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1. Bevezetés – a témaválasztás indoklása, a dolgozat célja és 

felépítése 
 

A kutatási téma választását egyrészt szakmai, illetve tudományos, másrészt személyes 

okok is befolyásolták. 

Tudományos szempontból az innováció fontosságának, ezzel párhuzamosan pedig az 

innovációban résztvevő, közvetítő szervezetek szerepének felértékelődése motiválta a 

kutatást. Az elmúlt évtizedekben, főként a globalizációs folyamatok, illetve a gazdasági 

válság hatására az innováció szerepe egyre jobban felértékelődött. Az Európai Unió 2020-

as stratégiájának részét képező Innovation Union egyik központi eleme például az 

innovációs kapacitás és innovációs rendszer fejlesztése, az innováció eredményességének 

előmozdítása.
1
 

Az európai szint mellett nemzeti szinten is fontos az innováció, hiszen a gazdasági válság 

okozta problémák kezelésében, a gazdasági fejlődés előmozdításában nagy szerepe van. Az 

egyes nemzetgazdaságok fejlődésének egyik kulcseleme a gazdasági ágazatok, szervezetek 

innovációs potenciáljának fejlesztése, amelyet a kormányok az innovációs rendszerek 

kiépítésével és fejlesztésével támogathatnak. A nemzetgazdaságokban megnőtt az 

innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek jelentősége is. A közvetítő szervezetek 

ugyanis olyan tevékenységet végeznek, amelynek központjában az együttműködés, a 

bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítése, és ezen keresztül a tudásteremtők és a tudás-

felhasználók, a vállalkozások és a kutatók összekapcsolása áll. 

A tudományos, szakmai alapú témaválasztásban az is szerepet játszott, hogy a vizsgált 

szervezetek működésével, tevékenységével és hatékonyságával viszonylag kevés 

szakirodalom foglalkozott a kutatás megkezdésekor. 

Napjainkban az innovációs közvetítő szervezetek működésével, tevékenységeivel és 

hatékonyságával kapcsolatban már több külföldi kutatás és cikk is elérhető. Buzás 

könyvében (Buzás, 2007) is találunk erre példát – stanfordi és cambridge-i kutatások –, de 

Stamm (Stamm, 2003) is részletesen ír az angol szervezetek tevékenységével kapcsolatos 

felmérések eredményeiről, az amerikai szervezetekről pedig Jain et al. (Jain-Triandis-

Weick, 2010) könyvében olvashatunk. A közvetítő szervezetek, illetve a felsőoktatási 

intézmények innovációval kapcsolatos tevékenységét Howlett is tárgyalja (Howlett, 2011). 

A tevékenységeknek többféle csoportosítását is említi: egyrészt rangsorolja a 

                                                 
1 Az Innovation Union fő kezdeményezései: http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?pg=action-points (letöltve 2015. január 20.) 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=action-points
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=action-points
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tudástranszfer feladatokat, másrészt az úgynevezett HE-BCI kutatás
2
 kategóriái alapján is 

csoportba rendezi őket. 

A hazai közvetítő szervezetek tevékenységének és működésének hatékonyságával kevés 

empirikus kutatás, cikk foglalkozik. Utalásokat találunk a szervezetekkel kapcsolatban 

többek között Rechnitzer, Lengyel és Buzás írásaiban, Dőry munkáiban, vagy Csizmadia 

és Grosz cikkeiben (Lengyel–Rechnitzer, 2004), (Lengyel, 2010), (Rechnitzer–Dőry–

Csizmadia, 2002), (Buzás, 2007), (Buzás-Lengyel, 2002), (Csizmadia- Grosz, 2011), 

(Dőry, 2000).  

Az innovációs folyamatban résztevő közvetítők, illetve ezek hatékonyságának átfogó 

elemzésével kapcsolatban azonban napjainkig nincs a szakirodalomban elérhető forrás. 

Magyarországon az innovációs közvetítő szervezetek többsége a 2005-2007 időszakban 

alakult, a jelenlegi szervezetek mögött már egy 10 éves működési tapasztalat áll. Tíz év 

elmúltával tehát már értékelhető az innovációs folyamatban betöltött szerepük, 

hatékonyságuk is. 

 

A témaválasztás személyes indokát az adta, hogy részt vettem a Dunaújvárosi Főiskola 

technológia- és tudástranszfer irodájának létrehozásában, illetve jelenleg az Edutus 

Főiskola Technológia Transzfer Irodájának a vezetője vagyok. Az iroda kialakításakor 

külföldi szakértők által tartott képzéseken, előadásokon lehetőségem nyílt az Európai Unió 

más országaiban alkalmazott gyakorlatok megismerésére is. Már a képzések során 

megfogalmazódott az a kérdés, problémakör, amelyet a jelen kutatás is érint: miszerint a 

fejlettebb EU-s országokban alkalmazott gyakorlatok nem biztos, hogy minden esetben 

hatékonyan alkalmazhatók a hazai körülmények között. A gyakorlati tapasztalat a TTI 

szervezetének és tevékenységeinek kialakításában arra is rávilágított, hogy a hatékonyság 

elérésében, növelésében az iroda tevékenységeinek, működési folyamatainak, 

kapcsolatrendszerének és kommunikációjának kiemelkedő szerepe lehet. 

 

A dolgozat a témához kapcsolódó szakirodalom szintézisére épül. Az innovációs közvetítő 

– intermedier – szervezetek vizsgálatához egyrészt az innovációval kapcsolatos 

definíciókból, másrészt a nagyobb, nemzetközi rendszerekből kell kiindulnunk. Emiatt 

dolgozatom ötödik fejezetében a definíciók mellett a nemzeti innovációs rendszereket 

vizsgálom meg a közvetítő szervezetekre gyakorolt hatásuk alapján. A hazai innovációs 

                                                 
2 Higher education-business and community interaction survey, 

http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/measureke/hebci/ (letöltve: 2012. május 16.) 

http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/measureke/hebci/
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rendszer feltárásával megpróbálom kiemelni azokat a gyengeségeket, problémákat, illetve 

lehetőségeket, amelyek befolyással vannak a rendszer egyes elemeinek működésére, így az 

innovációs közvetítő szervezetek életére is. A nemzeti szint tárgyalása után arról is írok, 

hogy a szervezetek tevékenysége hogyan hat térségi, illetve lokális szinten.  

Az innovációs rendszerek leírása után szükség van egy fogalmi magyarázatra is, hiszen az 

innovációs közvetítő szervezetek szakirodalmi meghatározása, illetve köznyelvi használata 

sokszor nem egyértelmű. A szervezetek definiálásakor az egyes szervezeti típusokat is meg 

kell említenünk, mivel ezen szervezetek tevékenysége, működése nagymértékben 

különbözhet attól függően, hogy az innovációs folyamatban hol helyezkednek el. 

A következő fejezetben a közvetítő szervezetek innovációs folyamatban betöltött szerepét 

elemzem. Az innovációs folyamatot egy speciális piacként értelmezem, amelyben a 

kutatók – termelőkként – állnak a folyamat egyik végén, a vállalkozások – fogyasztóként – 

pedig a folyamat másik végén. A közvetítő szervezetek pedig a két fő szereplő közötti 

problémákat próbálják áthidalni. 

A hetedik fejezetben a hatékonyság témakörét járom körül, ami egy újabb sokszor és 

sokféleképpen használt fogalom, amelynek az innovációs közvetítő szervezetekkel 

kapcsolatban való értelmezését is tisztázni szükséges. 

 

Az innovációval kapcsolatos szakirodalmi elemzés után, a dolgozat második részében az 

empirikus kutatás eredményeit mutatom be a három fő hipotézisre reagálva: 

 Megvizsgálom, hogy milyen tényezők és hogyan hatnak a közvetítő szervezetek 

hatékonyságára. 

 Külön, hangsúlyosan elemzem a szervezetek működésének humán tényezőit. 

 Végül pedig a szervezetek kommunikációs tevékenységét tárom fel. 

 

A fenti három szempont egyrészt tükrözi az innovációs folyamatokkal, közvetítő 

szervezetekkel kapcsolatos szakirodalomban leírtakat. Többek között Castellacci (2008), 

Landes (1998), Lundvall (1992), Nelson (1993), Freeman (1995) írásaikban kifejtik, hogy 

a vállalkozások innovációs tevékenységét egy országban jelentősen befolyásolják azok a 

rendszerek, amelyek hatással vannak például az innovációs együttműködésekre, a 

szabadalmaztatásra, a pénzügyi folyamatokra vagy a felsőoktatásra. Az innovációs 

közvetítő szervezetek szolgáltatásai főleg ezen folyamatok támogatására irányulnak.  

A szempontrendszer másrészt arra utal, hogy közvetítő szervezetek működésében és 

hatékonyságában fontos szerepe van a menedzsment- és marketing módszerek 
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alkalmazásának. Több, marketinggel és menedzsmenttel foglalkozó forrás is utal a 

hatékonyság, illetve a piacképesség és a menedzsment, marketing szempontok, stratégia 

alkalmazásának összefüggésére. Ilyen utalást találunk például Porter (1993), Bauer-Berács 

(1992), Józsa (2002, Józsa et al. 2005), Kotler (1999), Bayer (1995) és Barta-Tóth (1996) 

munkáiban. 

A hipotézisek vizsgálatát leíró fejezetben foglalkozom az innovációs közvetítő szervezetek 

konkrét tevékenységével, szolgáltatásaival. Empirikus kutatási eredményekre támaszkodva 

vizsgálom meg, hogy a szervezetek tevékenységének milyen korlátai vannak, hogyan 

orvosolhatóak a problémáik, illetve hogyan kell megváltoztatni működésüket, hogy 

hatékonyabbá váljanak. Ehhez olyan szervezeti sajátosságok vizsgálatára is szükség van, 

mint például a szervezeti struktúra- és kapcsolatrendszerek elemzése, vagy a szervezeti 

kommunikáció vizsgálata. Kiemelten foglalkozom a szervezetek tevékenységét 

befolyásoló emberi tényezőkkel, mivel az innovációs folyamat egyik alapeleme a bizalom, 

amely a személyes jellemzőktől függ. 

 

A dolgozat kilencedik fejezetében bemutatok egy kutatási eredményekre épülő, komplex 

modellt, amely az innovációs közvetítő szervezetek működési hatékonyságának 

felmérésére szolgál. 

A modell kiindulópontja a hatásfok és a hatékonyság definíciója, amely az inputok és 

outputok hányadosa. Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságát tehát a szervezet 

inputjainak és outputjainak hányadosaként értelmezhetjük. A modell kialakításánál 

emellett figyelembe kell venni a szervezetek belső környezetét, működéssel kapcsolatos 

tulajdonságait is. A kutatás eredményeire épülő modellt Csiszér (2016) modellje alapján 

alakítottam ki. A modellben az innovációs közvetítők hatékonyságát három dimenzió 

alapján mérhetjük: az input (külső) tényezők, az output tényezők, illetve a belső (inner) 

tényezők alapján. A három fő dimenzió indikátorcsoportokkal mérhető. A dolgozat 

zárásaként javaslatokat teszek ezen indikátorcsoportokra, a hatékonyság mérésére szolgáló 

indikátorokra is. 
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2. A kutatás alapjai 
 

2.1. A kutatás tárgya, témakörei 

 

Az empirikus kutatás témájának meghatározása a szakirodalom szintézisére épül. A 

külföldi szakirodalomban megtalálhatóak a nemzeti innovációs rendszerrel, illetve annak 

szereplőivel foglalkozó kutatások – például Castellacci (2008), Fagerberg et al., (2008), 

Fagerberg (1994), Landes (1998), Mokyr (2002), Lundvall (1992), Nelson 

(1993), Freeman (1995) és Filippetti-Archibugia (2011) írásaiban. A szakirodalmi 

forrásokban azonban csak kis számban találunk olyan írást – például Gulbrandsen et al. 

(2011), Fontana et al. (2006), Muscio (2007) –, amely kifejezetten az innovációs közvetítő 

szervezetekre utal, vagy azokat elemzi a nemzeti innovációs rendszeren belül. 

A hazai innovációs rendszerrel kapcsolatos források – többek között Lengyel-Leydesdorff 

(2008), Csizmadia-Grosz és Szépvölgyi (2002, 2004, 2008, 2011), Buzás (2007), Inzelt 

(1998) – hasonlóan a külföldi forrásokhoz, nagy számban elérhetőek. Az innovációs 

rendszer aktoraival kapcsolatban szintén találunk hazai szakirodalmi utalásokat – például 

Dőry (1998), Molnár, (2004), Lux (2013) –, ám ezek közül egyik sem elemzi részletesen a 

hazai innovációs közvetítő szervezetek tevékenységét, szolgáltatásait. 

A külföldi és hazai szakirodalomban leírtak alapul szolgáltak a hazai innovációs rendszer 

és az abban résztvevő, intermedier szervezetek elemzéséhez. A téma feldolgozásához 

használt szempontrendszert azonban saját tapasztalatok, illetve a menedzsment és 

marketing szakirodalomban – pl. Józsa (2000, Józsa et al. 2005), illetve Kotler (1999) – 

leírtak alapján határoztam meg. 

 

Kutatásom középpontjában az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek 

hatékonysága áll. A közvetítő szervezetek hatékonyságának elemzésekor három főbb 

területre térek ki: 

1. A szervezetek hatékonyságát befolyásoló tényezőkre; ezen belül az innovációs 

rendszerrel kapcsolatos, külső tényezőkre, a szervezetek belső, főként 

menedzsment tényezőire, valamint a szervezetek tevékenységének hatásaira. 

2. A közvetítő szervezetek működését befolyásoló, belső, humán tényezőkre. 

3. A szervezetek kommunikációjára. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000217#bib0080
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2.2. A kutatás célja  

 

A kutatás során az alapvető cél a hazai innovációs közvetítő szervezetek körének, 

tevékenységeinek, szolgáltatásainak, valamint működésének feltárása, illetve 

hatékonyságuk elemzése volt. A hatékonyságot az előző fejezetben leírt három terület 

alapján elemeztem: 

1. a szervezetek hatékonyságát befolyásoló tényezők alapján, 

2. a közvetítő szervezetek működését befolyásoló, belső, humán tényezők alapján, 

illetve 

3. a szervezetek kommunikációjának vizsgálata alapján. 

 

A szervezetek hatékonyságának elemzésekor olyan szempontokra tértem ki, mint például 

 a szervezetek tevékenységi köre, feladatai 

 a szervezetek célcsoportjainak és tevékenységeinek elemzése, a célcsoportok és a 

tevékenységek kapcsolatainak vizsgálata 

 a szervezetek kapcsolatrendszerei, együttműködései 

 a szervezetek működés problémái, az innovációt akadályozó és segítő tényezők, 

 az innováció emberi oldalának fontossága a szervezetek működésében 

 a szervezetek kommunikációja 

 

A célok meghatározása a korábban felsorolt, innovációval, illetve menedzsmenttel 

szakirodalom szintézisére épül. Az innovációval foglalkozó szakirodalomban fellelhető 

anyagok többsége nem tér ki részletesen az innovációs folyamatban közvetítő szerepet 

betöltő szervezetek szolgáltatásaira, illetve annak hatékonyságára. Jelen kutatás céljainak 

meghatározásában tehát szerepet játszott a szakirodalom ilyen irányú hiányosságainak 

pótlása is. 

A kutatási eredmények összegzésével olyan modell felállítására törekedtem, amelyek 

segítséget nyújthatnak a közvetítő szervezetek hatékonyságának méréséhez, illetve a 

hatékonyságuk növeléséhez, tevékenységük és kommunikációjuk javításához. A modell 

kialakításának alapjai a kutatás során feltárt, a hazai innovációs rendszerben tapasztalt 

sajátosságok, illetve az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységét akadályozó külső 

és belső tényezők voltak. 
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2.3. Kutatási kérdések 

 

A hatékonyságot vizsgáló három témakör elemzéséhez – főként az első témakörhöz 

kapcsolódóan – szükség van a nemzeti innovációs rendszer, illetve az abban résztvevő 

szervezetek vizsgálatára is. A vizsgálatot alábbi kérdéskörök alapján végeztem el: 

 Milyen szervezetek vesznek részt a hazai innovációs rendszerben? 

 Hogyan támogatja a hazai innovációs rendszer a közvetítő szervezeteket? 

 Az innovációs rendszer mely aktoraival működnek együtt a közvetítők, és milyen 

ez az együttműködés? 

 Milyen a hazai szervezetek területi elhelyezkedése? 

 

Az első témakörhöz kapcsolódóan a közvetítő szervezetek működését, tevékenységeit is 

vizsgálom, az alábbi kérdéseket érintve: 

 Milyen tevékenységeket folytatnak, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a 

szervezetek? 

 Mik a szervezetek célcsoportjai? Mi a szervezetek saját maguk által kommunikált 

célcsoportja, és ez hogyan befolyásolja helyüket az innovációs folyamatban? 

 Kik a szervezetek valós célcsoportjai? 

 Milyen eltérések vannak a kommunikált és a valós célcsoportok között? 

 A célcsoportok és a tevékenységek alapján a szervezetek hogyan pozícionálhatóak, 

hol helyezkednek el az innovációs folyamatban? 

 A szervezetek szolgáltatásai mennyire igazodnak a célcsoportok igényeihez? 

 Milyen tényezők segítik és akadályozzák a szervezetek működését? 

 Milyen a szervezetek működési hatékonysága? 

 

A szervezetek belső, humán tényezőinek feltárásakor az alábbi kérdésekre kerestem a 

válaszokat: 

 Mik motiválják a szervezetek célcsoportjait az innovációs tevékenységre? 

 Milyen együttműködéseket alakítanak ki a közvetítő szervezetek, és ezek az 

együttműködések mennyire hatékonyak a szervezetek szempontjából? 

 Milyen, főként humán tényezők befolyásolják a szervezetek együttműködéseit? 

 Hogyan hatnak ezek a tényezők a szervezetek működésére, hatékonyságára? 
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A kutatás harmadik fő témájához, az intermedier szervezetek kommunikációjának 

elemzéséhez kapcsolódóan a következő kérdések szolgáltak alapul: 

 Milyen csatornákon kommunikálnak a szervezetek, hogyan érik el a 

célcsoportjaikat? 

 Mennyire ismertek a szervezetek a célcsoportok körében? Milyen a szervezetek 

imázsa? 

 Hogyan járulhat hozzá a kommunikáció fejlesztése a hatékonyság növeléséhez? 

 

2.4. A kutatás célcsoportjai  

 

Az empirikus kutatás célcsoportjait a célok alapján az alábbiak szerint határozhatjuk meg. 

 

Elsődleges célcsoport: a Magyarországon működő, a hazai innovációs rendszerben és az 

innovációs folyamatban résztvevő közvetítő szervezetek. Az intermedier szervezetek 

pontos definíciója és csoportjainak kifejtése a 6. fejezetben található. 

A kutatás során a szakirodalomban – például Stamm (2003), Jain-Triandis-Weick (2010), 

Frinking et al. (2002), Inzelt (1998), Buzás (2007), Smahó (2008) műveiben – leírt 

szervezetek közül nemcsak a felsőoktatási intézményekben működő Technológia Transzfer 

Irodákkal (TTI) foglalkozom, hanem a felmérést az innovációs folyamatban résztvevő, 

egyéb szolgáltató szervezetekre is kiterjesztettem. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a TTI-

k száma Magyarországon alacsony, a kisszámú minta pedig nem adott volna kellően 

szignifikáns képet a hazai innovációban résztvevő szervezetekről. A szervezetek körének 

kibővítését másrészt a kutatás témaköre és céljai is indokolták.  

Az innovációs folyamatban résztvevő közvetítő szervezetek hatékonyságának mérésekor 

az innovációs hálózatokban résztvevőket, a vállalkozásokkal és kutatókkal kapcsolatot 

tartó egyéb szervezeteket is vizsgálnunk kell ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk a 

szolgáltatások minőségéről, a szervezetek eredményességéről és ezáltal a folyamatok 

hatékonyságáról. 

A kutatás során külön hangsúlyt helyzetem az innovációs közvetítő – intermedier – 

szervezetek egyik csoportjára, a felsőoktatási intézményekben működő technológia-

transzfer szervezetekre.  
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Másodlagos célcsoportok: a közvetítő szervezetek célcsoportjait alkotó vállalkozások és 

kutatók. 

A másodlagos célcsoportok kontrollcsoportként jelennek meg a kutatásban. A másodlagos 

célcsoportok elemzésével tárhatóak fel a közvetítő szervezetek együttműködései, a 

kommunikációs tevékenységük, vagy a hatékonyságuk megítélésében szerepet játszó 

outputjaik. 

Az intermedier szervezetek célcsoportjainak – vállalkozások és kutatók – vizsgálatával 

számos hazai forrás foglalkozik. Az innovációs folyamatban résztvevő aktorokról írt 

például Guana és Chen (2012), Ács J.-Varga (2000), Nagaoka et al. (2009). Az 

innovációban résztvevők együttműködéseit, főként a vállalati, ipari kapcsolatokat elemzi 

többek között Nelson (1993), Okamuroa et al. (2011), Rosenberg-Nelson (1994), 

Gulbrandsen et al. (2011), Van Looy et al. (2011), Fontana et al. (2006), Ács et al (1991), 

Bajmócy Z. (2006). 

A szakirodalomban kifejtésre kerül, hogy a tudástranszfer – tehát a közvetítői tevékenység 

– hatékonyságának növelésében a helyi – intézményi, vállalati – kapcsolatrendszereknek is 

kiemelkedő szerepük van. A másodlagos célcsoportok vizsgálata tehát, a lokalizációs 

előnyök figyelembe vételével, regionális és helyi szinten történt meg. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
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2.5. Hipotézisek 

 

A doktori kutatás megkezdése előtt a Dunaújvárosi Főiskolán 2006-ban létrehozott 

technológia transzfer szervezet kialakításában és működtetésében vettem részt. A 

szervezetnél töltött idő során lehetőségem volt a működéssel kapcsolatos problémák 

megismerésére. A gyakorlati tapasztalataimra a szakirodalomban található elemzésekben 

kerestem választ. A hipotéziseket tehát egyrészt szakmai tapasztalatom alapján, másrészt a 

hazai szakirodalomban feltárt kutatások eredményeire épülve fogalmaztam meg.  A 

hipotéziseket az alábbi, 1. számú táblázatbna foglalom össze: 

1. táblázat. Hipotézisek 

Hipotézisek 

H1. A hazai innovációs közvetítő szervezetek hatékonysága alacsony, mert…. 

a. az innovációt támogató külső környezet, a hazai innovációs rendszer nem járul 

hozzá kellőképpen a szervezetek hatékony működéséhez (külső tényezők, input 

dimenzió). 

b. belső stratégiai és menedzsment problémák vannak a szervezetekben (belső 

tényezők, inner dimenzió). 

c. a szervezetek outputjai (kimenetei) nem támogatják elég hatékonyan az adott, a 

szervezet székhelyéül szolgáló térség innovációs potenciálját, így fejlődését sem 

(kimeneti tényezők, output dimenzió).  

H2. Az innováció emberi oldala – tudás, ismeretek és kapcsolatrendszerek – 

kiemelt fontosságú a közvetítő szervezetek működésében, alapvetően befolyásolja 

a szervezetek hatékonyságát. 

H3. A közvetítő szervezetek kétirányú (oda-vissza csatolásos) kommunikációja 

hiányos (hiányzik), illetve nem hatékony. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

H1. A hazai innovációs közvetítő szervezetek hatékonysága alacsony, 

mert…. 

H1.a. az innovációt támogató külső környezet, a hazai innovációs rendszer nem járul 

hozzá kellőképpen a szervezetek hatékony működéséhez (külső tényezők, input 

dimenzió). 

H1.b. belső stratégiai és menedzsment problémák vannak a szervezetekben (belső 

tényezők, inner dimenzió). 
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H1.c. a szervezetek outputjai (kimenetei) nem támogatják elég hatékonyan az adott, 

a szervezet székhelyéül szolgáló térség innovációs potenciálját, így fejlődését sem 

(kimeneti tényezők, output dimenzió). 

 

Az első hipotézis vizsgálata során a szervezeti hatékonyság mérése a cél. A hatékonyság 

fogalmát számos tudományágban jellemzően az outputok (kimenet) és inputok 

(bemenet) hányadosaként definiálják, valamilyen indikátor (tényező) csoport 

kialakításával és mérésével. A menedzsment, illetve a marketing hatékonyság elemzésekor 

a szakirodalomban (többek között Hughes-Luksetich 2010, Nádor 2007, Sundqvista et al. 

2014) hangsúlyos szerepet kapnak a szervezeti belső (inner) működést, menedzsmentet, 

stratégiai tervezést érintő belső tényezők. A hatékonyság tehát három főbb dimenzió átfogó 

vizsgálatával értelmezhető: elemeznünk kell a külső tényezőket (inputokat) tartalmazó 

dimenziót, a szervezet belső (inner) dimenzióját, valamint a kimenti, output dimenziót. Az 

első hipotézis 3 alpontja ezeket a dimenziókat tükrözi.  

Közvetlenül az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságának átfogó elemzésével 

kapcsolatban a szakirodalomban nincs elérhető forrás.  

A dolgozatban a fenti három dimenzió alapján vizsgálom meg az innovációs közvetítő 

szervezetek működését, hatékonyságát. A kutatás során arra keresem a választ, hogy az 

egyes dimenziókban az adott tényezők, tényezőcsoportok a vizsgált szervezeteknél hogyan 

értékelhetőek, illetve hogyan befolyásolják az adott szervezet hatékonyságát. 

 

H1. a. - Külső tényezők, input dimenzió 

A külső (input) dimenzióhoz tartozó tényezőket több forrás (köztük Teller-Validova 2015, 

Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi 2004, Dőry 1998) is vizsgálja, de ezek csupán néhány 

tényezőt, például az együttműködéseket – a vállalati és egyetemi szféra együttműködését – 

kiemelve elemzik a hatékonyságot. Az innovációs rendszerrel – mint külső tényezővel – és 

ennek hatékonyságával kapcsolatban is számos forrást találunk (Guana-Chen 2012, Ács-

Varga 2000, Gulbrandsen et al. 2011, Nagaoka et al. 2009). Az átfogó, a közvetítő 

szervezetek működését befolyásoló elemzés azonban a külső dimenzió esetben is hiányzik. 

A hipotézis alátámasztására a kutatás során megvizsgálom, hogy a hazai innovációs 

rendszer mennyire stabil, illetve mennyire képes támogatni a rendszerben résztvevő 

szervezetek működését (például az intézményrendszeren és a finanszírozási 

mechanizmusokon keresztül). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006772
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A külső dimenzió elemzésekor figyelembe veszem a korábbi, rendelkezésre álló kutatási 

eredményeket, statisztikai adatokat. Köztük a szakirodalomban az innovációs rendszer 

hatékonyságának mérésére szolgáló K+F ráfordításokat, K+F helyeket és kutatói 

létszámokat. A külső, befolyásoló tényezők közül kiemelten foglalkozom az innovációs 

szervezetek finanszírozásának kérdésével.  

 

H1. b.Belső tényezők, inner dimenzió 

A belső dimenzió vizsgálatára a szakirodalomban szintén csak kevés forrás áll 

rendelkezésre. Az innovációs közvetítő szervezetek menedzsmentjével, működésével 

kapcsolatban ugyan több kutatás eredménye is elérhető, de a külső dimenzióhoz hasonlóan 

ezek is csak egyes tényezőkre, vagy tényezőcsoportokra koncentrálnak. Jellemzően a 

felsőoktatási intézmények technológia-transzfer szervezeteinek működéséről írnak (Stamm 

2003, Buzás 2007, Nagaoka et al. 2009) kiemelve például az alkalmazottak képzettségét, 

nyelvtudását, vagy a szerveztek szolgáltatásait. A marketing szakirodalomban a 

szervezetek működésének, a szolgáltatások hatékony nyújtásának alapja a szolgáltatások 

szegmentálása, a célcsoportok meghatározása és jellemzése, illetve a 

termékek/szolgáltatások és a szervezet pozicionálása (Kotler 1999, Veres 2009, Kotler-

Andreasen 1987). 

A kutatás során arra kerestem választ, hogy a szervezetek – a marketing szakirodalomban 

leírtak alapján – hogyan határozzák meg a szegmenseiket és a célcsoportjaikat, mennyire 

igazítják a szolgáltatásaikat a célcsoportjaik igényeihez, illetve hová pozícionálják 

magukat és szolgáltatásaikat az innovációs folyamatban. A belső tényezők vizsgálata a 

kutatásom leghangsúlyosabb része. 

 

H1.c., Kimeneti tényezők, output dimenzió  

Az innovációs közvetítő szervezetek térségre gyakorolt hatásának méréséhez az adott 

térség, régió innovációs potenciáljának vizsgálatát kell alapul vennünk. Számos 

szakirodalmi forrást találunk az innovációs folyamat terjedésével, a régiók innovációs 

fejlettségével kapcsolatban. Egy sikeres közvetítő szervezet aktívan képes hatni a térség és 

a város innováció-politikai céljainak megvalósítására, valamint a térségi és regionális 

versenyelőnyök megszerzésére is (lásd például Hewitt-Dundasa-Roperb 2011, Lengyel-

Leydesdorff 2008, Grosz-Rechnitzer 2005 írásaiban).  

A versenyelőny megszerzése, és ezen előny hosszú távú megtartása biztosítja az egyes 

területi egységek fenntartható növekedését. A régiók, illetve a városok és vonzáskörzeteik 
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sikerességét nagymértékben meghatározzák a helyi, specifikus és nehezen újratermelhetők 

tényezők. Ilyenek lehetnek például a kedvező földrajzi fekvés, az infrastruktúra, a 

tudásalapú innovatív ipari környezet, vagy a lakók szellemi tőkéje, tudáskészlete (Enyedi, 

1997). Az egyes térségek, városok növekedési potenciálját befolyásolhatja még ezen 

térségek eltérő térbeli elhelyezkedése, különböző természeti erőforrásai, az állami vagy 

magán befektetési forrásokhoz való hozzáférésük, vagy az eltérő állami képzési 

programok, és az egyetemek tudás-transzfere. Az innovációs közvetítő szervezetek 

működése, szolgáltatásai szorosan kapcsolódnak a lokalizációs előnyök kialakításához – 

például a tudástranszferen, az innovatív miliő kialakításán, a helyi befektetések 

ösztönzésén keresztül.  

