősorban az európai uniós regionális pályázati rendszerben keresendő. Ezzel 

párhuzamosan regionális kapcsolat sem alakult ki az innovációs rendszer aktorai között. 

Például Győr és Veszprém között gyengültek a kontaktusok, ezzel párhuzamosan Veszprém 

és Tatabánya között ma sincsenek komoly kapcsolatok. Több esetben említésre került, hogy 

a 8-as főút fejlesztésére sincs lehetőség, hiszen a különböző régióban működő szereplők nem 

tudnak közösen pályázni. A RIR-ben további problémát okoz, hogy az egyetemek is 

konkurensek egymással, nem működnek együtt. A források optimális kihasználása 

érdekében mindenekelőtt tehát azt kellene megoldani, hogy a szomszéd régiókkal közös 

pályázatot lehessen beadni.8 

A szereplők második csoportja (2.) úgy véli, hogy a tervezési-statisztikai régiók 

létrehozása torzította és tompította ugyan a kapcsolatokat, de azok nem szakadtak meg, csak 

lazábbá, puhábbá váltak. Például egy komárom-esztergom megyei intézmény sokkal inkább 

kötődött Győr-Moson-Sopron megyéhez, mint a Közép-dunántúli régió többi megyéjéhez. 

Ebben az esetben a közlekedési infrastruktúra (autópálya, vasút) önmagában is egy 

összetartó erőt jelent. A két régió között tehát vannak átjárások, csak a formális 

együttműködéseket választja ketté a régióhatár. Az informális kapcsolatok továbbra is 

megmaradtak, az azonos típusú szereplők pedig sok esetben ugyanúgy kapcsolatban állnak 

egymással. Maximum egy olyan elvi határ választja el az aktorokat egymástól, ami a 

pályázati rendszer elvárásaihoz igazodik. 

Annak ellenére, hogy a régiós rendszer korlátozza az együttműködéseket, a szervezetek egy 

része képes volt alkalmazkodni az új adottságokhoz. Ebből az következik, hogy az új struktúra 

kialakításának csak ott van negatív hatása, ahol egyáltalán nem lehetséges a kapcsolatok 

kiépítése. Ha elég aktívak a szereplők, akkor keresnek más megoldást, egyébként források 

hiányában elhalnak. Ezért kell megtalálni az együttműködés réseit, az új lehetőségeket. Jó 

példa erre a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének (VISZ) országos, régióhatároktól 

                                                 
8 Annak ellenére, hogy nem regionális szintű pályázatkiírás megvalósításáról van szó, a két régió szervezetei 
közötti együttműködésre kiváló példa a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem kutatóegyetemi 
fejlesztéseket megcélzó pályázata. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP-4.2.1/B) konstrukciója révén 2010. április 30-án a „Mobilitás és környezet: 
járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli régióban” című pályázat vette 
kezdetét a két intézmény közös gondozásában. A magyar felsőoktatás kiélezett versenyhelyzetében egyedülálló, 
hogy két azonos nagyságrendű, hasonló kutatási potenciállal rendelkező intézmény 50-50%-os részesedéssel 
hozzon létre új kutatási programot. Bár az összesen hárommilliárd forint elnyert támogatás két évre szól, a 
kiépülő kétbázisú virtuális kutatóközpont célja és egyben kihívási is, hogy a közös munka eredményeképpen 
olyan közös rendszerek, kutatási rutinok jöjjenek létre, amik elősegítik a kapcsolat későbbiekben való 
fennmaradását. Kihasználva a két intézmény komplementer kutatási potenciálját, az egyetemek szándéka olyan 
kapacitás megteremtése, ami súlyponti kutatóközpontként akár európai (és globális) dimenzióban is értékelhető 
eredmények elérésére legyen képes. 
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független hálózata. De határ menti projektek esetére is igaz, hogy az összes határ menti megye 

szereplői partnerek lehetnének. Bár meg lehetne találni az együttműködési lehetőségeket, de 

sokan az egyszerűbb utat választják és maradnak régión belül. 

Az interjúalanyok elsöprő többsége szerint a tervezési-statisztikai régiók nem szerves 

egységként jöttek létre, nem jól jelölték ki a régióhatárokat (optimális esetben Vas, Győr-Moson-

Sopron és Komárom-Esztergom vagy Veszprém megye alkotna egy régiót). Az így létrehozott 

régiók határai nem természetesek, hanem erőltetettek. Nincs történelmi hagyományuk, és soha 

nem is fog kialakulni régiós identitástudat. Ezen felül nem állnak rendelkezésre komoly források 

sem. A mesterséges régiók így hosszú távon nem biztos, hogy fenntarthatók. Innovációs 

szempontból azok az együttműködési formák, melyek nincsenek földrajzilag behatárolva – 

például az Enterprise Europe Network – komolyabb eredmények elérésére képesek. 

Az intézményi szereplők egy nagyon szűk köre (3.) (az MTA – Pannon Egyetem 

Hálózati Kutatócsoport, a Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ és 

a Pannon Gazdasági Hálózat) nem tud komolyabb változásról, amit a tervezési-statisztikai 

régiók létrehozása okozott volna. Szerintük az új rendszer intézményesítése nem korlátozza a 

kapcsolatokat és a fejlődést sem. Az államnak messze nincs olyan hatása, hogy korlátozni 

tudja az együttműködéseket, nincs hatással a magyar gazdaságra, nem tudja szétválasztani a 

kapcsolatokat. A források elosztásánál pedig soha nem nézik, hogy mely régióból származik 

a partner (erre az állításra rácáfol a regionális szintű pályázatokat vizsgáló alfejezet). 

Meglátásuk alapján nem lehet mindent a támogatáspolitikára fogni, a kialakult helyzethez a 

helyi közszereplők egoizmusa is közrejátszik. Az intézményi szereplők a jelenlegi struktúra 

mellett is szabadon kooperálhatnának. A források jelentős része tehát nem a régiótól függ, 

ezért annak nem túl nagy a jelentősége. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy például a vas 

megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány nem is érezte, hogy a két régió olyan szoros 

kapcsolatban lett volna, akkor és most is csak a megyék működnek szervezeti egységként. 

Végül, de nem utolsósorban a vállalatok regionális innovációs rendszerben való 

kapcsolatrendszerét is lényeges megvizsgálni. Az interjúalanyok szerint a regionális 

struktúra a vállalati szféra egymás közötti kapcsolatrendszerében nem irányadó. A 

közigazgatási határok csupán formálisak, a cégek innovációs tevékenysége és az üzleti 

motiváció felülírja ezeket a határokat. A vállalatok nem foglalkoznak a régióhatárokkal, 

pontosabban a gazdaság a tervezési-statisztikai határokat nem ismeri. A vállalatok és az 

intézmények közötti kapcsolatokat azonban más jellemzi. Abban az esetben, ha egy vállalat 

az innovációs intézményrendszert nem veszi igénybe, akkor nem befolyásolja a gazdasági 

teljesítményét. Viszont, ha az intézményrendszerhez – például innovációs szolgáltatások 
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igénybevétele révén – szorosan kapcsolódik, akkor problémát jelent, hiszen a régióhatárok 

miatt más kapcsolati körbe kell kerülnie. Természetesen ez az intézmény típusától és 

működésének alapvető lényegétől is függ. Jó példa erre a Pannon Autóipari Klaszter 

(PANAC), aminek a régiók létrehozásával sem sérült a kapcsolatrendszere, hiszen az 

autóiparban nem beszélhetünk statisztikai régiókról. 

 

4.2.3.2. A regionális szintű pályázatok adta lehetőségek 

A következőkben a regionális szintű pályázatokat veszem górcső alá annak érdekében, hogy 

választ kaphassunk Észak-Dunántúl innovációs szereplőinek régióközi formális, pályázati 

úton történő együttműködéseinek lehetőségeire. 

A kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok közül regionális szinten 

megvalósulók közé tartoznak a Regionális Operatív Programok. A szóban forgó programok 

prioritásai között az innovációs potenciál fejlesztése is szerepel. A pályázati felhívásokhoz 

tartozik egy Általános Feltételek című dokumentum, melyben Észak-Dunántúl szereplőinek 

konzorciumát megnehezítő következő utalásokat találtam: 

- a fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartását az érintett régióban kell 

biztosítani; 

- a területi kohéziót biztosító pályázatok esetében a pályázónak vállalnia kell a területi 

kohézió elvének érvényesítését; 

- egyes pályázatoknál a projektgazdának el kell helyeznie a fejlesztését a helyi gazdasági, 

társadalmi környezetben, és be kell mutatnia, hogyan illeszkedik a beruházása a térség 

fejlesztési céljaihoz, koncepcióihoz; 

- beruházási támogatások esetében immateriális javak beszerzését csak abban az esetben 

lehet elszámolni, ha kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben 

használják fel, és amennyiben a kötelező fenntartási időszak alatt a regionális 

támogatásban részesülő létesítményben maradnak. 

 
Az egyes pályázatok benyújtására jogosult szervezetek körére vonatkozó feltételeket minden 

esetben a Pályázati Felhívás és Útmutató határozza meg. A két különböző régióban működő 

szereplők konzorciumát kizáró okokat ezért minden jelenleg futó program Pályázati Felhívás 

és Útmutatójában megvizsgáltam (24. táblázat). Az elemzés során felhasznált 

dokumentumok pontos megnevezései megtalálhatók a felhasznált irodalmak között. A 

kutatásba bevont kilenc dokumentum közül négy esetben találkozhatunk területi szűkítéssel. 



 175

Ekkor kizárólag a régió területén megvalósuló projektek támogathatók. A fennmaradó 

esetekben viszont konkrét utalás nincs a területi korlátozásra, ekkor a fent részletezett 

Általános Feltételek című dokumentum által kiírt feltételek az irányadók. 

 
24. táblázat: Az észak-dunántúli régiók szereplőinek regionális pályázatokban való 

együttműködési lehetőségei 
Regionális programok dokumentumai Konzorciumi 

lehetőség 
Területi szűkítés 

Regionális Operatív Programok   
KDOP „Közösségi közlekedés fejlesztése” Van Nincs, csak az általános 

feltételek között 
KDOP „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” Nincs Van, kizárólag a régió 

területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

KDOP „Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, 
földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek 
rekultivációja” 
NYDOP „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” 

Van Nincs, csak az általános 
feltételek között 

KDOP, NYDOP „Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése” 

Van, de csak 
bizonyos 

területeken 

Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

KDOP, NYDOP „Az üzleti infrastruktúra és a 
befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, 
iparterületek és inkubátorházak támogatása” 

Nincs Nincs, csak az általános 
feltételek között 

NYDOP „Belterületi utak fejlesztése” Van Nincs, csak az általános 
feltételek között 

NYDOP „Közösségi közlekedési infrastrukturális 
beruházások” 

Van Nincs, csak az általános 
feltételek között 

NYDOP „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése” 

Nincs Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

NYDOP „Óvodák fejlesztése” Nincs Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap   
Innocsekk Plusz (jelenleg már nem fut) Nincs információ Van, kizárólag a régió 

területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

Baross Gábor Program (jelenleg már nem fut)   
KD, NYD „Kutatás-fejlesztési infrastruktúra 
fejlesztése” 

Nincs információ Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

KD, NYD „K+F projektek támogatása” Van Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

KD, NYD „Innovációs kompetencia- és 
szolgáltatásfejlesztés” 

Nincs információ Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

NYD „Nemzetközi KFI projektekben való részvétel 
támogatása” 

Van Van, kizárólag a régió 
területén megvalósuló 
projektek támogathatók 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap egyik fő célja a regionális innováció fejlesztése. 

Bár a pályázati programjaik jelenleg már nem futnak, fontosnak tartottam az innováció 

szempontjából releváns Innocsekk Plusz és Baross Gábor Program vizsgálatát. Az Innocsekk 

Plusz Pályázati Útmutatójában megjelenik a területi szűkítés, tehát e program keretében 

szintén csak az adott régióban megvalósuló tevékenységek támogathatók. A Baross Gábor 

Program esetében minden egyes alprogram pályázati felhívása és útmutatója tartalmazza a 

kikötést, miszerint a támogatás igénybevevőjének vállalnia kell, hogy a projektet a régióban 

bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. 

Mindezek alapján beigazolódott, hogy a regionális pályázatok nagy része kizárja Észak-

Dunántúl két régiójának innovációs szereplői közötti együttműködéseket. Ez azt jelenti, hogy 

a pályázatok korábban meglévő kapcsolatokat lehetetlenítenek el, a kooperációkat pedig 

regionális határok közé szorítják. 

 

4.2.4. Közös fejlesztéspolitika és innovációs rendszer 

 
Az észak-dunántúli régiók intézményi kapcsolatrendszerét vizsgálva nemcsak a régiók 

lehetséges közös fejlesztéspolitikai kérdései kerülnek felszínre, de ezzel párhuzamosan egy 

közös regionális innovációs rendszer működésének lehetősége is felmerül. 

 

4.2.4.1. Az észak-dunántúli régiók közös fejlesztéspolitikai kérdései 

Bár a mélyinterjúk alapján a két észak-dunántúli régió között nem rajzolódott ki szoros 

kapcsolat, az intézményi szereplők döntő többsége javasolja a régiók számos 

fejlesztéspolitikai kérdésben való közös gondolkodását, hiszen az együttműködések mindig 

jó eredményeket hordoznak. Az együttműködés indoka, hogy a térség viszonylag 

homogénnek mondható, hasonló a régiók iparszerkezete és a GDP az átlaghoz képest 

magasabb. Fontos az együttműködési területek szakmai alapon való felosztása, ne 

konkurenciák legyenek a régiók egymással, hanem közösen gondolkodjanak, a 

tapasztalatcseréből pedig profitáljanak. A gazdaságfejlesztés, a szolgáltatásfejlesztés és a 

vállalkozásösztönzés mellett a K+F infrastruktúra és a felsőoktatási kínálat közös 

átgondolása lennének az együttműködések legfontosabb pillérei. 

Mivel Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl kapuja, logisztikai kérdésekben is hatékonyan 

tudnának együttműködni. A térségben talán a legnagyobb prioritást élvező autóipari és az 

ahhoz kapcsolódó beszállítói hálózat fejlesztésére is szükség lenne. A felsőoktatási kínálat 
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közös átgondolása is alapvető volna, a sűrű felsőoktatási hálózatot hatékonyabb közös 

rendszerré kellene formálni. Közös képzések és kutatások útján az egyetemek közötti szoros 

együttműködés kialakítása lényeges elem lenne. Egyes javaslatok szerint Észak-Dunántúl 

felsőoktatási intézményei klaszterhez hasonló módon működhetnének együtt. 

A kooperáció azért is javasolt, mivel az eredményes innovációhoz nincs meg a kritikus 

tömeg egyik régióban sem. Ha nagyobb egységként kezelünk egy régiót, akkor nagyobb erőt 

tud felmutatni. A regionális innovációs stratégiákban is mindenképpen lehetne közös 

pontokat találni, hogy a két régió kapcsolata a közös gondolkodásba is beágyazódjon. Annak 

ellenére, hogy előnyösebb lenne, ha a két régiót együtt kezelnék, valószínűleg nem lesz 

közös stratégiájuk, hiszen minden régió saját adottságaira dolgozza ki a RIS-t, de a stratégia 

alkotóinak módszertanilag lehet és kell is egyeztetniük. 

