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1. Az értekezés tudományos kérdése, a téma lehatárolása 

 
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. 
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2. 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. 

Mivel a kutatás elsősorban regionális dimenzióban keres válaszokat, ezért az értekezés során a 

regionális innovációs rendszerek minél mélyebb megismerésére törekszem. A szakirodalom 

feldolgozása folyamán így 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?  

- A regionális rendszereket hogyan lehet fejleszteni? 

 
Tudjuk azt, hogy a magyar innováció-politikában 2002-2003 során jelentős változások mentek 

végbe, amikor is megkezdődött az innováció nemzeti rendszerének kialakítása, melynek során 

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. 

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. 

Hazánkban a rendszerváltást követő zöldmezős beruházások regionális eloszlása a területi 

különbségek lényegi kiéleződését eredményezte (Nagy 2006). 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 
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adottságainak köszönhetően itt megjelent külföldi működőtőke végett. A régió azonban 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 kutatás-fejlesztés 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 e két területet egységesen, Észak-Dunántúlként kezelem. 

E megállapítások alapján bontakoznak ki a disszertáció alábbi empirikus kérdései: 

- 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 
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releváns, hanem a rendszer tagjaként vállalt szerepük is, meghatározva ezzel a teljes rendszer 

működőképességét (Edquist 1997). 

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 mennyiben és milyen eszközökkel képesek hozzájárulni a vállalatok által 

megvalósítandó innovációkhoz. 

 

 

3. 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. 
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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. 

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 
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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. 2007; 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 hazánkban 

komoly lépések történtek a decentralizáció irányába többek között a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap megteremtésével, a regionális innovációs ügynökségek létrehozásával, 

valamint 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. 
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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. 

 
A kutatás kiindulópontjának számító kérdések, az értekezés céljainak, valamint az előfeltevések 

és a hipotézisek analógiájára dolgozatom a következőképpen épül fel: 

 
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 
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4. 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: 

- 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 
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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. 

 

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. 

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. 

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. 

A mélyinterjúk célja elsősorban az adott területen működő regionális innovációs rendszerek 

gyakorlati feltérképezése volt. Az interjúk alapvetően négy fő kérdéskört érintettek: az 

innovációs rendszerek működését (1.), a regionális innovációs rendszerek elemeit (2.), a 

regionális innovációs rendszerek kialakulásának feltételeit (3.) és a kutatásba bevont 

intézmények kapcsolatrendszerét (4.). 

 

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 
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projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 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. 

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. 

 

 

5. 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. Nincs egyetértés a rendszer aktorainak kilétében sem. A regionális innovációs 

rendszerek koncepciója jobbára kimondottan csak a magas technológiát képviselő és/vagy a 

termelő ágazatokat veszi figyelembe. A szakirodalom kifejezetten a fővárosi vagy a sikeres 

régiókra fókuszál, ennél fogva a koncepciót nem, vagy csak korlátozottan lehet alkalmazni a 

kevésbé fejlett területeken. A regionális innovációs rendszerek közötti különbségek mindenekelőtt 

az 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 
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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. 

 

Az értekezés során sikerült felvázolnom a közép- és délkelet-európai országok innovációs 

rendszereinek mechanizmusait leíró modelljét. 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. Mindezek a körülmények az 

innovációs folyamatok gyenge koordinációjára utalnak. 

Finanszírozás: A K+F ráfordítások GDP-hez mért aránya az EU27 átlaghoz képest 

meglehetősen alacsony. A ténylegesen regionális döntési kompetenciával felhasznált források 

száma kevés, az országos szintű K+F forráselosztás nem hatékony. A kockázati tőkéhez való 

hozzájutás feltételei nem megfelelően biztosítottak. Észak-Dunántúlon pedig az innováció 

finanszírozása tekinthető az innovációs rendszerek leggyengébb láncszemének. 

Kooperáció: Észak-Dunántúlon kevés vállalat tart fent innovációs intézményekkel kapcsolatot, 

az intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatok csak egy része tekinthető kölcsönösnek. 

Ráadásul az intézmények közötti kapcsolati rendszer is 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 
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kialakításánál pedig a valós társadalmi-gazdasági kapcsolatokat nem vették figyelembe, ami 

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 

nem rendelkezik döntéshozói kompetenciákkal. 

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 hipotézis 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. 

- A mindenkori kormányzat nemhogy nem teremti meg az innovatív, új cégek alapításához 

és a kis- és középvállalkozások 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. A régióban csak egy kis réteg rendelkezik 

az innovációhoz szükséges képességgel és képzettséggel. 

- A régió atmoszférájának innovativitása gyenge. A lakosság csak egy kis szeletét jellemzi 

innovációs és vállalkozáskészség, tudásorientáltság. 
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- Az interaktív tanulás, hálózatosodás tekintetében elindult egy pozitív irányba történő 

változás. Az intézmények közötti innovációs kapcsolatok gyakran csak a tapasztalatcserében 

merülnek ki. Kevés vállalat tart fent innovációs intézménnyel kapcsolatot. 

- Induló vállalkozások támogatását segítő inkubációs szolgáltatások ugyan léteznek a 

régióban, de a jól működő intézmények száma nagyon csekély. 

- Az innováció finanszírozásában jelenleg európai uniós és állami források dominálnak, 

mellyel szemben a magánszféra által finanszírozott innovációk mennyisége meglehetősen 

kevés. 