A kutatás során megvizsgálom, hogy az innovációs közvetítő szervezetek hogyan képesek 

hatni az adott térségre, régióra. Ennek feltárásához egyrészt elemzem a térség innovációs 

potenciálját, másrészt vizsgálom a szervezetek és célcsoportjaik kapcsolatrendszereit, 

együttműködési hatékonyságát.  

 

 

H2. Az innováció emberi oldala – tudás, ismeretek és 

kapcsolatrendszerek – kiemelt fontosságú a közvetítő szervezetek 

működésében, alapvetően befolyásolja a szervezetek hatékonyságát. 

Gyakorlati tapasztalataim alapján az innovációs közvetítő szervezetek kialakításakor, 

illetve a működés során a szervezetek menedzsmentjében nem fordítanak kellő hangsúlyt 

az úgynevezett humán tényezőkre – például az alkalmazottak tudására, képességeire, az 

egymással szembeni, illetve a partnerekkel kialakított bizalomra, az együttműködésekben a 

kapcsolati tőke szerepére, vagy a személyes kommunikációra. A szervezetek hatékony 

működésében ezen tényezők alapvető fontosságúak. 

Az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a szervezet 

által nyújtott szolgáltatásoknak. Emellett a közvetítők tevékenysége gyakran nonprofit 

jelleggel bír. Ezen két tényező miatt a közvetítők hatékonyságának vizsgálatakor a 

szolgáltatás-, illetve nonprofit marketinggel kapcsolatos szakirodalomban leírtakat is 

figyelembe kell venni a fenti hipotézis alátámasztásakor.  

Helmig et al. (2004) írásában például hangsúlyozza, hogy a nonprofit szervezetek esetében 

kiemelkedő jelentősége van a tudatos, és szakmai alapokon, professzionálisan működő 
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menedzsment tevékenységnek, a szervezetben dolgozók, illetve a döntéshozók 

ismereteinek. 

Nádor (2007) a szolgáltatások bizalmi jellegét emeli ki, amely alapvetően befolyásolja a 

szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségét. Kifejti, hogy a szolgáltatási folyamat 

hatékonyságát a szervezet tudásmenedzsmentje és kommunikációja is befolyásolja. 

Veres (2009) szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos könyvében felhívja a figyelmet a 

szolgáltatások esetén az emberi tényező – például a szolgáltatást nyújtó személyisége, 

tudása – fontosságára. Kiemeli, hogy a szolgáltatások esetén a minőség szorosan összefügg 

a szolgáltatást igénybe vevő elégedettségével. Emellett a szolgáltatások minősége olyan 

paraméterekkel is leírható, mint például a szervezet és a szolgáltatást nyújtó hitelessége, az 

ügyfél biztonságérzete, a szolgáltatás hozzáférhetősége, vagy akár a szolgáltatással 

kapcsolatos kommunikáció minősége. 

Lundvall (2002), Stamm (2003), Flanagan et al. (2011) írnak például arról, hogy az 

innováció sikerességéhez az innovációs rendszerek hatékonyabbá tétele, illetve a 

vállalkozások kommunikációjának, együttműködésének és kiterjedt, bizalmon alapuló 

kapcsolatrendszerének fejlesztése elengedhetetlen. Az innováció nem lehet hatékony az 

innovatív emberek együttműködése, kommunikációja, az információ megosztása nélkül. 

Az együttműködést, a bizalmon alapuló kapcsolatok kialakítását, a tudástranszfert egy 

harmadik szereplő, a közvetítő szervezet hatékonyabban végezheti el.  

Stamm (2003) az innovatív vállalkozások együttműködéseivel kapcsolatban kifejti, hogy a 

legtöbb esetben a költségek és a kockázatok csökkentése a kooperáció alapja, és ezen 

tényezők növekedésével egyenes arányban nő az együttműködési hajlandóság is. Az 

innovációs közvetítő szervezetek működése, innovációs folyamatba való bevonása 

nagymértékben hozzájárulhat a kockázatok csökkentéséhez, és az innováció 

eredményességének fokozásához. A bizalomhiány és az információhiány jelentős kockázat 

lehet a vállalkozások és a közvetítő szervezetek az együttműködéseinek kialakításakor. 

Inzelt (2004) az innovációs folyamatban zajló interakciókat taglaló cikkében kifejti, hogy a 

bizalom az együttműködések alapja, kiindulópontja.  

A szervezetek működését taglaló szakirodalmakban tehát hangsúlyos szerepet kap a humán 

tényezők vizsgálata. Az innovációs közvetítő szervezetek esetében is vizsgálni kell tehát 

ezeket az emberi erőforráshoz köthető elemeket. 

Az ebben a hipotézisben leírt, humán tényezők az első hipotézistől való különválasztása 

két okból szükséges: egyrészt ezen tényezők felmérése komplex módszerrel – például 

szociológiai kutatásokkal –,nehezen mérhető, másrészt a humán tényezők nem sorolhatóak 
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be egyértelműen az első hipotézisben leírt dimenziókba. A bizalom megléte például a belső 

és kimeneti dimenzióhoz is tartozhat, mivel a bizalom kialakítása egyrészt a menedzsment 

tényezőktől is függ, másrészt pedig szerepe van a szervezet együttműködéseinek 

kialakításában is. 

A kutatás során – főként szekunder forrásokra támaszkodva – arra keresem a választ, hogy 

az innováció emberi oldala – tudás, ismeretek és kapcsolatrendszerek – alapvetően 

befolyásolja-e a szervezetek belső működési hatékonyságát, valamint outputjait.  

 

H3. A közvetítő szervezetek kétirányú (oda-vissza csatolásos) 

kommunikációja hiányos (hiányzik), illetve nem hatékony. 

Tapasztalataim szerint a hazai közvetítő szervezeteknél problémát jelent a nem megfelelő 

kommunikáció. Ennek oka egyrészt a szakirodalomban is leírt, az innovációs folyamatban 

résztvevők eltérő érdekeire, motivációira vezethetők vissza, valamint ezen érdekek és 

motivációk fel nem ismeréséből eredhetnek. Az innovációs folyamatban résztvevők 

kommunikációjának tökéletlenségét mutatja az is, hogy egymással kapcsolatos 

informáltságuk nem megfelelő, alacsony szintű, az innovációs folyamatokkal kapcsolatos 

információáramlás pedig nem elég hatékony. 

Csizmadia és Grosz (2011) kutatásában találunk példát arra is, hogy a hazai innovációs 

folyamatban milyen szerepe van a kommunikációnak, az elérésnek, illetve az 

információszerzés nehézségének. A vállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló 

külső tényezők elemzésekor az alábbi, kommunikációval kapcsolatos akadályozó 

tényezőket határozták meg: 

 helyi tudáshoz való hozzáférés 

 az üzleti szereplők közötti bizalmatlanság 

 szükséges technológiai információ elérése 

 innovációt segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 piacokra vonatkozó információk elérése 

 megfelelő együttműködési partnerek megtalálása. 

 

Kutatásomban az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységét vizsgálva feltárom 

azokat a kommunikációs problémákat és lehetőségeket is, amelyek alapvetően 

befolyásolják a szervezetek hatékonyságát és sikerességét. 
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2.6. Az empirikus kutatási módszertan ismertetése  

 

A kutatás során két fő módszert alkalmaztam az adatok feltárására, gyűjtésére: 

 szekunder módszert, illetve 

 primer kutatási módszert – kérdőíves lekérdezést, mélyinterjúkat. 

 

Az innovációs közvetítő szervezeteket célzó kutatás három főbb szintre terjedt ki: 

1. országos szintre, 

2. regionális szintre és 

3. lokális szintre. 

 

A kutatás szintjeit, témaköreit és módszereit az első ábra foglalja össze. 
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1. ábra: A kutatás módszertana, kutatási szintek 
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2.6.1. Országos szintű kutatás 

 

Statisztikai adatok elemzése 

Az országos szintű kutatás első lépéseként áttekintettem az innovációval, innovációs 

közvetítő szervezetekkel kapcsolatban rendelkezésre álló, statisztikai adatokat. Az adatok 

forrásai elsősorban a KSH és az EUROSTAT adatbázisai voltak. Az adatbázisokból lekért 

táblázatok olyan információkat tartalmaztak, mint például… 

 Magyarország innovációs rendszerével, innovációs potenciáljával kapcsolatos KSH 

adatok
3
 (K+F ráfordítások, K+F helyek és kutatói létszám, a kutatás-fejlesztés főbb 

arányai, stb.) 

 KSH területi statisztikai adatok
4
 (működő vállalkozások száma, kutató-fejlesztő 

helyek, GDP, stb.) 

 EUROSTAT EU és országos szintű, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos adatai
5
 (K+F 

ráfordítás, GERD, kutatók száma, kutatás-fejlesztési személyi adatok, innovációs 

bevételek, tudomány és technológiai humán erőforrás, stb.) 

 EUROSTAT regionális szintű, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos adatai
6
 (humán 

erőforrás a tudomány és technológia területén, K+F kiadások, kutatók száma). 

 

A meglévő statisztikai adatok elemzése mellett az országos szintű kutatás első lépése 

tartalmazta az innovációs közvetítő szervezetek által lehívható hazai és Európai Uniós 

források elemzését is. A pályázati források elemzése a pályázatokat kezelő szervezetek, 

irányító hatóságok (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NGM, EMMI) 

weboldalain (http://palyazat.gov.hu/szechenyi_2020, 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/innovacios-alap/tamogatott-projektek) elérhető, nyilvános 

adatbázisokra épült. A támogatások elemzésekor kifejezetten azokat a forrásokat vettem 

számba, illetve vizsgáltam meg, amelyek az innovációs közvetítő szervezetek által voltak 

igénybe vehetőek, illetve ezen szervezetek alapítására, szolgáltatásaik fejlesztésére 

vonatkoztak. A kutatás három főbb program keretében elnyerhető támogatások 

vizsgálatára irányult: 

 a Baross Gábor Programra, 

                                                 
3
 https://www.ksh.hu/stadat_eves_3_4, letöltve: 2014. szeptember 9. 

4
 https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_3, letöltve: 2014. szeptember 9. 

5
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables 

6
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/main-tables 

http://palyazat.gov.hu/szechenyi_2020
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/innovacios-alap/tamogatott-projektek
https://www.ksh.hu/stadat_eves_3_4
https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_3
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 az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaira, illetve 

 az Új Széchenyi Terv Operatív Programjaira. 

Az elnyerhető forrásokat a pályázati kiírás témája mellett területi, regionális szempontból 

is vizsgáltam. Elemeztem, hogy az egyes támogatások mekkora összegben voltak 

elérhetőek a régiókban, illetve milyen volt a támogatások régiók szerinti megoszlása. A 

pályázati forrásokat elnyert szervezetek számának vizsgálata pedig alapul szolgált a fent 

említett, a szervezetek szolgáltatásait elemző kutatáshoz. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek nyilvános megjelenésének, weboldalainak 

vizsgálata 

A közvetítő szervezetek weboldalainak vizsgálata a szervezetek nyilvános megjelenésére, 

illetve a szervezetek által kommunikált adatokra koncentrált. A weboldalak vizsgálatának 

alapsokasága az előző, primer kutatásban meghatározott szervezeti kör volt. A nyilvános 

megjelenés vizsgálatának elsődleges célja a szervezetek saját maguk által kommunikált 

célcsoportjainak, illetve tevékenységeinek felmérése volt. Ez a felmérés tehát hozzájárult a 

szervezetek pozicionálási stratégiájának elemzéséhez. 

A weboldalak vizsgálata egy előre meghatározott értékelési adtalap alapján történt. Az 

értékelési szempontok az alábbiak voltak. 

 A szervezet kapcsolódik-e intézményhez (pl. felsőoktatási intézményhez)? 

 Milyen formában működik a szervezet? (az intézmény része-e, non-profit, forprofit, 

nincs adat) 

 A szervezetek tulajdonosi szerkezete 

 Van önálló weboldala a szervezetnek? 

 Van a weboldalának aloldala? 

 Hány kattintással érhető el a weboldal a tulajdonos intézmény honlapjáról? 

 Milyen a weboldal elrendezése? (könnyen vagy nehezen áttekinthető) 

 Milyen színeket használ többségében a weboldal? (figyelemfelkeltő – piros, 

bizalomgerjesztő – kék, zöld, tisztaságot sugall – fehér) 

 Milyen a weboldalon kommunikált tartalom? (teljes körű – kapcsolat, 

szolgáltatások, projektek, partnerek, belső tartalmak, stb. – vagy hiányos) 

 A kommunikált szolgáltatások köre
7
 

 A szervezetben foglalkoztatottak száma 

                                                 
7
 Az 1.2. primer kutatásban kidolgozott szolgáltatási lista alapján. 
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 A szervezetek kommunikált célcsoportjai 

A vizsgálat szempontjai alapján értékeltem a szervezetek weboldalait, az értékeket pedig 

SPSS adatbázisba rögzítettem.  

 

Az innovációs közvetítő szervezetek országos szintű vizsgálata 

A primer kutatás célja a hazai, innovációban közvetítő szerepet játszó szervezetek 

vizsgálata volt. A mintában szereplő szervezetek körének összeállítása az előző (1.1.) 

alfejezetben leírt, statisztikai adatokra, illetve a szakirodalom (pl. Howlett 2011, Buzás 

2007, Dőry 2005, Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi 2004) alapján feltárt szervezeti körre épült. 

A primer adatok gyűjtését kérdőíves lekérdezéssel végeztem el 2013 első félévében.  

 

A kérdőíves kutatás eredményei a következőképpen összesíthetőek: 

 A kutatásba bevont szervezetek száma: 163 

 A kutatásba bevont szervezetek köre: 

o Felsőoktatási intézményeknél működő Tudás- és Technológia Transzfer 

Irodák 

o Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarák 

o Regionális Fejlesztési Ügynökségek 

o Ipari parkokat működtető, innovációs szolgáltatást nyújtó szervezetek 

o Vállalkozásfejlesztési Alapítványok  

o Magyar Innovációs Szövetség egyéb szervezetei 

 A kérdőívet kitöltő szervezetek száma: 129 

A felmérésben használt kérdőív a 6. számú mellékletben található. 

 

A minta meghatározása és a kérdőívek kiüldése után a válaszadóknak 3 hónap állta a 

rendelkezésükre a kérdőív kitöltésére. A kérdőíveket a kutatásba bevont szervezetek 

közép- és felsővezetői töltötték ki. A kérdőíves felmérés adatainak kiegészítésére 3 

személyes interjút is készítettem, az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek 

képviselőivel. Az egyik interjú egy nagyvállalkozás kutatás-fejlesztési vezetőjével készült, 

a második és harmadik interjút pedig egy-egy innovációs közvetítő szervezet (helyi és 

regionális szintű szervezet) vezetőjével folytattam le. 

A kutatás eredményeinek feldolgozása SPSS szoftver segítségével történt. Az eredmények 

vizualizálására egyrészt az SPSS szoftverből nyerhető ábrákat, táblázatokat használtam, 
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másrészt a szervezetek pozicionálásához térképi megjelenítést is alkalmaztam, a QGIS 

szoftver segítségével. 

 

Az országos kutatás mindhárom területének adatait egy különálló SPSS adatbázisba 

importáltam, így lehetővé vált a szervezetek átfogó vizsgálata, összevetése a három 

szempontrendszer – szekunder adatok, primer forrás, kommunikált adatok – alapján. 

 

2.6.2. Regionális szintű kutatás 

 

2012-ben az MTA RKK NYUTI (Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 

Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
8
) székesfehérvári csoportja egy 

kiterjedt kutatást
9
 végzett a Közép-Dunántúl régióban

10
 tevékenykedő vállalkozások 

körében. A kutatás fő célja a vállalkozások együttműködéseinek, kapcsolatrendszereinek 

felmérése volt. Az együttműködő partnerek körébe az innovációs közvetítő szervezetek 

csoportja is beletartozott. A regionális szintű kutatás célcsoportja egyfajta 

kontrollcsoportként jellemezhető, hiszen a kutatásban résztvevő vállalkozások az 

innovációs közvetítő szervezetek célcsoportjai. 

A felmérésben 300, a régióban működő vállalkozás együttműködéseit mérték fel kérdőív, 

illetve mélyinterjúk segítségével. A kérdőíves adatfelvétel a vállalati kapcsolatok 

meghatározó tényezőire (pl. ágazatok szerinti eltérések, a vállalkozások mérete, tulajdonosi 

struktúrája szerinti eltérések), tartalmára (pl. technológia transzfer, technológia megosztás, 

kutatás-fejlesztési együttműködés), résztvevőire (az innovációs rendszer szereplői) és 

irányaira (egyirányú, függő kapcsolatok vagy hálózatos együttműködések), valamint az 

ehhez kapcsolódó szolgáltatási igényekre vonatkozóan tartalmazott kérdéseket. A 

strukturált mélyinterjúkat (összesen 30 db) az innovációs rendszer szereplőivel folytatták 

                                                 
8 Jelenleg Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 

Regionális Kutatások Intézete, Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztály 
9
 Baross Gábor Projekt (REG_KD_09-3-2009-0004)

9
 keretében „Együttműködés alapú vállalkozói 

innováció-támogatás” címmel (http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-

program/baross-gabor-program-100222-3), letöltve: 2014. szeptember 15. 
10

 A régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a “Közép-Magyarország régió”, illetve (-i 

képzővel, kis m-mel) a “Közép-magyarországi régió” típusú. A Földrajzinév-bizottság 71. ülésének 2010. 

június 21-i határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://2010-

2014.kormany.hu/download/0/9f/a0000/foldrajzinev_bizottsag_dontesei_2-72.pdf), tehát a javasolt írásmód: 

“Dél-Dunántúl régió” (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az 

egyet: “Budapesti agglomeráció”) 

http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/baross-gabor-program-100222-3
http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/baross-gabor-program-100222-3
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le, a vállalkozásokkal kialakított kapcsolataikra (meghatározó tényezők, a kapcsolatok 

tartalma, iránya) fókuszálva. 

Az MTA RKK NYUTI székesfehérvári kutatásának adattábláját a kutatás vezetője 

rendelkezésemre bocsátotta. Az adatbázisból kifejezetten az innovációs közvetítő 

szervezetekkel kapcsolatos információkat szűrtem le, illetve dolgoztam fel. Az így kapott 

adatokat SPSS szoftver segítségével, gyakorisági sorokkal, kereszttábla elemzésekkel, 

korrelációs és regressziós elemzésekkel vizsgáltam. 

Az MTA RKK NYUTI székesfehérvári kutatásának eredményei Baranyai et al. (2013) 

könyvében találhatóak, illetve a 2013.12.11-én tartott konferencián
11

 hangoztak el. 

 

2.6.3. Lokális szintű kutatás 

 

Két dunaújvárosi innovációs közvetítő szervezet
12

 2011-ben egy helyi innovációs kutatást 

folytatott le a Dunaújvárosi kistérségében. A kutatásban kutatásvezetőként vettem részt. A 

problémafeltáró kutatás célja három célcsoport – innovatív helyi vállalkozások, kutatók, 

illetve az innovációt finanszírozó szervezetek – bevonásával a célcsoportok innovációval 

kapcsolatos ismeretinek, motivációjának és az ehhez kötődő kommunikációjának 

vizsgálata. A dunaújvárosi kutatáshoz használt kérdőíveket a 7. számú melléklet 

tartalmazza. 

Az innovációs folyamat résztvevőinek innovációval kapcsolatos ismereteiből 

következtetéseket vonhatunk le a helyi közvetítő szervezetek kommunikációjának és 

kapcsolatteremtő képességének hatékonyságára. A motiváció felmérésével pedig a 

közvetítő szervezetek jövőbeli, szükséges feladatait vázolhatjuk fel. 

A két célcsoportból összesen visszaérkezett kérdőívek száma 131 volt. A felmérés jól 

tükrözi a kistérséget, hiszen a KSH statisztikái alapján a térségben dolgozó 60 kutató közül 

53 (88%) válaszolt a kérdőívre, a vállalkozások tekintetében pedig a válaszadók 

megoszlása szintén a helyi ágazati, méret szerinti, illetve tevékenység szerinti megoszlást 

mutatja.  

A válaszadó 78 vállalkozás adatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

                                                 
11 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének Nyugat-

magyarországi Tudományos Osztálya: Nem lehetetlen! Az együttműködés-alapú vállalkozói innováció 

sajátosságai című záró konferencia, Székesfehérvár , 2013. december 11. 
12

 M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Dunaújvárosi Főiskola Innováció Menedzsment 

Központja 
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 a kutatásban résztvevő vállalkozások többsége mikrovállalkozás volt, és 82,1%-uk 

a KKV kategóriába tartozik 

 a válaszadó vállalkozások közül a legtöbbet 2000 után alapítottak 

 a válaszadó vállalkozások legnagyobb része az iparban tevékenykedik  

 a válaszadók 60,3%-a vezető pozícióban dolgozik, tehát az innovációs 

tevékenységgel kapcsolatos döntésekben meghatározó szerepe van 

A kérdőívet kitöltő kutatók csoportját az alábbiak szerint jellemezhetjük: 

 a válaszadó kutatók többsége 31-40 év közötti, és a nők aránya volt köztük a 

magasabb 

 a legtöbb válaszadó a műszaki tudományok területén tevékenykedik, illetve magas 

a gazdálkodástudományok és az informatika terén dolgozók aránya is 

A kutatás eredményeinek feldolgozása SPSS szoftver segítségével történt. A kérdőívek 

alapján rögzített adatokat gyakorisági sorok elemzésével, korrelációs és regressziós 

elemzésekkel, valamint kereszttábla-elemzésekkel dolgoztam fel. 

  



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

33 

3. Az innovációs folyamatok és rendszerek elméleti háttere 
 

A kutatás megalapozására négy fő témához kapcsolódóan vizsgáltam meg a 

szakirodalomban leírtakat. Ezek a témák a következők: 

1. az innovációról általában 

2. az innovációs rendszerek, illetve a nemzeti innovációs rendszer 

3. közvetlenül az innovációs közvetítő szervezetekkel kapcsolatos kutatások 

eredményei 

4. szervezeti hatékonyság mérése 

 

Az első és második témák vizsgálata a közvetítő szervezetek definiálásához, illetve ezen 

szervezetek innovációs folyamatban betöltött helyének elemzéséhez szolgált alapul. A 

harmadik témakör a kutatás fő témaköre. A negyedik témakör feldolgozása segítséget 

nyújtott a szervezetek hatékonyságának elemzéséhez.  

A szakirodalom áttekintése során fény derült arra, hogy a korábbi kutatások, tanulmányok 

nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoznak az innovációs folyamatban közvetítői 

szerepkört betöltő szervezetek tevékenységével, hatékonyságával, működésével, illetve 

ezen szervezetek hatékonyságával. A közvetítő szervezetek közül a legtöbb forrás kiemeli 

a felsőoktatási intézményeknél működő technológia- és tudástranszfer irodákat (TTI), és a 

kutatások nagy része is ezekre koncentrál. Igen kevés szakirodalmi forrásban jelennek meg 

az egyéb, közvetítői tevékenységet ellátó szervezetek, és átfogó elemzés az összes ilyen 

szervezettel kapcsolatban egyáltalán nem található a külföldi és hazai források között. 

Emellett jellemző az is, hogy a TTI-k vizsgálatakor a könnyebben elérhető, szekunder 

adatokra támaszkodnak, illetve a szekunder forrásokban is elérhető adatokhoz hasonló 

indikátorokat (például a kutató-fejlesztő helyek számát, az kutatók publikációs 

tevékenységét, a szabadalmak számát) vonnak be a primer vizsgálatokba. A TTI-k 

szolgáltatásaira, működési hatékonyságára csak kevés forrás utal, és a működési 

hatékonyság mérésére nem dolgoztak még ki komplex mutatószámokat. 

 

A fent említett, innovációs rendszerekkel és közvetítőkkel kapcsolatos szakirodalmi 

témakör összefoglalását az alábbi táblázatok mutatják:  



2. táblázat: A nemzeti innovációs rendszerrel kapcsolatos szakirodalmak összefoglalása 

Hivatkozás Téma 

 Afuah, (2003), Llerna P. - Matt M. (2005)  a kormányzat innovációs folyamatban betöltött szerepe 

 Arocena - Sutz J. (2002):   a NIR szerepe a nemzetgazdaság teljesítményének értékelésében, a NIR elemei, a NIR humán oldala 

 Bődy (1998)  az innovációt befolyásoló tényezők 

 Buzás (2007)  az innováció támogatására szolgáló kormányzati eszközöket 

 az innováció és a nemzeti innovációs rendszer értelmezése 

 Dőry (Rechnitzer J.) (2005)  az innovációs rendszerek kialakításának területei 

 Filippetti - Archibugia (2011)  NIR-rel kapcsolatos korábbi kutatások összefoglalása 

 Flanagan-Uyarraa-Laranjab (2011)   az innovációs potenciál támogatása nemzeti szintű innovációs politikai elemekkel,a gazdasági 

ágazatok, szervezetek innovációs potenciáljának fejlesztését a kormányok az innovációs rendszerek 

kiépítésével és fejlesztésével támogathatják 

 Freeman (1987)  a NIR értelmezése, definíciója, a NIR-ben résztvevők, alapvető fontosságú a rendszerben résztvevők 

együttműködése 

 Frinking et. al. (2012)  a nemzeti innovációs rendszer osztályozása 

 Guana- Chenc (2012)  a NIR-ben résztvevő szervezetek együttműködése 

 Hewitt-Dundasa-Roperb (2011), Cowan R. - G. van de Paal 

(ed.) (2000) 

 az innováció fontossága regionális szinten, az innovációba való befektetés szoros kapcsolatban áll az 

egyes régiók versenyképességének növekedésével 

 Inzelt (1998), Török Á. (1996)  a nemzeti innovációs rendszer értelmezése 

 1019/2009. (II. 19.) Korm. Határozat, 2004. évi CXXXIV. 

Törvény, A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, 

technológiai és innováció-politikai stratégiája 

 magyar NIR (törvényi háttér, stratégiák) 

 Johnson– Lehmann (2006), Lengyel (2010), Enyedi (1997.), 

Faragó (2007), Somlyódyné (2003), Somlyódyné (2008), 

Lengyel– Rechnitzer (2004), Ritzen (2009), Ács-Varga (2000), 

Braczyk-Cooke-Heidenreich (eds.) (1998), Révész T. (2005) 

 a közvetítő szervezetek szerepe a régió/térség innovációs tevékenységében, hatásuk a régió innovációs 

potenciáljára 

 Lundvall (Ed.) (1992), Rába A. (1996)  az innováció állami támogatása, az állami beavatkozás szükségessége, a NIR lényege, feladata, 

innováció-politika 

 Freeman (1995), Nelson (Ed.) (1993), Fagerberg-Mowery-

Nelson (2005), Metcalfe (2006) 

 az innovációs rendszer értelmezése, a NIR jellegzetességei, a NIR-ben résztvevők viselkedése 

 Lundvall (Ed.) (1992), Porter (1995)  az innovációt befolyásoló helyi tényezők, speciális lokális jellemzők 

 Molnár (2004)  az innovációs rendszerhez tartozó intézmények köre, a nemzeti innovációs rendszer kialakításakor 

figyelembe veendő stratégiai tényezők 

 Nagaoka-Kondo-Flamm-Wessner (2009)  a NIR értelmezése, definíciója, az innováció és az invenció különbözősége, az innovációs folyamat, a 

verseny és az együttműködések összevetése, a NIR-ben résztvevők, tudásgazdaság fontossága, az 
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egyetemek szerepe a NIR-ben, a japán és az amerikai nemzeti innovációs rendszer 

 Oslo Manual (2005)  az innováció és az innovációs rendszer 

 Ritzen (2009)  az európai felsőoktatási intézmények innovációja, az intézmények szerepe az innovációs rendszerben 

 Smahó (2008)  a nemzeti innovációs rendszer szereplőinek osztályozása 

 Török (2006), Balázs-Török (1996), Borsi (2006), Borsi-Telcs 

(2004), Inzelt A., Goldperger I.,-Szunyogh Zs. (2006), Lippényi 

T. - Imre J. - Peredy Zs. (2009), Nyíri L. (1996), Regős Zs. 

(1997), Román Z. (2002), Tamás P. (szerk.) (1995) 

 a K+F eredmények, hatékonyság vizsgálata, a hazai innovációs rendszer értékelése 

Forrás: saját szerkesztés 

3. táblázat: Innovációs közvetítő szervezetekkel kapcsolatos szakirodalmak összefoglalása 

Hivatkozás Téma 

 Antikainen (2001), Vavoula-Sharples (2009)  vállalkozások innovativitását befolyásoló tényezők 

 Barta (Buzás-Lengyel szerk.) (2002)  tudományos/technológiai parkok csoportjai, innovációs központok 

 Buzás- Lengyel (2002), Bánfi T., Boros Á., Lovas A. (2012)  a vállalkozások piaci viselkedése, innovációs stratégiái, a tudományos. és technológiai parkok 

definiálása 

 Csizmadia-Grosz (2002), Csizmadia-Grosz (2008), 

Csizmadia-Grosz A. (2011), Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi 

(2004), Szépvölgyi (2006) 

 a Közép-Dunántúl régió K+F+I szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszere, a régió innovációs 

potenciálja, a vállalkozások innovációs együttműködéséi, a régió innovációs sajátosságai, a közép-

dunántúli tudáshálózatok 

 Deem-Hillyard-Reed (2007)  a felsőoktatási intézmények társadalmi szerepe 

 Dőry (1998), Dőry (2001), Dőry (1997), Dőry (2000), Kiss 

(1997), Bartke I. – Nemes Nagy J. (1992) 

 a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek számának alakulása, vállalkozások együttműködései, 

vállalkozások innovativitása, az innovációt segítő tényezők, a vállalkozások innovációs potenciáljának 

felmérése 

 Howlett (2011), Parag A.-Varga A. (2009), Roska T. (2007)   a közvetítő szervezetek, illetve a felsőoktatási intézmények innovációval kapcsolatos tevékenysége 

 Inzelt-Szerb (2003)  a vállalkozások innovációs együttműködései Baranya megyében 

 Jain-Triandis-Weick (2010)  az innovációs, illetve a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek csoportjai 

 Lengyel- Leydesdorff (2008)  a hazai innovációs rendszerek szinergiáinak térbelisége 

 a tudásalapú gazdaság szerveződési szintjeinek megyei szintű elemzése 

 Lokshina-Hagedoorna-Letterie (2011), Rost (2011)  közvetítők és vállalkozások közötti együttműködéseket befolyásoló tényezők 

 Lux (2013)  három hazai nagyváros innovációs folyamatban résztvevő szervezeteinek együttműködései 

 Major (2002)  a vállalkozások sikeressége 
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 Márton (2004)  vállalkozások innovativitása a Dél-Dunántúl régióban 

 Nelson (Ed.) (1993), Okamuroa-Katob-Honjod (2011), 

Rosenberg-Nelson (1994), Gulbrandsen-Mowery-Feldman 

(2011), Van Looy-Landonib-Callaerta-van Pottelsberghec-

Sapsalisc-Debackerea (2011), Fontana-Geuna-Matt (2006), 

Acs-Audretsch-Feldman (1991), Bajmócy Z. (2006) 

 az egyetem és ipar kapcsolata, vállalkozások kapcsolatrendszere, kapcsolatai az innovációs folyamat 

szereplőivel 

 Rechnitzer-Dőry-Csizmadia (2002)  az ipari parkok innovációs tevékenysége, az ipari parkokban elhelyezkedő vállalkozások által 

igénybevett innovációs szolgáltatások 

 Stamm (2003)  a közvetítő – intermedier – szervezetek működése, tevékenységei 

 Dániel Molnár (2014), Mezei K. (2004), Perger É. (2010), 

Inzelt A. (1999), Mátyás B. (2002), Török Á. (1997) 

 innováció, és a közvetítő szervezetek finanszírozása 

Forrás: saját szerkesztés 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001976
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001976
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001976
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000217#bib0080
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3.1. Az innováció és az innovációs folyamat 

 

Jelen dolgozat témája inkább az innovációs folyamathoz, illetve a folyamatban résztvevők 

köréhez kapcsolódik szorosan, ezért az innováció definiálására csak röviden térek ki. Ebben a 

fejezetben az innováció definiálásával foglalkozó szakirodalmakat sorolom fel, illetve a 

dolgozatban használt, innovációval kapcsolatos fogalomkört tisztázom. 