Nem szabad elfeledni azt sem, hogy az eredményes fejlesztéspolitikához források is 

szükségesek, de azok nem állnak rendelkezésre. Például a ROP kiírások minden régióban 

azonosak, ez nem jó, hiszen a regionális sajátosságok figyelembevétele nélkül történik a 

pályáztatás. E téren meglehetősen nagy problémával állnak szemben a vidéki területek. 

Ráadásul a régiók közös gondolkodása alulról jövő kezdeményezésként nehezen képzelhető el, 

mert a pénz mozgat mindent. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy a két régió tőkevonzás 

és munkahelyteremtés területén versenytárs is. A regionális rendszer akadálya is lehet az 

együttműködéseknek, mert mindenki a saját régióját preferálja, a regionális szétválasztás 

szellemi gátat képez. A források országos elosztásúak, a régiók pedig rivalizálnak a pénz 

megszerzésében. Az együttműködéseket tovább nehezíti, hogy a fejlesztések nagyrészt 

politikai indíttatásúak, bizonyos területek más-más megítélés alá esnek. A szóban forgó régiók 

közötti együttműködések lehetséges területeit a 25. táblázat foglalja össze. 

 
25. táblázat: A két régió közötti együttműködések lehetséges közös területei 

autóipar és annak beszállítói hálózata 
elektronika, mechatronika 

energetika 
felsőoktatás 

közlekedési infrastruktúra 
logisztika 

klaszterfejlesztés 
környezetvédelem 

turizmus 
kultúra 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
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4.2.4.2. Közös regionális innovációs rendszer Észak-Dunántúlon? 

Az interjúalanyok válaszai alapján egyértelműen kiderül, hogy jelenleg mindkét tervezési-

statisztikai régiónak saját regionális innovációs rendszere van. Mivel a kapcsolatok nagy 

része a megyehatárokon megáll, ezért nem létezik közös innovációs rendszer. E megállapítás 

ellenére azonban nem lehet ennyire kategorikusan kijelenteni, hogy két külön rendszer 

működne, hiszen bizonyos kapcsolatok átnyúlnak a régiókon. Ennél fogva akár lehetne egy 

közös innovációs rendszer is, de vannak különbségek a régiók között. Például a RIÜ-k között 

szoros kapcsolat figyelhető meg9, mindazonáltal az ügynökségek más filozófiát követnek, 

régiónként más-más prioritások vannak. 

Az egyes régiókra vonatkozó egyedi prioritások ellenére számos területen a célok fedik 

egymást. Bár Észak-Dunántúlon két külön rendszer működik, ki kellene használni a kapcsolódási 

pontokat, hiszen a két rendszer között találhatók átfedések és közös területek is. Fizikailag tehát 

nem különül el a két régió, a RIR szempontjából pedig a természetes kapcsolatok a fontosak. 

Mivel egyes rendszerelemek folyamatos kapcsolatban vannak egymással, okos 

együttműködéssel a két régió erősíteni tudná egymást. A jövőben ezért – politikamentesen – 

elképzelhető egy közös rendszer is. Azért is lehetne realitása egy észak-dunántúli innovációs 

rendszernek, mert a szóban forgó rendszerek számos országban fizikailag jóval nagyobb területet 

fognak át, és az ott meglévő innovációs kapcsolatok sok ágazatban kötődnek egymáshoz. 

 

4.3. A regionális innovációs rendszerek jövőképe 

 
A regionális innovációs rendszerek vizsgálata során elengedhetetlen azok jövőképének 

felvázolása. Ezért e fejezetben az optimális rendszer eléréséhez szükséges legfontosabb 

lépések meghatározására és az ideális rendszer eszményképének feltárására kerül sor. Célom 

ezáltal a jelenlegi rendszerek hiányosságaira építve megtalálni azokat a kulcsterületeket, ahol 

az észak-dunántúli RIR-eket fejleszteni lehet. Ezáltal a rendszert kézben tartó aktorok 

felismerhetik a lehetőségeket és megtalálhatják a lehetséges beavatkozási pontokat. 

 

                                                 
9 A korábban informális kapcsolatok formális együttműködésekké alakítását hivatott biztosítani a RIÜ-k által 
létrehozott „RIÜNET”. A kezdeményezés célja egyrészt stratégiai kooperáció kialakítása az NKTH-val, 
másrészt egy olyan országos szintű egyeztető fórum létrehozása, mely a szakmapolitikai érdekképviselet 
erősítését teszi lehetővé. A kompetenciák egymás közötti felosztásával pedig a működés hatékonysága 
nagymértékben növelhető (Grosz et al. 2008). 
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4.3.1. Az optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez szükséges 

lépések 

 
Az optimális regionális innovációs rendszer kialakításához szükséges – következőkben 

felállított – lépéssorozat a mélyinterjúk tapasztalatai alapján született saját javaslatok, amiket 

a 26. táblázat foglal össze. Első lépésben a rendszer szereplőinek definiálására és a közöttük 

meglévő kapcsolódási pontok feltárására van szükség. Az így meghatározott szereplőket a 

hosszú távú eredményes együttműködés érdekében össze kell hozni egymással. Mindezeket 

azonban Észak-Dunántúl két régiójában nem a kezdetektől kell kialakítani, mivel jelenleg 

már formálódik a rendszer. Az aktorok meghatározásakor kulcsfontosságú az ún. koordinátor 

kijelölése. Koordinátornak minden esetben hálózaton belül a legnagyobb szakmai 

kapacitású, legmélyebb gazdasági kapcsolatrendszerű szervezetet, a legjobb hídszereplőt kell 

a központba állítani. E szervezetnek vagy testületnek az irányító rendszer legalább 10 évre 

előre felépített és lefixált koordinálójának kell lennie. Ezért ezt a feladatot csak egy kellő 

súlyú szervezet tudja betölteni, aki határozott elképzeléseivel egyfajta moderátorként 

funkcionál, illetve akit elfogad és követni hajlandó a többi szereplő. Az intézményi oldal 

meghatározásán kívül alapvető feladat azon együttműködésre képes vállalatok felkutatása is, 

akik az innovációs rendszerben pozitív eredményeket hozó jövőt látnak. E jelenség 

felismeréséhez azonban számos vállalat számára meg kell mutatni az odavezető utat. 

Második lépésben a legfontosabb teendő az egyes rendszereken belüli szerepek és 

feladatok meghatározása (ki-mit csinál, ki-mivel foglalkozik). Erre elsősorban az átfedések 

kiküszöbölése miatt lenne szükség, hiszen a jelenlegi állapot közel sem nevezhető ideálisnak. 

Például egy innovációs térkép elkészítésével nem egy szereplő foglalkozik, hanem egyszerre 

többen kérdezik meg ugyanazokat a vállalatokat, ami egyáltalán nem hatékony megoldás. 

Továbbá alapvető fontosságú, hogy mindenki a saját területén a saját dolgait tudja tervezni és 

rendezni, egy feladatért egy szervezettípus legyen a felelős. Az innovációval kapcsolatosan 

tehát egyértelmű munkamegosztásra van szükség. 

 
26. táblázat: Az optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez szükséges lépések 

Sorszám Lépések 
1. A szereplők definiálása és a közöttük lévő kapcsolódási pontok feltárása 
2. A RIR-ben végzett feladatok meghatározása, átfedések kiküszöbölése 
3. A RIS megújítása, folyamatos aktualizálása 
4. A prioritások forrással való alátámasztása 
5. A RIR propagálása 
6. Visszacsatolás 

Forrás: Mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 
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Az innováció a gazdaság egy speciális ága, a jelent és a jövőt is egyszerre magában 

hordozza, ezért másfajta gondolkodásmódot igényel. A RIR szempontjából a regionális 

innovációs stratégia megújítása és folyamatos aktualizálása elengedhetetlen feltétel. Egyes 

javaslatok szerint a hosszú- és középtávú stratégiákat is részletes operatív tervekre kell 

lebontani. Megvalósításába minél több szereplőt ajánlott bevonni, a stratégiákat pedig a 

magyar ember mentalitására kell tervezni. Abban valós potenciális jövőképet kell vázolni, 

mely a saját hiteles és nemzetközi tendenciákhoz illeszkedik. Komolyabb eredmények 

eléréséhez hosszú távú (minimum 10 éves) konszenzusos ütemtervre, tevékenység sorozatra 

van szükség. Definiálni kell a „Mit akarunk?”, „Hogyan akarunk?”, és „Mi fog történni?” 

kérdéseket. Létfontosságú, hogy a régiónak legyen egy olyan jövőképe, ami mentén az 

innováció-ösztönzés zajlik. Alapjában véve a RIS felfogható egyfajta motiváló eszköznek, 

összetartó erőnek is. Ha van egy közös stratégia, lehet mihez igazodni. 

Az ügyeket azonban nem elég hadrendbe állítani, a prioritásokhoz forrásokat kell 

rendelni. Elsőrendű cél, hogy a pályázatkiírások a regionális innovációs rendszert megfelelő 

irányba tereljék. Az innovációs tevékenységet segítő intézményeket jelentős forrással 

szükséges ellátni. Az RFÜ-ket szakmailag meg kell erősíteni, melyek működése csak akkor 

eredményes, ha politikamentes tervezeteket képesek megalkotni. Az RFÜ-k mellett a RIÜ-k 

megerősítése is sarkalatos, hiszen fel kell nőniük a feladataikhoz. Ezen túlmenően egyes 

javaslatok szerint az RFT-knek külön foglalkozniuk kell az innovációval, a RIÜ-k pedig a 

Tanácsban legalább meghívottként legyenek jelen. A regionális innovációs rendszert 

összetartó RIÜ projektek 2010 végén zárulnak. Kérdés, hogy mi lesz akkor az innovációs 

rendszerrel, hiszen e koordinációs szervezetek tevékenységét nem lehet piaci alapon 

működtetni. De ha a RIÜ-k továbbra is pályázati pénzből fognak élni, akkor konkurenciát 

jelentenek a többi intézménynek. A RIR hosszú távú eredményes működéséhez biztos, 

fenntartható intézményrendszer szükséges. 

Az innovációs rendszer szempontjából nem elég a régióban kiváló innovációs 

eredményeket elérni, hanem azokat meg is kell jeleníteni, láthatóvá kell tenni az abban érdekelt 

szereplők számára, hiszen az a folyamat elejét, a generálást segítené. Egy innovációs kampány 

hadjáratot kell indítani, ami tudatosítja az emberekben annak fontosságát. Kiváló példák 

lehetnek erre az innovációs intézmények által szervezett propagáló rendezvények, innovációs 

díj átadások, innovációs eredményeket megjelenítő kiadványok. Ezekből az eszközökből 

kellene több, folyamatosan terjeszteni kell az aktualitásokat, hogy az innováció jelensége 

megszokottá váljon, beépüljön az emberek mindennapjaiba. 
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Végül nem szabad megfeledkezni az elért eredmények méréséről, a visszacsatolásról sem. 

Olyan konkrét eredményorientált teljesítménymérő rendszerre van szükség, ami 

folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi, hogy honnan indultak az egyes folyamatok, hol 

tartanak most, és eddig mely szereplő mit teljesített. Ahhoz, hogy az innovációs folyamatok 

megvalósítása a lehető leghatékonyabban történjen, a közvetítő szervezeteknek ISO vagy 

audit rendszerű minősítésének bevezetése szintén elengedhetetlen lenne. Az interjúalanyok 

arra is felhívták a figyelmet, hogy pályázatok esetén a visszacsatolásnak mindig ugyanazon 

szervezetnél kellene lennie, mint amelyik kiírta azokat. 

 

4.3.2. Az ideális rendszer 

 
Az észak-dunántúli régiókban ideális rendszerről csak a következőkben ismertetett – a 

mélyinterjúk során felszínre került – feltételek együttes teljesülése esetén beszélhetünk. 

Az interjúalanyok válaszai alapján elmondható, hogy jelenleg egy erőltetett innovációs 

rendszer működik a két régióban. Az innovációs szereplők csak pályázati pénzekből élnek, a 

cégek halvány szerepet vállalnak a rendszerben, holott nekik kellene kulcsszerepet 

betölteniük. Ideális esetben a K+F pénzek 70-80%-a nem az államtól, hanem a cégektől 

származna. A pályázati rendszer meglehetősen túlbürokratizált. Kevesebb lépés kellene az 

NKTH-tól, aki az innovációt országos szinten koordinálja, irányítja, befolyásolja. Az NKTH 

elnökök sokszor váltják egymást, ez meglehetősen visszaveti a hosszú távú egyirányú 

fejlődést. Ebből a szempontból alapvető lényege van minden téren a kiszámíthatóságnak. 

Nagyon fontos, hogy az innovációs tevékenységhez kapcsolódó mindennemű folyamatok 

hosszú távon is felmérhetők, beláthatók legyenek. 

Az ideális állapothoz szükséges lépéseket csak központilag lehet kezelni, mert különben 

nagyon szétszabdalt lenne a rendszer. Központosított elképzelés nélkül csak improvizáció 

van. Regionális szinten felülről kell szerveződnie a RIR-nek, mert ennek hiányában a 

konkurenciaharcokkal egymás eredményeit hiúsítják meg az aktorok. Komolyabb 

eredmények eléréshez nagyfokú önállóságra lenne szükség. Ebben az esetben országosan 

koordináltan, de regionális szinten önállóan épülhetne fel a rendszer. Ideális állapotban 

minden innovációval kapcsolatba hozható szervezet politikamentes, azaz a politika teljesen 

háttérbe szorul. A gazdasági érdekeket csak abban az esetben tudja kiszolgálni a rendszer, ha 

politikai szinten is egyetértés van. 
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Az innovációs költségelosztás jelenleg a régióban nem megfelelő. Optimális esetben 

mindenki számára azonos szinten biztosítottak a támogatások. A források az arra szükséges 

helyen állnak rendelkezésre. Az országos költségvetés a regionális igényekhez igazodik, a 

pályázati rendszert – konzorciumi lehetőségekkel – regionális szinten alakítják ki. A 

pályázatok terén közös gondolkodás, szervezeti együttműködés figyelhető meg. Ideális 

esetben a pályázatok egy láncolatként épülnek egymásra, azokat hosszú távon igénybe lehet 

venni. A hozzá kapcsolódó pénzügyi költségvetés kormánytól teljesen független. A K+F 

tevékenység serkentésére pedig nemcsak pénzügyi források, hanem különféle egyéb 

ösztönzők (pl. adókedvezmények stb.) is rendelkezésre állnak. 