- Az innováció megvalósítása szempontjából releváns a rendszerben elérhető üzletfejlesztési 

szolgáltatás. A szolgáltatások között sok az átfedés, kevés a specializáció, sokszor azok 

minőségével is probléma van. 

 
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. 

- 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. 

- 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. 
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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. Bár 

a működésüket finanszírozó három éves pályázati forrás 2010-ben elapad, a két észak-

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 
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pedig 2010. március 12-ével lezárultak. Jelenleg a programok folytatásával kapcsolatban a 

helyzet nagyon bizonytalan. 

 
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. 

- 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. 
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- 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. 

 
 
6. 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. 

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 zavaros állapot a regionális 

innovációs rendszerek hatékony működésének elemi hátráltató tényezője. Itt köszön vissza a 
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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. 

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. 

Észak-Dunántúlon készített mélyinterjúkból leszűrt tapasztalat, hogy az innovációs szereplők 

döntő többsége nem tud elvonatkoztatni a helyi szinttől, nem tud régióban gondolkodni. Ez a 

disszertáció nagyon lényeges új, jelzés értékű eredménye. Véleményem szerint ennek orvoslására 
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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 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 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. 
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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. 
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9. A szerző témához kapcsolódó konferencia előadásai 

 
A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara „Válság közben, 

fellendülés előtt” című tudományos konferenciája. Válság térben, a tér válsága szekció. 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr. Időpont: 2010. június 1. Előadók: Dr. Dőry 

Tibor - Tilinger Attila. Az előadás témája: A Széchenyi István Egyetem vállalati 

kapcsolatrendszere és a JRET együttműködések tapasztalatai. 

„Tanulás – Tudás – Gazdasági sikerek” avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság 

eredményességében. Tudományos konferencia. Regionális szekció. Helyszín: Széchenyi 

István Egyetem, Győr. Időpont: 2010. április 14. Az előadás témája: A regionális innovációs 

rendszerek – ahogy Észak-Dunántúl intézményi szereplői látják. 

CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness – Vállalati kultúra és regionális 

beágyazódottság) című európai uniós kutatási program magyar tapasztalatai FP6 EU kutatás 

zárókonferenciája. Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr. Időpont: 2009. november 

19. Az előadás témája: Győr város és térségének innovációs folyamatai. 

Fiatal Regionalisták VI. Országos Találkozója „Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa 

Térfolyamatai – Integráció és Dezintegráció” Nemzetközi Tudományos Konferencia. 

Modernizáció, innováció szekció. Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr. Időpont: 2009. június 4-5. Az előadás témája: Az 

innovációs intézmények regionális innovációs rendszerben betöltött funkciói. 

IV. Kheops Tudományos Konferencia – A tudomány felelőssége a gazdasági válságban. Angol 

nyelvű szekció. Helyszín: Hétkúti Wellness Hotel és Hétkúti Lovaspark, Mór. Időpont: 

2009. május 20. Az előadás témája: The Function of Regional Innovation Institution System 

in Technology Transfer. 

International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Marketing and 

Management szekció. Helyszín: Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management 

and Economics. Csehország, Zlín. Időpont: 2009. április 2. Az előadás témája: Economic 

and Innovational Inequalities Inside the West Transdanubian Region in Hungary. 

Alapkutatás a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálatára. 2007-2008. 

Megbízó: Interreg IIIA Program. Projektvezető: Lados Mihály (MTA RKK Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet). Projektzáró-konferencia. Helyszín: Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, Szlovák Köztársaság, Somorja. Időpont: 2008. június 11. Az 

előadás témája: A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége. 
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„20. századi magyar gazdaság és társadalom” c. konferencia. VI. szekció. Helyszín: Széchenyi 

István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr. Időpont: 

2007. november 8. Az előadás témája: A regionális innováció intézményrendszerének 

működési alapjai. 

Magyar Regionális Tudományi Társaság V. Köz- és Vándorgyűlése. Az ipar szerepe a 

regionális fejlődésben. Regionális iparpolitika szekció. Helyszín: Miskolci Egyetem, 

Felnőttképzési Regionális Központ, Miskolc. Időpont: 2007. október 25-26. Az előadás 

témája: Alternatívák a regionális innovációs rendszer továbbfejlesztésére. 

II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Fejlődés és fejlesztéspolitika – A régiók 

fejlesztése szekció. Helyszín: Pannon Egyetem, Gazdálkodás-és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola, Veszprém. Időpont: 2007. június 7. Az előadás témája: A regionális 

innováció intézményrendszerének fejlesztési lehetőségei. 

II. Cégtalálkozó. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori 

Iskola, Győr. Időpont: 2007. május 30. Az előadás témája: Inkubátorok a kis- és 

középvállalkozások szemszögéből. 

„Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” c. nemzetközi tudományos konferencia. Régió és 

versenyképesség szekció. Helyszín: Eötvös József Főiskola, Baja. Időpont: 2007. március 

23. Az előadás témája: Inkubátorok a regionális versenyképesség tükrében. 

Fiatal regionalisták V. országos konferenciája. A regionális fejlődés új tényezői szekció. 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori 

Iskola, Győr. Időpont: 2006. november 10-11. Az előadás témája: Az inkubátorok szerepe a 

regionális fejlesztésben. 

 