 

Az innováció definiálása számos forrásban megtalálható, ám a meghatározások eltérőek, 

illetve a vizsgálat tárgya és ideje szerint különbözhetnek.  

Az innováció fogalmának megalkotása Schumpeter nevéhez kötődik. Schumpeter művében 

(1980) az innovációt a fejlődés, és az újszerűség fogalmaihoz kapcsolja, és egy kreatív 

ötletből eredő, a termelési tényezők új kombinációjára épülő folyamatként írja le. Elsősorban 

a termelésből, az új termékek előállításának folyamatából indul ki, és ebből terjeszti ki az 

innováció fogalmát az új eljárások, új piacok, új beszerzési források, illetve új vállalkozások 

körére. 

Schumpeter óta számos szakirodalmi forrás foglalkozik az innováció definíciójával, illetve 

folyamatával. Az innováció definiálása megtalálható, többek között Farkas (1984), Senge 

(1993), Chikán-Demeter (1999), Szakály (2002), OECD (2002, 2005), Rogers (2003), Orova 

(2006), Buzás (2007), Vekinis (2007) műveiben. 

Orova (2006) kiemeli, hogy az innováció fogalma az elmúlt évszázadban jelentősen 

megváltozott. Hivatkozik Rogersre (2003), aki az innováció fogalmát szélesebb körben 

értelmezi, és hangsúlyozza az ötlet, az eszme fontosságát. Farkas (1984) könyvében a 

schumpeteri megfogalmazás mellet már felhívja a figyelmet arra, hogy a műszaki fejlődést 

gazdasági és társadalmi folyamatként is értelmezhetjük. Senge (1993) szintén Schumpeter 

megfogalmazásából indul ki, definíciójában pedig az invenció működőképességét, az alapvető 

innovációt emeli ki. Vekinis (2007) a műszaki innovációs folyamatot elemzi könyvében, és 

hangsúlyosan elkülöníti az invenciót és az innovációt, illetve felhívja a figyelmet az 

innovációban az értékteremtés fontosságára. Chikán-Demeter (1999) is értékteremtő 

folyamatként, a vállalati megújulás forrásaként azonosítja az innovációt. Szakály (2002) 

könyvében részletesen leírja a szakirodalomban megjelent, innovációval kapcsolatos 

definíciókat. Művében hangsúlyos a műszaki innováció, de az innováció tipizálásánál már 

szót ejt a termék- és eljárás innovációk mellett a szociális és strukturális innovációról is. 
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Buzás (2007) az innováció definiálásakor hangsúlyozza annak multidimenzionális jellegét, és 

kiemeli, hogy az innováció multidiszciplináris megközelítést igényel. 

 

Jelen dolgozatban az OECD (2005) által leírt, kiterjesztett értelembe vett innováció fogalmát 

használom. Az Oslo Kézikönyv (OECD, 2005., 162.p.) harmadik kiadása foglalja össze az 

Európai Unió innovációval kapcsolatos nézeteit, javaslatait. A kézikönyv szerint az innováció 

az alábbiakat fedi le:  

„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 

marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, 

munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban.” 

A kézikönyv az innováció fogalmát kiterjeszti, szélesebb körben definiálja: felöleli a termék- 

és eljárás-innovációt, a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is. „A 

termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és 

rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a 

fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített 

szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. Az eljárás-

innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. 

Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős 

változásokat. 

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. A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-

szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka 

szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban.” Az Oslo Kézikönyvben emellett hangsúlyt 

fektet az innovációs együttműködésekre, az innováció üzleti gyakorlatban, munkahelyeken, 

illetve külső kapcsolatokban megjelenő hatásaira is. 

 

A kiterjesztett értelemben vett innovációfogalom használata az innovációs közvetítő 

szervezetek esetén azért indokolt, mert a szervezetek nemcsak a műszaki jellegű termék-, 

folyamat- és eljárás innovációs folyamatot támogathatják tevékenységeikkel, hanem részt 

vehetnek a marketing-, a szervezési- vagy szociális és strukturális innovációban is. A 

közvetítő szervezetek fő tevékenysége a szolgáltatások nyújtása a célcsoport számára, emiatt 

működésük során főként a szolgáltatásokkal, illetve marketinggel kapcsolatos innovációs 

tevékenységet végezhetnek a szervezeten belül. 
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Az innovációs folyamattal, annak modellezésével az innováció definiálásához hasonlóan 

számos forrás foglalkozik: többek között Bush (1946), Crawford (1991), Rothwell (1994), 

Lundvall (2002), Szakály (2002), OECD (2005), Trott (2005), Buzás (2007), Nagaoka et al. 

(2009). Az innovációs folyamat modellezésével elsőként Bush (1946) könyvében találunk 

átfogó elemzést. Lineáris modelljében az alapkutatásra épülve vezeti végig az innováció 

folyamatát (alapkutatás, alkalmazott kutatás, technológiai- és termékfejlesztés, gyártás, 

felhasználás). 

 

2. ábra: Az innovációs folyamat lineáris modelljei 

Szükségletteremtő lineáris innovációs folyamat 

 

Szükségletkövető lineáris innovációs folyamat 

 

Forrás: Buzás N., 2007. alapján, saját szerkesztés 

 

A modellekkel kapcsolatban Szakály (2002) és Buzás (2007) könyvében találunk átfogó 

leírást. Míg Szakály (2002) főként a lineáris modell elemeire – ötlet, kutatás, gyártás, 

értékesítés, alkalmazás – épít, és a vállalatot helyezi a középpontba, addig Buzás (2007) már 

komplexebb – például kettős hajtású (eredetű) és visszacsatolásos – modelleket is feltár, 

amelyekben a tudományos és technológiai szint és a társadalmi igények is megjelennek. 

Lundvall cikkében (2002) szintén az interaktív modellt hangsúlyozza, melynek alapja az, 

hogy a vállalkozások innovációs tevékenységének sikerességéhez elengedhetetlen a 

beszállítókkal, fogyasztókkal, illetve a kutató intézményekkel folytatott, bizalmon alapuló, 

interaktív együttműködés. Az interaktív modell nem egyirányú, hanem egy komplex, 

visszacsatolásokkal erősített folyamatot ír le. 

 

A visszacsatolásos modell központjában a kommunikációs és a tudástranszfer áll, így ez a 

modell hatékonyabban alkalmazható az innovációs közvetítő szervezetek működésének 

leírásához is. A modell nemcsak a felhasználó és a gyártó közötti kapcsolatot hangsúlyozza, 
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hanem felhívja a figyelmet a tudományos tudás és a technikai innováció, ezáltal a 

vállalkozások és kutatóintézetek közötti összefüggésekre, együttműködésre is. 

A dolgozat szempontjából kiemelten fontos, hogy az innovációs közvetítő szervezetek hol 

helyezkednek el az innovációs folyamatban. Ennek megállapításához a Rothwell-féle (1994) 

visszacsatolásos modellt használom. 

 

3. ábra: Az innovációs folyamat visszacsatolásos modellje 

 

 

Forrás: Rothwell (1994) –közli Buzás (2007) - alapján, saját szerkesztés 

 

3.2. Nemzeti innovációs rendszerek 

 

Az egyes nemzetgazdaságok fejlődésének egyik kulcseleme a gazdasági ágazatok, 

szervezetek innovációs potenciáljának fejlesztése. A régiók hosszú távú fejlődését a térség 

innovációs potenciálja, képessége (például adaptációs képessége, az innovatív vállalkozások 

száma, tudás- és technológiatranszfer, tudásteremtés, kreativitás, innovatív miliő, stb.) is 

befolyásolja (Perroux, 1955, Lasuén, 1971, Schumpeter, 1980, Rechnitzer, 1993, Capello, 

2006). Schumpeter (1980) hangsúlyozza, hogy az innováció ösztönzi a régiók fejlődését, 

Perroux (1995) pedig a fejlesztési pólusokkal kapcsolatosan jegyi meg, hogy ezek a pólusok 

az innováció, a tudásteremtés motorjai lehetnek. Lasuén (1971) munkájában arra mutat rá, 

hogy az innováció, illetve annak adaptációja meghatározó a régió és a városok struktúrája 

szempontjából. Kifejti azt is, hogy a gazdasági fejlődés alapja a technológia változása, tehát 

az innovációs folyamat ösztönzi a gazdasági fejlődést. Capello (2006) szintén összekapcsolja 

a gazdasági fejlődést és az innovációt, emellett hangsúlyozza, hogy az innovációt több 

tényező – például keresleti és kínálati tényezők, kultúra, szervezeti háttér, stb. – befolyásolja. 



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

41 

Figyelmeztet arra, hogy az innovációban túlzottan lemaradó térségekben a gazdasági 

elmaradottság is visszafordíthatatlanná válik, így hosszú távú állami támogatás szükséges az 

innováció adaptálásának, ösztönzésének előmozdításához. 

A kormányok tehát komplex eszközök alkalmazásával, a nemzeti innovációs rendszerek 

(NIR) kiépítésével és fejlesztésével támogathatják (Flanagana et al., 2011, Arocena-Sutz, 

2002) a gazdasági fejlődést. A NIR fejlesztésének a benne résztvevő szervezetek 

együttműködésén, valamint a tudásteremtésen és -transzferen kell alapulnia (Szépvölgyi, 

2006, Nagaoka et al., 2009). Emellett az invenciók felsőoktatási intézményekből való 

kikerülésének segítése, illetve bevezetése a vállalati szférában – a tudástranszfer – is fontos 

feladat, az innováció-vezérelt gazdasági növekedés alapja lehet (Nagaoka et al., 2009).  

 

A nemzeti innovációs rendszerekkel (NIR) számos szakirodalmi forrás foglalkozik, többek 

között Freeman (1987,1995), Lundvall (1992, 2002), Nelson (1993), Fagerberg (1994, 2005), 

Metcalfe (1995), Landes (1998), Arocena-Sutz (2002), Mokyr (2002), Afuah (2003), OECD 

(2005), Castellacci (2008), Nagaoka et al. (2009), Filippetti-Archibugia (2011), Hewitt-

Dundasa és Roperb (2011), Flanagana et al. (2011), Guana és Chen (2012). 

Freeman a japán nemzeti innovációs rendszerről írt munkájában (Freeman, 1987) utal arra, 

hogy egy ország innovációs rendszerének értelmezése sokrétű lehet. Úgy definiálja a nemzeti 

innovációs rendszert, mint a köz- és magánszektor intézményeinek hálózatát. Olyan 

szervezeteket sorol ide, amelyek az újdonságok kezdeményezésében, beépítésében és 

elterjesztésében az élen járnak. 

Az OECD (Oslo Kézikönyv, 2005) meghatározása szerint egy ország innovációs rendszere 

olyan piaci és nem piaci intézményekből áll, amelyek az innovációs folyamatok irányát és 

sebességét alakítják. 

Nagaoka et al. könyvében (2009) az innováció fogalmából vezeti le a nemzeti innovációs 

rendszer definícióját. Szerintük az innováció fogalma nemcsak egy ötlet piacképes termékké, 

szolgáltatássá való átalakítását tartalmazza, hanem egy szociális szolgáltatás nyújtásának 

újfajta módszerét is. Az átalakítás folyamata a szervezetek egy olyan hálózatát is feltételezi, 

amelyet informális és formális szabályok és folyamatok vesznek körül, illetve amelyek 

meghatározzák, hogy az egyes személyek és vállalkozások hogyan hoznak létre új tudást, 

illetve hogy hogyan működnek együtt. Ez hálózat pedig a nemzeti innovációs rendszer.  

„A nemzeti innovációs rendszer (továbbiakban: NIR) az országon belül azoknak az 

intézményeknek, vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek, valamint azoknak az 

erőforrásoknak, szabályoknak, feltételeknek és intézkedéseknek az összessége, amelyek az új 
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tudás és technológia létrehozását, átadását, terjedését és hasznosítását befolyásolják.” (A 

Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológiai és innováció-politikai stratégiája, 

7. p.). 

A nemzeti innovációs rendszer egyik kulcspontja az innováció állami támogatása. Lundvall 

cikkében (2002) részletesen ír az állami támogatás alapjairól, elveiről. Kifejti, hogy az 

innováció állami támogatásának legfontosabb eleme a tudásteremtés információként való 

értelmezése. Az információt – így tehát a tudást is – ugyanis könnyen lemásolhatják, átvehetik 

és újratermelhetik a cégek. A tudományos, szakmai tudás emiatt a tulajdonsága miatt nem 

termelhető hatékonyan az üzleti szférában, a vállalkozások tudásba való befektetési 

hajlandósága az állam támogatása nélkül alacsony szinten maradna. Napjainkban a tudás 

nemcsak információ, hanem know-how és szakértelem formájában is megjelenik, ami még 

inkább alátámasztja az állami beavatkozás szükségességét. A tacit tudás értékének mérése, 

illetve transzfere bonyolult, a tudás – így az innováció is – pedig nemcsak a gazdasági 

szférára, hanem a társadalomra is hatással van. A nemzeti innovációs rendszernek tehát 

nemcsak a vállalkozásokat, hanem az állami szférát is támogatnia kell. Az innovációs 

rendszerben rendelkezésre álló információ, tudás, invenció nemcsak a cégek, hanem a 

társadalom számára is elérhetővé kell, hogy váljon. 

Nagaoka et al. (2009) az innováció és az invenció különbözőségére is felhívja a figyelmet. 

Szerinte amiatt, hogy az invenció, illetve a felfedezés főként egy személytől függ, egy 

személyhez köthető, nem azonosítható az innovációval. Az innovációhoz ugyanis nemcsak az 

invencióra, hanem a megvalósításhoz, a piacra vitelhez elengedhetetlen alkalmazásokra és a 

folyamatokra is szükség van. Az innováció tehát egy folyamatot is jelent, amely a nemzeti 

innovációs rendszer definíciójának alapjául szolgál. 

Nagaoka et al. (2009) a nemzeti innovációs rendszert a versenyképességhez hasonlítja. Az 

innovációs együttműködéseket összeveti a versenyképességgel, és kihangsúlyozza, hogy a 

nemzeti innovációs rendszerben a vállalkozások és indivídumok sikerességét nagymértékben 

befolyásolja együttműködési képességük. Az innovációs rendszer, illetve szakpolitika 

fejlesztését egy japán példa alapján az alábbiak szerint értelmezik: 

 Innovációs, illetve Tudományos és Technológiai Alaptörvény megalkotása 

 a tudomány szisztematikus és koherens támogatása 

 a tudományos és technológiai támogatások arányának növelése a költségvetésben 

 intézményi reformok – állami fenntartású egyetemeknél, kutatóintézeteknél 

 a vállalati, ipari és akadémiai, felsőoktatási együttműködések erősítése 
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 szabadalmi törvények megalkotása, a személyes tulajdonjogok védelmének erősítése 

 a vállalkozások és az állam együttműködésével megvalósított K+F projektek 

támogatása 

 a kutatói és vállalati együttműködések fejlesztésére, valamint a 

kutatólaboratóriumokban „elfekvő” kutatási eredmények piacra vitelének 

támogatására speciális szervezetek (ügynökségek) létrehozása 

 a technológiatranszfer támogatása 

 új vállalkozások inkubációjának támogatása (pl. egyetemek, állami kutatóintézetek, 

illetve vállalkozások innovációs együttműködésének eredményeképpen létrejövő új 

vállalkozások) 

 a kutatói és vállalati együttműködésének fejlesztésére úgynevezett Együttműködési 

Kutatóközpontok létrehozása 

 az egyetemi és vállalkozási szféra közös kutatásaira segélyek, speciális támogatások 

biztosítása. 

Nagaoka et al. (2009) az innovációs rendszerek kapcsán a tudásgazdaság kifejezést is 

tárgyalja. Ez a szó többek között a tudományos és technológiai kapacitás és képesség 

generálását, összegyűjtését, illetve kialakítását foglalja magába. Használják egyrészt az 

alapkutatások, valamint az alkalmazott kutatások területén is. A tudásgazdaság nemcsak a 

vállalkozások, hanem a régiók és nemzetek versenyképességének is alapja lehet. Az innováció 

fontosságának hangsúlyozása az egyetemek szerepét is kiemeli, hiszen a felsőoktatási 

intézmények környezetében központosul a tudás, az új tudományos és technológiai ötletek és 

találmányok kifejlesztése, valamint a képzett tudományos munkaerő is. A tudásgazdaság és a 

felsőoktatás központi szerepe jelentősen megnövelte az „innovációs piac” szerepét is. 

Nagyobb hangsúlyt fektetnek az oktatás, a vállalkozások és a kormány kapcsolatára, illetve 

ezáltal az egyetemeken fellelhető tudás és invenciók közvetítésére, piacképes termékekké való 

átalakítására is. Emellett a tudás és tudomány alapú gazdaság, ipar olyan új technológiákat, 

termékeket, szolgáltatásokat, és nem utolsó sorban piacokat teremt, amelyek kiemelten fontos 

szerepet játszanak a gazdasági fejlődésben. 

Arocena és Sutz (2002) cikkében kiemeli, hogy a nemzeti innovációs rendszernek a 

nemzetgazdaság teljesítményének értékelésében is nagy szerepe lehet. Lundvall (1992), 

Freeman (1987) és Nelson (1993) alapján felsorolják azon tényezőket, amelyek az 

úgynevezett NSI
13

 elmélet részeként az innovációs rendszert jellemzik: 

                                                 
13

 NSI = National System of Innovation, Nemzeti Innovációs Rendszer 
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 feltárja az egyes társadalmi rétegek és szereplők közötti összefüggéseket, 

kapcsolatrendszereket 

 a gazdasági szférán kívül a politikai, intézményi és kulturális szférát is magába 

foglalja 

 konkrét folyamatokat ír le, láthatóvá teszi a rendszeren belüli együttműködéseket, a 

szereplők kapcsolatrendszerét 

 konkrétan feltárja az innovációs tevékenységet, folyamatokat, így egy eszköz lehet a 

gazdasági hatékonyság vizsgálatában. 

A nemzeti innovációs rendszer elméletében az ember áll a középpontban, a teória a rendszer 

szereplőire koncentrál, tehát az innováció emberi oldalát hangsúlyozza. A gazdasági 

hatékonyság alapjának pedig az emberi jólétet tekinti.  

Arocena és Sutz (2002) kifejtik, hogy az NSI elmélet nemcsak egy fejlesztési stratégiai alapja 

lehet, hanem egy hatékony eszköz különböző gazdasági elemzések elvégzéséhez, illetve a 

szakpolitikai irányelvek megalkotásához is. A módszer alkalmazásához viszont nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a tudásteremtésre, illetve a tudástranszferre. Az utóbbi két tényező 

alakításában a felsőoktatási intézményeknek kiemelkedő szerepük van. 

Filippetti és Archibugia cikkükben (2011) összefoglalják a nemzeti innovációs rendszerrel 

kapcsolatos korábbi kutatásokat: Castellacci (2008), Fagerberg et al. (2008), Landes (1998), 

Mokyr (2002), Lundvall (1992), Nelson (1993), Freeman (1995). Írásukban a NIR 

jellegzetességeit, valamint a rendszerben résztvevők viselkedését taglalják. Kifejtik, hogy a 

vállalkozások innovációs tevékenységét egy országban jelentősen befolyásolják azok a 

rendszerek, amelyek hatással vannak például az innovációs együttműködésekre, a 

szabadalmaztatásra, a pénzügyi folyamatokra vagy a felsőoktatásra. Ha ezeket a folyamatokat 

összevetjük a közvetítői folyamatokkal, akkor látható, hogy az innovációs közvetítő 

szervezetek szolgáltatásai szorosan kapcsolódnak ezen rendszerekhez. 

Guana és Chen (2012) a NIR-ben résztvevő szervezetek együttműködésére helyezi a 

hangsúlyt. Az innovációs politikának hangsúlyosan kell kezelnie az innovációs folyamatban 

résztvevő intézmények együttműködéseit, valamint az innovatív környezeti feltételek 

megteremtését. 

Flanagana et al. (2011) cikkében arra világít rá, hogy az innovációs potenciált nemzeti szinten 

olyan innovációs politikai elemekkel támogathatják, amelyek összetett, több elemet is 

tartalmazó eszközöket, megvalósítási lehetőségeket tartalmaznak.
 

Az egyes 

nemzetgazdaságok fejlődésének egyik kulcseleme a gazdasági ágazatok, szervezetek 
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innovációs potenciáljának fejlesztése, amelyet a kormányok az innovációs rendszerek 

kiépítésével és fejlesztésével támogathatnak.  

Az innováció fontosságát regionális szinten is hangsúlyozzák. A regionális innovációs 

rendszer fejlesztése egy régióban számos előnnyel járhat. Hewitt-Dundasa és Roperb (2011) 

utalnak arra, hogy az innováció regionális szintű vizsgálatával a szakértők bizonyították: az 

innovációba való befektetés szoros kapcsolatban áll az egyes régiók versenyképességének 

növekedésével.  

 

A nemzeti és regionális innovációs rendszereket, valamint az egyes régiók innovációs 

fejlettségét Magyarországon is számos kutató vizsgálta. Ilyen forrás többek között 

Csizmadia, Grosz és Szépvölgyi több cikke (2002, 2004, 2008, 2011), és Lengyel (2010), 

Dőry (1998, 2005), Inzelt (1998), Molnár (2004), Török (2006), Buzás (2007), Smahó (2008), 

Lengyel-Leydesdorff (2008), Inzelt-Szerb (2003), Lux (2013) írásai. 

Inzelt (1998) az innovációs rendszert szűkebb és tágabb körben értelmezi. A nemzeti 

innovációs rendszer szűkebb értelmezésében a kutatásban és az új tudományos eredmények 

létrehozásában, kiaknázásában résztvevő szervezetek foglalják el a központi szerepet. Ilyen 

egységek lehetnek például: 

 K+F részlegek 

 K+F kutatóintézetek 

 műszaki intézetek 

 egyetemek 

 technológiatranszfer-szervezetek. 

Az innovációs rendszer tágabb értelmezésekor pedig Inzelt (1998) az alábbi kategóriákat adja 

meg: a tanulást, tudás elsajátítását, kutatást, kutatási eredmények hasznosítását érintő 

gazdasági struktúra és intézmények, szervezetek. A rendszer elfogható úgy is, mint egy 

termelési, oktatási, marketing- és pénzügyi rendszer. 

Lengyel könyvében (2010) az innovációs rendszer, illetve az innovációs kapacitás elemeit írja 

le, és kiemeli az innováció emberi tényezőinek fontosságát is. Török (2006) könyvében a 

K+F eredmények hatékonyságvizsgálatával mutatja be, értékeli a hazai innovációs rendszert. 

Dőry szintén foglalkozik az innovációs rendszerek értelmezésével, illetve kialakításának 

területeivel (2005), Buzás pedig könyvében (2007) Frinking (2002) alapján osztályozza a 

nemzeti innovációs rendszert. Molnár (2004) írásában az innovációs rendszerhez tartozó 
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intézmények körét definiálja. A nemzeti innovációs rendszer szereplőinek osztályozásával 

Smahó is foglalkozik (2008). 

Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi (2004) cikkében egy régió innovációs potenciáljával, illetve a 

vállalkozások innovációs együttműködésével kapcsolatban ír. A szerzők részletesen elemzik a 

közép-dunántúli régió K+F+I szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerét; a felsőoktatási 

intézményeket, a kutatóintézeteket, a vállalati szféra kutatóhelyeit, illetve a speciális, 

innovációs és fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket (ipari parkokat, klasztereket).  

Dőry (1998) régiónként elemzi a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek számának 

alakulását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a régió „ipari körzeteinek”, illetve gazdaságának 

fejlődéséhez elengedhetetlen a vállalkozások együttműködésének erősítése. A vállalkozói 

kapcsolatoknak pedig jelentős szerepük van a technológia transzferben és az innovációban is. 

Dőry röviden elemzi a vállalkozások és az iparkamarák kapcsolatát is, amely kedvezőtlen 

képet mutat. 

Lengyel és Leydesdorff (2008) kutatásukban a hazai innovációs rendszerek szinergiáinak 

térbeliségét vizsgálta. Cikkükben megyei szinten elemzik a tudásalapú gazdaság szerveződési 

szintjeit, a vállalkozások földrajzi, technológiai és szervezeti dimenzióit alapul véve. 

Hangsúlyozzák, hogy egy régióban az innovációs potenciál erősítéséhez az innovációs 

folyamatban résztvevő három – a tudást teremtő, felhasználó és közvetítő – szervezettípus 

hatékony együttműködésére van szükség. 

Szépvölgyi (2006) a közép-dunántúli tudáshálózatokról ír, és elemzi a tudás termelésének, 

közvetítésének, illetve felhasználásának sajátosságait. A cikkben részletesen kifejti az 

egyetemek, gazdasági szervezetek, valamint a kormányzati szervek közötti együttműködésen 

alapuló Triple Helix modellt (Etkowitz-Leydesdorff, 1997), amely az ebben a cikkben 

bemutatott kutatás szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. Szépvölgyi cikkében 

elemzi a három szektor együttműködésének motivációit, amely az innovációs 

együttműködésekkel kapcsolatban is iránymutatást ad. Hangsúlyozza a vállalkozási és az 

állami intézményi szféra motivációinak különbözőségét is. A kutatásból például kiderült, 

hogy a K+F szervezetek közel 50%-a a saját szakmai fejlődését tartja szem előtt az 

együttműködések során, míg a vállalkozások többsége a gazdasági profitra koncentrál. 

Más régiókban is készültek hasonló, a vállalkozások innovációs teljesítményét felmérő 

kutatások, tanulmányok. Inzelt és Szerb (2013) a Baranya megyei kutatásuk során vizsgálták 

a vállalkozások innovációs együttműködéseit. A kutatás fontos tapasztalata – amely a jelen 

cikkben leírt kutatás eredményeit is alátámasztja –, hogy a technológiát nagyobb mértékben 

igénylő ágazatokban a cégek kooperációja kevésbé jellemző. 
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Lux (2013) közelmúltban megjelent cikkében három hazai nagyváros innovációs folyamatban 

résztvevő szervezeteinek együttműködéseit tárja fel. Lux kiemeli, hogy az innovációs 

fejlesztésekben, így az innovatív gazdaságfejlesztésben is nagy szerepe van az innovációt 

támogató intézményi környezetnek. A kutatásban megvizsgált vállalkozásokkal készített 

interjúról írva kifejti, hogy a gazdasági szférában jelentős igény van az innovációs folyamat 

fejlesztésére, az együttműködések hatékonyságának fokozására. 

Molnár (2004) írásában utal arra, hogy Nelson leszűkítette az innovációs rendszerhez tartozó 

intézmények körét olyan kormányzati intézményekre, amelyek bekapcsolódnak az innováció 

folyamatába. Ide sorolta például az egyetemeket, a kutatóintézeteket és a vállalkozások K+F 

tevékenységet végző szerveit is. A cikkben Molnár azt is megfogalmazza, hogy egy nemzeti 

innovációs rendszer kialakítását az alábbi főbb stratégiai tényezők figyelembe vételével kell 

végrehajtani: 

 gazdasági ösztönző- és intézményi rendszer létrehozása, 

 egy kreatív emberekből álló társadalom kialakulásának támogatása, a magán- és állami 

szektor által közösen finanszírozott felsőoktatási intézményrendszer segítségével, 

 egy széleskörűen kiépített, információs infrastruktúra és versenyképes informatikai 

szektor kialakítása, 

 hatékony innovációs rendszerek létrehozása. 

Dőry (2005) szintén foglalkozik az innovációs rendszerek kialakításának területeivel: „…a 

tudásalapú gazdaság egyik fontos pillérének fejlesztéséhez, az innovációs rendszerek 

kialakulásához mindenekelőtt az alábbi területeken van szükség jelentősebb erőfeszítésekre: 

 a kutatás-fejlesztés állami finanszírozásának ésszerűsítése, átláthatóságának növelése 

és eredményorientáltabbá tétele, 

 a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása és hálózati 

együttműködéseinek ösztönzése, 

 a vállalkozások egymás közötti, egyetemekkel, az állami és magán kutatóintézetekkel 

való együttműködéseinek elősegítése, külföldi partnerekkel való kapcsolataik 

ösztönzése” (Dőry, 2005., 231.p.) 