Az innovációs szereplők hangsúlyozták, hogy a hazai vállalati szektor nagyon gyenge, 

annak gazdasági megerősítésére van szükség, hiszen a jól működő regionális innovációs 

rendszer feltétele tőkeerős hazai vállalatok megléte. Ideális esetben a régióban működő kis- 

és középvállalatok mindennemű segítséget megkapnak, hogy képesek legyenek eredményes 

K+F teljesítményre. Továbbá az innovációs tevékenység során keletkezett outputok (pl. 

termékek, szolgáltatások) megfelelő színvonalú menedzselése is megoldott. Ezen kívül 

minden olyan szervezet támogatása (nem csak anyagilag) biztosított, akik a K+F pénzek 

felhasználói, akik innovációt valósítnak meg, vagy azok megvalósítását segítik. 

Az egyes rendszerekben prioritásként megjelölt ágazati fejlesztések mindig más és más 

szakértőt igényelnek. Optimális esetben a regionális innovációs rendszerben rendelkezésre 

áll egy ún. szakágazati, szakértői adatbázis. Ekkor az innovációs szereplő nem csak a saját 

kapcsolatrendszeréből választhat együttműködő partnert, hanem létezik egy olyan adatbázis, 

ahol rákereshet a számára legjobb aktorra, hiszen mindig a legjobb szakértő megtalálása a 

cél. Először a régiónak tehát szakmailag kell versenyképesnek lennie, majd jó esetben ebből 

lesz piaci versenyképesség. 

Nemzetközi példák igazolják, hogy a hatékonyság növekedésének feltétele az erőforrás 

koncentráció, a kritikus tömeg megléte. A RIR eredményes működéséhez ezért 

régióközpontok kialakítására van szükség. Számos intézményi szereplő úgy látja, hogy a 

pólusvárosok kialakítása jó gondolat volt, de a politika ténylegesen nem merte meglépni – a 

koncepció kimenetele jelenleg is bizonytalan fázisban van. Más vélemények szerint azonban 

a társadalmi érzékenységet sokszor előtérbe kell helyezni a gazdasághoz képest. Ez azt 

jelenti, hogy nem csak a fejlett régióknak és azok központjainak kell részesedniük a 

támogatásokból, hanem azokkal egyformán a fejletlen régióknak is. Jelenleg az utóbbi 

fejlesztéspolitika valósul meg. A források teljes mértékben szétterítésre kerülnek, aminek a 
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legnagyobb hátránya, hogy mindenre nem jut erőforrás. Optimális esetben egy RIR-ben a 

források koordinációja és koncentrációja is megvalósul. 

A RIR-rel szemben szkeptikus válaszadók szerint nehéz mesterségesen egy ilyen 

hálózatot létrehozni, ők a sikert a klaszterszerű szerveződésekben látják. A magyar 

kultúrából azonban – mind a vállalatok mind az intézmények részéről – hiányzik az ehhez 

szükséges kooperációs készség. Most minden rendszerelem önállóan, elszigetelten él. Az 

eredményes RIR-ek létrejöttéhez mindez elengedhetetlen feltétel, ezért egy pozitív irányba 

való elmozdulásra, összehangolt munkára lenne szükség. Létfontosságú a magasabb szintű 

kooperáció a gazdasági élet minden szereplője között. Az együttműködési hajlandóságot a 

jogi környezet testre szabásával, pénzügyi és gazdasági szabályzókkal lehet erősíteni. A 

kooperációk azonban nem szűkíthetők le regionális és országos szintre. Nemzetközi 

hálózatosodás, külföldi kapcsolatok nélkül nem képzelhető el hosszú távon a rendszer. 

Egy ideális regionális innovációs rendszerben nem állnak egymással szemben érdekek. 

Minden egyes szereplő érzi azt, hogy szükség van a rendszerre. Olyan környezet jön létre, ami 

által bizalom alakulhat ki a partnerek között, és nem kerül senki akaratán kívül bizalombontásba. 

Ebben az optimális esetben a gazdasági folyamatok gyorsabbá és rugalmasabbá válnak, mellyel 

párhuzamosan javulnak az innováció megvalósításának körülményei is. 

Az oktatási igények magas szinten való kielégítése döntő jelentőségű egy regionális 

innovációs rendszer működése szempontjából. A régióban csak az oktatási rendszer 

rendbetétele eredményezne innovációhoz szükséges új ötleteket. Ideális esetben az 

egyetemeken nagyfokú követelményeknek is megfelelő könyvtárak és tudásközpontok 

működnek. A felsőoktatási intézményekben keletkező tudást a rendszer képes forrásokkal 

alátámasztani. Az egyetemek működése átlátható, társintézményeikkel szoros kapcsolatot 

ápolnak. A mennyiségi oktatás helyett minőségi oktatási rendszer van életben. Az oktatók 

anyagilag megbecsültek. Feladataik és munkaidejük úgy van alakítva, hogy kutatásra is 

jusson energiájuk. Az oktatók fő munkaidejükben oktatnak, a kutatók pedig kutatnak, 

díjazásban pedig a ténylegesen elvégzett munka alapján részesülnek. 

Végül meg kell említeni, hogy az innovációs rendszerek esetében lényegi kérdés az 

öntudatosság, aminek a birtokában a rendszer önállóan tud reagálni az impulzusokra és 

képes az önkorrekcióra. 

Az innovációs intézmények körében végzett kutatás alapján, a fentiek analógiájára 

összességében megállapítható, hogy egy jól működő innovációs rendszerhez teljes körű 

társadalmi-gazdasági támogatás szükséges. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Doktori értekezésem elkészítésében mindenekelőtt az alábbi cél vezérelt: úgy éreztem, a 

hazai szakirodalom közel sem nyújt teljes körű áttekintést az innovációs rendszerek, azon 

belül is a regionális innovációs rendszerek kilétéről. Célom elsősorban a regionális 

innovációs rendszerek megismerése volt annak érdekében, hogy egy egységes elmélet hazai 

struktúrára való alkalmazása segítse a regionális szintű innovációs folyamatok feltárását; az 

így készülő kutatások pedig közvetett módon képesek legyenek Észak-Dunántúl innovációs 

teljesítményének erősítésére, a gazdasági növekedés elősegítésére. 

A dolgozat elméleti fejezeteiben részletes értékelést nyújtottam magukról az innovációs 

rendszerekről. Nemcsak kialakulásuk elméleti hátterével foglalkoztam, hanem definiáltam és 

csoportosítottam is azokat. A rendszerek határainak számbavétele mellett más rendszerekkel 

való kapcsolatukat is bemutattam. Mindezen felül kiemeltem a szóban forgó rendszerek 

fejlesztési lehetőségeit, és felhívtam a figyelmet az elmélet hiányosságaira, esetleges hibáira. 

A regionális innovációs rendszer intézményeinek definiálása mellett különös hangsúlyt 

fektettem azok innovációs rendszerekben betöltendő szerepére és kapcsolataira. 

Az empirikus kutatásaim első részében a regionális innováció helyzetét vizsgáltam 

hazánkban. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen kapcsolat van az innováció és a 

hazai regionalizáció között. Ezután felállítottam a közép- és délkelet-európai országok 

innovációs rendszereinek modelljét. Statisztikai adatok elemzésével európai uniós 

összehasonlításban értékeltem a nemzeti szint innovációs teljesítményét, majd a hazai régiók 

innovációs potenciáljának analíziséhez KSH adatokat hívtam segítségül. A gondolatmenetet 

tovább folytatva nemzeti és regionális szintű dokumentumokban kerestem arra a választ, hogy 

az innováció miképpen jelenik meg regionális szinten. Ez irányba folytatott kutatásaim a 

technológia- és innováció-politika decentralizációjának fő elemeinek ismertetésével zárultak. 

A mélyinterjúk során nyert információk Észak-Dunántúl regionális innovációs 

rendszereinek mélyreható megismerésére irányultak, melynek keretében sor került az 

innovációs rendszerek értelmezésének, kialakulási feltételeinek, valamint az innovációs 

intézmények hozzáadott értékének és elvárásainak feltárására. Az innovációs rendszer 

működésének szempontjából releváns módon meghatároztam azok kulcsintézményét, illetve 

értékeltem azok elemeinek szerepét. A szóban forgó rendszerek működésének vizsgálatához 

– a mélyinterjúkon túl – a NETINNOV vállalati felmérés eredményei biztosítottak megfelelő 

alapot. A vizsgálat keretében a regionális innovációs rendszerekre irányuló 
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kezdeményezésekkel, az innováció finanszírozásával, az oktatással és képzéssel, az 

innovációs és vállalkozás készséggel, a regionális önkormányzás kérdéskörével, valamint a 

vállalatok innovációs tevékenységét akadályozó tényezőkkel is foglalkoztam. 

Észak-Dunántúl innovációs szereplőinek kapcsolatrendszerét közelebbről szemügyre 

véve, a tervezési-statisztikai régiókon belüli kapcsolatokat, valamint a régiók közötti 

kapcsolatokat vettem górcső alá. Ezen kívül megvizsgáltam a tervezési-statisztikai régiók 

intézményesítésének Észak-Dunántúl innovációs kapcsolataira mért hatását, majd az észak-

dunántúli régiók közös fejlesztéspolitikai kérdéseit boncolgattam. Végül egy észak-dunántúli 

közös regionális innovációs rendszer lehetőségét vetettem fel. 

A dolgozat zárásaképpen a két régió esetében feltérképeztem az optimális regionális 

innovációs rendszerek eléréséhez szükséges lépéseket, továbbá felvázoltam az ideális 

rendszer eszményképét. 

 

5.1. A hipotézisek igazolása 

 
H1: A regionális innovációs rendszereknek létezik olyan egységes elmélete, ami minden 

térség innovációs folyamatának vizsgálatára jól alkalmazható. 

 

A doktori értekezés szakirodalmi feldolgozása során számos olyan hiányossággal találkoztam, 

melyek a regionális innovációs rendszerek egységes értelmezését igencsak akadályozzák. A 

regionális innovációs rendszerek azonosítását rendkívül megnehezítik a nem egyértelmű fogalmi 

meghatározások. Ahogy azt a dolgozat elméleti részében láthattuk úgy az innováció, mint a régió 

fogalmának eltérő használata az egységes regionális innovációs rendszer elmélet kialakulásának 

alapvető gátló tényezője. Nincs egyetértés a rendszer aktorainak kilétében sem, azon túlmenően a 

szakirodalom nem vizsgálja, hogy egy szervezet milyen kritériumokat teljesítve válhat a rendszer 

részévé. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a regionális innovációs rendszerek hatékonyságának 

pontos mérése sem megoldott. Tudjuk azt is, hogy az egyes régiók még az Európai Unión belül 

is heterogének, az ipari specializációjuktól függően különböző karakterisztikájúak lehetnek. A 

regionális innovációs rendszer elmélete jobbára kimondottan csak a magas technológiát 

képviselő és/vagy a termelő ágazatokat veszi figyelembe, és csak a tudástermelő illetve 

tudáshasznosító cégeket vizsgálja. A szakirodalom kifejezetten a fővárosi vagy a sikeres régiókra 

fókuszál, ennél fogva az elméletet nem, vagy csak korlátozottan lehet alkalmazni a kevésbé 

fejlett területeken. A regionális innovációs rendszerek közötti különbségek mindenekelőtt az 
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egyes területek, illetve ágazatok szervezeti és intézményi felépítéséből eredeztethetőek. Azok 

komplexitása révén a regionális innovációs rendszerek tehát teljes mértékben különbözhetnek 

egymástól, éppen ezért számos módon lehet értelmezni őket. 

Az innovációs rendszerek sokfajta értelmezése ellenére sikerült egy olyan keretrendszer 

felállítása, ami az innovációs rendszerek általános keretfeltételeit foglalja magába.  E 

keretrendszer azonban csak akkor válik regionálissá, ha a feltételek egy adott régión belül 

teljesülnek. Fontos megjegyezni, hogy mivel a keretrendszer csak az egyszerre több 

irodalomban fellelhető közös elemeket tartalmazza, egy regionális innovációs rendszer 

kialakulásának ugyan alapja, de nem elégséges feltétele. 

A fentiek értelmében a hipotézist egyértelműen elutasítom, miszerint a regionális 

innovációs rendszereknek nem létezik olyan egységes elmélete, ami minden térség 

innovációs folyamatának vizsgálatára jól alkalmazható lenne. 

 

 

H2: A magyar innovációs rendszer magán viseli a közép- és délkelet-európai országok 

innovációs rendszereinek közös jegyeit. 

 

Annak érdekében, hogy a magyar innovációs rendszer jelenlegi helyzetét minél jobban 

megértsük, hazánkhoz hasonló történelmi múltú, társadalmi-gazdasági berendezkedésű országok 

irányába tettem nemzetközi kitekintést. A vizsgálat keretében közép- és délkelet-európai államok 

nemzeti- és regionális innovációs rendszereinek legjellegzetesebb ismérvei kerültek bemutatásra. 

A kutatás során kilenc ország innovációs politikájának legfőbb kihívásait hasonlítottam össze 

egymással, majd ugyanezen államok régióinak innovációban betöltött szerepét vettem górcső 

alá. Ezek alapján sikerült felvázolnom a közép- és délkelet-európai országok innovációs 

rendszereinek mechanizmusait leíró modelljét (17. ábra). Az alábbiak alapján egyértelműen 

állítható, hogy a hazai innovációs rendszer tökéletesen e modellbe ágyazódik: 

Irányítás: 

- Az országban túl sok innovációt támogató intézmény működik, sem a gazdasági 

szervezetek, sem az innovációs intézmények nem látják át a kompetenciákat. 

- A kiszámíthatatlan, bizonytalan gazdasági környezet és a gyorsan változó jogi környezet 

az innovációs tevékenységek jelentős akadályozó tényezője. 

Ezek a körülmények az innovációs folyamatok gyenge koordinációjára utalnak. 

Finanszírozás: 

- A K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya az EU27 átlaghoz képest meglehetősen alacsony. 
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- A ténylegesen regionális döntési kompetenciával felhasznált források száma kevés, a 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap létrehozása ellenére a decentralizáció a vártnál 

jóval kisebb mértékben valósult meg. Ennél fogva az országos szintű K+F forráselosztás 

nem hatékony. 

- Bár elindult az ún. Új Magyarország Kockázati Tőke Program, a kockázati tőkéhez való 

hozzájutás feltételei nem megfelelően biztosítottak. 

- Észak-Dunántúlon az innováció finanszírozása tekinthető az innovációs rendszerek 

leggyengébb láncszemének. 

Kooperáció: 

- Észak-Dunántúlon kevés vállalat tart fent innovációs intézményekkel kapcsolatot. Az 

intézményi partnerek fontossága pedig csupán közepesnek mondható. 

- Észak-Dunántúlon az intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatok csak egy része 

tekinthető kölcsönösnek. Az intézmények közötti kapcsolati rendszer pedig még 

gyerekcipőben jár. 

Humán erőforrás: 

- Bár az országos szintű KSH adatok a kutatók és fejlesztők létszámának dinamikus 

növekedéséről számolnak be, Észak-Dunántúlon a felsőoktatási és szakképzési rendszer 

minősége csupán közepesnek mondható. 

- Az innovációs és vállalakozás készség, tudásorientáltság az Észak-Dunántúlon élő 

emberek nagy részéből hiányzik. 