Buzás könyvében (2007) Afuah és Trott (Afuah, 2003, Trott, 2004) alapján leírja a 

kormányzat innovációs folyamatban betöltött szerepét. Öt indok jelöl meg, amely alapján 

az állam beavatkozása az innovációs folyamatba szükséges lehet: 

 a tudás közvagyon természete – tudásteremtés, tudás elterjesztés 
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 az innovációs folyamatban rejlő bizonytalanságok, amelyeket a gazdasági szereplők 

nem tudnak egyedül kezelni 

 kiegészítő feltételek biztosítása a gazdaság szereplőinek – infrastruktúra, 

jogszabályok, közüzemi szolgáltatások 

 hálózatosodás szükségessége – együttműködés, költségelőnyök 

 standardizálás szükségessége – kapcsolódás más, külföldi innovációs rendszerekhez. 

Buzás (2007) emellett megjelöli azokat a kormányzati eszközöket is, amelyek az innováció 

támogatására szolgálnak: 

 támogató intézményi háttér, szabályozás, standardizálás 

 HR fejlesztés, mobilitás támogatása 

 finanszírozás 

 köz- és magánszféra együttműködésének támogatása 

 innovációs kultúra terjesztésének és fejlesztésének támogatása (marketing, imázs). 

Buzás könyvében (2007) utal az OECD által megadott definícióra is, amely szerint a nemzeti 

innovációs rendszer olyan piaci és nem piaci intézményeket takar, amelyek befolyásolják az 

innováció és a technológiai diffúzió irányát, sebességét. 

Buzás könyvében (2007) Frinking et al. alapján (2002) osztályozza a nemzeti innovációs 

rendszereket, és az alábbi modelleket írja le: 

 domináns szereplős modell – dominant player – egy ernyőszervezet dominanciája, 

irányítása alatt működő rendszer (Írország, Svédország) 

 munkamegosztásos modell – division of labour – több koordinátor irányításával, jól 

definiálható munkamegosztáson alapuló rendszer (Németország) 

 több lábon álló modell – pillarized – több szervezet irányításával, a szervezetek 

tevékenységüket nem egyeztetik (Dél-Korea) 

Végül pedig pontos fogalmi magyarázatot találunk a Kormány középtávú (2007-2013) 

tudomány-, technológiai és innováció-politikai stratégiájában is. „Az EU közös 

kutatáspolitikájának alakításában egyaránt fontos szerepe van a hazai kormányzati és nem 

kormányzati szereplőknek. E szereplők tudatos, összehangolt munkája segíti a 

leghatékonyabban a hazai tudomány-, technológia- és innováció-politika célkitűzéseinek 

megvalósítását.”
14

 

 

                                                 
14

 A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológiai és innováció-politikai stratégiája 



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

49 

A nemzeti innovációs rendszer szakirodalmi áttekintése a dolgozatban leírt kutatás 

szempontjából alapvető fontosságú. Az innovációs közvetítő szervezetek a nemzeti 

innovációs rendszerek aktorai (lásd az. 5.3.2. alfejezetben) közé tatoznak, és fő feladatuk 

támogatni a NIR egyéb résztvevőinek együttműködéseit. A rendszer tagjainak, aktorainak 

feltárása tehát elengedhetetlen a közvetítők tevékenységének, szolgáltatásainak, illetve a 

szolgáltatások minőségének, ezen keresztül pedig a közvetítők hatékonyságának 

meghatározásához. 

 

3.3. A magyar nemzeti innovációs rendszer jellemzése 
 

3.3.1. A magyar nemzeti innovációs rendszer átalakulása és fejlődése az elmúlt 30 
évben 
Ebben a fejezetben a magyar nemzeti innovációs rendszer fejlődését, illetve a NIR-rel 

kapcsolatos döntéshozatalban résztvevő szervezeteket tekintem át a rendszerváltás előtti 

időszaktól kezdve napjainkig. A fejezetet négy nagyobb periódusra osztom: a rendszerváltás 

előtti időszakra, az 1989 és 2004 közötti időszakra, a 2004 és 2010 közötti időszakra, 

valamint a 2010 utáni időszakra. Minden egyes ciklusban megvizsgálom a NIR struktúráját és 

a rendszer aktorait, a finanszírozási mechanizmusokat, illetve utalok az egyes időszakok 

rendszerhez köthető problémáira is. 

 

A magyar NIR a rendszerváltás előtt 

A rendszerváltás előtti időszak elemzésekor főként Honvári (1997, 2006) és Kaposi (2004) 

Magyarország gazdaságtörténetével kapcsolatos műveire, illetve a kutatás során készített 

mélyinterjúra támaszkodtam. A mélyinterjút hazánk egyik legnagyobb vállalkozásának, a 

Dunaferr Zrt-nek (korábban Dunai Vasmű) a korábbi fejlesztési igazgatójával, Králik 

Gyulával készítettem 2010-ben. 

 

A rendszerváltás előtt a magyar gazdaság túlságosan centralizált, tervezett és bürokratikus 

volt (Honvári, 1997). A gazdasági folyamatokat és rendszert, valamint a vállalkozások 

menedzsmentjét – így innovációját is - meghatározó legfőbb intézmény az Országos 

Tervhivatal, illetve az ennek alárendelt szervezetek (például a Gazdasági Főtanács, az Ipari 

Minisztérium, vagy az Országos Anyag- és Árhivatal) voltak. A döntéshozatali rendszer 

összetett és hierarchikus volt, illetve túlságosan sok állami szereplőből állt (például több 
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minisztériumból, 29 ipari igazgatóságból, és a tervhivatal 19 megyei kirendeltségéből). Az 

innovációval kapcsolatos döntéshozatalban a kormány Tudománypolitikai Bizottsága is nagy 

szerepet játszott. A bizottság egészen 1987-ig működött két másik szervezet – az MTA
15

 és az 

OMFB
16

 – tevékenységére támaszkodva (Rakusz, 2008). 

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) létrejötte és működése szintén hatással 

volt a vállalkozások innovációs tevékenységére és az innovációs rendszerre. A nemzetközi 

szintű szerződések vállalati szintre történő “lefordítása” a cégek K+F részlegeinek feladata 

volt. Ezek a részlegek voltak felelősek a fejezetben alább felsorolt, a KGST szerződésekkel 

kapcsolatos vállalati problémák kiküszöböléséért, illetve a nemzetközi technológiai trendek 

figyelemmel kíséréséért is. 

A múlt rendszerben működő vállalkozásoknak a felsőoktatási intézményekkel is szorosan 

együtt kellett működniük a KGST szerződésekből eredő és a tervhivataltól kapott 

kötelezettségek teljesítése érdekében. Az együttműködés a hazai oktatási rendszerről szóló 

1961-es törvény értelmében kötelező volt.  

A KGST egyezmények kötelezték a tagállamokat arra is, hogy csak bizonyos iparágakat, 

szektorokat fejlesszenek. Ennek következtében azok a szektorok – és ezek innovációja is –, 

amelyek korábban nagymértékben fejlődtek és jövedelmezőek voltak, de nem szerepeltek a 

megállapodásokban (például a híradástechnika, vagy a tehervagonok gyártása) hanyatlásnak 

indultak. 

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a szabadalmaztatás folyamatát is érintette. A 

megállapodások alapján a tagállamoknak kötelező jelleggel meg kellett osztaniuk egymás 

között a találmányaikat, mindenféle anyagi kompenzáció nélkül. Ennek következtében 1971-

ig a tagállamok csak azokat a szabadalmakat tették közzé, amelyek jelentéktelenek voltak 

(Honvári, 2006). 

A szocializmusban, illetve az azt megelőző időszakban több olyan intézmény alapítására is 

sor került, amelyeknek a rendszerváltás után is szerepük volt a gazdasági folyamatok, így az 

innováció szabályozásában. Ilyen intézmény volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

(OMFB), amelyez 1962-ben hoztak létre, és 2000-ig működött. A bizottság felelt a 

nemzetközi kutatási és technológiai attasé hálózat működtetéséért, valamint a technológiai 

fejlesztési alapért. 

A haza innovációs rendszer egyik meghatározó szereplője, a Nemzeti Szabadalmi Hivatal a 

szocializmus időszaka előtt, 1895-ben jött létre, és ma is működik. 

                                                 
15

 Magyar Tudományos Akadémia 
16

 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
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Az innovációs, fejlesztési tevékenységek finanszírozása centralizáltan működött. A 

vállalkozások három főbb forrásból részesülhettek támogatásban: az államtól, az állami 

bankoktól és az állami vállalkozásfejlesztési alapból (1968-tól). 1968-ban jött létre egy 

kifejezetten alapkutatásokat támogató alap Magyarországon: az Országos Tudományos 

Kutatási Alap (OTKA) máig elérhető a hazai kutatók számára. 1997-től törvényi szabályozás 

(1997. évi CXXXVI. törvény) alá tartozik.  

 

Az invenciók kialakulását és az innovációs folyamatot számos tényező hátráltatta a 

rendszerváltás előtt. A fent említett bürokratikus, centralizált irányítás mellett szót kell 

ejtenünk a profilírozásról is. Ennek célja azon folyamatok leválasztása a vállalati működésről, 

amelyek nem kapcsolódtak közvetlenül a termeléshez. A kiszervezések negatívan hatottak a 

folyamatok fejlesztésére, a folyamatinnovációkra. A profilírozás mellett az egyes gazdasági 

szektorok elszeparálása is kártékonyan hatott az innovációs folyamatra (Honvári, 2006). 

Az 1950-es évek után a magyar gazdaság fő célja a nehézipar fejlesztése volt. A nyersanyagot 

más szovjet tagállamoktól importálták, ám az import anyagok minősége nem érte el a 

termeléshez szükséges szintet. Ez óriási terhet rótt a vállalkozásokra, de közben hozzájárult az 

invenciók számának növekedéséhez és az innovációhoz is. A vállalatoknak – és kutatóiknak – 

teljesíteniük kellett az országos tervekben és a KGST szerződésekben előírt, illetve sok 

esetben – például a Dunai Vasmű esetében is – a nemzetközi piaci követelményeket, ám a 

termeléshez nem volt megfelelő alapanyaguk, a technológiai szint pedig elmaradt a fejlett 

országok technológiai szintjétől. Rákényszerültek tehát a vállalat technológiájának, 

eszközeinek, folyamatainak megújítására, innovációjára. A vállalatokon belül végrehajtott 

fejlesztések azonban legtöbbször nem kerültek ki a “vállalati kapun kívülre”, az innováció 

terjedése nem valósult meg. Az innovációt végrehajtó vállalkozások tehát nem az innováción 

keresztül gyakoroltak jelentős hatást az adott, székhelyül szolgáló térségre, közvetetten pedig 

a magyar gazdaságra. 

A rendszerváltás előtti időkben – ahogy napjainkban is (lásd például Nagaoka et al. 2009, 

Guana-Chen 2012, Inzelt-Szerb 2003 írásában) –, a személyes kapcsolatok szerepe 

meghatározó volt a kutatás, a kutatók számára. A vállalkozások kutatási feladatait csak olyan 

kutatók végezhették el, akiknek személyes kapcsolatuk volt a céggel, a cégvezetéssel. 

Az 1960-as évek után a felsőoktatási kutatások elkezdtek elszakadni az ipari igényektől, mivel 

a kutatókat inkább személyes előmenetelük motiválta a kutatási témák megválasztásában, a 

kutatási eredmények elérésében. Ez a tendencia jelentősen befolyásolta a kutatás-fejlesztést a 
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rendszerváltás után is, hiszen sok kutató nehezen ismerte fel az iparilag hasznosítható kutatási 

eredmények fontosságát, késve alkalmazkodott a piaci igényekhez. 

 

A magyar gazdaságban a ’80-as években kismértékű fejlődés indult el a reformoknak 

köszönhetően. Átszervezték például az állami vállalatokat, új fejlesztési programok indultak. 

A nyugati és szocialista országok közötti fejlettségi különbségek azonban így is egyértelműek 

voltak. 

 

A magyar NIR a rendszerváltás utáni átmenet időszakában 

A rendszerváltás után, 1989-ben megkezdődött a magyar gazdasági rendszer átalakítása. Az 

állami döntéshozók hangsúlyozták a K+F fontosságát, és nemcsak a jogi alapokat teremtették 

meg a NIR működéséhez, hanem stratégiai dokumentumokat alkottak, és letették a 

finanszírozási- és intézményrendszer alapjait is (például 1990-ben létrehozták a Magyar 

Innovációs Szövetséget, amely az innovációs folyamat támogatásáért és finanszírozásáért 

felel). Sajnos az átszervezések során nem vették figyelembe a korábbi évek tapasztalatait, jó 

gyakorlatait, nem vizsgálták meg a korábban alapított intézményeket és szervezeteket, a 

rendszer átalakítását nem előzte meg egy kiterjed kutatás a lehetőségekkel és a rendelkezésre 

álló erőforrásokkal kapcsolatban. 

Az OMFB-t 1994-ben előbb átalakították oktatási minisztériumi főosztállyá, majd 2003-ban 

megszűntették. A szervezet feloszlatása ellenére annak vezetése meghatározó szerepet játszott 

az első nemzeti innovációs stratégia kialakításában. A stratégia alapja a 1089/2003 számú, 

K+F-ről és technológiai innovációról szóló kormányrendelet volt. A Tudomány- és 

Technológiapolitikai Kollégium szintén szerepet játszott a dokumentum kidolgozásában.  

Az 1990-es évektől kezdve egyre több stratégia és terv készült a hazai K+F+I tevékenység 

fejlesztésére. Ilyen volt például az Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési Terv, amelytől 

azonban a recesszió miatt elvonták a tervezett forrásokat (Rakusz, 2008). A Nemzeti 

Fejlesztési Terv (2004-től) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-től)
17

 több prioritást 

is tartalmazott, amelyek az innovációs intézményi struktúra fejlesztését célozták meg. 

2004-ben hirdették ki az új innovációs törvényt (2003. évi XC. törvény a kutatás-fejlesztési és 

innovációs alapról). A törvény létrehozta a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Technológiai 

Hivatalt (NKTH), a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Alapot és a Kutatási és Technológiai 

                                                 
17

 Mindkét tervet a Nemzeti Fejlesztési Referenciakeret keretében dolgozták ki, az EU források lehívása 

érdekében. 
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Innovációs Tanácsot (KuTIT). Ugyanebben az évben jött létre a Tudomány- és 

Technológiapolitikai Tanácsadó Testület (4T), amely összefogta mind a tudományos, mind 

pedig az üzleti élet szakértőit, és együttműködött a KuTIT-tel. 

 

Már az 1980-as évektől kezdve a befektetésekkel kapcsolatos források, így az innovációs 

források is jelentősen beszűkültek a gazdasági recesszió miatt (Kaposi, 2004). A 

vállalkozásoknak vissza kellett fogniuk vagy meg kellett szüntetniük a kutatás-fejlesztési 

tevékenységeiket. A rendszerváltás után az állami finanszírozási rendszert felváltotta a 

napjainkban is alkalmazott projekt alapú pályázati finanszírozás. 

Az 1990-es években a szervezetek a központosított műszaki fejlesztési alapból (KMÜFA) 

részesülhettek támogatásban. Az alapot az Ipari Minisztérium és az OMFB együttesen kezelte 

(Rakusz, 2008). 

2003-tól az Innovációs Alap (az NKTH felügyeletével) volt felelős az innovációs járulékok és 

az állami támogatás disztribúciójáért. A folyamatot a Kutatás-fejlesztési 

Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) menedzselte. 

Napjainkban a kutatási intézmények és vállalkozások project alapú pályázatokon keresztül 

hazai és EU alapokból kaphatnak támogatást az innovációs tevékenységük fejlesztésére. Az 

innovációs rendszer néhány tagja – például az állami kutatóintézetek – azonban ma is 

hozzáfér közvetlen állami támogatásokhoz, ám az ilyen támogatások aránya folyamatosan 

csökken. 

 

Az átmenet időszakában a nemzeti innovációs rendszerrel kapcsolatos célok megfogalmazását 

és a döntéshozatali folyamatot több szervezet irányította. Nem egy minisztérium volt ezért 

felelős, hanem a folyamat egy részét a Gazdasági Minisztérium
18

, más részét pedig az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium irányította. Ez utóbbi volt felelős például a Magyar 

Tudományos Akadémia felügyeletéért. A feladatok szétosztása, a szervezetek nagy száma 

visszatükrözi a szocialista rendszer bürokratikus viszonyait. Ez a mai napig is csak kevésbé 

változott, az innovációs rendszerrel kapcsolatos döntéshozatalért az ezredforduló óta általában 

két-három minisztérium
19

 felel.  

Az 1990-es évek végét általános recesszió jellemezte, aminek következtében a kormány egyre 

jobban kivonult az innováció támogatásából, forrásokat vontak el a szervezetektől.  

                                                 
18 2002-től Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

19 a Gazdasági Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2010-től) 
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Közvetlenül 2004, Magyarország EU csatlakozása előtt, szükségessé vált a magyar NIR 

átalakítása – az Európai Uniós követelményeknek megfelelően. A döntéshozók elkötelezték 

magukat ezen követelmények betartására, az EU-hoz való felzárkózásra. 

Az innovációs rendszer 2004 után 

2004 fordulópont volt a magyar innovációs rendszer fejlődésében, mivel ekkor fogadták el a 

kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt. A 

törvény a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (NKTH) jelölte meg az innovációs 

politikáért és stratégiáért felelős szervként, valamint a szervezet felelt a K+F folyamatok 

finanszírozásáért is, a Kutatási és Technológiai Alapon (KTIA) és a TéT (Tudományos és 

Technológiai) attasé hálózaton keresztül. Az NKTH felügyelete a Gazdasági 

Minisztériumhoz tartozott. Más szervezetek és bizottságok (pl. MTA bizottságok vagy a 

Felsőoktatási és Tudományos Tanács) is támogatták a döntéshozatalt a NIR-ben, de igazi 

szerepük ezeknek a szervezeteknek nem volt. A fő döntéshozó a minisztérium és az NKTH 

volt. Az NKTH több programot is indított, hogy finanszírozzák az innovációs folyamatot és a 

szereplőket – ilyen volt Nemzeti Technológiai Program, a Mobilitás Támogatás vagy a 

Baross Gábor Program. 

Az innovációs fejlesztést támogató EU alapok regionális elosztását regionális non-profit 

szervezetek, a Regionális Fejlesztési Ügynökségek koordinálták. Az ügynökségek felügyelték 

a támogatott projekteket, azonban legtöbbjük nem töltötte be hatékonyan az innovációs 

közvetítő szerepét. 

2007-ben a kormányzat elfogadta a Középtávú Tudomány-, Technológia- és Innováció-

politikai Stratégiát, amelynek egyik célja a regionális innovációs hálózatok és szervezetek – 

mint a technológia transzfer központok és regionális innovációs központok – létrehozása és 

fejlesztése volt. Ehhez a programhoz kapcsolódóan alapították meg 2008-ban a Regionális 

Innovációs Ügynökségeket, amelyek a regionális innovációs hálózatoknak és az innováció 

regionális szereplőinek együttműködésének a menedzseléséért voltak felelősek. Az 

innovációs ügynökségeket 2008 és 2010 között a központi kormányzat finanszírozta. 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jelentős és kettős szerepet játszik a magyar 

innovációs rendszerben. Egyfelől az akadémia befolyásolja a politikai és szakmai 

döntéshozatalt az innováció terén, valamint részt vesz a nemzeti szintű stratégiák 

kidolgozásában. Másfelől az MTA saját kutatói hálózatot működtet, így az innovációs 

folyamatban tudásteremtőként is részt vesz. 
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Kormány 

4T MTA 

Minisztériumok 

(Oktatási, Nemzeti Fejlesztési, Gazdasági) 

Felsőoktatási és 

Tudományos Tanács 

OTKA 

Szabadalmi Hivatal 

KuTIT 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

Regionális fejlesztési 

Ügynökségek 

Regionális Innovációs 

Ügynökségek 

Tudomány- és 

Technológiapolitikai Tanácsadó 

Testület 

NKTH 

A rendszerváltás után a magyar oktatási rendszert is átalakították, ami nem csak az egyetemi 

kutatóhelyeken folyó kutatásokat érintette, hanem az intézmények üzleti vállalkozásokkal 

való együttműködését is. A 2005. évi felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény kapcsán a 

felsőoktatási intézmények megalapíthatták saját vállalkozásaikat, hogy támogassák a saját 

kutatási eredményeik piacosítását. 

Az alábbi ábra összefoglalja a 2010 előtti magyar NIR döntéshozóit. 

4. ábra: A magyar NIR fő döntéshozói 2010 előtt 

Forrás: NKFIH (Havas-Nyiri, 2007) alapján saját szerkesztés 

 

2007-től a gazdasági és innováció-politika decentralizációjára indult néhány gyenge 

kezdeményezés. Az egyik ilyen kezdeményezés az úgynevezett Pólus Program, amelynek 

célja hét magyar város gazdasági növekedésének erősítése és az innovációs klaszterek 

létrehozása és hatékonyságuk támogatása volt. A program jól definiálta azokat a szektorokat, 

amelyeket a hét városnak támogatnia kellett volna. A Pólus Program főleg a 2007-2013-as 

EU-támogatásokra épített. Sajnos nem érte el a céljait, mivel el se indították, főként politikai 

okok miatt. 

 

A fejezet elején említett Baross Gábor Programból az innovációs folyamat szereplői közel 8,5 

Mrd forintot kaptak 2006 és 2009 között, az összeg legnagyobb részét – több mint 70%-át – 

az első évben. A négy éves időszak alatt a támogatás fokozatosan csökkent, 2009-ben már 
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csak három régióból pályázhattak 363 millió forintra. A fokozatosan csökkenő támogatás 

működtetési és szervezeti problémákat okozott az innovációs hálózat szereplői körében.  

2004 után – amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz – további EU-s és 

nemzeti alapok váltak elérhetővé az innovációs folyamat résztvevői számára. Az EU alapok 

az Új Magyarország Fejlesztési Tervre és az Új Széchenyi Tervre épültek. 2007 és 2013 

között a társfinanszírozású támogatásokból több mint 91 Mrd forintot kaptak ezek a 

szervezetek, azonban ez az összeg is fokozatosan csökkent. Egy másik akadályozó probléma 

volt – és napjainkban is az –, hogy mind az EU-s társfinanszírozású pályázati felhívások, 

mind a Baross Program felhívásai projekt alapúak voltak, és csak egyes tevékenységeket 

támogattak. A Baross Gábor Program és az EU-s források pályázatainak részletes elemzése a 

8.2. fejezetben található. 

Magyarországon az innovációt akadályozó egyik tényező a bizalom hiánya (Inzelt-Szerb, 

2003), ami miatt a szervezetek együttműködése sikertelen, és nem működik hatékonyan a 

regionális és helyi partnerség sem – lásd a fent említett Pólus Program. Ezt a későbbi, 8.3. 

fejezetekben bemutatott primer kutatás eredményei is alátámasztják. A kutatásban vizsgáltam 

a vállalkozások és az innovációs közvetítő szervezetek együttműködését a Közép-Dunántúl 

régióban. A 300 válaszadó vállalkozás közül több mint 76% úgy érezte, hogy a közszféra 

kutató intézeteivel való együttműködés nem javítaná a saját innovációs folyamataikat. A 

kutatás másik része helyi szinten zajlott, a Közép-Dunántúl régió Dunaújvárosi kistérségében. 

A helyi kutatás eredménye szintén alátámasztja az innovációs rendszer akadályozó problémáit 

ebben az időszakban. 

 

A magyar innovációs rendszer 2010 után 

A 2010-es évek első két évében a magyar innováció-politika irányt változtatott. Amíg az 

Európai Unió a globális pénzügyi és gazdasági válságra az innováció hangsúlyozásával 

válaszolt – az EUROPE2020 stratégiában az okos növekedést az első számú prioritássá téve –

, a magyar döntéshozók nem tették magukévá ezeket a célokat. 

Ezután a „leállási” periódus után azonban az innovációs folyamat döntéshozói újra követni 

kezdték az EU prioritásokat, és az innováció újra fontos kérdéssé vált. Az innovációs politika 

fő céljait a Nemzeti K+F és Innovációs Stratégia fogalmazta meg 2013-ban. A stratégiában 

több cél is az innovációs rendszer reformjához kapcsolódott. 

2014-ben a fent említett stratégiával összhangban megjelent a Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia a Nemzeti Innovációs Hivatal publikálásában. Ez a szakosodási stratégia szintén az 
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Regionális Innovációs 

Ügynökségek  

EU társfin. források, TéT, OTKA, NKFIA 
MTA 

felsőoktatási 

intézmények 

Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala 

kormányhivatalok 

(megyei szint) 

Miniszterek and Miniszterelnöki 

 
NKFIH 

Kereskedelmi- és 

Iparkamarák 

EU támogatási rendszereire épül, és kiemeli az EU alapok fontosságát. Egy évvel később – 

tekintettel a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 

törvényre – a Nemzeti Innovációs Hivatal átalakult Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatallá (NKFIH). Nemcsak a szervezet neve változott meg, hanem a 

központosítási folyamatnak köszönhetően több feladat is – más szervezetektől átvéve – 

beolvasztásra került az intézménybe. Az NKFIH lett a felelős az EU innovációs alapjaiból 

származó források mellett a többi magyar innovációs finanszírozási alapért is – mint amilyen 

például az OTKA. Az átszervezés más intézményeket is érintett. A Kereskedelmi és 

Iparkamarát szoros kapcsolatba hozták – innovációs szolgáltatások nyújtásán keresztül – a 

NIR-rel, és regionális és országos szintű intézmények (pl. kormányhivatalok) és szakértői 

csoportok csatlakoztak a rendszerhez különböző feladatokkal. A jelenlegi NIR struktúrát, a 

döntéshozatalban résztvevő szervezeteket az alábbi ábra szemlélteti.  

 

5. ábra: Fontosabb döntéshozók a NIR-ben 2010 után 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az innovációs rendszer helyi és regionális szintje is megváltozott 2010 után. Számos helyi és 

regionális szervezet megszűnt finanszírozási problémák vagy stratégiai és politikai döntések 

miatt. Az általam vizsgált Dunaújvárosi kistérség szintén szembesült ezzel a problémával. A 

helyi felsőoktatási intézmény Technológia Transzfer Irodája és a regionális innovációs 

ügynökség helyi alpontja megszűnt. Az alpontot működtető szervezet csődbement, és 
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felszámolták. Az ipari park nem nyújt már innovációs szolgáltatásokat, és az innovatív 

vállalkozások helyi finanszírozása szintén megszűnt. 

A Magyar Szabadalmi Hivatal a NIR egyik legrégebbi intézménye. Hagyományosan a hivatal 

felügyeletét a Gazdasági Minisztérium látta el, de 2010 után az Igazságügyi Minisztérium 

vette át a törvényességi felügyeletet. Problémát jelent az is, hogy hivatal által meghatározott 

szabadalmi illetékek messze a többi európai ország árai felett vannak, ami jelentősen 

megnehezíti a magyar invenciók levédetését. 

 

A 2010-es évek kezdetén – 2009-től 2012-ig – a K+F kormányzati finanszírozása 

folyamatosan csökkent. 

 

6. ábra: A K+F részesedése a kormányzati kiadásokból 

 

Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 

 

Az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak a támogatása szintén csökkent (ahogy korábban 

említettem), és a nemzeti támogatások kifizetése – például a Baross Gábor Program esetében 

– 1,5 évre leállt. Így a NIR résztvevői nem kaptak elegendő pénzügyi forrást a hatékony 

működéshez. Ez után a visszaesés után – az EU-s támogatások növekedésével párhuzamosan 

– a kormányzati források is növekedni kezdtek. 

Az elmúlt pár évben a hazai NIR fejlődése stabilabbá vált, annak ellenére, hogy az előző, 

korábbi időszakokat bemutató fejezetekben feltárt problémák némelyike ma is megmaradt, 

felszámolásukra nem került sor. 

A magyarországi NIR a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődött. Megtörtént az alapvető 

döntéshozó és menedzsment szervezetek kialakítása, megalkották a legfőbb jogi hátteret, és 

megteremtették az alapot az innováció finanszírozására. A szervezetek kialakításakor – 

például a felsőoktatásban működő TTI-k megalapításánál – a döntéshozók figyelmet 

fordítottak az EU-s jó gyakorlatok átvételére. Több kurzust, képzést is tartottak a szervezetek 
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képviselőinek, amelyen külföldi szakértők adták át tudásukat a hazai kollégáiknak a 

technológia-transzferrel vagy az inkubációval kapcsolatban (például Vekinis, 2007). A 

rendszerváltás előtti tapasztalatokat, a korábban működő intézményekben felhalmozódott 

tudást – és magukat az intézményeket is – azonban nem vették át a szakértők. Az új 

rendszerben megfigyelhető, hogy a működő intézmények parallel látnak el funkciókat, 

megosztott a döntéshozatal, és hagyományosan nagymértékű a bürokratizált folyamatok 

aránya. A magyar NIR fejlődésében a gazdasági válság miatti problémák mellett a 

döntéshozók változó elkötelezettsége is problémákat okozott. 

Napjainkban a magyar NIR átalakítása még mindig nem zárult le. A döntéshozók 

elkötelezettek a fejlesztés iránt, de a rendszer túlzottan centralizálttá vált. 

 

A fejezetben leírt folyamat – a nemzeti innovációs rendszer átalakítása a szocialista időktől 

kezdve a demokratikus rendszerig – nem volt egyszerű feladat. Az elmúlt évtizedekben a NIR 

főbb alapjait – jogi és intézményi alapok – megteremtették. Az Európai Uniós és hazai 

felsőbb szintű stratégiákban leírt innovációs célok eléréséhez azonban fejleszteni, növelni kell 

a rendszer és az abban résztvevő szervezetek hatékonyságát. 