Régiók: 

- A K+F kapacitások fővárosi koncentrációjának köszönhetően regionális 

egyenlőtlenségek figyelhetők meg az országban. 

- A hazai tervezési-statisztikai régiók kialakításánál a valós társadalmi-gazdasági 

kapcsolatokat nem vették figyelembe, ez kedvezőtlenül érinti az innovációs szereplők 

együttműködésének kialakulását. 

Kompetenciák: 

- A későn kezdődő decentralizációs folyamatok miatt a régiók nem vagy csak felszínesen 

tudtak bekapcsolódni az országos szintű politikák irányításába. 

- A regionális szint sem az oktatás sem a tudomány, technológia- és innováció-politika 

terén nem rendelkezik döntéshozói kompetenciákkal. 
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Infrastruktúra: 

- A regionális innovációs infrastruktúra kiépültsége nem megfelelő. Bár számos innovációt 

támogató intézmény működik az országban, nemcsak a koordinációjuk hiányzik, hanem 

azok között feladat- és funkciómegosztás sincsen. 

  
A fenti feltételek értelmében a hipotézist egyértelműen elfogadom, miszerint a magyar 

innovációs rendszer magán viseli a közép- és délkelet-európai országok innovációs 

rendszereinek közös jegyeit. 

 

 

H3: A regionális innovációs rendszerek fejlődésének kritériumai Észak-Dunántúlon nem 

teljesülnek. 

 

A hipotézist a következők alapján bizonyítottnak tekintem. Az innovációs rendszerek 

létrejöttéhez és fejlődéséhez szükséges legfontosabb kulcstevékenységek (Chaminade-

Edquist 2006, 150-156; Edquist-Hommen 2008, 10) Észak-Dunántúlon való megléte a 

disszertáció empirikus részében tesztelésre került, a következő eredménnyel: 

- Mivel a térségben nagyon kevés új, technológiaorientált vállalkozás működik, valamint a 

meglévő vállalati és az állami K+F intézetek sem képesek átütő eredményeket elérni, ennél 

fogva az új tudás létrehozásának feltételei nem biztosítottak. És mivel nem keletkezik 

megfelelő mennyiségű új tudás, ez új termékekben, termékpiacokban sem testesül meg. 

- A mindenkori kormányzat nemhogy nem teremti meg az innovatív, új cégek 

alapításához és a KKV-k növekedéséhez szükséges vállalkozóbarát környezetet, 

rendkívül magas adókkal sújtja azokat, a bizonytalan gazdasági környezetnek és a 

bürokratikus rendszernek köszönhetően pedig még gátolja is fejlődésüket. 

- A munkaerő innovációra, K+F tevékenységre oktatással és képzéssel történő 

felkészítése, más szóval a kompetenciaépítés nem megfelelő. Észak-Dunántúlon csak 

egy kis réteg rendelkezik az innovációhoz szükséges képességgel és képzettséggel. 

Érdemi eredmények eléréséhez e területen komoly szemléletváltásra van szükség. 

- A vizsgált térség atmoszférájának innovativitása gyenge. A lakosság csak egy kis 

szeletét jellemzi innovációs és vállalkozáskészség, tudásorientáltság, ami az innovációs 

rendszer egyik alapkövetelménye lenne. 

- Az interaktív tanulás, hálózatosodás tekintetében elindult egy pozitív irányba történő 

változás. Bár egyre több intézmény ismeri fel, hogy a fejlődés kulcsa az 
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együttműködésekben keresendő, az innovációs kapcsolatok gyakran csak a 

tapasztalatcserében merülnek ki, nem realizálódnak közös akciókban. Az esetek 

többségében a visszacsatolás is hiányzik, ami meglehetősen nehezíti az innováció 

ösztönzés helyes útjának megtalálását. Szintén elmondható, hogy kevés vállalat tart fent 

innovációs intézménnyel kapcsolatot. 

- Induló vállalkozások támogatását segítő inkubációs szolgáltatások ugyan léteznek 

Észak-Dunántúlon, de a jól működő intézmények száma nagyon csekély. Legtöbbjük 

nem tölti be a küldetésének megfelelő szerepét, tevékenységük más jelleget ölt, mint 

amit a nevük sugároz. Éppen ezért ezen intézmények által nyújtott innovációhoz 

kapcsolódó szolgáltatások mennyisége és minősége sem kielégítő. 

- Az innováció finanszírozásában jelenleg európai uniós és állami források dominálnak, 

mellyel szemben a magánszféra által finanszírozott innovációk mennyisége 

meglehetősen kevés. Az értekezés során fény derült arra is, hogy a pénzügyi 

intézmények nem részei az innovációs rendszernek, nem támogatják az innovációt. 

Kockázati tőke társaságok ugyan működnek Észak-Dunántúlon, ezek azonban állami 

kézben vannak, csekély forrásaik miatt pedig szerepük marginális. 

- Az innováció megvalósítása szempontjából releváns a rendszerben elérhető 

üzletfejlesztési szolgáltatás. E szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadás hatékonysága 

Észak-Dunántúlon szervezeti formánként eltérő. A szolgáltatások között sok az átfedés, 

kevés a specializáció, sokszor azok minőségével is probléma van. A tanácsadók kis 

létszáma nem képes lefedni a regionális keresletet. 

 

Egy, a régiók hatásköreire és kompetenciáira épülő kritériumrendszerben, ami a regionális 

innovációs rendszerek működési tényezőit vizsgálja (Cooke et al. 1997, 483), az empirikus 

kutatásom alapján Észak-Dunántúlon a kedvezőtlen feltételek vannak túlsúlyban: 

- Mivel a régiók nem működnek és nincsen saját regionális önkormányzatuk sem, a 

regionális szintnek sem adókivetési joga sem pénzügyi autonómiája nincsen. 

- Az innováció finanszírozására a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon kívül nincs 

más lehetőség regionális pénzügyi források bevonására. 

- A regionális pénzügyi közvetítők száma minimális, melyek jellemzően állami irányítás 

alatt állnak. 

- Az innovációs intézmények és a regionális innovációs stratégiák megléte ellenére az 

innováció társadalmasítása a mai napig nem megoldott. 

- Az innovációs intézmények államilag finanszírozottak, nincs regionális kontroll felettük. 
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- Bár az innovációs intézmények száma a legtöbb esetben megfelelő, küldetésüknek 

megfelelő szerepüket sokszor nem képesek betölteni. 

- Az innovációs intézmények nem egyenletesen oszlanak el a régióban, jellemzően a 

legnagyobb városokban koncentrálódnak. 

- Észak-Dunántúlon állami oktatási és képzési rendszer működik. 

- A felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti kapcsolat gyenge. 

- Regionális kormányzat hiányában a régióknak nincs saját ipar- és technológiapolitikájuk. 

A regionális tudomány és technológiai programok is hiányoznak. 

 

 

H4: Az ezredforduló óta a decentralizáció irányába tett lépéseknek köszönhetően az észak-

dunántúli regionális innovációs rendszerek már nem a központilag irányított, regionalizált 

nemzeti innovációs rendszerek kategóriájába sorolhatók. 

 

A központi kormányzat 2004-ben ugyan megindította a technológia- és innováció-politika 

decentralizációját, a kívánt hatás elérése teljes mértékben nem sikerült. A folyamatnak 

három fő elemét a következők jelentették: 

1. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megteremtése: annak ellenére, hogy a régiók 

az Alapból 2004 és 2009 között évről-évre egyre növekvő mértékben részesedtek, a 

központi régiónak – így a fővárosnak – 60%-kal több forrás jutott, mint a többi régiónak 

összesen. A decentralizációs törekvéseket az a tény is visszaveti, hogy a törvényben 

előírt 25%-os regionális innovációs forráselosztás az Alap fennállásának hat éve alatt 

egyszer sem teljesült. Újabb negatívumként könyvelhető el, hogy 2010-ben régiós 

pályázati program a dolgozat beadásáig nem került meghirdetésre. Fontos elemként kell 

számba venni azt is, hogy a regionális innovációs támogatásoknak hosszabb távú 

koncepciója a mai napig nem létezik. 

2. Regionális innovációs ügynökségek létrehozása: az észak-dunántúli regionális innovációs 

rendszerek kulcsintézményének vizsgálata a regionális innovációs ügynökségeket ruházta 

fel e titulus betöltésére. Az eredmény azonban koránt sem volt egyértelmű, az innovációs 

intézmények meglehetősen bizonytalanok a kulcsintézményt illetően. Mindez arra enged 

következtetni, hogy az innováció összefogására predesztinált regionális innovációs 

ügynökségek tevékenysége még nem forrta ki magát, nem képesek e szerep betöltésére. A 

működésükkel és a forráselosztással kapcsolatban folyamatosan nagy anomáliák vannak. 

Bár a működésüket finanszírozó három éves pályázati forrás 2010-ben elapad, a két észak-
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dunántúli regionális innovációs ügynökség már bizonyos mértékig függetlennek tartja 

magát a rendszertől, és meglátásuk szerint 2010 után minden bizonnyal képesek lesznek 

biztosítani önfenntartásukat. Ezzel azonban a non-profit alapon nyújtott szolgáltatásaik egy 

része kiesik majd portfólióikból, ami azt jelenti, hogy az innovációs rendszerek támogató 

szolgáltatásainak bizonyos hányada is el fog veszni. 

3. A Baross Gábor Program és az Innocsekk program beindítása: a regionális innováció 

támogatására hivatott programok működése a folyamatos változások következtében nem 

volt zavartalan. A decentralizáció 2006-os hirtelen megtorpanása részben annak 

köszönhető, hogy a Baross Gábor Programban jelentősen kisebb lett a régiók szerepe. 

2007-ben már forrás sem állt rendelkezésre, ezért a pályázatkiírások is tolódtak. Az 

utolsó pályázatkiírások a Baross Gábor Program esetén 2009. október 19-ével, az 

Innocsekk program esetében pedig 2010. március 12-ével lezárultak. Jelenleg a 

programok folytatásával kapcsolatban a helyzet nagyon bizonytalan. 

 
A fenti elemek analógiájára, a központilag irányított, regionalizált nemzeti innovációs 

rendszerek következő ismérvei teljesülnek Észak-Dunántúlon: 

- A regionális innovációs rendszer kialakulásában és működésében Észak-Dunántúlon a 

felülről jövő, állami kezdeményezések dominálnak. Éppen ezért az intézményi 

infrastruktúra a nemzeti innovációs rendszerbe integrált. 

- Az innovációs intézmények kapcsolatának területi intenzitását vizsgálva a legerősebb 

kontaktusok az adott régió után a fővároshoz köthetők. 

- A rendszer finanszírozása központi forrásokból történik, központilag meghatározott 

célok alapján. Az egyedüli kivételt – korlátozott eredményeivel – a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap jelenti. 

- Bár az innovációs aktorok működési környezete a legtöbb esetben csak a régió határáig 

terjed, jórészt állami források működtetik a rendszert, az innovációs szereplők ezért 

inkább a nemzeti innovációs rendszer részei, mintsem a regionálisé. 

- Az innovációs szereplők közötti kooperáció közös képzéseken, rendezvényeken való 

részvétellel folyamatosan erősödik. 

- Annak ellenére, hogy az innovációs intézmények között működő kapcsolatok 

interaktívnak mondhatók, az intézmények és a vállalatok közötti – amúgy is kevés – 

kapcsolat csak egy része mondható kölcsönösnek. 
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A központilag irányított, regionalizált nemzeti innovációs rendszerek két feltétele azonban 

nem teljesül: 

- A koordináció alacsony szintű: a régióban túl sok innovációt támogató intézmény 

működik, sem a gazdasági szervezetek sem az innovációs intézmények nem látják át a 

kompetenciákat. Regionális szinten hiányzik egy erős, innovációs folyamatok 

koordinációját ellátó szereplő. 

- A specializáció gyenge: úgy gondolhatnánk, hogy a fejlesztési pólus koncepciók 

kidolgozása magas szintű specializációt eredményezett, azonban a pólus programok 

indulásuk után hirtelen megtorpantak, majd klaszterfejlesztésbe mentek át. Hatásuk még 

nem érezhető. 

 
Bár a két feltétel nem teljesül, úgy gondolom, csak megerősítik azt a tényt, hogy a 

decentralizáció irányába tett lépések nem jártak teljes sikerrel. Ennek következtében a helyi 

kezdeményezések nem elég életerősek, a változások nem elég jelentősek ahhoz, hogy Észak-

Dunántúlt a regionális innovációs rendszerek egy másik kategóriájába sodorják. A hipotézist 

elutasítom, mivel az észak-dunántúli regionális innovációs rendszerek jelenleg is a 

központilag irányított, regionalizált nemzeti innovációs rendszerek kategóriájába sorolhatók. 

 

 

H5: Észak-Dunántúlon a regionális innovációs rendszerek szereplői közötti kapcsolatok a 

NUTS 2 szintű régiók határai közé zárulnak. 

 

A hipotézis igazolása során fontos megkülönböztetni az intézmények egymás közötti, 

valamint az intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatokat. A vállalati szféra egymás 

közötti kapcsolatrendszerében a regionális struktúra nem irányadó. A hipotézist a következő 

okok miatt elfogadom: 

- Az innovációs intézmények kapcsolatait vizsgálva bizonyítást nyert, hogy a legfontosabb 

intézményi partner székhelye egyetlen esetben sem esik Észak-Dunántúl másik régiójába. 

- Az intézmények vállalati kapcsolatai igazoltan beszűkülnek az adott régióba. 

- Az innovációs intézmények döntő többsége úgy véli, hogy a régiók intézményesítése és 

az azt követő decentralizációs folyamatok mindenképpen befolyásolták Észak-Dunántúl 

két régiójának szereplői közötti kapcsolatokat, és csak egy szűk körük nyilatkozott úgy, 

hogy a fenti folyamatoknak semmilyen hatása nem érzékelhető. 
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- A régiók intézményesítésének érezhető hatásáról számot adók fele szerint az új régiós 

rendszer egyértelműen torzította és kényszerpályára helyezte az együttműködéseket, ami 

nagymértékben korlátozza a fejlődést. 

- A régiók közötti szakmai, fejlesztési átjárást megnehezíti az új régiós struktúra. 

- Mivel hazánkban csak a források működtetik a rendszert, valamint a régiós pályázatok nagy 

része esetében ki van zárva a konzorcium, az együttműködések régión belül vannak szorítva. 

- Nagyon sok korábbi megyék közötti kapcsolat megszűnt, mellyel párhuzamosan 

regionális kapcsolat sem alakult ki az innovációs rendszer aktorai között. 

- Csak a megyék működnek szervezeti egységként, a kapcsolatok nagy része megyén belül 

marad. 

- Bár az intézmény típusától és működésének lényegétől is függ, ha egy vállalat a 

regionális innovációs intézményrendszert szeretné igénybe venni, akkor az adott régió 

intézményeihez kell igazodnia. 

- Jelenleg mindkét tervezési-statisztikai régiónak saját regionális innovációs rendszere van. 