A hazai innovációs rendszer fejlődésének fenti áttekintése tehát alapot ad a dolgozatban 

felvetett hipotézisek, problémák magyarázatához, az innovációs közvetítő szervezetek 

hatékonyságának növeléséhez. Az innovációs rendszerben résztvevő aktorok szervezeti és 

működési hatékonyságát befolyásolja maga a rendszer is. A hazai NIR fejlődése során több 

olyan tényezővel is találkozhatunk, amely akadályt jelenthet a rendszerven résztvevők 

számára. A történeti áttekintésből, összefoglalva, az alábbi akadályozó tényezők vezethetők 

le: 

 A rendszerváltás előtt a fejlesztéseknek, innovációknak nem volt közvetlen hatásuk az 

adott térség, régió fejlődésére (gyárkapun belül maradt a fejlesztés eredménye). 

 A rendszerváltás előtti időkben a felsőoktatási kutatások elszakadtak az ipari 

igényektől. Ez a jelenség az átmenet időszakában is folytatódott, jelentős lemaradást 

okozva a hazai innovációs potenciál fejlődésében. 

 A rendszerváltás után nem vették át a jó gyakorlatokat, az innovációs rendszer nem 

épült rá megfelelően a korábban meglévő tapasztalatokra. 

 A hazai NIR, a döntéshozatali- és intézményi rendszer folyamatos alakítása, változása 

instabilitást eredményez. 
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 A döntéshozók innováció iránti elkötelezettségének folyamatos változása instabilitást 

eredményez. 

 A finanszírozás túlzottan projekt alapú, időben instabil. Ez működési, fenntartási 

problémát okoz a NIR szervezeteinek. 

 A túlzottan bürokratikus rendszer, a felelősségi- és feladatkörök, valamint a 

döntéshozatal több intézmény közötti megosztottsága akadályozza az innovációs 

folyamatot és a NIR aktorainak hatékony működését. 

 A hosszú távú tervezés hiánya, a tervekben szereplő alapelvek és célok folyamatos 

változtatása instabilitást eredményez. 

3.3.2. A nemzeti innovációs rendszerben résztvevők köre 

Az innovációs folyamatról, illetve a benne résztvevő aktorokról számos szakirodalmi forrás 

áll rendelkezésre.  

Az innovációban résztvevő aktorok leírásával kapcsolatos egyik legjelentősebb munka 

Etkowitz-Leydesdorff (1997) műve, amely a Triple Helix modellt mutatja be. A modellben 

három fő csoportra bontja az innovációban résztvevők körét: a kormányzati szférára, az 

akadémiai szférára és az ipari szférára. Nagaoka et al. (2009) a modellből kiindulva szintén 

három kiemelt szektort említ meg, amelyek a tudásteremtésben aktívan részt vesznek: 

 a felsőoktatási szektor – alapkutatás 

 az állami kutatóintézetek  

 ipari szektor – kísérleti fejlesztés. 

A megjelölt három szektor közül csak az utóbbi, az ipari, magánszektor képes igazán arra, 

hogy a kifejlesztett termékeket, szolgáltatásokat, folyamatokat a piacon bevezesse. Az első 

szektor, a felsőoktatási intézmények „élete” a tudomány körül forog, míg a gazdasági, ipari 

szektorban az innovatív tudást új, kézzelfogható, hasznos dolgok előállítására alkalmazzák. A 

felsőoktatási intézmények működésének középpontjában a magasabb szintű képzés, illetve a 

tudásteremtés áll, ezáltal egyfajta társadalmi felelősséggel bírnak. Ebből következően az 

állami finanszírozás kialakításakor figyelembe kell venni, hogy az első két szektor a 

tudásteremtéssel milyen módon járul hozzá az ipari szektor innovációs kapacitásának 

növeléséhez. A felsőoktatási intézmények nagyobb arányú finanszírozása általában a 

társadalmi felelősségükből fakad.  

A nemzeti innovációs rendszer szereplőinek osztályozásával Smahó is foglalkozik (Smahó, 

2008, 63.p.). Cooke et al. (2007, 54.p.) alapján a szervezeteket tudásteremtő, 
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tudásalkalmazók, illetve diffúziós rendszerekbe sorolja, illetve külön megjeleníti a 

szakpolitikai rendszereket is.  
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7. ábra: A nemzeti innovációs rendszer szereplői 

 

Forrás: Smahó, 2008. 63.p 

 

Smahó rendszere a tudás, illetve a tudástranszfer oldaláról közelíti meg a nemzeti innovációs 

rendszert, így elsősorban nem a szervezeti egységekre, illetve szervezeti típusokra koncentrál. 

Emiatt több, a NIR-ben résztvevő intézmény, szervezet nem kerül említésre, vagy csak 

közvetve utal rájuk a szerző.  

A hazai innovációs rendszerben résztvevő intézmények száma nagy, tevékenységi körük sok 

esetben átfedést mutat. Dolgozatomban kétféle csoportosításban mutatom be a NIR-ben 

résztvevő aktorokat: 

 A Tripple Helix modellt (Etkowitz-Leydesdorff, 1997) alapul véve, illetve kiegészítve 

az innovációs rendszerben résztvevőket három nagyobb csoportba sorolom annak 

megfelelően, hogy az állami, gazdasági vagy civil szférában működnek-e. 

 Smahó (2008) tudásáramlást hangsúlyozó modelljének kiegészítésével. 

 

Az első csoportosítási formát, az állami, gazdasági és civil szférához tartozó szervezeteket az 

alábbi ábra szemlélteti. 
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8. ábra: A magyar nemzeti innovációs rendszerben résztvevő szervezetek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: a NKFI weboldalán
20

 található adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az állami, gazdasági és civil szférára osztott csoportosításban az egyes területek között 

átmenetek vannak; léteznek olyan szervezetek, amelyek kettő, vagy mindhárom szférába 

besorolhatóak, illetve tevékenységük két vagy három területet is lefed. Ilyenek lehetnek 

például azok a közös alapítású K+F+I szervezetek, amelyek tulajdonosai között mind az 

állami, mind a magán, mind pedig a civil szervezetek megtalálhatóak. Jellemzően ezek non-

                                                 
20

 http://nkfih.gov.hu/innovacio/hazai-innovacios, letöltve: 2015. december 9. 

 Kormány 

 Miniszterelnökséget vezető miniszter 

 minisztériumok, miniszterek, államtitkárok 

 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal 

 Magyar Tudományos Akadémia 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 Magyar Rektori Konferencia 

 helyi és megyei önkormányzatok 

 közfinanszírozású kutatóhelyek, 

kutatóközpontok 

 Regionális Fejlesztési Ügynökségek 

 felsőoktatási intézmények technológia-

transzfer szervezetei 

 egyetemi tudásközpontok 

 for-profit kutatóintézetek 

 for-profit innovációs közvetítő 

szervezetek, K+F tanácsadók 

 vállalkozások kutatórészlegei 

 innovációt finanszírozó szervezetek, 

cégek (bankok, kockázati tőke 

társaságok, befektetési alapok, stb.) 

 K+F-et folytató vállalkozások 

 inkubátorok 

 egyéb tanácsadók 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

illetve képviseletei 

 vállalkozásfejlesztési alapítványok, 

szervezetek 

 egyéb non-profit kutatóhelyek 

 Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 

 Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért 

Közhasznú Egyesület (LES 

Magyarország KHE) 

 egyéb civil szervezetek, érdekképviseleti 

szervezetek és szakmai szövetségek 

Állami szféra Vállalkozói 

szféra 

Civil szféra 

http://www.szabadalmikamara.hu/
http://www.les-hungary.hu/hun/bemutatkozas.htm
http://www.les-hungary.hu/hun/bemutatkozas.htm
http://www.les-hungary.hu/hun/bemutatkozas.htm
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profit vállalkozások, de az önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, 

illetve magánvállalkozások is szerepelnek a tulajdonosaik körében. 

Hangsúlyoznom kell, hogy a fenti ábrán szereplő három kör, az egyes szférák nagysága nem 

azonos, és a bennük elhelyezkedő intézmények, szervezetek száma is eltérő lehet. A civil 

szektorban például számos olyan szervezet működik, amelyeket nem nevesítettem, és az 

egyéb civil szervezetek közé sorolhatóak. Ilyen lehet például egy regionális együttműködést 

erősítő egyesület, alapítvány (pl. a dunaújvárosi „HÍD” Egyesület), amely hozzájárul a helyi, 

térségi szervezetek kapcsolatának erősítéséhez, kommunikációs hatékonyságuk javításához, 

ezáltal a tudástranszferhez is. A gazdasági szférát ábrázoló kör valódi mérete is eltérő, az itt 

megjelenítettnél sokkal nagyobb, a másik két szférához képest hangsúlyosabb.  

 

Smahó elemzését figyelembe véve a hazai innovációs rendszerben résztvevő szervezeteket öt 

fő csoportba soroltam, kiegészítve a tudásteremtéshez és – felhasználáshoz kapcsolódó 

csoportokat: 

1. tudásteremtők 

2. tudásalkalmazók 

3. állami intézmények 

4. diffúziós, intermedier szervezetek 

5. pénzügyi, illetve innováció-finanszírozási szervezetek 

Az egyes csoportokba tartozó szervezetek tételes listája a 1. számú mellékletben található. 

 

A fenti besorolásban az egyes szervezetek tevékenysége is jól azonosítható. A tudásteremtő 

szervezetek tevékenységének központjában az invenció, az ötlet áll, és az innovációs folyamat 

elején helyezkednek el. Működésük során főként alapkutatással, illetve alkalmazott kutatással 

foglalkoznak, és az invenciótól a prototípus kialakításáig terjed ki a tevékenységük. A 

tudásalkalmazók tevékenysége a tudásteremtők munkájára épül, illetve azzal szorosan 

összefügg. A tudásalkalmazók a tudásteremtők által létrehozott invenciót, prototípust 

(esetlegesen terméket), know-how-t vagy licence-t használják fel. A tudásteremtők azért 

jelennek meg a tudásalkalmazók között is külön csoportként, mert az innovációs folyamat 

nem lineáris, egy-egy ötlet más invenció alapjául is szolgálhat. A diffúziós, intermedier 

szervezetek tevékenysége az innovációs rendszer többi szereplőjének együttműködésére 

koncentrál. A közvetítő szervezetek tevékenységének kifejtésével egy későbbi fejezetben 

részletesen foglalkozom majd. 
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A finanszírozó szervezetek feladata a többi szereplő tevékenységének támogatása, a források 

– főként anyagi erőforrások – biztosítása az innovációs rendszerben résztvevők számára. Az 

állami szférában működő szervezetek tevékenysége sokrétű, és a fenti kategóriák 

mindegyikébe besorolható egy-egy szervezet. A kutatóintézetek például tudásteremtéssel, 

tudásalkalmazással foglalkoznak, a RIÜ-k közvetítők, az NFÜ-nek pedig a forráselosztásban 

van szerepe. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az állami szféra fő tevékenysége az innovációs 

folyamatok szabályozásával, a jogszabályi környezet megteremtésével és a szabályok 

betartatásával függ össze. 

 

A NIR résztvevőinek elemzése a dolgozat témájának szempontjából kiemelten fontos. A 

közvetítő szervezetek maguk is aktorai az innovációs rendszernek, emellett legfőbb 

tevékenységük a rendszerben résztvevők együttműködéseinek serkentése. A NIR aktorainak 

meghatározása a közvetítők célcsoportjainak meghatározását is jelenti, így a közvetítő 

szervezetek szegmentációs tevékenységének alapja. 

 

3.3.3. A hazai innovációs rendszer SWOT analízise 

Az innovációs rendszerek definiálása, szereplőinek feltárása után a hazai innovációs rendszer 

leírásával foglalkozom. Az elemzéskor a projektmenedzsmentben is használt technikát, 

SWOT analízist alkalmazok a rendszerben megbúvó problémák feltárására. 

Hazánkban az innovációs rendszer valódi kialakulására csak az 1989-es rendszerváltás, illetve 

a piacgazdasági folyamatok térhódítása után kerülhetett sor. Az első évtizedben a gazdasággal 

párhuzamosan a nemzeti innovációs rendszer is rohamosan fejlődött: kialakultak az 

innovációt segítő szervezeti elemek, szervezeti változásokkal és „jó gyakorlatok” átvételével 

támogatták az innovációs folyamatokat, illetve fokozatosan elterjedt az innovációs 

szemléletmód. Ez utóbbi folyamat sok kivetnivalót hagyott maga után, így még napjainkban 

is számottevő az innovációs ismeretek hiánya. Szintén fontos tényező Magyarországon az 

innováció szerepének felértékelődése.  

A korábban leírt, Molnár (2004), illetve Dőry (2005) által felsorolt folyamatelemek közül 

Magyarországon napjainkban szinte egyik sem működik megfelelően. A hazai innovációs 

rendszer nagyon sok problémával, hiányossággal küzd, így nem tud kellőképpen hozzájárulni 

a nemzetgazdasági fejlődéshez.  

 

A hazai innovációs rendszer teljes SWOT analízisét az alábbi táblázatban foglaltam össze.   
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4. táblázat: A magyar innovációs rendszer SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 innovációs szervezetek és hálózatuk kialakítása 

megtörtént 

 jó gyakorlatok átvétele megtörtént 

 jelentős az MTA szerepe a kutatásban, az állami 

kutatóintézetek fontos szerepet töltenek be a hazai 

K+F-ben 

 működnek kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó 

cégek Magyarországon 

 korábbi hazai támogatások hatására nagy számban 

jöttek létre innovációs közvetítő szervezetek hazánkban 

 a betelepült globális vállalatok egyre erősebb 

kapcsolatot építenek ki a hazai K+F szférával 

 a gazdaság nyitott 

 a hazai kutatás-fejlesztés bizonyos 

tudományterületeken (pl. fizika, biológia, matematika, 

orvostudomány, stb.) igen erős 

 alacsony az innovációs teljesítmény (mutatók alapján mért 

teljesítmény) 

 az iparjogvédelmi tevékenység szintje alacsony, elmarad a 

nemzetközi és az EU átlagtól 

 alacsony az innovatív vállalatok aránya, és többnyire külföldi 

tulajdonban levő vállalatok végeznek innovációs tevékenységet 

 az innovációs költségek magasak 

 a régiók K+F tevékenysége nagymértékben eltér egymástól 

 a K+F tevékenységet végzők között alacsony a vállalkozások aránya 

a nemzetközi és az EU átlaghoz képest 

 a kockázati tőke mennyisége alacsony a GDP-hez viszonyítva 

 az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságának mérése nem 

megoldott 

 az innovációs szervezeteket és hálózatukat instabilitás, illetve 

feladatköri átfedések jellemzik 

 a szervezetek közötti koordináció nem hatékony 

 az innováció szakpolitikai döntéshozatali rendszere, folyamata 

gyakran átláthatatlan, nem megfelelő – nem jellemző a modern 

döntés-előkészítési módszerek alkalmazása, a döntések előkészítése 

hiányos, a döntések gyakran rövid távúak, és hatásaikat nem 

elemzik 

 nem megfelelő az állami és a vállalati kutatóhelyek közötti mobilitás 

 a K+F regionális koncentrációja erős (Budapest központúság) 

 az innováció-politika gyakorlati megvalósítása lassú, nem hatékony 

 a programok végrehajtását nehezíti a lassú és nehézkes 

döntéshozatal, valamint a megvalósításhoz szükséges kapacitás 

hiánya 

 a kutatási tevékenység elaprózott, nincsenek meg a hatékony 

munkához elengedhetetlen kritikus létszámú kutatócsoportok 

 merev, tekintélyelvű struktúrák a költségvetési kutatóhelyeken, az 

intézmények nagy része reformra szorul 

 hiányoznak a K+F+I intézményeket és a vállalatokat összekapcsoló 

intézményi, hálózati struktúrák (innovációs centrumok, technológiai 

transzferközpontok, technológiai inkubátorházak) 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 az EU stratégiákban az innováció támogatása kiemelt 

helyen szerepel 

 az innováció és a K+F törvényi háttere biztosított 

 a vállalkozások innovációs igényei nőnek, illetve nő az 

innovatív emberi erőforrással kapcsolatos igény is 

 az élethosszig tartó tanulás elve egyre elterjedtebb 

 az elmúlt években jelentős volt a külföldi működő-tőke 

beruházások mértéke, több globális vállalat alakított ki 

székhelyet és kutatóbázist Magyarországon 

 a kis, nyitott piac lehetőséget teremthet a 

specializációra 

 Magyarországon hagyományosan nagy szerepe van a 

tudománynak, sok nemzetközi hírű és elismert tudós 

származik innen 

 instabil a gazdasági és a politikai környezet 

 a vállalkozások adminisztratív terhei nagyon magasak, ami nem 

ösztönzi őket az innovációra 

 a vállalkozások anyagi lehetőségei nem megfelelőek, kevés saját 

forrással rendelkeznek 

 alacsony a vállalkozások együttműködési hajlandósága 

 az oktatási rendszer nem elég flexibilis, lassan reagál a vállalakozói 

szféra igényeire 

 alacsony a természettudományi képzettséggel bírók, illetve a 

kutatók aránya 

 Magyarország kis, nyitott piaccal rendelkezik 

 magas a szakpolitikai centralizáció mértéke 

 nagyok a regionális különbségek 

 az ország fejlődési dinamikája lassul, stagnál 

 erős a globális verseny az innováció terén is 

 a népesség csökkenésével nagymértékben csökken az innovációhoz 

szükséges humánerőforrás is 

 az innovációval, K+F-fel kapcsolatos politikai elkötelezettség 

alacsony szintű 

 

Forrás: Havas-Nyíri (2007), és OECD (2009), valamint a Kormány középtávú (2007-2013) 

tudomány-, technológiai és innováció-politikai stratégiája alapján, saját szerkesztés 
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A magyar NIR SWOT analízise a dolgozat témájának szempontjából azért fontos, mert 

hozzájárul a közvetítő szervezetek stratégiai menedzsmentjének kialakításához, elemzéséhez. 

Az egyes szervezetek stratégiájának, céljainak meghatározását alapvetően befolyásolják a 

SWOT analízisben feltárt külső és belső tényezők, azok alakulása. A közvetítő szervezetek 

szolgáltatásainak kialakításakor szintén figyelembe kell venniük a fent leírt tényezőket. 

Emellett fontos, hogy az innovációs közvetítő szervezetek a SWOT alapján felmérjék 

lehetőségeiket és a működésükkel kapcsolatos veszélyeket, mivel csak így reagálhatnak 

kellőképpen a külső környezet és a belső tényezők változásaira. 
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4. Az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek szerepe és 

?? 

 

4.1. Az innovációs közvetítő szervezetek definíciója 

Az innovatív szervezetek 

A közvetítők definiálása előtt az innovatív szervezet definíciójával foglalkozom. Az innovatív 

szervezetek meghatározására több szakirodalmi példát is találhatunk. Az Oslo Kézikönyv 

(OECD, 2005) útmutatása szerint egy szervezet akkor tekinthető innovatívnak, ha sikeres 

innovációt valósított meg. Emellett még sok, főként gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos 

definíció is létezik az innovatív szervezetek meghatározására. A Malecki-Veldhoen (1993) 

által leírt meghatározás például azt mondja, hogy az a vállalkozás innovatív, amely 

árbevételének több mint 20%-a származik a megelőző három évben bevezetett termék 

innovációkból (Inzelt-Szerb, 2003).  

Az innovatív szervezetek kvantitatív megközelítése azonban nem vizsgálja az egyes 

vállalkozók személyes tulajdonságait, innovációs képességeit. A humánerőforrásban rejlő 

képességek ugyanis nehezen mérhetők, az ezekkel létrehozott innováció, az erre alapuló 

vállalati versenyképesség és siker is nehezen számszerűsíthető (Gajzágó, 2010). 

A Pakucs-Papanek által kiadott kézikönyvben (2007) már fellelhető az innovatív vállalkozás 

definiálásának humánerőforrás oldala is. A vállalkozás definiálása után ugyanis a vállalkozási 

hajlandóságról is szó esik a kézikönyvben. Szintén kifejtik a szerzők azt az új tendenciát, 

amelyben hangsúlyozzák a humán tényezőkből fontosságát a vállalati sikerességben. Az 

innovativitást, ennek ellenére – hasonlóan az Oslo Kézikönyvhöz – a versenyképességből, a 

vállalati sikerességből, illetve az innovációk bevezetésének képességéből vezetik le.  

Egy szervezet életében fontos tényező tehát a humán erőforrás, illetve a munkavállalók 

képzése. Az innovatív szervezet támogatja ezt a tevékenységet, és ösztönzi munkavállalóit az 

élethosszig tartó tanulásra (LLL), illetve folyamatosan kommunikálja az LLL fontosságát 

feléjük. Antikainen (2001) szerint az LLL elterjedése, illetve a képzésekben való magas 

részvételi arány a civil szervezetekben az együttműködéssel függ össze.  

Dőry cikkében (2001) egy, az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja által 1995-

ben elkészített felmérésre utal, amelyben 5.000 vállalkozást kérdeztek meg az innovációs 

folyamatokkal kapcsolatban. A vállalkozások többségét nem találták innovatívnak, és 

versenyképesnek sem. Dőry szintén megemlít egy 1997-es felmérést, amelyben már 
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részletesebben vizsgálták az innovációs fejletlenség okait. A kutatás megállapította, hogy 

alacsony a vállalkozások innovációs potenciálja, amely elsősorban finanszírozási problémákra 

vezethető vissza. Kiemelném itt a cikkben szereplő azon megállapítást is, amely szerint a 

vállalkozásoknál hiányzik, vagy nagyon gyenge az innovációs menedzsment.  

Egy szintén 1997-ben végzett, Dőry (1998) által leírt felmérés azt is kifejti, hogy az 

innovációt segítő tényezők mennyire fontosak az innovativitás elérésében. Kiemelten szerepel 

ezen tényezők között a felsővezetés innovációs stratégia készítésében betöltött szerepe. A 

cikk utal arra is, hogy a magyar gazdaság egyes területein – pl. gyógyszeripar, szoftverek, 

biotechnológia – a cégek kifejezetten innovatívak, és világszínvonalú eredményeket érnek el. 

Egy későbbi, GKI által készített kutatás már azt állapítja meg, hogy a hazai cégek közül sok, 

kb. 10-20 ezer vezet be új technológiát, innovatív terméket. Dőry cikkében két olyan tényezőt 

is kiemel a magyar gazdaságban, amely az innovativitásra hosszú távon kihat; egyrészt azt, 

hogy egy szakadék van a tudomány és a gyakorlat között, alacsony a két szféra 

együttműködési hajlandósága, másrészt hogy a hazai cégek felkészületlenek az innovációs 

folyamatok kezelésében, az innovátorok főként a termék- és technológiafejlesztés terén 

tevékenykednek. 

Szintén Dőry (2000) ír egy korábbi cikkében a vállalkozások innovációs potenciáljának 

felméréséről. Egy konkrét, a Közép-Dunántúl régióban végzett kutatás eredményeiről számol 

be, miközben jellemzi a vállalkozások innovatív képességét. Ezt négy tényezőn keresztül 

mérték: az utóbbi három évben történt fejlesztésekkel az új termékek, az új eljárások, a 

továbbfejlesztett termékek, valamint a továbbfejlesztett eljárások terén. Emellett mérték még 

a cégek innovációs potenciálját is a válaszadók saját véleményét kérdezve erről. Az 

innovációs teljesítményt pedig az innovációból származó bevételek alapján vizsgálták meg. A 

cikk megemlít egy innovációs szolgáltatásokra vonatkozó felmérést is, amelyben az olyan 

szolgáltatásokra kérdeztek rá, mint például a termék- és gyártástechnológia fejlesztés, a 

pályázati tanácsadás vagy a minőségbiztosítási tanácsadás.  

Bődy cikkében (1998) utal az olyan, az innovációt befolyásoló tényezőkre, mint például az 

egyes társadalmak kultúrája, vagy az emberi tulajdonságok. Megemlíti például az úgynevezett 

management consultancy közvetítő rendszert, vagy a vállalati és egyetemi 

szakembercsoportok érdekkülönbségeit. A cikkben Bődy azt írja, hogy a kisvállalkozásoknak 

jelentős szerepük van az innováció növelésében. Kiemeli a KKV-k azon előnyét, miszerint a 

vállalatvezetés, a belső kommunikáció és a marketing kapcsolatok hatékonyan támogathatják 

az innovációt.  
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A vállalkozások innovációs potenciáljának egy újabb megközelítéséről olvashatunk Márton 

cikkében (2004). Egy, a Dél-Dunántúl régióban végzett felmérés során azon cégeket 

tekintették innovatívnak, amelyeknél nemcsak a high-tech termékek előállítása, technológiák 

alkalmazás volt jelen, hanem azon vállalkozások is, amelyek újszerű terméket, technológiát 

vezettek be, így növelve ezzel versenyképességüket. Ám ebben a kutatásban is a termék- és 

technológiafejlesztés dominál az innovativitás definiálásakor. A szerző azonban megemlít 

néhány olyan tényezőt is, amelyek szorosan összefüggenek az innovációs potenciállal. 

Ilyenek például a KKV-k mérete, a jogi forma, az alaptevékenység, az exporttevékenység, a 

minőségbiztosítás, illetve a külföldi tőke bevonása. Kiemelten fontosnak tartom, hogy Márton 

megemlíti ezek között a tényezők között a vállalkozások humán jellemzőit és szervezeti 

működését. A humán tényezők között a képzettséget és a nyelvtudást szerepelteti.  

Major (2002) a kis- és középvállalatok sikerességét a versenyképességen keresztül elemezte. 

Írásában kifeji, hogy a vállalkozások teljesítményét három tényező befolyásolja: a 

versenyhelyzet, a pénzpiaci műveletek, és végül, de nem utolsósorban a vállalat vezetésében a 

domináns tulajdonos magatartása. A szerző több neves közgazdász (pl. A. Smith) műveiből 

kiindulva elemzi, hogy a vállalkozások sikerességét miért nem lehet csupán csak a 

jövedelmezőséggel vagy a profitszerző képességgel mérni.  

 

Az innovatív vállalkozások definiálására a dolgozatban, a közvetítő szervezetekkel 

kapcsolatosan három ok miatt van szükség. Egyrészt az innovatív vállalkozások – a közvetítő 

szervezetekhez hasonlóan – maguk is részei az innovációs rendszernek, létezésüket és 

működésüket befolyásolja a NIR, illetve hatással vannak az innovációs rendszerre. Másrészt, 

az előzőekből adódóan az innovatív vállalkozások a közvetítő szervezetek célcsoportjai. A 

közvetítő szervezetek szolgáltatásait, tevékenységét jelentősen befolyásolja a térségben lévő 

innovatív vállalkozások száma – a célcsoport nagysága –, illetve ezen vállalkozások 

működése – például együttműködéseik a közvetítőkkel, kutatókkal. Harmadrészt a közvetítő 

szervezeteknek működésük során az innovatív vállalkozásokhoz hasonlóan nagy hangsúlyt 

kell helyezniük a humán tényezőkre, az élethosszig tartó tanulásra vagy a vállalati 

innovativitást és sikerességet meghatározó, fent említett tényezőkre. A sikeres közvetítői 

tevékenységhez a közvetítőknek innovatívnak kell lenniük. 
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Innovációs közvetítő szervezetek 

Az innovációs közvetítő szervezetek definiálásakor a nemzeti innovációs rendszert taglaló 

fejezetben leírtakat kell alapul vennünk. A közvetítő szervezetek a NIR részei, és szoros 

kapcsolatban állnak más NIR aktorokkal. 

Az innovációban résztvevő közvetítő szervezetek definiálására a szakirodalomban a NIS 

definíciójánál kevesebb utalást találunk. A NIR aktorok tételes felsorolása is csak néhány 

cikkben, könyvben jelenik meg. Molnár (2004) például utal az innovációs rendszerhez tartozó 

intézményekre – az egyetemekre, a kutatóintézetekre és a vállalkozások K+F tevékenységet 

végző szervekre –, de nem foglalkozik részletesen az ezek összekapcsolására, 

együttműködéseik serkentésére hivatott közvetítőkkel. Lux (2013) szintén az innovációs 

folyamatban résztvevőket vizsgálja, de nem hangsúlyozza a közvetítők szerepét. 

Cooke (2007) és rá hivatkozva Smahó (2008) foglalkozik részletesebben a NIR, illetve a 

regionális innovációs rendszer szereplőivel, és ezen belül említi meg a technológia transzfer 

szervezeteket. Inzelt (1998) szintén említést tesz a technológiatranszfer szervezetekről, mint 

kutatásban és az új tudományos eredmények létrehozásában, kiaknázásában résztvevő 

szervezetről. Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi (2004) pedig a K+F+I szolgáltatásokat nyújtó 

intézményrendszert elemezve említik meg a speciális, innovációs és fejlesztési 

szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket (ipari parkokat, klasztereket).  

 

A hazai szakirodalomban Buzás Norbert foglalkozott részletesebben az innovációs közvetítő 

szervezetek definiálásával, működésével, tevékenységével. Buzás szerint (2007) az 

innovációs szervezetek meghatározásának kiindulópontja a nemzeti és szubnacionális 

innovációs rendszerek működésében, illetve a technológiatranszferben, az innováció 

terjedésében szerepet játszó intézmények tevékenységében keresendő. Buzás egy másik 

írásában (Buzás Lengyel, 2002) a vállalkozások piaci viselkedését, illetve innovációs 

stratégiáit is összekapcsolja a közvetítő szervezetek feladataival. A szerző azonban egyik 

írásában sem definiálja átfogóan az innovációs közvetítő szervezeteket, csak az egyes 

szervezettípusok definícióját közli. 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy létezik egyfajta ellentmondás az 

innovációs közvetítő szervezetek definícióiban. A források többségében az innovációs 

közvetítő szervezetek fogalmi magyarázata az innovációs rendszerhez működéséhez, vagy a 

technológiatranszfer folyamatához kapcsolódik. Több szakirodalmi forrás – Oslo Kézikönyv 

(2005), Lengyel (2004), Nonaka–Takeuchi (1998), Nagaoka et al. (2009), Bencsik (2009) – 
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utal az innováció és a tudás összekapcsolódására, ám ez a kapcsolat nem jelenik meg az 

innovációs közvetítő szervezetek meghatározásában. 