 

5.2. A dolgozat legfontosabb eredményei, azok gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei 

 
Az értekezés nagyon fontos eredménye az innovációs rendszerek elméleti keretrendszerének 

felvázolása, hitelességét az intézményi szereplők körében végzett kutatás is alátámasztja. A 

keretrendszer egyfajta logikai modellként segítheti a regionális szintű innovációs folyamatok 

feltárását és értékelését, hozzájárulhat a témában végzett empirikus kutatások 

eredményességének növeléséhez. 

A dolgozat feltétlenül új eredményének számít, hogy közép- és délkelet-európai államok 

nemzeti- és regionális innovációs rendszereit legjobban leíró ismérvek rendszerezése alapján 

sikerült felállítanom ezen országok innovációs rendszereinek mechanizmusait leíró 

modelljét. Az eredmény azért bizonyul rendkívül hasznosnak, mivel e modellbe a hazai 

innovációs rendszer is kitűnően illeszkedik, és ez alapján egy komplex fejlesztési csomag 

válik láthatóvá a gazdaság- és innováció-politika számára. A beágyazódás ténye fontos 

üzenetet jelent a döntéshozók számára, hiszen hazánk innovációs rendszerének fejlesztése 

nem a fejlett nyugati, hanem a hasonló társadalmi-gazdasági berendezkedésű országok jó 

gyakorlatainak átvételével lehet a leghatékonyabb. Továbbá a modellel kapcsolatos 
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megállapítások alapján javasolom a környező országokkal az innovációs rendszerek 

fejlesztése terén való internacionális együttműködések bővítését. 

A disszertáció új kimenetelének tulajdonítható az a kutatási eredmény, miszerint a 

regionális innovációs rendszerek fejlődésének kritériumai Észak-Dunántúlon nem 

teljesülnek. Az innovációs rendszerek létrejöttéhez és fejlődéséhez szükséges legfontosabb 

kulcstevékenységek a vizsgált területi egységben való megléte került tesztelésre. Ez alapján 

egyértelműen állítható, hogy a fejlődéséhez szükséges feltételek nem, illetve nem megfelelő 

színvonalon állnak rendelkezésre. A hiányosságokat tetézi, hogy a regionális innovációs 

rendszerek működési tényezőit vizsgálva, a régiók hatásköreire és kompetenciáira épülő 

kritériumrendszerben a kedvezőtlen feltételek meglehetősen túlsúlyban vannak. Ezek a 

megállapítások azt tükrözik, hogy jelenleg kiforratlan állapotban, csak kialakulóban vannak 

jelen az innovációs rendszerek Észak-Dunántúlon. 

Újszerű eredménynek számít, hogy az észak-dunántúli innovációs rendszerek a központilag 

irányított, regionalizált nemzeti innovációs rendszerek kategóriájából nem tudtak elmozdulni. 

Annak ellenére, hogy hazánkban jelentős lépések történtek a decentralizáció irányába, a kívánt 

hatást teljes mértékben nem sikerült elérniük. A decentralizációs folyamatokat 2010 rendkívül 

bizonytalan gazdaságpolitikai körülményei is visszavetik. A regionális innovációs rendszereken 

belül tehát még nem sikerült beindítani azokat a mechanizmusokat, amik új típusú építkezést, 

fejlődést indukálnának. Az átalakulás még nem elég jelentős ahhoz, hogy a regionális innovációs 

rendszereket egy másik kategóriába emelje át. 

Egy regionális innovációs rendszer optimális működése szempontjából alapvető kérdés az 

innovációs folyamatok koordinálása, a szereplők összefogása és a rendszer érdekeinek régión 

kívüli képviselete. Ezen okoknál fogva nagyon fontos szerep hárul a regionális innovációs 

rendszerek kulcsintézményére. Annak meglétéből vagy éppen hiányából megállapítható, hogy 

az adott régió innovációs szereplői képesek-e egy közös cél mentén haladva közösen 

gondolkodni. A dolgozat mindenképpen új és lényeges kimenetelének számítanak az észak-

dunántúli rendszerek kulcsintézményével kapcsolatos eredmények. Már az is jelzés értékűnek 

számít, hogy a kutatásba bevont innovációs intézmények sok esetben nem tudtak csupán egy 

kulcsszereplőt meghatározni, a legtöbb esetben egyszerre többet neveztek meg. Bár a 

legnagyobb számú szavazatot a regionális innovációs ügynökségek érték el, megállapítható, 

hogy az észak-dunántúli innovációs rendszerek kulcsszereplőinek meghatározásában 

egyáltalán nincs egyetértés. Ennek egyik fő oka, hogy a vizsgált két régióban túl sok 

vállalkozást támogató intézmény működik, ezért nemhogy a vállalatok, de még maguk az 

innovációs intézmények sem képesek átlátni a meglévő kompetenciákat. Ez a rendezetlen és 
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zavaros állapot a regionális innovációs rendszerek hatékony működésének elemi hátráltató 

tényezője. Itt köszön vissza a dolgozat azon megállapítása is, hogy egy optimális regionális 

innovációs rendszer alapkövetelménye a funkció- és feladatmegosztás. Ez azonban jelenleg 

hiányzik a rendszerből. Meglátásom szerint a kulcsintézmény szerepet mindenképpen 

valamely, a regionális innovációs rendszerek létrejöttének és működésének alappilléreit 

képviselő szereplőnek kell betöltenie, mindazonáltal Észak-Dunántúlon nem működik olyan 

szereplő, aki az innovációs rendszer céljainak következetes meghatározásával párhuzamosan 

össze tudná fogni a régió innovációs szereplőit, valamint képes lenne az innováció ösztönzési 

feladatok ellátása mellett finanszírozással kapcsolatos kérdések kezelésére is. 

A régiók innovációs potenciáljának növelése és a regionális innovációs rendszerek 

megerősítése érdekében javaslom, hogy az innovációt támogató intézmények körében a fent 

említett funkció- és feladatmegosztás alapján rendet kell tenni. A legtöbb általam vizsgált 

innovációs intézmény nem tölti be a küldetésének megfelelő szerepét. Visszacsatolás nincs, 

ezért úgy gondolom, intézménytípusonként külön minősítő rendszerek bevezetésével meg kell 

szűrni a szervezeteket. Hovatovább a regionális innovációs rendszerek minden szintjén konkrét 

eredményorientált teljesítménymérő rendszer bevezetésére van szükség, ami folyamatosan 

nyomon követi és ellenőrzi az egyes folyamatokat. A nem hatékonyan működő intézményeket 

be kell zárni, és az egy-egy feladatra erősen specializálódott szervezetet kell megerősíteni. 

Mielőbb döntésre kell jutni abban, hogy ki az innovációs rendszer kulcsintézménye. A döntést 

az adott régió szakmai közönségének javaslata alapján kell meghozni. Optimális esetben a 

regionális kormányzatnak regionális szinten működő autonóm, pénzügyi erőforrással 

rendelkező – mindenki által elismert – szervezetének kellene a kulcsintézménynek lennie, 

akivel szemben kétségtelenül alapvető elvárás a mindennemű semlegesség. A regionális 

innovációs rendszer kulcsszereplőjét a rendszer hosszútávon fenntartható, stabil intézményévé 

kell tenni. Fennmaradása érdekében pedig minden lehetséges eszközt mozgósítani kell. 

Az észak-dunántúli regionális innovációs rendszerek elemeinek vizsgálata során 

meglehetősen gyengén szerepeltek az innovatív környezetet biztosító struktúrák. Javaslatom 

alapján az innovációt segítő park jellegű kezdeményezéseknek célszerű lenne 

specializálódniuk egy-egy szakterületre, hiszen ez jelentősen megkönnyítené számukra az 

ügyfélszerzést. Mindezzel új gazdasági szervezetek régióban való letelepedését ösztönöznék. 

Fontosnak tartom továbbá, hogy az ipari parkok ne csak ingatlanhasznosítással, ingatlan 

bérbeadással foglalkozzanak, hanem konkrét, az innovációs rendszerben hiánypótló 

tevékenységeket is ellássanak. 
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A vizsgált területi egység innovációs rendszereinek leggyengébb elemei a finanszírozók. Úgy 

gondolom, ezért kísérletet kell tenni a különféle pénzügyi intézmények regionális innovációs 

rendszerbe való integrálására, ezzel párhuzamosan pedig növelni szükséges az állami kézben 

lévő kvázi kockázati tőke társaságok (a Közép-Pannon- és a Nyugat-Pannon Regionális 

Fejlesztési Zrt.) tőkeerejét. Fontos, hogy klasszikus értelemben vett kockázati tőke társaságok 

ne csak a fővárosban működjenek, hanem az adott régióban is, és a helyi szintű igényekre 

specializálva végezzék tevékenységeiket. Lényeges tehát, hogy a pénzügyi intézmények – 

mintegy szektorspecifikus finanszírozással – a régiók hosszú távú céljaihoz igazodó ágazatok 

támogatását előnyben részesítsék (pl. kedvezőbb hitelfeltételek, állami garancia stb.). 

A dolgozat nagyon fontos és újszerű megállapítása, hogy Észak-Dunántúl atmoszférájának 

innovativitása csupán közepes színvonalú. Ez azt jelenti, hogy a lakosság csak kis hányadát 

jellemzi innovációs és vállalkozás készség, tudásorientáltság. A vizsgált térség innovációs 

atmoszférájának serkentéséhez a fenti készségek és a tudásorientáltság fejlesztésére van 

szükség, ehhez pedig az egész oktatási struktúra átalakulásra szorul. Tudni kell továbbá, hogy 

egy jól működő innovációs rendszer elengedhetetlen feltétele az innováció megvalósításához 

szükséges megfelelően képzett munkaerő megléte. A két régióban keresett szakembergárdát 

azonban a felsőoktatási intézmények nem termelik ki, ezért a felsőoktatási rendszernek 

rugalmasabban és gyorsabban kell alkalmazkodnia a körülményekhez. 

Jól működő regionális innovációs rendszerek esetén a régiók funkcionális autonómiával 

és regionális önkormányzattal rendelkeznek. Az értekezés új eredményének tulajdonítható az 

a megállapítás, hogy a megyei szintet kiváltva, egy regionális szintű önkormányzat 

létrehozása jelentősen javítaná a régiók innovációs teljesítményét, hiszen a pénzügyi 

autonómia megteremtésével komoly mértékben növekedne a regionális forrásfelhasználás 

hatékonysága, az innovációban érintett intézmények nagy része pedig regionális kontroll alá 

kerülne. A saját büdzsé hatékonyabb forráselosztást eredményezne, és a regionális szintű 

fejlesztéspolitika is megvalósulna. 

A dolgozat új eredményének számít, hogy a kiszámíthatatlan, bizonytalan gazdasági 

környezet mellett a bürokrácia és a túlzott adminisztráció, valamint a kiszámíthatatlan, 

gyorsan változó jogi környezet a vállalkozások innovációs tevékenységét jelentős mértékben 

akadályozó tényezőnek számítanak, meglehetősen visszavetik a vállalatok innovációs 

tevékenységét. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy aktuális politikától független irányra 

van szükség, amit hosszú távon fejleszteni lehet. 

Észak-Dunántúlon készített mélyinterjúkból leszűrt tapasztalat, hogy az innovációs 

szereplők döntő többsége nem tud elvonatkoztatni a helyi szinttől, nem tud régióban 
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gondolkodni. Ez a disszertáció nagyon lényeges új, jelzés értékű eredménye. Véleményem 

szerint ennek orvoslására regionális szinten nagyszámú akció beindítására van szükség. A 

regionális identitástudat és gondolkodásmód kialakítása céljából regionális léptékű 

innovációs kampányok indítása szükséges. Ezen felül minden egyes regionális innovációs 

szereplőnek meg kell ismernie a másik tevékenységét, mindig aktuális információknak kell 

rendelkezésre állnia a másik szereplőről. Mivel jelenleg a fejlődés kulcsa az 

együttműködések megfelelő kihasználásában gyökeredzik, ezért az informális kapcsolatok 

konkrét együttműködésekben való megtestesülését is szorgalmazni szükséges. Tudniuk kell 

közösen gondolkodni, és nem versenytársakként, hanem egymást kiegészítve működni. A 

vállalatoknak csak ebben az esetben tudnak hatékonyan segíteni, kizárólag így képesek 

megfelelő innováció támogató szolgáltatások összehangolt nyújtására. 

A regionális innovációs rendszerek működésének hatékonyságát nagymértékben javítaná 

egy ún. szakágazati, szakértői adatbázis felépítése. Az adatbázis a két régió innovációt támogató 

intézményeinek és az ott működő gazdasági szereplők kompetenciáit tartalmazná. Ezzel jól 

rendszerezett, áttekinthető módon állnának rendelkezésre az egyes szereplők funkciói, feladatai. 

Az intézményi szereplők könnyebben megismerhetnék egymást, de a kereshetőség révén a 

gazdasági szereplők is egyszerűbben lépnének kapcsolatba a kívánt támogató intézménnyel, a 

számukra legmegfelelőbb partnerrel. Az adatbázist minden esetben az adott régió 

kulcsintézményének kell összeállítania, folyamatosan bővítenie, aktualizálnia és fenntartania. 

A disszertáció mindenképpen új eredményének számít, hogy Észak-Dunántúlon a NUTS 

2 szintű régiók intézményesítése és az azt követő decentralizációs folyamatok érezhető hatást 

gyakoroltak Észak-Dunántúl két régiójának szereplői közötti kapcsolatokra. Az új régiós 

rendszer egyértelműen torzította és kényszerpályára helyezte az együttműködéseket, és a 

finanszírozás révén az innovációs kapcsolatokat mesterségesen a tervezési-statisztikai 

régiókon belülre szorította. Véleményem szerint ennek gyors feloldása szükséges, hiszen az 

innovációs szereplők kapcsolataiktól megcsonkítva nem képesek optimális működésre. Ezért 

javaslom, hogy a különböző régiókban működő innovációs szereplőknek lehetőségük nyíljon 

közös pályázatok beadására is annak érdekében, hogy együtt közös – ezzel egyetemben 

nagyobb volumenű – célokat tudjanak elérni. 

Bár Észak-Dunántúlon mindkét régiónak saját innovációs rendszere van, bizonyos 

területeken átfedések figyelhetők meg. A dolgozatban meghatározásra kerültek a régiók 

közötti együttműködések lehetséges közös területei. Ez alapján javaslom Észak-Dunántúl 

régióinak a definiált fejlesztéspolitikai kérdésekben való közös gondolkodását, ami az 

innovációs stratégiáik szintjén is jelenjen meg. Úgy gondolom, a folyamat összehangolása a 
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következők alapján lehet eredményes: mindegyik régió határozza meg, illetve állítsa össze a 

regionális innovációs stratégiáját, de annak végleges változata előtt üljenek le egymással a 

stratégia készítői, és határozzák meg az esetleges közös pontokat, majd együtt lobbizzanak a 

közös érdekek regionális szinten való megjelenéséért. Évente legalább kétszer egyeztessenek 

hivatalosan a régió képviselői, és a fejlesztéspolitikát hangolják össze. 