Ezért a definícióban hangsúlyoznunk kell az innovációs folyamat szereplőinek tudását, 

motivációit, tevékenységeit, kapcsolatrendszereit, kommunikációját, tehát az innováció 

emberi oldalának elemeit is. A szervezetek fogalmát tehát nem felülről, az innovációs 

rendszerből, hanem inkább alulról, az innovációban résztvevő egyénekből, illetve azok 

kompetenciáiból lehet levezetni. 

Az innováció emberi oldalának hangsúlyozására a másik ok, hogy az innovációs szervezetek 

mindegyike egy piaci, illetve kommunikációs rés, egy tudáshiány miatt jön létre, kialakulásuk 

és működésük egy bizonyos, az innovációs folyamatban addig meg nem lévő ismeret vagy 

tudás hiányán alapul. A szervezetek tevékenységükkel, a szervezetekben dolgozó személyek 

ismeretével, tudásával az innovációs folyamat főbb szereplőinek tevékenységét egészítik ki. 

Másrészt az innovációs folyamatot egy speciális piacként is értelmezhetjük, amelyben a 

kutatók, az invenció létrehozói a termelőknek, illetve a gyártóknak tekinthetők. Az innováció 

felhasználói a folyamat másik végén állnak, és a fogyasztókat, a vevőket testesítik meg. A két 

szereplő között helyezkednek el az innovációs közvetítő szervezetek. Feladatuk hasonló a 

piaci kofákéhoz, vagy a házasságközvetítőkéhez, hiszen a speciális piac gyártóit és vevőit 

próbálják összehozni. A piac specialitása azonban abban áll, hogy a gyártó és a vevő nagyon 

különböző nyelven beszélnek, érdekeik és céljaik sokszor teljesen eltérőek. Emiatt a közvetítő 

szervezetnek – a piaci kofának – pontosan kell ismernie őket, meg kell határoznia a 

motivációikat, érdekeiket, és akár „több nyelven” is beszélnie kell ahhoz, hogy a folyamat 

sikeres, zökkenőmentes legyen. Tevékenységében tehát igen nagy szerepe van az emberi 

tényezőknek, a speciális tudásnak, ismereteknek. Az innovációs folyamatban a főbb 

résztvevőket az alábbi, leegyszerűsített ábra mutatja. 
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9. ábra: Az innovációs folyamat egyszerűsített modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés  

 

Az ábra leegyszerűsített, hiszen nem tartalmaz például olyan elemeket, mint a kutatáshoz 

fizikai környezetet, laboratóriumokat biztosító intézmény, vállalkozás vagy a már késztermék 

eladásában közreműködő kis- és nagykereskedők. A folyamat elemeinek száma emellett függ 

az innovatív terméktől, a találmánytól, vagy az innovációs környezettől is. A gyártó és a 

forgalmazó például lehet ugyanaz, a feltaláló is részt vehet a gyártásban, forgalmazásban, de 

ezt a két elemet ki is iktathatja, és közvetlenül juttathatja el a fogyasztóhoz a termékét. Az 

elemek elhelyezkedését, illetve a nyilak irányát befolyásolja még az innovációs igény 

felmerülésének helye is. Ennek alapján a folyamat lehet push jellegű – a feltaláló irányából 

indul, és a fogyasztó befolyásolásával kívánja megteremteni a termékre a keresletet –, 

valamint pull jellegű – a fogyasztói igény kényszeríti ki az új, innovatív termék kialakítását. 

Az ábra egyes elemeinek megnevezésével próbáltam a folyamatban résztvevők egyediségét 

hangsúlyozni, az egyénre utalni, ezért például nem gyártó vállalatot vagy forgalmazó céget 

írtam az egyes négyszögekbe. Az egyes egyéneket természetesen nem lehet teljesen 

elkülöníteni az őket foglalkoztató szervezetektől – intézménytől, vállalattól (erre utal az ábra 

hátterében elhelyezett, sugaras alakzat) –, ám az innovációs tevékenység kiemelkedő szerepe 

van az egyén tudásának, képességének, készségének, ismereteinek, kapcsolatrendszerének, sőt 
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még a személyiségének is, ezért törekszem ennek hangsúlyozására. A leegyszerűsítés legfőbb 

oka, hogy az ábra az innovációs szervezetek definiálásának alapja, ebből indulok ki a 

definíció kialakításakor. 

Az innovációs közvetítő szervezetek fogalmi magyarázatakor a fent leírtak alapján, a 

szakirodalomban található magyarázatoktól eltérően, az innováció emberi oldalából indulok 

ki.  

 

Az innovációs közvetítő szervezetek alatt tehát olyan aktorokat
21

 éretek, amelyek az 

innovációs folyamathoz kapcsolódva, a NIR részeként, ismereteikkel, tudásukkal, 

képességükkel, készségeikkel, kapcsolatrendszerükkel, személyiségjegyeikkel, 

tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal kiegészítik, pótolják az innovációs folyamatban 

résztvevők hiányzó ismereteit, tudását, képességét, készségeit, személyiségjegyeit és 

tevékenységét annak érdekében, hogy összekapcsolják a NIR szereplőit, és hogy az innováció 

tárgya – az innovatív „termék”
22

 – a piaci igényeknek megfelelően jöjjön létre, eljusson a 

fogyasztóhoz. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetekre vonatkozó, fentiekben bemutatott, szakirodalmi 

utalások, illetve az általam vázolt definíció is arra utal, hogy az innovációs folyamatban 

megjelenő tudáshiány, információhiány, kommunikációs rés miatt a közvetítő szervezetekre 

szükség van. A további fejezetekben bemutatásra kerülő kutatási eredmények – főként a 

regionális szintű, vállalkozói célcsoport véleményét tükröző kutatási eredmény – szintén ezt 

tükrözik. 

 

4.2. Az innovációs közvetítő szervezetek tipizálása 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek tipizálására, a definiálásukhoz hasonlóan csak kevés 

szakirodalmi forrás vállalkozik. 

Jain, Triandis és Weick (2010) könyvében három csoportba sorolja az innovációs, illetve a 

kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezeteket: 

 célorientált szervezetek 

 tudományos intézetek szervezetei 

                                                 
21

 egyéneket, csoportokat, szervezeteket, intézményeket 
22 A termék szót tágabb értelemben használom, mivel az innováció tárgya nemcsak egy fizikai termék lehet, 

hanem például szolgáltatás, modell, folyamat, rendszer is. 
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 akadémiai, felsőoktatási kutatószervezetek. 

A célorientált szervezetek nemcsak egy-egy kutatási projekt menedzselésére szakosodnak, 

hanem hosszú távú célok elérését tűzik ki. Az ilyen szervezetek általában vertikálisan 

szerveződnek, és hosszú távon nyújtanak segítséget egy-egy ágazat működéséhez, 

termeléséhez. 

A második kategóriába tartozó szervezetek működési célja a tudományos kutatással 

kapcsolatos, tevékenységük jellemzően egy bizonyos tudományterületre koncentrálódik. 

Általában jól körülírható kutatási projekteket terveznek és valósítanak meg. 

Az akadémiai, felsőoktatási kutató szervezetekre jellemző, hogy tevékenységükbe a 

felsőoktatási intézmények oktatóit és hallgatóit vonják be, kutatásaik pedig főként kisebb 

volumenűek, és rövid távú célokat szolgálnak. 

 

A 2007-ben publikált, Magyarország nemzeti innovációs rendszeréről szóló OECD 

háttértanulmány, országjelentés részletesen ír a hazai NIR résztvevőiről, köztük a hídképző 

szervezetekről is. Ezeket a szervezeteket négy nagy csoportra osztja: 

 Tőkepiaci szereplők és támogatási mechanizmusok (kockázati tőkealapok, bankok) 

 Innovációs szolgáltatók és technológia transzfer szervezetek (innovációs 

ügynökségek, TÉT) 

 Érdekvédelmi szervezetek (IVSZ
23

, MISZ
24

) 

 Szakmai szövetségek (MTESZ
25

) 

 

Csizmadia és Grosz a hazai innovációs együttműködéseket taglaló könyvében (2011), a 

szervezetek kapcsolatrendszereinek elemzésekor az alábbi közvetítői csoportokat határozzák 

meg: 

 egyetemek, főiskolák 

 állami és magán kutatóintézetek 

 szakmai szervezetek 

o szövetségek 

o egyesületek 

o társaságok 

 gazdaságfejlesztési szervezetek 

                                                 
23

 Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
24

 Magyar Innovációs Szövetség 

25 Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége 
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o kamara 

o vállalkozás-fejlesztési alapítványok 

o ITDH 

 innovációt segítő egyéb szervezetek 

o innovációs ügynökségek 

o innovációs és technológia központok 

 helyi önkormányzatok, területfejlesztési szervek – regionális, megyei és kistérségi 

szinten 

 

Zsigmond (2011) írásában szintén gyakorlati szempontból, egy Észak-Magyarország régióban 

működő szervezeteket vizsgáló kutatás eredményeire támaszkodva mutatja be egy magyar 

régióban a Tripple Hélix modell alapján az innovációban résztvevőket. A szervezeteket az 

alábbiak szerint csoportosítja: 

 tisztán tudásteremtő szervezetek (például oktatási intézmények, K+F szervezetek, 

innovációs parkok) 

 tisztán transzferálással foglalkozó szervezetek (önkormányzatok, innovációs és 

fejlesztési ügynökségek, kamarák, TTI-k) 

 tisztán tudást felhasználó szervezetek (vállalkozások) 

 tudásteremtő és transzferáló intézmények (gazdaságfejlesztő szervezetek, innovációs 

szövetség) 

 tudásteremtő és felhasználó szervezetek (nagyvállalatok) 

 tudástranszferáló és felhasználó szervezetek 

 valamennyi funkciót ellátó szervezetek (innovációs központok, nagyvállalatok). 

 

A hazai szakértők közül az innovációs közvetítő szervezetek tipizálásával Buzás (2007) 

foglalkozott a legmélyrehatóbban. Ahogyan azt az előzőekben említettem, a szervezetek 

típusait az innovációs rendszerekből, illetve a technológiatranszferből vezette le. Ennek 

alapján az alábbi szervezettípusokat különbözteti meg: 

 technológiatranszferrel foglalkozó intézmények 

o tudományos/technológiai parkok, központok, technopoliszok, üzleti 

inkubátorok 

o liaison-office-ok 

o hídképző intézmények 
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 aktív hídképzők 

 passzív hídképzők 

 magán üzleti szolgáltatók és tanácsadók. 

A következőkben ezeket a szervezettípusokat definiálom – főként Buzás (2007) alapján – 

majd egy újabb tipizálási rendszert próbálok felvázolni az előző fejezetben leírt definíciónak 

megfelelően. 

 

Technológiai és tudományos parkok 

Buzás könyvében (2007) a technológiai és tudományos parkokat, valamint a technopoliszokat 

és az üzleti inkubátorokat együtt tárgyalja. Közös jellemzőjükként azt emeli ki, hogy egy 

meghatározott térben, területen innovatív vállalkozásokat koncentrálnak. A szervezettípusok 

elkülönítését (technológiai inkubátor, technológiai park, technopolisz) pedig a térbeli 

kiterjedés és az inkubációs funkciók alapján írja le. 

Buzás (2007) a tudományos/technológiai parkokat, központokat az alábbiak szerint – az 

Egyesült Királyság Tudományos Parkjainak Szövetsége
26

 alapján – definiálja: 

„A tudományos park olyan vállalkozástámogatási és technológiai transzfer kezdeményezés, 

amelynek célja, hogy  

 az innováció-vezérelt, nagy növekedési ütemű, tudás-alapú vállalkozások létrehozását 

és inkubációját ösztönözze, támogassa; 

 olyan környezetet biztosítson, ahol mind nagyobb mind nemzetközi vállalkozások 

kölcsönös előnyön alapuló, sajátos és szoros együttműködést fejleszthetnek ki egy 

adott tudás-létrehozó központtal.” (Buzás N.-Lengyel I., 2002, 98.p.) 

Buzás cikkében (Buzás N.-Lengyel I., 2002.) hivatkozik a Tudományos Parkok Nemzetközi 

Szövetségének
27

 definíciójára is, amely a tudományos. és technológiai parkokat az alábbiak 

szerint jellemzi: „A tudományos- és technológiai parkok a globális tudásgazdaság 

vállalkozásainak és intézményeinek adnak otthont. A következők segítségével támogatják a 

régiók és városok gazdasági fejlődését, illetve versenyképességét: 

 új üzleti lehetőségeket és hozzáadott értéket teremtenek a vállalkozások piacra való 

belépésének támogatásával 

 támogatják a vállalkozóvá válást és az új innovatív vállalatok inkubációját 

 tudásalapú munkahelyeket teremtenek 

                                                 
26

http://www.ukspa.org.uk/, letöltve: 2013. május 6. 
27

http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=8, letöltve: 2013. október 10. 

http://www.ukspa.org.uk/
http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=8
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 vonzó környezetet teremtenek a tudásiparban dolgozóknak 

 erősítik az egyetemek és a vállalkozások közötti kapcsolatrendszereket.” 

Az Ipari Parkok Egyesület (IPE) által készített tanulmány szerint (IPE, Rakusz, 1996) a tudás- 

és technológiaparkok, kereskedelmi, valamint az innovációs központok az ipari parkok egy-

egy típusának felelnek meg. A szervezet tanulmánya megkülönböztet még úgynevezett 

átfogóbb szervezeti struktúrákat is: ide sorolják a technopoliszokat, a technológiai pólusokat, 

valamint a technológiai és vállalkozási körzeteket is.  

Véleményem szerint az innovációs szervezetek ipari parkoktól való elkülönítése indokoltabb 

lenne. Az ipari park a magyar köznyelvi értelemben ugyanis nem kapcsolódik az innovációs 

szolgáltatást nyújtó szervezetekhez, nem része a tudásiparnak, illetve a tudástranszfernek. 

Hazánkban az ipari park jelentése főként az iparterület fogalmához kötődik, hiszen a parkok 

nagy része többnyire csak a vállalkozásoknak történő terület kiajánlással, telephely 

biztosítással foglalkozik. Egy Rechnitzer – Dőry – Csizmadia által a Közép-Dunántúl és 

Nyugat-Dunántúl régiókban végzett kutatás (2002) alapján fény derült arra, hogy az ipari 

parkok innovációs tevékenysége hazánkban nem kielégítő, és az innovációs szolgáltatások 

elterjedtsége is szűk körű. A felmérés rámutatott arra, hogy az ipari parkokban elhelyezkedő 

vállalkozások többsége inkább a termeléssel kapcsolatos tanácsadást (informatikai, illetve 

pályázatokkal kapcsolatos tanácsadást) veszi igénybe a parktól, és elenyésző az új termékek 

fejlesztését célzó fejlesztések aránya.  

Az IPE által közzétett tanulmányban a tudományos parkok definícióját az Európai Unió 

dokumentumainak megfelelően adják meg: „A tudományos park olyan területi alapon 

kiinduló kezdeményezés, amely nagyobbrészt a felsőoktatási, kutatási intézményekhez és/vagy 

a területi K+F intézményekhez kötődik, feladata az új technológiákra alapuló vállalkozások 

létrehozása, illetve annak elősegítése; a technológia transzfer lebonyolítása a kutatóintézetek 

és a parkban (vagy azon kívül) működő vállalatok között.”
28

 

Barta (2002) a tudományos/technológiai parkokat, illetve a parkszerű létesítményeket több 

csoportba sorolja, annak megfelelően, hogy területi illetve technológiai szempontból milyen 

jelleggel bírnak. Megkülönböztet központ típusú (innovációs központ), inkubátor típusú, park 

típusú (technológiai park) és pólus típusú (technopolisz) szervezeteket. 

Buzás a technopoliszokat a következők szerint definiálja könyvében:„A technopolisz kutatási 

kapacitások és csúcstechnológiai termelőtevékenységek térbeli koncentrációját jelenti egy 

                                                 
28

 Rakusz, IPE,, 1996, 24.p. 
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adott városban vagy szűkebb környékén.”
29

 A technopolisz fogalma tehát szoros kapcsolatban 

van az agglomerációk fogalmával, illetve az agglomerációs előnyök kihasználhatóságával. 

A Nemzeti technológiai inkubátor és magvető tőke program az inkubációra a nemzetközi 

gyakorlatnak megfelelően, az alábbi definíciót adja: „A vállalkozói inkubátor(ház) olyan 

telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely elsősorban az induló 

vállalkozások számára a kor színvonalán képes a korszerű termékek előállításához, a modern 

technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket nyújtani. Feladata, hogy olyan 

erőforrásokkal lássa el a holdudvarába tartozó induló-, illetve kisvállalkozásokat, amelyek 

javítják sikerük esélyeit.”
30

  

Az üzleti inkubátorokkal Bajmócy foglalkozik cikkében (2006). Inkubátorként azokat a 

szervezeteket azonosítja, amelyek induló vállalkozásoknak nyújtanak komplex támogatást, 

átmeneti jelleggel, főként azok növekedésének kezdeti szakaszában.  

 

Összekötő irodák (Liaison-office) 

A liaison office-nak jelenleg még nincs magyar megfelelője, tükörfordításban összekötő 

irodát jelent.  

Van Dierdonck és Debackere (1988)
31

 belgiumi egyetemi és ipari kapcsolatokat vizsgáló 

kutatásában elemzi az összekötő irodák szerepét is. Feltárják a kapcsolatokat akadályozó 

tényezőket, és elemzik az irodák tudástranszferben betöltött szerepét. Dylan et al. (1999)
32

 

cikkében a liaison szervezeteket az akadémiai és a vállalati szféra közötti hídképzőként 

azonosítja. Hangsúlyozzák ezen szervezetek KKV-kkal való kapcsolatainak fontosságát, a 

helyi gazdaság fejlődésére gyakorolt hatásukat. A liaison office-okról Fassin (2000)
33

 

cikkében is olvashatunk. Az összekötő szervezeteknek három fő feladatot tulajdonít: az 

egyetemi kutatási potenciál disszeminációját, kiajánlását, a felsőoktatási és ipari 

együttműködések fejlesztését, valamint a kutatók körében a vállalkozások alapításának 

ösztönzését. Etzkowitz et al. (2000)
34

 az egyetemek jövőjéről szóló cikkében ejt szót az 

összekötő irodák szerepéről. Hangsúlyozza az összekötő szervezetek szerepét a vállalkozó 

egyetem kialakításában és működésében, valamint az ipari és kormányzati kapcsolatok 

fejlesztésében. 

                                                 
29

 Buzás N., 2007., 76.p. 
30

 Nemzeti technológiai inkubátor és magvető tőke program, Pakucs J., 2005.,10.p. 
31

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9310.1988.tb00609.x/abstract 
32

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9310.00116/abstract 
33

 http://search.proquest.com/openview/12fb88fce60a8e721e895594ec62577f/1?pq-origsite=gscholar, 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-80350501/the-strategic-role-of-university-industry-liaison 
34

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733399000694 

http://search.proquest.com/openview/12fb88fce60a8e721e895594ec62577f/1?pq-origsite=gscholar
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Buzás (2007) az ilyen összekötő szervezeteket kapcsolatépítő irodáknak nevezi, és 

definíciójukat, valamint feladatkörüket a következők szerint adja meg: „Az egyetemi 

kapcsolatépítő irodák olyan egyetemeken belül működő szervezeti egységek (technológiai 

ügynökségek), amelyek a kapukon belül létrehozott tudás, a tudományos eredmények 

marketingjével, értékesítésével foglalkoznak. A felhalmozott tudásbázis gyakorlati 

hasznosításához járulnak hozzá, az alapkutatások során keletkező eredmények iparban 

történő felhasználásához keresnek üzleti partnereket, az új termékek, illetve eljárások 

engedélyeztetését végzik, konzultációkat szerveznek. Az előbbiek mellett segítenek az egyetem 

vállalkozásainak marketingjében, szervezik a hallgatók szakmai gyakorlatát, információt 

nyújtanak az érdeklődőknek, valamint az egyetemi kutatócsoportok számára igyekeznek a 

vállalkozásoktól közvetlen támogatást szerezni.”
35

 A kapcsolatépítő irodák kialakítása, mérete 

és funkciói egyrészt függhetnek attól, hogy milyen felsőoktatási intézményhez kapcsolódnak, 

másrészt pedig attól is, hogy az intézmény részeként, vagy azon kívül, önálló szervezetként 

működnek. 

Buzás könyvében (2007) a liaison-office-okat több csoportba sorolja annak alapján, hogy 

milyen arányú a szervezetben a felsőoktatási intézmény tulajdona: 

 saját szervezetbe integrált intézmények, amelyek a felsőoktatási intézmény részeként, 

annak egy speciális egységeként működnek, tehát 100%-ban az intézmény irányítása 

alatt állnak 

 tulajdonban lévő, önálló szervezetek, amelyek esetében az intézmény az innovációs 

technológiatranszfer tevékenységet egy olyan cégbe szervezi ki, amelynek bizonyos 

százalékát birtokolja 

 szolgáltatásvásárlást is végezhet az intézmény, amennyiben nem kíván fenntartani 

vagy tulajdonolni egyetlen tudástranszfer szervezetet sem, és az ilyen jellegű 

tevékenységeket egy külső szervezettől, vállalattól szerzi be. 

A fenti rangsorolás nemcsak a tulajdoni hányad szempontjából lehet érdekes, hanem az 

innovációs folyamatban résztvevők egymással való kapcsolatára, a kapcsolati távolságra is 

utalhat.  

Az első esetben ugyanis az intézményen belül az innovációs szervezet alkalmazottai 

közvetlen viszonyt alakíthatnak ki a kutatókkal, így nagyobb rálátásuk van azok motivációira, 

érdekviszonyaira is. A vállalkozásokkal azonban már nehezebb kapcsolatot teremteniük, 

                                                 
35

 Buzás N.-Lengyel I (szerk.), 2002., 100-101.p. 
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hiszen egy non-profit, állami intézmény keretein belül működnek, annak folyamataihoz, 

működési elveihez, kultúrájához kötődnek. 

A második, köztes esetben az innovációs szervezet ugyanolyan távolságban van az 

intézményi és a vállalati szférától is. A vezetésben érvényesülnek az intézményi és a 

vállalkozói érdekek is, mindkét szervezet alkalmazottainak motivációját, érdekviszonyait 

ismerik, ám mégsem kötik őket azok működési mechanizmusai, kulturális érdekei. 

A harmadik esetben a viszonyrendszer az első esethez hasonlóan egyoldalú: a „beszállító” cég 

nehezen létesíthet kapcsolatot az intézményen belül dolgozókkal, nehezebben érheti meg 

motivációikat, működésüket. A vállalati szférával viszont szoros kapcsolatban áll, hiszen 

maga is piaci környezetben működik. Az összekötő, kapcsolatteremtő irodák tevékenységéről 

a következő fejezetekben részletesen írok majd. 

 

10. ábra: az innovációs közvetítő szervezetek felépítése, kapcsolatrendszerei 
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3. a felsőoktatási intézmény innovációs szolgáltatást vásárol 

Felsőok. int. 

Kutatók 

Vállalkozások 

Egyéb 
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szervezetek 
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Forrás: Buzás N., 2007. alapján, saját szerkesztés 

 

Aktív és passzív hídképző szervezetek 

Buzás könyvében (2007) hídképző intézményekként említi azokat a szervezeteket, amelyek az 

innovációs folyamatban a technológiai- és tudástranszfert végzik, és a két szféra, a 

tudásteremtők és tudásfelhasználók között létesítenek kapcsolatot, „hidakat”. A hídképző 

intézményeknek két csoportját különbözteti meg: az aktív és passzív hídképzőket. A két 

csoport a kutatási tevékenység alapján különül el: az aktívak aktívan részt vesznek a 

kutatásban, maguk is a K+F folyamat részei, míg a passzívak csak közvetítő szerepet 

játszanak, saját kutatást nem folytatnak. 

Az aktív hídképző intézmények tehát olyan szervezetek, „amelyek a technológia- és 

tudástranszfert aktív kutatási tevékenységükön keresztül valósítják meg.”
36

 A passzív 

hídképzők azok az innovációs ügynökségek, amelyek „tisztán információnyújtással, 

kapcsolatteremtéssel és technológiaközvetítéssel foglalkoznak, saját kutatással nem vesznek 

részt a technológiaterjedési folyamatokban.”
37

 A passzív hídképző szervezeteket Buzás 

                                                 
36

 Buzás N., 2007., 63.p. 
37

 Buzás N., 2007., 66.p. 
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három csoportba sorolja: innováció-közvetítő központok, üzleti innovációs központok, illetve 

nemzeti és regionális innovációs ügynökségek. 

 

A közvetítő szervezetek profitorientáltság alapú tipizálása 

Buzás rangsorolásától eltérően úgy gondolom, hogy az innovációs szervezeteket abból a 

szempontból is elkülöníthetjük, hogy tevékenységüket profitorientáltan végzik vagy sem. 

Emiatt az alábbi rangsorolást alakítottam ki, és használom a dolgozatban leírt kutatás során: 

1. For-profit szervezetek: 

a) magán innovációs közvetítő szervezetek, üzleti innovációs központok és innováció-

közvetítő központok 

b) felsőoktatási intézményekben, vagy környezetükben működő for-profit szervezetek 

(inkubációs intézmények, technológiai parkok, tudományos parkok) 

c) vállalati kutatóközpontok 

2. Non-profit szervezetek: 

a) közvetlenül az állam (minisztériumok) által működtetett szervezetek 

 NKFIH 

 felsőoktatási intézmények technológia-transzfer szervezetei, egyetemi 

tudásközpontok 

 regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ-k) 

b) nem állami (főként civil) szervezetek: 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve képviseletei 

 vállalkozásfejlesztési alapítványok, szervezetek 

 egyéb, non-profit kutatóhelyek 

 Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 

 Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért Közhasznú Egyesület (LES 

Magyarország KHE) 

 egyéb civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek és szakmai 

szövetségek 

3. For- és nonprofit intézmények együttműködései 

a) közös tulajdonú ipari parkok, TTI-k 

b) regionális innovációs ügynökségek (RIÜ-k) 

c) klaszterek. 

 

http://www.szabadalmikamara.hu/
http://www.les-hungary.hu/hun/bemutatkozas.htm
http://www.les-hungary.hu/hun/bemutatkozas.htm
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Az ebben a fejezetben leírtak, a közvetítő szervezetek csoportjainak tipizálása a közvetítő 

szervezetek hatékonyságának vizsgálatában kap szerepet. A szervezetek tudásáramlásban 

betöltött szerepe szerinti csoportosítás (Zsigmond, 2011, Smahó, 2008) például szorosan 

kapcsolódik a szolgáltatásaik kialakításához. A tudásteremtők közé sorolt szervezetek 

kereslete eltérő, és más szolgáltatásokat kínálnak, mint a tudásközvetítők vagy 

tudásfelhasználók. A profitorientáltság szerinti csoportok pedig a szervezetek 

finanszírozásának, a finanszírozás hatékonyságának elemzésében meghatározóak. Az egyes 

csoportokba tartozó szervezetek például eltérő forrásokat, finanszírozási mechanizmust 

igényelnek, ebből adódóan pedig a menedzsmentjük is más célokat, módszereket alkalmaz. A 

felsőoktatási intézmények szervezetéhez szorosan kötődő TTI-k finanszírozása például 

nehezen különíthető el az intézmény finanszírozásától, gyakran nem is készül az iroda 

számára külön költségvetés. Ebből adódóan a TTI céljai, működése, menedzsmentje is 

különbözik egy for-profit jellegű közvetítőétől. 

 

4.3. Az innovációs közvetítő szervezetek innovációs folyamatban elfoglalt 

helye  
 

A szervezetek innovációs folyamatban elfoglalt helyét, a könnyebb érthetőség és átláthatóság 

miatt célszerű a lineáris innovációs folyamat alapján meghatározni.  

A lineáris folyamat az alábbi szakaszokat tartalmazza: 

 ötlet vagy piaci igény 

 kutatás‐fejlesztés 

 gyártás 

 marketing és értékesítés. 

 

A szervezetek típusait a fenti, for- és nonprofit jellegű besorolás alapján helyezem el a lineáris 

innovációs folyamatban. A szervezetek helyének megállapításakor az előző fejezetekben 

kifejtett szakirodalmakat vettem alapul. 
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11. ábra: A közvetítő szervezetek helye az innovációs folyamatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti ábra az egyes szervezetek típusainak innovációs folyamatban betöltött jellemző helyét 

szemlélteti. A for-profit közvetítők a teljes innovációs folyamatot lefedik. A for-profit 

technológia parkok, inkubátorok tevékenységükkel a már folyamatban lévő, vagy a gyártás 

előtt álló kutatásokat támogatják, illetve viszik tovább a piacosítás, az eladás felé. Az állami 

közvetítők, TTI-k főként a folyamat elején vesznek részt az ötletek felkutatásában, a piaci 
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igény feltárásában, valamint az alapkutatások támogatásában. Az innovációs ügynökségek, 

illetve a civil szervezetek (például kamarák) a felsőoktatási vagy for-profit kutatóhelyekről 

kikerülő eredmények gyártási folyamatba való átvitelében, értékesítésében segédkeznek. A 

for- és nonprofit szervezetek együttműködései a teljes innovációs folyamatot képesek lefedni. 

 

A közvetítő szerveztek innovációs folyamatban elfoglalt helyének elemzése a kutatás 

szempontjából kiemelten fontos. A szervezetek feladata az innovációban résztvevő aktorok 

összekapcsolása, a folyamat egyes szakaszaiban pedig más és más szereplők vesznek részt. 

Emellett az aktorok igényei, szükségletei is eltérőek lehetnek a folyamat különböző 

szakaszaiban. A közvetítő szervezeteknek ki kell szolgálniuk ezeket az igényeket, tehát 

tevékenységeik, szolgáltatásaik kialakítását befolyásolja a szervezet innovációs folyamatban 

való elhelyezkedése. 

 

4.4. Az innovációs közvetítő szervezetek működésének alapelvei 

 

Egy szervezet, egy vállalkozás működésében kiemelt szerepe van azon alapelveknek, 

szemléletmódnak, amely áthatja a szervezet mindennapjait, befolyásolja a működést, a 

szervezetben dolgozók viselkedését, illetve kommunikációját. A következőkben ezeket az 

alapelveket próbálom leírni és elemezni a szakirodalom alapján. 

Nagaoka et al. (2009) több alapvető elvet ír le, amelynek át kell hatnia az egyetemek és a 

vállalkozási szféra kapcsolatát, tehát az innovációs közvetítő szervezetek működését is: 

1. Az egyetemek és a vállalkozási szféra közötti sikeres kapcsolat alapja az 

együttműködés. Ennek az együttműködésnek nem szabad zérus összegű játékként 

megvalósulni, és mindegyik fél érdekeit egyaránt kell szolgálnia. Minden olyan projekt, 

amely megsérti ezt az elvet, sikertelenségre van ítélve. 

2. A szervezetek együttműködésének hosszú távon kell megvalósulnia, és az egyes 

módszereket, erőforrásokat is ehhez kell igazítani. 

3. Mind a felsőoktatási intézményeknek, mind pedig a vállalkozásoknak egymás kölcsönös 

hasznát kell figyelembe venniük.  

4. A felsőoktatási intézmények működésük során a magasabb szintű képzésre, illetve a 

tudásteremtésre koncentrálnak, ezáltal egyfajta társadalmi felelősségük is van. Ebből 

fakadóan az intézmény és a magánszektor kapcsolata nem lehet előrébbvaló, mint a 
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hallgatók képzése, az oktatás. Szintén ebből ered, hogy az intézmény függetlenségét – 

jogi és pénzügyi téren – minden esetben biztosítani kell. 

Nagaoka et al. (2009) az innovációs szervezetek működésére, kapcsolatrendszereire 

vonatkozóan 12 olyan alapelvet, szabályt említ, amelyet a szervezetek létrehozásánál 

figyelembe kell venni, és hozzájárul a hatékony működés megvalósításához. Ilyen alapelvek 

például a kis és rugalmas szervezet létrehozása, a lapos szervezeti felépítés, az autonómia és 

szabadság, a magasan képzett, nagy tudású szakemberek alkalmazása, vagy a folytonosság és 

a változás egyensúlya. Fontos alapelvnek tekintik még a projekt alapú feladatkezelést, a 

kiemelkedő képességű projektmenedzserek alkalmazását, a hibák elfogadását, illetve az 

együttműködések, kapcsolatrendszerek összefonódásának támogatását. 

A szervezetek működésének alapelveivel kapcsolatban Stamm (2003) is ír. Olyan alapelvek 

követését javasolja az innovációs szemléletmód kialakításához, az innovációs szolgáltatások 

javításához, mint például a bizalom kialakítása és fenntartása, a felső vezetés támogatásának 

megszerzése, a kisebb sikerek értékelése, a megfelelő tudással rendelkezők bevonása, a 

tudások elegyítése, a kockázatok felmérése és kezelése, az innováció elsődlegességének 

hangsúlyozása a forrásszerzéssel szemben, vagy a vidámság, szórakozás, jókedv biztosítása. 

Stamm (2003) az innovációs folyamat elkezdéséhez az alábbi, frappáns javaslatokat adja: 

 az innovációhoz kockázatot kell vállalni 

 az innovációhoz kísérleteket kell lefolytatni 

 az innovációhoz el kell fogadni, sőt, meg kell szeretni a kudarcot. 

 

Deem et al. (2007) felhívja a figyelmet az érték (value) fogalmára, illetve a fogalomban rejlő 

veszélyekre. Kifejti, hogy az innovációs folyamat során előállított érték mindenkinek mást 

jelent. Az egyik fél például értékesnek tekintheti a kifejlesztett terméket, szolgáltatást, míg ez 

más számára értéktelen lehet. Annak ellenére, hogy azt nem mindenki észleli, nem mindenki 

érti meg, az érték még létezni fog, jelen van. Egy innovációs közvetítő – intermedier – 

szervezetnek tehát kiemelten koncentrálnia kell az értékteremtés folyamatára, és nem szabad 

szubjektíven szemlélni ezen folyamat eredményét.  

Az innovációs közvetítő szervezetek működésének egyik legfontosabb alapelve a bizalom. 

Az innovációs folyamatban ugyanis a bizalomnak kiemelkedő jelentősége van. A partnerek 

közötti bizalom olyan dolog Stamm szerint (2003), amely nem alapvető adottság, és amelyet 

óvatosan kell kiépíteni és ápolni. Inzelt (2004) a bizalmat az együttműködések alapjaként, 

kiindulópontjaként azonosítja. A bizalom kérdése a szellemi tulajdonjogok átadásával 

kapcsolatban is felmerül. Stamm (2003) részletesen ír arról, hogy a bizalom milyen 
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kapcsolatban áll az együttműködési hajlandósággal. Egy olyan szituációban, mint amikor 

például egy kutatónak együtt kell működnie egy vállalkozással, de a vállalkozás nem adhatja 

ki számára a kutatás tárgyával kapcsolatos ismereteit, üzleti titkait, akkor ez rengeteg 

problémát okoz az innovációs projekt működésében, és a projektben résztvevők 

együttműködésében. 

Az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek tevékenységében a legnagyobb kihívást 

az innovációs folyamat szereplőinek összefogása jelenti. A kutatók és a vállalkozások 

érdekei ugyanis olyan nagy eltéréseket mutatnak, amely alapvető akadálya lehet az 

együttműködésüknek. Stamm (2003) ezt a problémát a következőképpen írja le: „A kutatók 

talán megértik az együttműködés rációját, de szívük szerint nem vevők rá. Egy kutató számára 

az együttműködés a gyengeség jele. A globális innovációban, ahol az együttműködés a 

legfontosabb, az ilyen hozzáállás jelentős akadályt jelent.”
38

 

Jain et al. (2010) a K+F szervezetek tevékenységében a bizonytalanság magas szintjét emelik 

ki. Véleményük szerint a szervezetek működésének középpontjában az információ áll, amely 

önmagában is nagyon kockázatos. A kutatás végeredményét sohasem lehet pontosan 

megjósolni, ráadásul az emberi személyiségjegyekből, tudásból eredő különbségek is nehezítik 

a szervezetek munkáját. Ez a nagymértékű bizonytalanság adja meg a kutató szervezetek 

egyediségét, tevékenységük speciális jellegét. 

Jain et al. (2010) az innovációs szervezetek speciális működését, egyediségét az alábbi négy 

tényező egyediségével is indokolja: 

 emberek: az innovációs szervezetekben más emberek dolgoznak, a kutatók 

személyiségjegyei egyediek 

 ötletek: a szervezetek tevékenysége során kialakított ötletek nem hasonlóak más 

szervezetek invencióihoz, fejlesztéseihez 

 források: a tevékenység támogatásához megszerezhető forrásokban is nagy az eltérés 

más szervezetekhez képest 

 kultúra: a szervezeti kultúra és felépítés nagymértékben különbözik egy gazdasági 

társaságétól. 

 

A közvetítő szervezetek vizsgálata során figyelembe vettem a fent leírt alapelveket. A 

szervezetek működése, hatékonysága szempontjából fontos, hogy ezeket az alapelveket 

mennyire tartják be a közvetítők – például mennyire sikerül bizalomra épülő kapcsolatokat 
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kialakítaniuk, képesek-e összefogni az innovációs rendszer résztvevőit, figyelembe veszik-e a 

célcsoportok (kutatók és vállalkozók) személyiségjegyeit és eltérő érdekeit, stb. Az alapelvek 

nem betartásával kapcsolatban felmerülő problémák nemcsak a szervezeten belül hatnak 

negatívan, hanem az innovációs folyamatban is akadályozó tényezőkként jelennek meg. 

 

4.5. Az innovációs közvetítő szervezetek feladatai, tevékenységei 

 

Az intermedier szervezetek tevékenysége elsősorban a célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokra 

irányul. A közvetítők többféle szolgáltatást nyújthatnak az innovációs folyamatban 

résztvevőknek attól függően, hogy a közvetítő szervezet hol helyezkedik el az innovációs 

rendszerben, illetve folyamatban (Lokshina et al., 2011). Azok a liaison office-ok például, 

akik szervezetileg szorosan kötődnek a felsőoktatási intézményekhez, más szolgáltatásokat 

nyújtanak, mint az innovációs folyamat végét, az értékesítést támogató for-profit szervezetek. 

Az innovációs közvetítők – főként a felsőoktatáshoz közel működő TTI-k – feladataival, 

tevékenységeivel, a tevékenységek részletes felsorolásával, elemzésével néhány külföldi 

forrás foglalkozik, többek között Stamm (2003), Nagaoka et al. (2009), Filippetti-Archibugia 

(2011), Howlett (2011). 

 

Stamm (2003) a fejlesztési projektek jellemzésekor nyolc olyan tényezőt, feladatkört mutat 

be, amelyek a szervezetek tevékenységét, illetve az innovációs folyamatot befolyásolják: 

 időkeret 

 technológia 

 képességek, tudás 

 anyagi erőforrások 

 résztvevők 

 folyamatok 

 kulturális szempontok 

 fogyasztók és piacok. 

Az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek működésének alapját ez a nyolc tényező 

adja. A szervezetek tevékenységüket ezen nyolc dimenzió alapján szervezik meg, illetve az 

egyes projektekben ezek a szempontok dominálnak. 

Stamm (2003) a fentiek mellett olyan, működéssel kapcsolatos problémákat is megemlít, mint 

például a szükséges tudással kapcsolatos nehézségek, miszerint minél több, bonyolultabb 
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tudásra van szükség egy projektben, annál nagyobb szükség van a koordinációra és az 

együttműködésre is. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az innovációs folyamatban fontos 

szerepe van annak, hogy tudjuk, kihez fordulhatunk, ha szükségünk van valamilyen 

információra, hogyan vonhatunk be a folyamatba megfelelő tudással rendelkező embereket, 

vagy, hogy hogyan befolyásolhatjuk a döntéshozókat. A szervezeten belüli informális 

kapcsolatrendszerek, hálózatok ezekre a kérdésekre segítenek megadni a választ. 

A közvetítők tevékenységének ki kell terjednie az új invenciók, ötletek gyűjtésére és 

„tárolására” is. Nagaoka et al. (2009) felhívja a figyelmet egy jelenségre, az innovatív ötletek 

„Halálvölgyére”, amely veszélyezteti az innovációs ötletek piacra vitelét; az invenciók 

„elszivárgására”. Léteznek olyan ötletek, olyan új tudás, amely nem kerül a vállalkozásokhoz, 

és a szellemi tulajdonjogi védelmet kap. Ennek oka lehet, hogy a kutató, a feltaláló gyakran 

nem rendelkezik kellő ismerettel, információval a piac igényeiről, vagy nem ismeri a termék 

piacra vitelének folyamatát. Gyakran az invenció piaci értékének felmérése is gondot okoz. 

Ez az „elszivárgás” nemcsak a kisvállalkozások körében okozhat jelentős problémát, hanem a 

nagyvállalatoknál is.  

Nagaoka et al. (2009) szerint a felsőoktatási intézményekben dolgozó kutatók gyakran a 

vállalkozások kereszttüzébe kerülnek. Abban az esetben, ha több kutatási igény is érkezik egy 

intézményhez, a kutatóknak, illetve az innovációs közvetítő szervezet menedzsereinek 

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a különböző igények, megrendelések kezelésére, illetve az 

egyes érintettek érdekeinek összehangolására. Az eltérő vállalkozói igények különböző 

projekteket eredményezhetnek, amelyek meghatározott, de eltérő költségvetést, eredményt, 

illetve adminisztrációt és nem utolsó sorban kommunikációt kívánnak meg. 

Nagaoka et al. (2009) szerint attól, hogy egy új ötlet, egy invenció technológiailag értékesnek 

tűnik, nem biztos, hogy a piac is könnyen befogadja. Sok az olyan ötlet, amely megbukik a 

piacra való bevezetés közben, vagy elvész az innovációs folyamatban. Kifejti az is, hogy az új 

ötletek vevőkkel való megértetésével komoly problémái lehetnek a kutatóknak, illetve a 

kutatási eredményeket piacra vivőknek. A találmányok piaci bevezetése kihívást jelent 

minden cég számára. A főként kutatók által működtetett spin-off, illetve start-up 

vállalkozások többségének munkáját nehezíti az is, hogy nem ismerik az invenciókra és az 

innovációk bevezetésre vonatkozó törvényeket, szabályozásokat, a szellemi tulajdonjogok 

beszerzésének módját, vagy akár a könyvelés és a menedzsment fortélyait. Az innovációs 

közvetítő szervezeteknek tehát nemcsak az innovációs tanácsadással kell foglalkozniuk, 

hanem megfelelő információval kell ellátniuk a velük kapcsolatban álló cégeket a fent 

felsorolt területeken is.  
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Az innováció nemcsak a kisebb, újabb alapítású vállalkozásoknál jelent problémát. A 

közvetítőknek a nagyvállalatok innovációs problémáira is fel kell készülniük, segítséget 

kell nyújtaniuk a nagyobb cégek részére is. Egy nagyvállalatnál például jelentős kockázata 

lehet az invenciók lemorzsolódásának. A nagyszámú ötlet begyűjtése, osztályozása, elbírálása 

jelentős problémával járhat. Nemcsak anyagilag, de humán erőforrás terén is megterhelő lehet 

egy vállalkozás számára. Emellett a piaci bizonytalanság, az információk hiányossága vagy 

torzulása is nehezíti az innovációs folyamatot. Még egy ígéretesnek tűnő, fogyasztói 

igényekre épülő, új termék, szolgáltatás vagy technológia bevezetésével is nagy kockázatot 

vállal a cég. 

Nagaoka et al. (2009) szintén kiemeli, hogy az innovációs folyamat egyik legfontosabb eleme 

az együttműködés. Az innovációs közvetítők – intermedierek – számára azonban ez is 

kockázatokkal járhat. A közvetítők menedzsment tevékenységében tehát erre a problémára is 

figyelemmel kell lenni. 

Filippetti és Archibugia (2011) cikkükben kiemelik az intermedierekkel kapcsolatban azt, 

hogy azok a szervezetek (közvetítők), amelyek serkentik az innovációban résztvevők 

együttműködéseit, közvetlenül tudnak hatni a vállalati innovációra. Ezzel azonosítják tehát, 

hogy a közvetítők legfontosabb tevékenysége a kapcsolatépítés, az innovációban résztvevő 

aktorok együttműködéseinek ösztönzése. 

A közvetítő szervezetek, illetve a felsőoktatási intézmények innovációval kapcsolatos 

tevékenységét R.J. Howlett is tárgyalja (2011). A tevékenységeknek többféle csoportosítását 

is említi: egyrészt Holi (2008) alapján rangsorolja a tudástranszfer feladatokat, másrészt az 

úgynevezett HE‐BCI kutatás (Higher education‐business and community interaction survey) 

kategóriái alapján is csoportba rendezi őket. Ez utóbbi kutatásban évente, olyan indikátorok – 

tevékenységek – szerint elemzik a felsőoktatási szervezetek működését, mint például: 

 kutatási együttműködések 

 szerződéses kutatási együttműködések 

 konzultációk 

 a meglévő eszközök és felszerelések alapján kiajánlott szolgáltatások 

 folyamatos szakmai, szakértői fejlesztés 

 folyamatos oktatás 

 regenerációs és fejlesztési programok 

 szabadalmi jogok (részvényeladás is) 

 szabadalmak benyújtása 
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 szabadalmak kiadása, levédetése 

 spin‐off vállalkozások alapítása és működtetése 

 KKV‐k számára információ nyújtása 

 rövid, vevői igényekre épülő kurzusok, tanácsadás 

 távoktatás vállalkozások számára 

 tanácsadáshoz kapcsolódó szerződések megkötése. 

 

A hazai közvetítő szervezetek tevékenységének és működésének hatékonyságával több 

hazai empirikus kutatás – Buzás (2007), Rechnitzer-Dőry-Csizmadia (2002), Bajmócy 

(2006), Csizmadia-Grosz (2008, 2011), Parag-Varga (2009) – is foglalkozik.  

A témával hazánkban Buzás (2007) foglalkozott a legmélyrehatóbban. Könyvében gyakorlati 

példákon keresztül mutatja be az egyes intermedier szervezeteket, illetve azok tevékenységét.  

Kifejti például a regionális innovációs ügynökségek, a Fraunhofer Társaság és a Bay Zoltán 

Alapítvány feladatait is. A szervezetek tevékenységeit szervezettípusonként mutatja be, emiatt 

nem ad átfogó listát a közvetítői szolgáltatásokról.  

Rechnitzer-Dőry-Csizmadia (2002) cikkében a hazai innovációs szolgáltatásokról ír. Kifejtik, 

hogy sok intermedier által nyújtott szolgáltatás nem megfelelő, vagy nem sorolható az 

innovációs szolgáltatások körébe. A felmérés rámutat arra, hogy a vizsgált vállalkozások 

többsége inkább a termeléssel kapcsolatos tanácsadást (informatikai, illetve pályázatokkal 

kapcsolatos tanácsadást) veszi igénybe, és elenyésző az új termékek fejlesztését célzó 

szolgáltatások aránya.  

Bajmócy (2006) cikkében az inkubációs szolgáltatások körét négy fő csoportba sorolja: 

 a működési (inkubációs) tér biztosítása 

 az ügyviteli szolgáltatások 

 a tőkéhez jutás segítése 

 hálózatosodás ösztönzése. 

Bajmócy emellett egy táblázatban is összefoglalja az inkubátorok által nyújtandó, 

technológiai és egyetemhez kötődő szolgáltatásokat: 
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5. táblázat: Az inkubátorok szolgáltatásai 

technológiai szolgáltatások egyetemhez kötődő szolgáltatások 

tanácsadás… 

 környezeti és minőségi 

rendszerekkel kapcsolatban 

 szabadalmakkal kapcsolatban 

kutatói tanácsadás 

elemzés, tesztelés, minősítés laboratóriumok igénybevétele 

forrásbevonás (pályázatok, támogatások) szabadalmaztatás 

együttműködések (kutatóintézetekkel) együttműködések (kutatókkal, 

hallgatókkal), egyetemi K+F 

technológia-figyelés, benchmarking egyetemi könyvtár, szakirodalom 

használata 

technológiai audit, teljesítmény-

értékelés 

képzések 

rendezvények (kiállítások, vásárok) egyetemi imázs alakítása, marketing 

bemutató központok és tesztüzemek technológia-transzfer programok 

Forrás: saját szerkesztés, Bajmócy (2006) alapján 

 

Csizmadia és Grosz (2011) a regionális innovációs hálózatokat vizsgálva ír például az 

innováció motivációs tényezőiről, az innovációs tevékenységet akadályozó tényezőkről, 

valamint az innovációs együttműködésekről, kapcsolatrendszerekről is. Csizmadia és Grosz 

egy másik, korábbi kutatásában (2008) a szervezetek feladatait is vizsgálta. A feladatokat az 

alábbiak szerint csoportosították: 

 termékminősítés, termékvizsgálat 

 piackutatás 

 technológiához kapcsolódó szolgáltatások (p1. technológiafejlesztés, technológiai 

bemutatók, technológiai helyzetfelmérés, mérő és vizsgálóeszközök, speciális gépek 

használata, stb.) 

 különböző vállalkozási tanácsadással összefüggő szolgáltatások (pl. jogi, könyvviteli, 

adó és pénzügyi tanácsadás) 

 lízing és forgóeszköz hitelkonstrukciók 

 pályázati rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások 

 speciális innovációs szolgáltatások (mentorálas, Üzleti Angyal, szabadalmi 

tanácsadás, kockázati tőke, speciális laboratóriumi mérések, technológiai felmérések, 

stb.). 

 

A felsőoktatási intézmények keretei között működő innovációs közvetítő szervezetek feladatai 

intézményenként és szervezettípusonként eltérőek lehetnek. Befolyásolja a szervezet 

működését az is, hogy az intézményben vagy annak vonzáskörzetében létezik-e más, az 

innovációs folyamatba ékelődő innovációs szervezet. 
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Parag-Varga (2009) írásában nem az intermedierek tevékenységét, hanem az egyetemi 

tudástranszfer hatékonyságát, a kutatói hálózati kapcsolatok minőségének szerepét vizsgálja. 

Cikkükből mégis következtetéseket vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy az intermedierek 

feladatai hogyan változtak az elmúlt években. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a hazai és a 

nemzetközi hálózati kapcsolatok minősége is hatással van az egyetemi tudástranszferre. A 

közvetítőknek tehát figyelmet kell fordítaniuk a kutatói hálózatok létrehozására és 

fejlesztésére is. 

A felsorolt szakirodalom alapján összegeztem, hogy az innovációs közvitető szervezetek 

működése mely folyamatokra, területekre terjedhet ki (Gajzágó, 2012): 

1. az új ötletek és invenciók gyűjtése és kezelése 

2. erőforrásokkal – pl. emberi erőforrások, technológiai megoldások, pénzügyi források, 

infrastruktúrák, stb. – kapcsolatos információk gyűjtése és kezelése 

3. kutatókkal és kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek 

4. vállalkozásokkal és termékfejlesztéssel, piaci bevezetéssel kapcsolatos feladatok és 

tevékenységek 

5. horizontális, minden előbb felsorolt tevékenységet átható folyamatok – például 

kapcsolatteremtés, együttműködés, bizalom erősítése, kommunikáció, tudástranszfer, 

hálózatépítés, marketing. 

Az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységeinek, szolgáltatásainak listáját a 3. számú 

melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő tevékenységek és szolgáltatások az empirikus 

kutatásban használt kérdőívhez szolgáltak alapul. A kérdőívben a szolgáltatásokat tételesen, a 

mellékeltben található lista alapján soroltam fel. 

 

4.6. Az innovációs közvetítő szervezetek kommunikációja, marketing 

tevékenysége 
 

A közvetítők kommunikációjára vonatkozik a 3. fejezetben leírt harmadik hipotézis, 

amelynek alátámasztása érdekében külön fejezetben tárgyalom az intermedier szervezetek 

kommunikációs tevékenység.  

Az innováció menedzsmentben alapvető probléma, hogy a vállalkozási szféra és a 

felsőoktatás, ennek megfelelően a cégvezető és a kutató motiváltsága eltér egymástól. A 

vállalkozások fő célja a profitteremtés, a kutatók pedig inkább saját szakmai előmenetelük és 

referenciájuk biztosításában érdekeltek, a gazdasági hasznosíthatóság kevésbé fontos 

számukra. Az innovációs marketing, illetve a TTI-k marketing és kommunikációs 
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tevékenységének (Vágási-Piskóti-Buzás, 2006) egyik kulcsfeladata ezen motivációs eltérés 

kiküszöbölése, illetve a két szféra közös érdekeinek megtalálása és kommunikálása. A 

marketing, amely elsősorban a szolgáltatásmarketing (Veres, 2002) eszközeit alkalmazza, 

emellett segít az egyes intézmények kapacitásainak kiajánlásában, illetve gazdasági 

igényekkel való összehangolásában, a kutatási szükségletek felmérésben, beazonosításában, a 

kutatási eredmények elterjesztésében, és egyéb, K+F-hez kapcsolódó folyamatok javításában. 

A nemzetközi tapasztalatok alapján az innováció területén működő intézmények és 

szervezetek elsősorban a K+F tevékenység kommunikációjára helyezik a hangsúlyt. 

Marketingről csak tervezési szinten, stratégiák kialakításáról beszélnek.  

A szervezetek működési stratégiája olyan elemeket tartalmaz, mint például: 

 A meglévő erőforrások, kompetenciák, jó gyakorlatok összegyűjtése 

 Az információáramlás megszervezése, workshopok és szemináriumok megszervezése, 

lebonyolítása 

 Az információ, a tudás és a képességek átadása 

 A sikertörténetek és jó gyakorlatok disszeminációja 

 

A szervezetek közvetlen kommunikációs tevékenységét két csoportra oszthatjuk: 

 belső kommunikációra, és 

 külső kommunikációra. 

 

A belső kommunikáció célcsoportjai a felsőoktatási intézmény közvetlen alkalmazásában álló 

kutatói, dolgozói, vezetői, illetve az intézményben tanuló hallgatók. A belső 

kommunikációban olyan marketing kommunikációs eszközök használata támogathatja a TTI 

működését, mint például 

 belső hírlevelek, kiadványok 

 személyes megbeszélések, egyeztetések 

 online kutatói rendszer, VIR 

 jelentések. 

 

A külső kommunikációs tevékenység célcsoportjait alkothatják az alábbiak: 

 hazai vállalkozások 

 külföldi vállalkozások 

 nem az intézményben alkalmazott kutatók 
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 más innovációs szervezetek 

 az intézmény vonzáskörzetében, a régióban tevékenykedő politikai döntéshozók 

 EU-s és állami intézmények, szervezetek 

 más felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok vezetői, alkalmazottai 

 az intézmény vonzáskörzetében élők. 

 

Nagaoka et al. (2009) írásában kitér az interemdier szervezetek kommunikációjára is. 

Összefoglalja, hogy a tudástranszfer során milyen eszközöket alkalmazhatja az intézmény: 

 a sajtómegjelenések, könyvmegjelenések 

 az internet, 

 a konferenciákon való részvételek 

 konzultációk a kutatókkal és a diákokkal 

 szabadalmaztatás. 

 

A szervezetek a külső kommunikáció megvalósításához tehát a legváltozatosabb marketing 

kommunikációs eszközöket alkalmazhatja: a legmodernebb online médiától a hagyományos 

sajtómegjelenésekig. Érdemes a külső kommunikáció során olyan kreatív technikákat 

alkalmazni, amely felkeltheti a célcsoportok érdeklődését a K+F+I folyamatok iránt. 

A kommunikációs eszközök alkalmazása terén, az innovációs szervezetek esetében nagy 

hangsúlyt kap az internetes megjelenés – weboldalak, hírlevelek, online újságokban való 

megjelenés (Gajzágó-Platz, 2012). Az online eszközök körébe tartoznak még azon 

adatbázisok, levelezési rendszerek is, amelyek összekapcsolják az egyes intézményeket és 

ipari partnereiket. 

Szintén fontos tényező a személyes kapcsolatok ápolása, a bizalom megteremtése, a márka- és 

imázsépítés. Ezt a személyes eladási, illetve sales (üzletfejlesztési) módszerekkel valósítják 

meg. Az egyes projektek esetében kiemelkedően fontos a projektet képviselő személy 

megbízhatósága – credibility –, illetve a projekthez kapcsolódó országos vagy nemzetközi 

lobbytevékenység erőssége. 

Az innováció-menedzsment szolgáltatás jellegéből adódik az is, hogy az innovációval 

foglalkozó szervezetek tevékenységüket nem standardizált módon végzik. Minden egyes 

partner minden egyes kutatás esetében külön-külön kommunikációs módszert terveznek és 

valósítanak meg. 
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A marketing kommunikációs, illetve PR eszközök közül az innováció-menezdsmentben a 

kiállítások szervezésének, illetve a kiállításokon való részvételnek, valamint a propagandának 

is jelentős szerepe van. A kiállítások alkalmával szervezett innovációs versenyek
39

 pedig 

lehetőséget adnak a fiatal kutatóknak találmányaik bemutatására, megmérettetésére. Az USA-

ban rendszeresen szerveznek olyan kiállításokat
40

, amelyeken kifejezetten a fiatal kutatók, a 

termékformát még nem öltött találmányok jelennek meg. A feltalálókat ezeken a 

rendezvényeken külön képzésben részesítik, külön eladási technikákat sajátíttatnak el velük, 

hiszen sok esetben csak 90 másodpercük van projektjük bemutatására. 

A közvetítő szervezetek működését támogatja egy online felület, weblap kialakítása is, amely 

az alábbi funkciókkal rendelkezik: 

 Információ nyújtás a TTI-ről, az eredményekről (pl. kutatás eredményei), a 

folyamatban lévő kutatásokról 

 Az egyablakos rendszer támogatása 

 Partnerkereséséi lehetőség 

 A K+F kínálat bemutatása 

 A kialakításra kerülő iroda marketing tevékenységének támogatása 

 Szolgáltatások kiajánlása 

 Best practice módszerek bemutatása 

 Rendezvényekkel kapcsolatos információk közlése. 

 

A szervezetek kommunikációjánál mindenképpen meg kell említenünk az egyablakos 

rendszer bevezetésének és alkalmazásának szükségességét. Az egyablakos rendszer a külső 

kommunikációt támogatja. Az innovációs közvetítő szervezet partnereivel egy „egycsatornás” 

rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. A felsőoktatási intézményben, a TTI-nél egy-egy 

partner csak egy személlyel kommunikál, illetve a kapcsolattartók tevékenységét egységesítik, 

koordinálják.  

 

  

                                                 
39

 például a Global Impact Competition (http://global.singularityu.org/gic/) 
40

 például a TechConnect (http://www.techconnectworld.com/World2016/) 
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külső vállalkozás 

TTI 

felsőoktatási 

intézmény 

belső kutató külső kutató 

12. ábra: Az egyablakos rendszer sémája 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyablakos rendszer előnyei, hogy 

 megkönnyíti a szervezetekkel folytatott kommunikációt a külső partnerek számára 

 növeli a partnerek bizalmát 

 megelőzi a kutató és a vállalkozó „eltérő nyelvezetéből” eredő problémákat 

 kiküszöbölheti a felsőoktatási intézmény rugalmatlanságából eredő problémákat 

 támogatja a partnerekkel való hosszú távú kapcsolatok kialakítását, a kapcsolatok 

hosszú távú fenntarthatóságát 

 költséghatékonyabb 

 egyszerűsítheti a belső folyamatokat. 

 

4.7. Az innovációs közvetítő szervezetek célcsoportjai  

 

Az innovációs közvetítő szervezetek célcsoport-elemzésének alapja az innovációs 

rendszerben résztvevők tevékenység szerinti besorolása. A nemzeti innovációs rendszer, 

illetve az abban működő intermedier szervezetek hatékonyságának vizsgálatához szükség van 

az egyes szervezetek és tevékenységének elemzése mellett célcsoportjaik vizsgálatára is.  

A hazai szervezetek tevékenység és célcsoport szerinti besorolását a 13. ábrával szemléltetem. 