Az innováció területén érezhető eredmények elérését csak hosszú távú stratégiai célok 

kitűzésével és következetes megvalósításával tartom lehetségesnek. A kitűzött hosszú távú 

stratégiai célok megfelelő elérése érdekében véleményem szerint a regionális innovációs 

stratégiákat legalább ötévente meg kell újítani, ahol nem a hosszú távú cél módosítására, 

hanem a stratégia aktuális világ- és nemzetgazdasági körülményekhez való igazítására van 

szükség. Bár a regionális innovációs rendszerek szakirodalmából lehet és kell is ötleteket 

meríteni, minden rendszer esetében egy testreszabott koncepciót javaslok kidolgozni. A 

disszertáció lényeges megállapításai közé tartozik, hogy soha ne a gazdaság prompt igényei 

határozzák meg egy stratégia céljait, mert annak egy, a hosszú távú nemzetközi trendeket 

figyelembe vevő, megbízható kutatómunkára kell épülnie. Saját javaslatom erre 

vonatkozóan, hogy ne mesterségesen „csiholt” ágazatok erőltetéséről legyen szó, hanem a 

regionális innovációs rendszerek is specializálódjanak olyan területekre, ahol komparatív 

előnyünk van más régiókkal szemben (pl. a természeti erőforrások). Ezzel – természetesen a 

régióhatárokat átlépve – a szektorális innovációs rendszerek alapjainak letételére nyílna 

lehetőség, ami Észak-Dunántúl hosszú távú ideális jövőképe lehetne. 

Végül, de nem utolsósorban a regionális innovációs rendszerek jövőbeli fejlesztési 

lehetőségeihez mindenképpen új és a gyakorlatban is hasznosítható inputot jelent az 

optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez szükséges lépéssorozat felállítása. Az 

akcióterv az észak-dunántúli innovációs rendszerek jelenlegi állapotából indul ki, és azokat a 

– reális és teljesíthető – lépéseket vázolja fel, ami az eredményes regionális innovációs 

rendszer kialakításához és fenntartható működéséhez szükségesek. 

 

5.3. Jövőbeli kutatási irányok 

 
Kutatásom a regionális innovációs rendszerekre és elsősorban az azokat meghatározó 

elemekre, az intézményekre irányult, a vizsgálat célterülete pedig Észak-Dunántúl volt. 

Mivel lehetőségeim – az egyéni kapacitásom végessége miatt – korlátozottak voltak, az 

értekezés által feszegetett témát számos területen bővíteni és folytatni lehet. 



 199

A regionális innovációs rendszerek fejlődésének és kategorizálásának empirikus vizsgálatai 

csak Közép-Dunántúlra és Nyugat-Dunántúlra vonatkoztak. Annak érdekében, hogy a 

regionális innovációs rendszereket irányító és koordináló szervezetek, valamint a központi 

döntéshozók számára átfogó képet tudjunk nyújtani az országos helyzetről, a kutatást – még 

több intézmény és vállalat bevonásával – hazánk többi régiójára is célszerű lenne kiterjeszteni. 

A dolgozat javarészt a regionális innovációs rendszerek témakörét boncolgatta, a nemzeti 

innovációs rendszerekkel már kevésbé foglalkozott. A későbbi gyakorlati kutatások során 

érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a nemzeti és a regionális innovációs rendszerek 

kapcsolatára, egymásba ágyazódására. Fontos annak a megállapítása is, hogy hazánkban hol 

húzódik a két rendszer közötti határ, és ezzel párhuzamosan az érintett rendszerek mikor 

képesek kifejteni maximális hatásukat. 

Későbbi vizsgálataim tárgyát képezheti a szervezeti innováció, pontosabban az egyes 

szervezetek aktorai közötti belső interakciók jellege, mértéke és minősége, mely meghatározza 

az adott szervezet regionális innovációs rendszerben elfoglalt helyét. Feltételezésem tehát, 

hogy minél magasabb egy szervezet belső intenzitása, annál hatékonyabban szolgálhat egy 

nagyobb rendszert. Ez azt jelenti, hogy ha az egyes részeknek házon belül nagyobb az 

intenzitása, egyrészt a szervezet annál jobban képes külső környezetébe beilleszkedni, 

másrészt annál jobban inspirálja, ösztönzi a rendszert, hozzájárul annak szerves fejlődéséhez. 

A dolgozat során felmerült a visszacsatolás kérdése és fontossága is. Sarkalatos pont 

ezért annak részletes analízise, hogy az egyes szervezetek (innovációs intézmények) segítik, 

vagy éppen hátráltatják a regionális innovációs rendszert, illetve mely funkciójukkal milyen 

hatást gyakorolnak a rendszerre. Mindezekkel kapcsolatosan a következő kérdések merülnek 

fel: A szóban forgó szervezetek a kitűzött céljaik és feladataik közül ténylegesen mit 

csinálnak és milyen eredménnyel? Milyen bevételi forrásra tesznek szert? A pályázati 

pénzeket hova és mire költik el? Milyen kézzel fogható hatása van azoknak? 

Mint ahogy az az értekezés során igazolást nyert, Észak-Dunántúlon jelenleg központi 

irányítású rendszer működik. A további kutatások során érdemes lenne megvizsgálni, hogy 

milyen esetben lenne képes a két régió elmozdulni, azaz mi kellene ahhoz, mit lehet tenni 

annak érdekében, hogy a régió hálózativá, illetve alulról építkezővé váljon? A jelenlegi 

keretrendszer engedi-e a változást? Továbbá érdemes-e elmozdulnia a régiónak, e tekintetben 

pedig milyen analógiák vannak? Ezzel párhuzamosan nemzetközi összehasonlításban ajánlatos 

lenne megvizsgálni, hogy a régiók típusai időben mennyire tekinthetők állandónak, azaz 

gazdasági-intézményi szerkezetük és teljesítményük időben változik vagy változatlan? 
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Láthattuk, hogy egy regionális innovációs rendszer lényegében egy gazdasági 

erőközpontként vehető számításba, aminek a központjában az innovációs szereplők 

interakcióinak száma a legmagasabb értéket mutatja. Az innovációs rendszerek centrumához 

minden esetben tartozik egy vonzáskörzet. Ezek a vonzáskörzetek innovációs rendszerek 

fejlettségétől függően eltérő nagyságúak lehetnek. Az egymás közelében elhelyezkedő 

központok vonzáskörzetei részben fedhetik is egymást, ennél fogva nagyon nehéz meghúzni 

az egyes regionális innovációs rendszerek határait. De előfordul az is, hogy ezek a 

vonzáskörzetek nem fedik le a régió minden területét. Ilyen esettel találkozhatunk a Nyugat-

dunántúli régióban, ahol a régióközpont, Győr kisugárzása nem éri el a régió déli részét. Ha 

tudjuk azt, hogy a fejlesztéspolitikai beavatkozások NUTS 2 szinten valósulnak meg, akkor 

felmerül a kérdés, hogy a fejlesztéspolitika hogyan tud eredményesen beavatkozni egy 

regionális innovációs rendszer működésébe, ha annak kisugárzása nem terjed ki az egész 

politikai egységre, míg ezzel párhuzamosan a szomszédos Közép-Dunántúl és Szlovákia 

egyes területei is érezhetik annak hatását? 

Mivel az Európai Unió a kutatás-fejlesztésre és az innovációra egyre nagyobb hangsúlyt 

fektet, jövőbeli kutatási témát indukálhat az uniós K+F pénzek minél hatékonyabb elköltésének 

lehetősége. A K+F forrásáramlások egy kumulatív folyamatnak tekinthetők, hiszen, a pénzek 

általában oda áramlanak, ahol megtérülésük hatékonysága nagyobb. A kérdés csupán az, hogy 

ha a regionális innovációs rendszer centrumát támogatjuk, akkor mi a periférián való fejlődés 

beindulásának a feltétele? A gondolatmenetet pedig Észak-Dunántúl regionális innovációs 

rendszereire továbbvéve kérdéses lehet, hogy a régióközpontok magukat fejlesszék, vagy a 

vonzáskörzetük egyes pontjain külön-külön indukáljanak fejlődést? 

A Nyugat-dunántúli régió egyedülálló módon négy országgal is határos. A jövőbeli 

vizsgálatok tárgyát képezhetné a földrajzi elhelyezkedés egy innovációs rendszer működésére 

való hatásának elemzése. Talán előnyös, mert az európai uniós forrásoknak köszönhetően 

megnyílnak a határ menti együttműködések lehetőségei? Vagy éppen a korlátozott 

nyelvtudás miatt nem túl intenzívek a kapcsolatok, ezért a sok határ hátrányos is lehet? Ezek 

a kérdések indokolják azt, hogy Nyugat-Dunántúl nemzetközi térbe való integrálódása egy 

kitűnő kutatási lehetőséget hordoz magában. 

A fentiek alapján láthatjuk tehát, hogy a lehetőségek adottak, a téma bőségesen kínál 

további kutatási irányokat. Bízom abban, hogy a jövőben e témák valamelyikével 

részletesebben tudok foglalkozni. 
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7. MELLÉKLETEK 

 
1. számú melléklet: A doktori értekezés interjúvázlata 
 

 SZE – Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilinger Attila 
okleveles közgazdász 

 
 

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN 
 
 
 
 
 

Doktori értekezés interjúvázlata 
 
 
 
 

A SZERVEZET ADATAI 
 

A szervezet neve: ........................................................................................................................................  

Alapítás éve: ................................................................................................................................................  

Interjút adó neve: ........................................................................................................................................  

Interjút adó beosztása: ................................................................................................................................  

Hely: ............................................................................................................................................................  

Időpont: .......................................................................................................................................................  
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I. A regionális innovációs rendszer működése 
 
1. Mit ért Ön regionális innovációs rendszer alatt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Véleménye szerint milyen tényezők alakítják ki a regionális innovációs rendszert? Mitől 
nevezhető rendszernek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konkrétan az Ön szervezete mit ad hozzá a rendszerhez és mit vár el a rendszer 
működésétől? 
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II. A regionális innovációs rendszer elemei 
 
4. Kérem, nevezze meg a régió innovációs rendszerének kulcsintézményét! Mely funkciója 
révén tölti be ezt a kulcsszerepet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ön szerint működnek-e a régió innovációs rendszerének alábbi alkotóelemei? Kérem, 1-5-
ig tartó skálán minősítse az egyes rendszerelemeket annak alapján, hogy a regionális 
innovációs rendszerben betöltik-e a szerepüket! 
 

Vállalatok 
Új, technológiaorientált vállalkozások Minősítés: 
Megjegyzés:  
 
 
 
 
 
 

K+F intézmények 
Vállalati K+F laboratóriumok, kutatóintézetek Minősítés: 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Állami K+F laboratóriumok, kutatóintézetek Minősítés: 
Megjegyzés: 
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Innovációt közvetlenül támogató struktúrák 
Pl. innovációs központok, technológiai transzfer 
központok, K+F szolgáltatásokat nyújtó 
szerveztek stb. 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 

Innovatív környezetet biztosító struktúrák 
Pl. innovációs parkok, tudományos és 
technológiai parkok, technológiai pólusok stb. 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 

Az innovációs tevékenységek háttértámogatói 
Innovációs tevékenységek koordinációját végző 
intézmények (pl. RFÜ, RIÜ) 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Innovációs, pénzügyi, technikai és egyéb 
tanácsadó ügynökségek 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Pénzügyi intézmények (pl. bankok, kockázati 
tőke társaságok stb.) 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
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Szabadalommal foglalkozó szervezetek Minősítés: 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott rendszerelem 
(1): 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott rendszerelem 
(2): 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott rendszerelem 
(3): 

Minősítés: 

Megjegyzés: 
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III. A regionális innovációs rendszer kialakulásának feltételei a régióban 
 
6. A regionális innovációs rendszer kialakulásában az alulról jövő vagy az állami 
kezdeményezések dominálnak? Az adott régió szempontjából mi lenne az ideális? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Az innováció finanszírozása szempontjából a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon 
kívül van-e lehetőség belső, regionális források bevonására, vagy elsődlegesen a régión 
kívüli források dominálnak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ön szerint, megfelelő-e a régióban a munkaerő innovációra és K+F tevékenységre 
oktatással és képzéssel történő felkészítése?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 226

9. Véleménye szerint a régióban mennyire igazodik a gazdaság szerkezetéhez/profiljához a 
felsőoktatási és szakképzési rendszer? Vannak-e egyedi igények a régióban? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Hogyan ítéli meg Ön a felsőoktatási intézményeket? Ideális esetben melyek azok a 
legfontosabb funkciók, amikre ezen intézményeknek összpontosítaniuk kellene a régió 
innovációs rendszerében? Az ideálishoz képest 1-5-ig tartó skálán értékelje az aktuális 
helyzetet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jellemző a régióra egyfajta innovációs és vállalkozás készség? Mennyire innovatív az 
atmoszféra? Mennyire jellemzi a lakosságot a tudásorientáltság, a tudásra való hajlam? 
Kérem, értékelje 1-5-ig tartó skálán! 
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12. Az innováció szempontjából mennyiben és miért lenne jó, ha a régiónak saját 
önkormányzata lenne? 
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IV. Az intézmények kapcsolatrendszere és a rendszer jövőképe 
 
13. a. Milyennek találja az Önök intézményének/szervezetének vállalati kapcsolatait? A 
kapcsolat kölcsönös vagy inkább csak egyoldalú? Ez miben nyilvánul meg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. b. Jellemzően hol helyezkednek el a partnervállalatok? 

…% a régióban 
…% a régión kívül 

Megjegyzés: 
 
 
14. a. Az Önök intézménye/szervezete és az innovációs folyamatokban résztvevő más 
intézmények/szervezetek között zajlanak-e kölcsönös tanulási folyamatok? Mi jellemzi 
ezeket a folyamatokat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. b. Mennyire érzi hálózatosodottnak az innovációs intézmények/szerveztek között 
formálódó rendszert? 
 1 – Egyáltalán nem 
 2 – Csak kevés kapcsolat van 
 3 – Közepes mértékű a kapcsolatrendszer 
 4 – Sok a kapcsolat, de vannak még új lehetőségek 
 5 – Minden lehetséges kapcsolat kiépült 

                                                 
Megjegyzés: innovációs intézménynek/szervezetnek tekintek minden olyan intézményt vagy szervezetet, 
ami akár közvetlenül, akár közvetett módon, de segíti az innovációs folyamatokat a régióban. 
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Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
15. a. Sorolja fel jelenlegi 3 legfontosabb innovációs intézményi/szervezeti partnerét:  
 Név Székhely 

1.   
2.   
3.   
 
15. b. Állítsa sorba a megyéket a jelenlegi innovációs intézményi/szervezeti partnereivel 
kialakított kapcsolatok intenzitása szerint! Csak az első négyet jelölje meg! 
 
 …Győr-Moson-Sopron   …Pest 
 …Vas      …Bács-Kiskun 
 …Zala      …Somogy 
 …Fejér     …Tolna 
 …Komárom-Esztergom   …Baranya 
 …Veszprém     …Egyéb: 
 
16. Észak-Dunántúl két régiója gazdasági értelemben nagy hasonlóságot mutat. 
Feltételezésem szerint azonban a jelenlegi fejlesztéspolitikának van egy olyan hatása, ami ezt 
a viszonylag homogén térséget kettéválasztja. Mit gondol erről? A tervezési-statisztikai 
régiók létrehozása torzította-e, illetve milyen módon befolyásolta a kapcsolatokat? 
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17. Érdemes lenne-e a két régiónak bizonyos fejlesztéspolitikai kérdésekben együtt 
gondolkodnia? Mely területek ezek és miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Véleménye szerint az optimális regionális innovációs rendszer eléréséhez milyen 
lépésekre lenne szükség? Mi az elképzelése az ideális rendszer jövőképéről? 
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2. számú melléklet: A doktori értekezés mélyinterjúinak alanyai 
 

Szervezet Interjút adó Sor- 
szám Neve Székhelye Neve Beosztása Elérhetősége 

1. 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

Győr Dinnyés Előd kamarai titkár titkar@gymskik.hu  

2. 
INNONET Innovációs és Technológiai 
Központ Nonprofit Kft. 

Győr Budavári László 
ügyvezető 
igazgató 

lbudavari@innonet.hu  

3. 
Komárom-Esztergom Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány – Vállalkozók Háza 

Komárom Ravasz Sándor 
inkubátorház 

vezető 
komarom.kemhvk@externet.hu  

4. 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár
Dr. Szépvölgyi 

Ákos 
ügyvezető 
igazgató 

szepvol@kdriu.hu  

5. 
Közép-Pannon Regionális Fejlesztési 
Zrt. 

Székesfehérvár Csabina Zoltán 
vezérigazgató 

helyettes 
csabina.zoltan@kprf.hu  

6. 
Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete 

Tatabánya Takács Zsuzsa 
ügyvezető 
igazgató 

takacs@mtesz.hu  

7. 
MTA – Pannon Egyetem Regionális 
Innovációs és Fejlődéstani Hálózati 
Kutatócsoport 

Veszprém Dr. Török Ádám 
kutatócsoport 

vezető 
torok.adam@yahoo.com  

8. 
MTA Regionális Kutatások Központja 
Nyugat-magyarországi Tudományos 
Intézet – Közép-dunántúli Osztály 

Székesfehérvár
Dr. Baráth 
Gabriella 

tudományos 
munkatárs 

gbarath@rkk.hu  

9. 
Nyugat-magyarországi Egyetem – 
Erdő- és Fahasznosítási Regionális 
Egyetemi Tudásközpont Nonprofit Kft. 

Sopron 
Dr. Varga Dénes 

– Farkas Péter 

ügyvezető – 
innovációs 
menedzser 

vargadenes@nyme.hu – 
farkas@nyme.hu  

10. 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség 

Győr 
Dancsecs Roland 

– Pokornyiné 
Berki Tímea 

projekt 
menedzser 

roland.dancsecs@westpa.hu – 
timea.berki@westpa.hu  
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Szervezet Interjút adó Sor- 
szám Neve Székhelye Neve Beosztása Elérhetősége 

11. 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kooperációs Kutatási Központ 
Nonprofit Kft. 

Sopron 
Dr. Kovács 

Zoltán 
ügyvezető zkovacs@kkk.nyme.hu  

12. 
Nyugat-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. 

Szombathely Tóth Viktor vezérigazgató nyupan@rft.axelero.net  

13. 
Pannon Egyetem Környezeti és 
Informatikai Kooperációs Kutató 
Központ 

Veszprém 
Dr. Marton 

Gyula 
igazgató martongy@almos.vein.hu  

14. 
Pannon Egyetem Stratégiai 
Igazgatóság 

Veszprém Orosz György mb. igazgató oroszgy@uni-pannon.hu  

15. 
Pannon Gazdasági Hálózat 
Egyesület 

Szombathely Barta Balázs ügyvezető barta@pbn.hu  

16. 
Pannon Novum Nyugat-dunántúli 
Regionális Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Kft. 

Szombathely Magyar Dániel 
ügyvezető 
igazgató 

daniel.magyar@pannonnovum.hu  

17. Pólus Programiroda Kht. Győr Rokob Péter hálózatfejlesztő rokob.peter@polusiroda.hu  

18. 
Széchenyi István Egyetem 
Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság

Győr 
Szilasi Péter 

Tamás 
igazgató szilasi@sze.hu  

19. 
Szombathelyi Vagyonhasznosító és 
Városgazdálkodási Zrt. 

Szombathely 
Dr. Németh 

Gábor 
vezérigazgató gabor.nemeth@szova.hu  

20. 
Vas Megye és Szombathely Város 
Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványa 

Szombathely Babos Csaba 
ügyvezető 
igazgató 

babos@vas-hvk.axelero.net  

21. 
Vállalkozói Központ 
Közalapítvány 

Székesfehérvár Annus István igazgató annus.istvan@szvk.hu  

 
 
 
 
 



 233

 
Szervezet Interjút adó Sor- 

szám Neve Székhelye Neve Beosztása Elérhetősége 

22. 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Veszprém 
Czigány Attila – 

Dr. Molnár Ferenc 

gazdaságfejlesztési 
főmunkatárs – 

tanácsos 

attila.czigany@veszpremikamara.hu – 
molnarf@veszpremikamara.hu  

23. 
Veszprémi Regionális Innovációs 
Centrum Kht. 

Veszprém 
Sztojalovszky 

Béla 
ügyvezető igazgató sztoja@vric.hu  

24. 
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 

Zalaegerszeg 
Nagy András – 
Dr. Pintérné Dr. 

Miglécz Erzsébet 

ügyvezető igazgató 
– klasztermenedzser 

és jogi tanácsadó 

nagyandras@zmva.hu – 
panfa@zalaszam.hu  
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3. számú melléklet: A hazai régiók innovációs potenciáljának statisztikai mutatószámai 
 

1. táblázat: Kutatóhelyek száma, db 
 1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Közép-Magyarország 710 998 1 255 1 204 1 339 1 374 1 332 
Közép-Dunántúl 64 161 158 161 185 186 176 
Nyugat-Dunántúl 109 146 194 188 210 216 201 
Dél-Dunántúl 125 130 227 206 235 246 246 
Észak-Magyarország 101 110 145 141 172 173 195 
Észak-Alföld 162 248 280 300 310 335 342 
Dél-Alföld 190 227 282 316 336 310 329 
Magyarország 1 461 2 020 2 541 2 516 2 787 2 840 2 821 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
 

2. táblázat: A kutatóhelyek számának részesedése az országosból, % 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Közép-Magyarország 48,6 49,4 49,4 47,9 48,0 48,4 47,2 

Közép-Dunántúl 4,4 8 6,2 6,4 6,6 6,5 6,2 

Nyugat-Dunántúl 7,5 7,2 7,6 7,5 7,5 7,6 7,1 
Dél-Dunántúl 8,6 6,4 8,9 8,2 8,4 8,7 8,7 

Észak-Magyarország 6,9 5,4 5,7 5,6 6,2 6,1 6,9 

Észak-Alföld 11,1 12,3 11,0 11,9 11,1 11,8 12,1 

Dél-Alföld 13 11,2 11,1 12,6 12,1 10,9 11,7 

Magyarország 100 100 100 100 100 100 100 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 

3. táblázat: A kutatóhelyek száma, db/100 000 lakos 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Közép-Magyarország 24,6 35,1 44,4 42,4 46,9 47,8 46 

Közép-Dunántúl 5,7 14,5 14,2 14,5 16,7 16,8 15,9 

Nyugat-Dunántúl 11 14,8 19,3 18,8 21 21,6 20,1 

Dél-Dunántúl 12,6 13,3 23,1 21,1 24,2 25,4 25,6 

Észak-Magyarország 7,8 8,7 11,3 11,1 13,6 13,8 15,8 
Észak-Alföld 10,5 16,3 18,1 19,5 20,2 22 22,6 

Dél-Alföld 13,9 16,9 20,7 23,3 24,9 23,1 24,7 

Magyarország 14,4 20,1 25,1 24,9 27,7 28,2 28,1 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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4. táblázat: A kutatási témák, fejlesztési feladatok száma, db 
  1996 2000 2004 2005 2006 

Közép-Magyarország 9 750 12 566 12 497 12 636 13 681 

Közép-Dunántúl 658 1 288 1 213 1 308 1 358 

Nyugat-Dunántúl 796 1 251 1 572 1 696 1 900 

Dél-Dunántúl 925 1 389 1 473 1 171 1 198 

Észak-Magyarország 1 010 909 1 470 1 451 1 815 

Észak-Alföld 1 559 1 923 2 240 2 213 2 303 

Dél-Alföld 1 365 1 760 2 147 2 454 2 426 

Magyarország 16 063 21 086 22 612 22 935 24 681 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

5. táblázat: A kutatási témák, fejlesztési feladatok számának részesedése az országosból, % 
  1996 2000 2004 2005 2006 
Közép-Magyarország 60,7 59,6 55,3 55,1 55,4 
Közép-Dunántúl 4,1 6,1 5,4 5,7 5,5 
Nyugat-Dunántúl 5 5,9 7 7,4 7,7 
Dél-Dunántúl 5,8 6,6 6,5 5,1 4,9 
Észak-Magyarország 6,3 4,3 6,5 6,3 7,4 
Észak-Alföld 9,7 9,1 9,9 9,6 9,3 
Dél-Alföld 8,5 8,3 9,5 10,7 9,8 
Magyarország 100 100 100 100 100 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
 

6. táblázat: A kutatási témák, fejlesztési feladatok száma, db/100 000 lakos 
  1996 2000 2004 2005 2006 
Közép-Magyarország 338,5 441,8 441,6 444,8 479,1 
Közép-Dunántúl 59,1 116,3 109 117,7 122,5 
Nyugat-Dunántúl 80 127,1 156,7 169,5 190 
Dél-Dunántúl 93,4 142,5 149,8 119,8 123,4 
Észak-Magyarország 78,2 71,6 114,8 114,2 143,9 
Észak-Alföld 101,3 126,4 144,8 143,5 150,2 
Dél-Alföld 100 131,2 157,8 181,1 180,1 
Magyarország 157,9 210 223,5 227,1 244,9 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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7. táblázat: A kutatók és fejlesztők létszáma, fő 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 12 381 16 899 17 535 18 262 18 986 19 267 20 064 

Közép-Dunántúl 732 1 437 1 712 1 689 1 849 1 702 1 763 

Nyugat-Dunántúl 830 1 417 1 500 1 550 1 795 1 863 1 878 

Dél-Dunántúl 1 417 1 844 2 405 2 444 2 472 2 341 2 190 

Észak-Magyarország 1 160 1 281 1 571 1 580 1 614 1 668 1 611 

Észak-Alföld 2 213 2 482 2 873 2 848 2 968 3 118 3 133 
Dél-Alföld 2 126 2 516 2 824 3 034 3 102 3 100 3 100 

Magyarország 20 859 27 876 30 420 31 407 32 786 33 059 33 739 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

8. táblázat: A kutatók és fejlesztők létszámának változása, % (1996=100) 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Közép-Magyarország 100 136,5 141,6 147,5 153,3 155,6 162,1 

Közép-Dunántúl 100 196,3 233,9 230,7 252,6 232,5 240,8 

Nyugat-Dunántúl 100 170,7 180,7 186,7 216,3 224,5 226,3 
Dél-Dunántúl 100 130,1 169,7 172,5 174,5 165,2 154,6 

Észak-Magyarország 100 110,4 135,4 136,2 139,1 143,8 138,9 

Észak-Alföld 100 112,2 129,8 128,7 134,1 140,9 141,6 

Dél-Alföld 100 118,3 132,8 142,7 145,9 145,8 145,8 

Magyarország 100 133,6 145,8 150,6 157,2 158,5 161,7 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 

9. táblázat: A kutatók és fejlesztők létszámának részesedése az országosból, % 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 59,4 60,6 57,6 58,1 57,9 58,3 59,5 

Közép-Dunántúl 3,5 5,2 5,6 5,4 5,6 5,1 5,2 

Nyugat-Dunántúl 4 5,1 4,9 4,9 5,5 5,6 5,6 

Dél-Dunántúl 6,8 6,6 7,9 7,8 7,5 7,1 6,5 

Észak-Magyarország 5,6 4,6 5,2 5 4,9 5 4,8 

Észak-Alföld 10,6 8,9 9,4 9,1 9,1 9,4 9,3 
Dél-Alföld 10,2 9 9,3 9,7 9,5 9,4 9,2 

Magyarország 100 100 100 100 100 100 100 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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10. táblázat: A tudomány kandidátus, PhD fokozattal rendelkezők száma, fő 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 2 560 4 166 5 333 5 544 5 939 6 125 6 297 

Közép-Dunántúl 122 290 384 384 465 464 491 

Nyugat-Dunántúl 135 275 387 404 546 572 615 

Dél-Dunántúl 323 503 664 667 725 763 960 

Észak-Magyarország 258 368 514 565 601 567 565 

Észak-Alföld 474 749 1 017 1 041 1 160 1 163 1 212 
Dél-Alföld 511 706 886 1 034 1 052 1 082 1 179 

Magyarország 4 383 7 057 9 185 9 639 10 488 10 736 11 319 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

11. táblázat: A tudomány kandidátus, PhD fokozattal rendelkezők számának részesedése az 
országosból, % 

  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 58,4 59 58,1 57,5 56,6 57,1 55,6 

Közép-Dunántúl 2,8 4,1 4,2 4 4,4 4,3 4,3 

Nyugat-Dunántúl 3,1 3,9 4,2 4,2 5,2 5,3 5,4 

Dél-Dunántúl 7,4 7,1 7,2 6,9 6,9 7,1 8,5 

Észak-Magyarország 5,9 5,2 5,6 5,9 5,7 5,3 5 

Észak-Alföld 10,8 10,6 11,1 10,8 11,1 10,8 10,7 
Dél-Alföld 11,7 10 9,6 10,7 10 10,1 10,4 

Magyarország 100 100 100 100 100 100 100 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 

12. táblázat: A tudomány kandidátus, PhD fokozattal rendelkezők számának változása, % 
(1996=100) 

  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Közép-Magyarország 100 162,7 208,3 216,6 232 239,3 246 

Közép-Dunántúl 100 237,7 314,8 314,8 381,1 380,3 402,5 

Nyugat-Dunántúl 100 203,7 286,7 299,3 404,4 423,7 455,6 

Dél-Dunántúl 100 155,7 205,6 206,5 224,5 236,2 297,2 

Észak-Magyarország 100 142,6 199,2 219 232,9 219,8 219 
Észak-Alföld 100 158 214,6 219,6 244,7 245,4 255,7 

Dél-Alföld 100 138,2 173,4 202,3 205,9 211,7 230,7 

Magyarország 100 161 209,6 219,9 239,3 244,9 258,2 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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13. táblázat: A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai, millió Ft 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 29 311 73 254 116 692 138 790 163 076 158 761 172 245 

Közép-Dunántúl 2 415 5 229 10 820 9 673 11 337 12 916 15 069 

Nyugat-Dunántúl 1 218 2 949 8 225 6 737 9 431 14 819 14 300 

Dél-Dunántúl 1 306 3 918 5 773 6 458 6 926 6 072 5 738 

Észak-Magyarország 1 268 2 504 4 729 5 890 7 363 8 373 9 153 

Észak-Alföld 3 068 8 144 14 761 17 914 18 114 20 446 25 997 
Dél-Alföld 3 979 8 201 11 896 14 659 16 941 18 983 18 558 

Magyarország 42 562 10 4229 172 896 207 764 233 188 245 693 266 388 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

14. táblázat: A kutató-fejlesztő helyek ráfordításainak részesedése az országosból, % 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 68,9 70,3 67,5 66,8 69,9 64,6 64,7 

Közép-Dunántúl 5,7 5 6,3 4,7 4,9 5,3 5,7 

Nyugat-Dunántúl 2,9 2,8 4,8 3,2 4 6 5,4 

Dél-Dunántúl 3,1 3,8 3,3 3,1 3 2,5 2,2 

Észak-Magyarország 3 2,4 2,7 2,8 3,2 3,4 3,4 

Észak-Alföld 7,2 7,8 8,5 8,6 7,8 8,3 9,8 
Dél-Alföld 9,3 7,9 6,9 7,1 7,3 7,7 7 

Magyarország 100 100 100 100 100 100 100 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 

15. táblázat: A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai, Ft/lakos 
  1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Közép-Magyarország 10 174,9 25 755,4 41 238,2 48 853 57 106 55 265,9 59 449,8 

Közép-Dunántúl 2 168,2 4 722,9 9 721,6 8 707,4 10 230,8 11 663,2 13 638,8 

Nyugat-Dunántúl 12 24 2 996,5 8 198,9 6 734,7 9 429,7 14 828,5 14 329 

Dél-Dunántúl 13 18,6 4 019,4 5 869,2 6 606,9 7 135,1 6 275,2 5 977 

Észak-Magyarország 982,4 1 973 3 694,4 4 633,7 5 836,8 6 690,5 7 401,2 

Észak-Alföld 1993,3 5 351 9 541,7 11 618,8 11 814,8 13 404,4 17 171 
Dél-Alföld 2 916,2 6 111,8 8 745,7 10 818,9 12 574,1 14 142,9 13 906,5 

Magyarország 4 183,2 10 378 17 090,1 20 575,7 23 141,6 24 407,8 26 518,4 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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4. számú melléklet: A regionális fejlesztési dokumentumok elemzésének összefoglaló 

táblázatai 

 

1. táblázat: Az egyes régiók erősségei és gyengeségei a K+F és innováció terén 
 Erősségek, pozitívumok Gyengeségek, hiányosságok 

Közép-
Magyar-
ország 

- magas szintű K+F és innováció 
- magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok 
- kedvező telephely, kiváló ipari és innovációs 
park kínálat 
- az ország tudásbázisának, felsőoktatási, K+F és 
innovációs potenciáljának koncentrálódása 

- hiányos KKV üzleti ismeretek, innovációs 
készségek, IKT eszközellátottság és 
finanszírozási lehetőségek 
- vállalkozások és kutatók közötti gyenge 
együttműködés 

Közép-
Dunántúl  

- erős, modern feldolgozóipari gazdaság 
- telephelyi és logisztikai potenciál 
- tudásparkok kialakításának megindulása 
- hídképző intézmények megjelenése 
- innováció iránt való elkötelezettség 

- komparatív előnyök megszűnése 
- kutatói és gazdasági szféra közötti hiányos 
kapcsolat 

Nyugat-
Dunántúl 

- fejlett gazdaság 
- K+F teljesítmény dinamikus bővítésére való 
képesség 
- fejlett technológia, műszaki infrastruktúra 
és kvalifikált munkaerő 
- egyetem-vállalkozás kapcsolatok számának 
bővülése és minőségének javulása 

- területi egyenlőtlenségek és kedvezőtlen 
gazdasági szerkezet 
- felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok 
gyenge versenyképessége 
- K+F és innováció támogatás 
intézményrendszerének a gazdaság szerkezetéhez 
nem megfelelő igazodása 

Dél-
Dunántúl 

- versenyképes kutatási eredmények 
előállítására képes tudományos bázis 

- helyi cégek gyenge innovációs képessége 
- vállalati szektor gyenge innovációs potenciálja 
- kutatóhelyek gyenge forrásfelszívó képessége 
- ipari parkok kihasználatlansága 
- komoly területi egyenlőtlenség 
- kedvezőtlen gazdasági szerkezet 

Észak-
Magyar-
ország 

- alkalmas felsőoktatási és kutatási központok 
- magasan képzett K+F munkaerő 
- ipari parkok és meglévő technológiai központok 

- tradicionális iparának válsága 
- kis- és középvállalkozói bázis és K+F közötti 
gyenge kapcsolat 
- kutatási bázis visszaesése, szakértők 
kivándorlása 

Észak-
Alföld 

- jelentős regionális kutatási potenciál 
- K+F és felsőoktatás szoros kapcsolata 

- gyenge innovációs intézmények 
- vállalatok közötti fejletlen hálózati struktúra 
- kutatások szerkezete és vállalati igények 
nem megfelelő összhangja 

Dél-Alföld 
- jelentős K+F teljesítmény 
- kedvező innovációs koefficiens 
- magas K+F létszám 

- csekély külföldi működő tőke beruházás 
- túlsúlyban lévő válságágazatok 
- lassú technológiai megújulás 
- hiányzó nagyvállalatok 

Forrás: Saját szerkesztés 
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2. táblázat: Az egyes régiók legfontosabb sajátosságai 
 K+F teljesítmény, 

innovációs kapacitás 
Meghatározó kulcságazatok Pólus programok 

Közép-
Magyar-
ország 

versenyképességében 
különösen fontos 
szerepet kap 

high-tech ipar, biotechnológia, 
környezetipar, megújuló erőforrások, 
információs- és kommunikációs 
technológia 

Budapest: Innopolisz, illetve 
IKT pólus, Medipólus és 
Ökopólus 

Közép-
Dunántúl  

gazdasági súlyához 
képest szerényebb 
volumenű 

információs- és kommunikációs 
technológia, elektronika, mechatronika, 
járműipar, logisztika, környezet- és 
műanyagipar 

Székesfehérvár-Veszprém 
fejlesztési tengely  

Nyugat-
Dunántúl 

messze elmarad 
gazdasági súlya által 
indokolt mértéktől 

járműipar, elektronika, mechatronika, 
fa- és bútoripar, környezeti 
technológiák, alternatív erőforrások, 
egészség- és gyógy-turizmus, logisztika 

Győr: Autopolisz 

Dél-
Dunántúl 

fejlettebb régiókétól 
nagyon elmarad 

egészségipar, környezeti ipar, kulturális 
ipar, turisztika, élelmiszeripar, 
informatika 

Pécs: Az életminőség pólusa 

Észak-
Magyar-
ország 

nemzetközi 
viszonylatban is 
meglehetősen alacsony 

nanotechnológia, vegyipar, 
mechatronika, alternatív energiák 

Miskolc: Nanopolisz 

Észak-
Alföld 

a régió egyik fontos 
erősségének tekinthető 

egészségipar, agráripar, informatika, 
atomenergia 

Debrecen: Debrecen Pólus 

Dél-Alföld 
az országos K+F 
tevékenységből jelentős 
részt vállal 

agráripar, egészségipar, biotechnológia, 
környezetipar, nanotechnológia, 
anyagtudományok, megújuló energiák 

Szeged: Biopolisz 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. számú melléklet: A vizsgált regionális fejlesztési dokumentumok közös pontjai és eltérései 

 

Közös pontok Eltérések 
A Lisszaboni Stratégiát követve, a gazdasági növekedést a fenntartható 
fejlődés figyelembevételével kell elérni. 

Az ökoinnovativitás nem minden 
programban játszik kiemelt szerepet. 

A fejlesztési programok minden szintjén megjelenik az innováció.  A prioritások között nem mindenhol 
szerepel az innováció. 

A K+F és innováció, mint az intenzív gazdasági fejlődés tényezőinek, 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen. 

 

A ROP-ok mindegyikénél megtalálható az adott régióra vonatkozó – 
innovatív elemeket is tartalmazó – SWOT analízis. 

Nem mindegyik RIS tartalmaz SWOT 
analízist. 

A fejlesztési pólus koncepciók valamennyi ROP integráns részei. A fejlesztési pólus koncepció nem 
minden RIS-ban jelenik meg. 

A magyar KKV szektor innovációs képessége gyenge, erősítésre szorul.  
A vállalkozások üzleti környezetének minőségi javítása nagy 
támogatottságot élvez. 

 

Az innováció háttérintézményeinek, azaz a regionális innováció 
intézményrendszerének fejlesztési kérdései mindenhol kulcsszerepet 
kapnak. 

 

A felsőoktatási és a szakképző intézmények szerepe elsőrendű.  
Előtérbe kerülnek a felsőoktatási intézmények, az innovációt támogató 
szervezetek és a vállalatok közötti együttműködések. 

 

Az innovációt elősegítő hálózatok kialakítása nagy hangsúlyt kap.  
Felértékelődnek a regionális városhálózatok.  
A regionális fejlesztési dokumentumokban teret nyernek a decentralizációs 
törekvések. 

A RIÜ-k csupán a ROP-ok és a RIS-ák 
némelyikében jelennek meg.  

A régiók makro-célja az európai gazdasági- és innovációs térbe való 
integráció. 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. számú melléklet: A vállalati mintát leíró alapadatok 

 

1. táblázat: A vállalati mintát leíró alapadatok 
Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Észak-Dunántúl 

Jellemző 
Elemszám % Elemszám % Elemszám % 

A vállalkozás székhelye, megye       
- Fejér 87 33,2   87 17,4 
- Komárom-Esztergom 84 32,1   84 16,8 
- Veszprém 91 34,7   91 18,2 
- Győr-Moson-Sopron   89 37,6 89 17,8 
- Vas   74 31,2 74 14,8 
- Zala   74 31,2 74 14,8 
A régió összesen 262 100 237 100 499 100 
A vállalkozás alapításának éve       
- 1989 előtt 21 8,1 17 7,4 38 7,7 
- 1989-1991 között 53 20,2 38 16,2 91 18,3 
- 1992-1995 között 65 24,8 70 29,9 135 27,2 
- 1996-2000 között 69 26,3 53 22,6 122 24,6 
- 2000 után 54 20,6 56 23,9 110 22,2 
Válaszadók száma, aránya 262 100 234 98,7 496 99,4 
A vállalkozás gazdasági formája       
- Bt. 27 10,3 24 10,1 51 10,2 
- Kft. 211 80,5 195 82,3 406 81,4 
- Rt. 17 6,5 13 5,5 30 6 
- Egyéb szervezet 7 2,7 5 2,1 12 2,4 
Válaszadók száma, aránya 262 100 237 100 499 100 
Tevékenységi terület – szektorok       
- Mezőgazdaság 13 5 13 5,5 26 5,2 
- Ipar 102 38,9 92 38,8 194 38,9 
- Hagyományos szolgáltatás 93 35,5 84 35,4 177 35,5 
- Posztindusztriális szolgáltatás 54 20,6 48 20,3 102 20,4 
Válaszadók száma, aránya 262 100 237 100 499 100 
Nettó árbevétel, millió Ft (2009)       
- Átlag 1 206,9  1 109,3  1 159,1  
- Medián 246  220  235  
- Maximum 85 000  60 000  85 000  
Válaszadók száma, aránya 171 65,3 164 69,2 335 67,1 
Foglalkoztatottak száma, fő (2009)       
- 1-9 fő 43 16,4 47 19,8 90 18 
- 10-49 fő 172 65,6 149 62,9 321 64,3 
- 50-249 fő 40 15,3 32 13,5 72 14,4 
- 250 fő és felette 7 2,7 9 3,8 16 3,3 
Válaszadók száma, aránya 262 100 237 100 499 100 
- Átlag 97,24  44,37  72,13  
- Medián 18  18  18  
- Maximum 8 000  650  8 000  
Válaszadók száma, aránya 262 100 237 100 499 100 
Van külföldi tulajdon a vállalkozásban?       
- Igen 18 6,9 31 13,2 49 9,9 
Válaszadók száma, aránya 262 100 235 99,2 497 99,6 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
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2. táblázat: A vállalati mintát leíró kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos 
alapadatok 

Közép-Dunántúl Nyugat-
Dunántúl 

Észak-Dunántúl 
Jellemző 

Elemszám % Elemszám % Elemszám % 
Az árbevételből fordítottak K+F-re 2007 és 
2009 között? 

      

- Igen 68 27,5 68 30,9 136 29,1 
Válaszadók száma, aránya 247 94,3 220 92,8 467 93,6 
Átlagosan árbevételük hány százalékát 
fordították K+F-re 2007 és 2009 között? 

      

- Átlag 4,7  5,3  5  
- Maximum 30  30  30  
Válaszadók száma, aránya 68 26 68 28,7 136 27,3 
K+F területen volt-e foglalkoztatott 2007 és 
2009 között? 

      

- Igen 39 16 45 19,6 84 17,7 
Válaszadók száma, aránya 244 93,1 230 97 474 95 
Átlagosan a munkavállalók hány százalékát 
foglalkoztatták a K+F területén 2007 és 2009 
között? 

      

- Átlag 7,2  5,7  6,4  
- Maximum 100  50  100  
Válaszadók száma, aránya 39 14,9 45 19 84 16,8 
Előfordult innováció az elmúlt három évben?       
- Igen 107 40,8 125 53 232 46,6 
Válaszadók száma, aránya 262 100 236 99,6 498 99,8 
Tervez innovációt a következő három évben?       
- Igen 103 39,3 126 53,6 229 46,1 
Válaszadók száma, aránya 262 100 235 99,2 497 99,6 

Forrás: NETINNOV felmérés alapján saját szerkesztés 
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7. számú melléklet: A kutatásban szereplő innováció négy típusának értelmezése 

 

1. A termék innováció egy új vagy képességei terén jelentősen továbbfejlesztett áru illetve 

szolgáltatás forgalomba hozatalát jelenti. 

2. A folyamat innováció egy új vagy jelentősen továbbfejlesztett technológia, eljárás, 

alkalmazás, termelési folyamat, forgalmazási módszer vagy az árukat illetve 

szolgáltatásokat támogató tevékenység bevezetését jelenti. 

3. A szervezési-szervezeti innováció új vagy jelentősen továbbfejlesztett szervezési-szervezeti 

módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy 

a külső kapcsolatokban. A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az 

üzleti gyakorlatban, a munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és 

menedzsmentrendszerekben, a munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és 

új döntéshozatali eljárást eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más 

cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba. 

4. A marketing innováció új vagy jelentősen továbbfejlesztett marketing-módszerek 

alkalmazását jelenti az értékesítés növelése érdekében, megcélozva a fogyasztói 

szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci elhelyezését. A 

marketing innováció olyan új marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős 

változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a 

termék reklámozásában, vagy az árképzésben. 

 