A szervezetek közötti kapcsolatot vonalakkal jelzem. A színes alakzat jelöli a cél- és 

érdekcsoportok közötti összefüggéseket, amelyek a tényleges innovációs „termelő” 

folyamatban résztvevők körül koncentrálódnak. 
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13. ábra: Az innovációs rendszerben résztvevők és célcsoportjaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A célcsoportok vizsgálatának alapját egyrészt a vállalat-gazdaságtan, illetve a marketing 

szakirodalomban található célcsoport elemzésre, másrészt a projektmenedzsmentben 

alkalmazott, úgynevezett érintettek (stakeholder) elemzésére építettem.  

A marketing szakirodalomban a célcsoport-képzés, szegmentálás alapjait már Kotler (1992) 

művében is megtaláljuk. Kotler részletesen ír az egyes piaci szegmentumok jellemzőinek 

meghatározásáról, osztályozásáról, illetve a szegmensek típusairól.  

Kotler-Andreasen (1987), a nonprofit marketingről írt könyvében részletesen elemzi a 

célcsoportok meghatározásával (target marketing) kapcsolatos marketing folyamatokat. 

Hangsúlyozzák a szervezet fogyasztóorientáltságának fontosságát, amelyhez alapvetően 

szükséges a célcsoportok, valamint a fogyasztók szokásainak, illetve döntéseinek vizsgálata. 

A hazai szerzők közül többek között Józsa et al. (2005) könyvében találunk részletes leírást a 

célcsoportok meghatározásával kapcsolatban. A szerzők a vásárlási folyamatra alapozva, 

marketing szempontból elemzik a szervezet célcsoportjait. 

Vállalatgazdasági szempontból a célcsoportok meghatározása, a marketinghez hasonlóan, 

szintén a fogyasztói igényekre, szokásokra, valamint a fogyasztói döntésekre épül. Chikán 

(2006) szerint a „célpiac azon piacszegmensek köre, amelyekben a vállalat a jelentkező piaci 

Állami 

intézmények 

Tudásteremtők Tudásfelhasználó

Intermedier 

szervezetek 

Finanszírozók 

A „kutatási termék” 

fogyasztói 
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igényeket ki akarja elégíteni”
41

. A szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak célcsoport 

igényeire építése nagy mértékben befolyásolja a szolgáltatások eladhatóságát (Chikán, 2006), 

így a működési hatékonyságot is. A vállalat-gazdaságtanban is kiemelt szerepet kap tehát a 

fogyasztó, a célcsoport megnyerése. 

Az Európai Bizottság által javasolt, és az EU-s projektekben használt Projekt Ciklus 

Menedzsmentben (European Commission, 2002) a stakeholder kifejezés minden olyan 

egyént, csoportot vagy szervezetet magában foglal, amely valamilyen kapcsolatban áll az 

adott projekttel. Jelen esetben minden olyan érintettet fel szeretnék sorolni, akik kapcsolatban 

állnak az innovációs közvetítő szervezetekkel. 

A dolgozat által bemutatott kutatásban a fenti szakirodalomban alkalmazott definíciókat, 

elméletet vettem alapul az innovációs közvetítő szervezetek célcsoportjainak 

meghatározásához. A célcsoportok vizsgálatát kétféle szempont alapján, az empirikus kutatás 

során végeztem el. Egyrészt elemeztem a szervezetek saját maguk által beazonosított, 

kommunikált és elérni kívánt célcsoportjait, másrészt megvizsgáltam a szervezetek valós, a 

tevékenységeik alapján beazonosítható célcsoportjait is. A valós célcsoportok és 

tevékenységek vizsgálata az intermedierek innovációs folyamatban betöltött szerepére is utal. 

A kommunikált és valós célcsoportok összevetése pedig a szervezetek marketing és 

kommunikációs tevékenységének hatékonyságát támasztotta alá. 

A célcsoportok elemzése a szervezetek kommunikációjának hatékonysága (harmadik 

hipotézis) mellett a közvetítők első hipotézisben leírt, belső dimenziós tényezők 

hatékonyságára is utalk.  

 

4.8. Az innovációs közvetítő szervezetek kapcsolatrendszerei  

 

Ebben a fejezetben az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek kapcsolatrendszerét 

tekintem át különböző szempontok alapján. A fejezet témája szorosan kapcsolódik az 

előzőekben tárgyalt célcsoportokhoz is. Az intermedier szervezetek kapcsolatrendszereinek 

elemzése a szakirodalomban is megjelenik, ám főként az egyetemek, felsőoktatás és az ipar 

kapcsolatait elemző kutatásokon keresztül. 

A közvetítők kapcsolatrendszerének osztályozásával Vekinis (2007) foglalkozott. Az 

együttműködéseket az alábbi ábrával szemléltette. 

 

                                                 
41

 Chikán, 2006, 103.p. 
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14. ábra: Az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek kapcsolatrendszere 

 

Forrás: Vekinis G. (2007): Tech-Transfer Foundations alapján, saját szerkesztés 

 

A szervezetek kapcsolatrendszerét Vekinis és Smahó (2008) alapján a következőképpen 

csoportosítottam: 

 intézményen belüli kapcsolatok 

 intézményen kívül kapcsolatok 

o vállalkozási szférával 

o finanszírozási szférával, finanszírozókkal 

o egyéb innovációs közvetítőkkel 

o állami szervezetekkel. 

Az egyes csoportokba tartozó szervezetek nevesítése, listája a 2. számú mellékletben 

található. 

 

A szakirodalomban részletes elemzéseket találunk az egyetemek, a felsőoktatás és az ipar 

kapcsolatait befolyásoló tényezőkről.  

Nagaoka et al. (2009) könyvében ezzel kapcsolatban az alábbiakat emeli ki: 

 A K+F együttműködéseket elsősorban a központi kormányzat lépései, tevékenysége 

befolyásolja, de hatással van rá a regionális és helyi intézmények (pl. állami 

kutatóközpontok) tevékenysége is. 
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 Másrészt a K+F együttműködések csak egy viszonylag kis részét alkotják az innovációs, 

illetve döntéshozatali folyamatnak. Ez a folyamat tartalmazhat olyan elemeket például, 

mint az áruk és szolgáltatások beszerzése, vagy a logisztika. 

 Sokan az egyetem és ipar kapcsolatát egy egyszerű tranzakciónak tekintik, amelyben a 

két fél szerződésének tárgya egy kutatási projekt, vagy a technológiatranszfer 

megvalósítása. Ebben az esetben azonban a kapcsolat minősége romolhat, illetve 

gyengülhet az együttműködés, hiszen csupán egy eladás-vétel folyamatról beszélünk. 

 A K+F kapcsolatok esetében hangsúlyozni kell az együttműködés fontosságát, amely 

egyrészt kölcsönös hasznot hoz minden félnek, másrészt pozitív a kimenetele. Az 

együttműködésben emellett kiemelkedő szerepe van a bizalomnak is. 

 Az egyetemek és ipar együttműködésében megjelenik egy bizonyos versengés is, az 

inkubációs tevékenység szervezésében. Ez a versengés ellenségeskedésbe, pereskedésbe 

is torkollhat, ha a felsőoktatási intézmény profitmaximalizáló magatartása megerősödik – 

pl. az iparjogvédelem területén. 

Nagaoka et al. (2009) kifejti, hogy a felsőoktatási intézmények háromféle módon 

kapcsolódhatnak az ipari innovációhoz: 

 tudástranszferrel 

 közös tudásteremtéssel – az intézményi és vállalati kutatók együttműködésével 

 olyan új vállalkozás létrehozásával, amelynek tevékenysége az intézményi tudásra 

épül. 

 

Minden egyes kapcsolódási formához meghatározott együttműködési keretrendszer is 

tartozik. A tudástranszfer hatékonyságának növelésében is kiemelkedő szerepük van a helyi 

intézményi-vállalati kapcsolatrendszereknek. A közeli, helyi kapcsolatokban ugyanis az 

informális, gyakran „kellemetlen” információk átadása is egyszerűbb lehet, és ez 

meggyorsíthatja az innovációs folyamatokat is. A helyi kapcsolatok az innovációs rendszerek 

és klaszterek létrehozásában és működtetésében, valamint a helyi humánerőforrás 

fejlesztésében is jelentősek. A helyi, ipari és egyetemi együttműködésen alapuló, közös 

tudásteremtés az alábbi formákban valósulhat meg: 

 közös kutatás 

 kiszerződött kutatás – outsourcing 

 akadémiai díjazások, adományok 
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 átfogó együttműködési megállapodás – egy intézmény és egy vállalkozás, vagy egy 

intézmény és több vállalkozás, illetve több intézmény és több vállalkozás között 

 informális együttműködések – például a vállalkozások és kutatók személyes 

kapcsolatai. 

Nagaoka et al. (2009) ír az új vállalkozások, a spin-off vállalkozás létrehozásának 

fontosságáról, amelyeken keresztül az intézményi kutatási eredményeket értékesíti az ipari 

szférában. A felsőoktatás és ipar együttműködését az új alapítású – spin-off vagy start-up – 

vállalkozások esetén jelentősen befolyásolja, hogy a vállalkozás tulajdonosa személyes 

kapcsolatban áll-e a felsőoktatási intézménnyel (Okamuro et al., 2011). A spin-off 

vállalkozások alapítása, és az egyetemi-ipari kapcsolatok szintén, a felsőoktatási intézmény és 

a közvetítő szervezetek méretétől is függ (Van Looy et al., 2011). A nagyobb méretű 

vállalkozások – a globális vállalkozások anyavállalatai – például gyakrabban működnek 

együtt a felsőoktatási intézményekkel, és a kutatóközpontokkal (Fontana et al., 2006), mivel 

elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy az innovációs folyamat minden szakaszát 

finanszírozzák, megvásárolják a tulajdonjogokat, ezáltal a saját érdekeiket érvényesítsék az 

együttműködés során (Nagaoka et al., 2009). A kisebb vállalkozások ritkábban támogatják a 

teljes kutatás-fejlesztési folyamatot, nincs elég tőkéjük a szabadalmi jogok megvásárlásához, 

és az együttműködések során is kevésbé tudják érdekeiket érvényre juttatni. A 

kisvállalkozások esetében tehát igen fontos lehet, hogy igénybe vehessék a felsőoktatási 

intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, illetve használhassák az intézmény létesítményeit, 

eszközeit is. 

A nagyvállalatok esetében napjainkban az innovációs tevékenység kiszervezése is 

jellemzővé vált, ezáltal a felsőoktatási intézményekkel való együttműködések minőséges és 

formája is megváltozott. A költségek csökkentésének előtérbe kerülése, a gazdasági válság 

pedig arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy olyan intézményekkel vegyék fel a kapcsolatot, 

akik alacsonyabb áron „dolgoznak”. Ezen intézmények pedig gyakran nem a vállalkozás 

székhelyéhez közel, hanem például egy fejlődő országban találhatóak. A globalizáció ilyen 

irányú hatásával ellentétben megfigyelhető egy bizonyos lokalizációs erő is, amely a 

vállalkozások központi telephelyének fontosságát hangsúlyozza, illetve innovációs 

centrumok, térségek kialakításának irányában hat. 

Nagaoka et al. (2009) írásában kifejti, hogy a felsőoktatási intézmények működésével 

kapcsolatban több olyan félreértés is felmerült, amely befolyásolja az intézmény és a 

vállalakozások kapcsolatát, valamint az intézmény és az üzleti szféra közös projektjeinek 

finanszírozását és kimenetelét. Ilyen félreértés például az, hogy az egyetemeknél összpontosul 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
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az invenciók, így a szabadalmak többsége, amik nem olyan hatékonyak, mint a 

magánszférában létrehozott innovációk. A feltételezések szerint a vállalkozások körében 

születő invenciók nagyobb arányban képesek hatni a gazdasági fejlődésre. Ezt az elvet cáfolja 

azonban az a tény, hogy az invenciók mennyisége nehezen köthető össze a gazdasági 

haszonnal, hiszen a szabadalmak értéke nem mennyiségükben, hanem piaci értékükben 

mérhető.  

A vállalakozások és a felsőoktatási intézmények együttműködésében az egyik legnagyobb 

problémát az invenciók, illetve szabadalmak tulajdonjoga, és technológia kifejlesztésével 

kapcsolatos szabadalmi jogok jelentik (Nagaoka et al., 2009, Gulbrandsen et al., 2011). A 

vállalakozások szempontjából ezen jogok tulajdonjoga kompetitív előnyöket jelent, míg a 

kutatók esetében ilyen előnyökről nem beszélhetünk. A szabadalmi jogokkal kapcsolatos 

megállapodások, illetve a jogokkal kapcsolatos kompenzációs lehetőségek tisztázása a felek 

kölcsönös érdeke. Fontana et al. (2006) a szabadalmaztatással kapcsolatban felhívja a 

figyelmet a KKV-k szerepére. Kutatásából fény derült arra, hogy a szabadalmakat benyújtó 

KKV-k nyitottabbak a felsőoktatási szférával való együttműködésre. Hasonló eredményre 

jutott Bajmócy (2006) is. Kutatásából fény derült arra, hogy a hazai KKV-k nagy számban 

érdeklődnek az innovációs szolgáltatások, a felsőoktatási együttműködés iránt, ám ez nem 

jelenti azt, hogy az együttműködésre és a szolgáltatásokra ténylegesen szükségük is van. 

Inkább a költségelőnyökkel kapcsolatos elvárásokat tükrözi ez az eredmény. 

A szabadalmi jogokból származó bevételek szintén ütközőpontot jelenthetnek az 

együttműködésekben. A vállalkozások és a felsőoktatási intézmények érdeke ugyanis eltér a 

bevételekkel kapcsolatban. Amíg az üzleti szférában a bevétel a profit növelése, illetve 

piacrészesedés miatt fontos, addig az állami szférában – például a felsőoktatási 

intézményeknél működő, innovációs közvetítő szervezeteknél – inkább a folyamatos 

bevételeket részesítik előnyben, hogy fedezni tudják a szervezet fenntartásával járó 

költségeiket (Nagaoka et al., 2009). A bevételek eltérő értékelése további problémákat 

eredményezhet a technológia piacra-vitelekor. A vállalkozásoknak ugyanis erősebben kell 

motiválniuk a jogokat birtokló intézményeket, kutatókat, hogy a magánszektor „kezére adják” 

az általuk kifejlesztett technológiát. A technológia piacra vitelét ezért kiegészítő juttatásokkal, 

előlegfizetéssel, illetve éves fenntartási díjakkal ösztönözhetik. A szabadalmi jogokkal 

kapcsolatos problémák között szerepelhet a kutatók azon félelme is, hogy az előlegfizetés 

fejében a partnervállalkozások a megállapodásban rögzítetteknél korábban viszik piacra az 

ötleteiket. A közvetítőknek emiatt kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az intézményi invenciók 

szabadalmaztatásának folyamatára, illetve a tulajdonjogokat rögzítő szerződések tartalmára.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310001976
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A felsőoktatás innovációs bevételeivel, valamint a kutatók motivációjával kapcsolatosan ír 

cikkében Rosenberg és Nelson (1994). A bevételeket a kutatók innovációs folyamathoz való 

kapcsolódási hajlandósága is befolyásolja. Sok kutató a push jellegű innovációs 

folyamatban hisz – amikor az egyetemekről indul ki az innováció –, így nem támogatják a 

vállalkozások bevonását az invenciós szakaszban. A vállalkozások, és a kormányok azonban 

inkább a pull jellegű folyamatot támogatják, amikor is az innováció egy piaci, vállalkozói 

igényre épül.  

Nagaoka et al. (2009) szerint a vállalkozások és intézmények kapcsolatában szintén 

problémaként merülhet fel, hogy az intézmények invenciói és a nagyvállalatok kutatásai 

között versenyhelyzet jöhet létre. A közvetítő szervezetek feladata, hogy folyamatosan 

figyeljék az innovációs piacot, illetve a szabadalmi bejegyzéseket, és ezáltal elkerüljék a 

feleslegesen kidolgozásra kerülő invenciókat. 

Nagaoka et al. (2009) az intézményi és vállalati kapcsolatok elemzése során kitér arra is, hogy 

a kialakított hálózatok, kapcsolatrendszerek jelentősen hozzájárulnak a humánerőforrás, és 

ezáltal a tudásteremtés és a tudásfelhasználás fejlesztéséhez is. 

Az innovációs kapcsolatrendszereket a vállalkozói oldalról közelíti meg Kiss (1997), aki a 

technológiatranszferről, illetve az abban résztvevők együttműködéseiről és motivációiról ír. 

Írásában részletesen kifejti, illetve statisztikai adatokkal támasztja alá a vevői és szállítói oldal 

érdekeit, elemezve a pénzügyi, működési és stratégiai okokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy 

a vállalkozások esetében a K+F és technológia-transzfer együttműködések többnyire nem 

hosszú távúak, a hosszú távú együttműködés nem szerepel a vállalkozások motivációs 

tényezői között. Sokkal inkább fontos a vállalkozások számára a bizonytalanság csökkentése, 

valamint a megbízható eredményekhez való hozzájutás az együttműködések során. 

 

Az előző, célcsoportokat taglaló fejezetek, illetve az ebben a fejezetben áttekintett 

szakirodalmak alapján elkészítettem a hazai innovációs közvetítő szervezetek 

kapcsolatrendszerét alkotó érintettek elemzését. Az elemzés során a projektmenedzsmentben 

alkalmazott, úgynevezett érintettek (stakeholder) elemzését használom. Az Európai Bizottság 

által javasolt, és az EU-s projektekben használt Projekt Ciklus Menedzsmentben (European 

Commission, 2002) a stakeholder kifejezés minden olyan egyént, csoportot vagy szervezetet 

magában foglal, amely valamilyen kapcsolatban áll az adott projekttel – hatással vannak a 

projektre, vagy a projekt hat rájuk valamilyen módon. Az érintettek köre tehát tágabb a 

célcsoportok körénél. Az érintettek a közvetítők működése és együttműködései szempontjából 

meghatározó csoportok. Jelen esetben minden olyan érintettet felsorolok, akik kapcsolatban 
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állnak az innovációs közvetítő szervezetekkel, hatással vannak a szervezet működésére, vagy 

a szervezet működése hat rájuk. 
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6. táblázat: Az innovációs közvetítő szervezetek érintettjei 

MEGNEVEZÉS ÉRDEK, HATÁS RÉSZVÉTEL 

Intézményen belüli kapcsolatok 

a szervezet döntéshozói, 

tulajdonosai 

 saját bevételek növelése 

 intézmény imázsának növelése 

 döntés-előkészítésbe bevonás 

 döntés 

 információk, kapcsolatok 

kutatók 

 saját bevételek növelése 

 együttműködés, közös kutatások 

 szakmai elismertség 

 projektekben részvétel 

 tudástérkép 

oktatók, tanárok 

 saját bevételek növelése 

 együttműködés, közös kutatások 

 szakmai elismertség 

 projektekben részvétel 

 tudástérkép 

felsőoktatásban hallgatók 
 nagyobb tudás, gyakorlat 

 munkaerő-piaci előny 

 projektekben részvétel 

 kutatásokba való bekerülés 

Intézményen kívüli kapcsolatok 

KKV-k, mikro-vállalkozás  profit növelése, hatékonyabb folyamatok  megrendelő, közös projektek 

nagyvállalatok  profit növelése, hatékonyabb folyamatok  megrendelő, közös projektek 

egyéb közvetítők 

 versenytársak – piac felosztása, vevőkért 

való verseny 

 közös projektek 

 együttműködések 

 közös projektek 

 információk, kapcsolatok, 

kapcsolatrendszerek 

felsőoktatási intézmények 

 bevételek növelése 

 együttműködés, közös kutatások 

 hallgatói létszám növelése 

 közös projektek 

országos kormányzati és 

városi döntéshozók 
 politikai előny, több szavazat, sikerek a 

saját érdekeltségi körében 

 döntés-előkészítésbe bevonás 

 döntés 

 információk, kapcsolatok 

MTA  együttműködés, közös kutatások 

 közös projektek 

 információk, kapcsolatok, 

kapcsolatrendszerek 

önkormányzatok 
 adóbevételek növelése 

 helyi gazdaság fejlesztése 

 a helyi innovációs miliő kialakítása 

 helyi innovációs stratégia 

 innovációs tanácsban való részvétel 

 tulajdonos a szervezetben 

egyéb kutatóhelyek, 

kutatóközpontok 
 együttműködés, közös kutatások  közös projektek 

középiskolai tanulók 

 információ a továbbtanulásról, 

gyakorlati lehetőségekről 

 kutatások megismerése 

 kutatásokba való bekerülés 

 igényeik felmérése 

 kutatásokba való bekerülés 

civil szervezetek 
 saját bevételek növelése 

 taglétszám növelése 

 projektek véleményezése, 

tanácsadás 

innovációt finanszírozó 

szervezetek, személyek 

 profit 

 alacsony kockázat 

 projektek véleményezése, 

tanácsadás  

 bevonás a finanszírozásba 

 bevonás a döntés-előkészítésbe 

szabadalommal foglalkozó 

szervezetek, hivatalok 

 bevétel növelése 

 minél több szabadalom 

 bevonás a döntés-előkészítésbe 

 projektek véleményezése, 

tanácsadás 

 szabadalmaztatás 
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helyi lakosság 

 lakókörnyezet fejlődése 

 saját életkörülmények javulása 

 életszínvonal javulása 

 kommunikáció 

egyéb gazdasági 

szervezetek (tanácsadók) 

 profit növelése, hatékonyabb folyamatok 

 együttműködés, közös kutatások 

 projektek véleményezése, 

tanácsadás 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek kapcsolatrendszerének elemzését a dolgozatban leírt 

kutatás szempontjából a következőképpen foglalhatjuk össze: 

 A közvetítők kapcsolatrendszere a szervezet által meghatározott érintettek és 

célcsoportok körére épül. 

 Az intermedier szervezetek működésében a személyes, bizalmi jellegű kapcsolatoknak 

nagy szerepe van. 

 Az intermedierek működésére, kapcsolatrendszereire hatnak a központi kormányzat 

lépései, tevékenysége. 

 A közvetítők együttműködéseit befolyásolja a szervezet mérete. 

 A közvetítők működésében meghatározó szerepe van a helyi, lokális tényezőknek, 

kapcsolatoknak. 

 A közvetítők együttműködéseiben akadályozó tényezőként jelenik meg a főbb 

célcsoportok – kutatók és vállalkozók – motivációinak eltérése, amely például a 

szabadalmaztatással kapcsolatos eltérő érdekekben, vagy a kutatók eltérő, innovációs 

folyamatba való bekapcsolódási hajlandóságában nyilvánul meg. 

 A vállalkozások innovációs együttműködései többnyire nem hosszú távúak, amely 

befolyásolja a közreműködők szolgáltatásainak kialakítását. 

A kutatás során vizsgált kérdések, hipotézisek szorosan kapcsolódnak a közvetítő szervezetek 

együttműködéseihez. Az első hipotézishez kapcsolódóan a vizsgált szervezetei hatékonyság 

például szorosan kötődik az együttműködések hatékonyságához. A kutatás során bevont 

másodlagos célcsoport vizsgálatában pedig elsődleges a közvetítőkkel kialakított kapcsolatuk 

elemzése. 
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4.9. Az innovációs közvetítő szervezetek szerepe a térség innovációs 

tevékenységében és gazdasági folyamataiban 
 

Napjainkban a globalizációs folyamatok hatására a városok, illetve vonzáskörzeteik új 

kihívásokkal néznek szembe. Az új térszerkezet kialakulásával azok a térségek válnak 

sikeressé, amelyek a vállalati versenyelőnyök forrásait birtokolják, illetve tartósan, 

fenntartható módon megteremtik. A nemzetállamok versengését felváltotta a régiók, városok 

és agglomerációk közötti verseny, melynek főbb célja az ott élők jólétének növelése. A 

sikerességet a regionális, illetve várospolitika eszközeivel befolyásolhatják.  

Egy sikeres, hatékony közvetítő szervezet aktívan képes hatni a térség és a város politikai 

céljainak megvalósítására, valamint a térségi és regionális versenyelőnyök megszerzésére is. 

Gondoljunk arra az esetre, amikor egy intézmény, vagy akár egy város innovációs célokat 

fogalmaz meg stratégiai terveiben. Ezen célok kitűzésében, illetve megvalósításában az 

intermedier szervezetek részvétele elengedhetetlenül szükséges. 

A versenyelőny megszerzése, és ezen előny hosszú távú megtartása biztosítja az egyes területi 

egységek fenntartható növekedését. A régiók, illetve városok „kreativitása” nagymértékben 

befolyásolja fejlődésüket, illetve fejlettségi szintjüket. Sőt, a városokat úgy is jellemezhetjük, 

mint a kreativitás és az „innováció bölcsőit”, illetve mint az innovatív miliő alapjait (Johnson-

Lehmann, DRUID WorkingPaperNo. 06-17., 1. p.). Az innovációs közvetítő szervezetek 

pontosan ezen kreativitásra képesek hatni. Egyrészt feladatuk a tudás közvetítése, amely 

hozzájárul a térség lakóinak szellemi fejlődéséhez, információellátottságához, másrészt 

marketingtevékenységük révén befolyásolhatják is a térségben élők információigényét, az 

innovációs igényeket (Gajzágó, 2013b). 

Az elmúlt évtizedben a régiók versenyének színtere is megváltozott. Az egyes területi 

egységek, például városok és vonzáskörzeteik, a globális versenyben már nem egységes 

egészként, hanem különböző érdekcsoportok által vesznek részt (Lengyel I., 2010). Az egyes 

csoportok érdekei eltérőek lehetnek, de a legfőbb céljuk, hogy a térségben működő 

vállalkozások termelékenységének javítását, hosszú távú fenntartását támogató üzleti 

környezetet hozzanak létre, hiszen csak így állhatnak helyt a globális versenyben. Az 

innovációs közvetítő szervezetek egyrészt befolyással lehetnek a térségben, városban működő 

érdekcsoportokra, a városi vezetők motivációira, másrészt létezésükkel maguk is a 

vállalkozásokat vonzó üzleti környezet részét alkotják, így hozzájárulnak az új vállalkozások 

térségbe vonzásához, valamint a meglévő vállalkozások versenyképességének javításához.  
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A fenntartható versenyelőny létrehozásának egyik kulcseleme az innováció támogatása. 

Amennyiben megfelelő az üzleti környezet, az invenció, az ötlet térségben tartása könnyebben 

megvalósítható, az innováció kifejlesztése nem kerül át más térségbe, országba. Lengyel 

(2010) szerint egy térségben az innovációs kapacitás három részre bontható: az innovációs 

alapinfrastruktúrára, a domináns iparág innovációs hátterére, illetve ezek kapcsolatának 

minőségére. Az innovációs kapacitás elemeit emellett még ki lehet egészíteni az innováció 

emberi tényezőivel is, amelyek a három kategóriában is jelen vannak, áthatják az innovációs 

környezetet. 

 

15. ábra: Az innovációs kapacitás részei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Lengyel (2010) alapján saját szerkesztés 

 

A globális sikeresség szintén fontos forrása, hogy a globális vállalatok tartós versenyelőnyét 

főként a központi telephely, a hazai bázis adja. Emiatt előtérbe kerültek a lokális 

együttműködések, a vállalatok lokális kötődései. Ezekben a lokális központokban a 

specializáció szerepe megnő; tartós együttműködéseket, hálózatokat hoznak létre, amelyek 

nemcsak az egyes vállalatok, hanem például önkormányzatok, állami- és pénzügyi 

intézmények, egyetemek között is létrejöhetnek. Az innovációs közvetítő szervezetek egyik 

Innovációs alapinfrastruktúra: 

 oktatási rendszer 

 alapkutatásokat végző intézmények 

 információs és kommunikációs 

infrastruktúra 

 kockázatitőke-társaságok 

 támogató önkormányzatok 

 egyéb innovációs non-profit szervezetek 

Domináns iparág innovációs háttere: 

 ipari kutatóintézetek, laboratóriumok 

 speciális műszaki képzés 

 iparági adatbázisok 

 iparági kiadványok 

 iparági konferenciák 

Kapcsolat minősége 

Emberi tényezők: 
 innovációra való hajlandóság, fogékonyság 

 vezetői képességek 

 szervezeti kultúra, stb. 
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feladata lehet az ilyen együttműködések létrehozása, illetve maguk is részesei lehetnek a 

kialakuló hálózatoknak, klasztereknek. A közvetítő tevékenység emellett nagyban segíti az 

együttműködések kialakulását, hiszen az innovációs folyamat szereplőinek eltérő 

motivációját, nyelvezetét „fordítja le egy közös nyelvre”, így az egyes szereplők 

megismerhetik egymást, egymás céljait, érdekeit. 

A városok és vonzáskörzeteik sikerességét nagymértékben meghatározzák a helyi, specifikus 

és nehezen újratermelhetők tényezők. Ilyenek lehetnek például a kedvező földrajzi fekvés, az 

infrastruktúra, a tudásalapú innovatív ipari környezet, vagy a lakók szellemi tőkéje, 

tudáskészlete (Enyedi, 1997). Az egyes térségek, városok növekedési potenciálját 

befolyásolhatja még ezen térségek eltérő térbeli elhelyezkedése, különböző természeti 

erőforrásai, az állami vagy magán befektetési forrásokhoz való hozzáférésük, vagy az eltérő 

állami képzési programok, és az egyetemek tudás-transzfere.  

Az előzőekben felsorolt elemek szinte mindegyikéhez kapcsolható az innovációs közvetítő 

szervezetek működése. A helyi specifikus tényezők közül kiemelkedő szerepe van a humán 

tőkének, amelyre a közvetítő szervezetek a tudástranszfer révén képesek hatni. A humán tőke 

fejlesztéséhez járul hozzá például az újabb technológiák bevezetése, azok használatának 

elsajátítása, vagy egy szervezeten belüli innováció – szervezeti innováció – bevezetésével járó 

tanulási folyamat is.  

A kapcsolati tőke szerepét is hangsúlyozni kell, hiszen a közvetítő szervezetek egyrészt 

szoros kapcsolatot teremthetnek a felsőoktatási intézmények, illetve a kutatók és a vállalkozói 

szféra, a vállalkozók, illetve vállalati szakemberek között, másrészt a helyi és térségi 

hálózatok, klaszterek kialakulásában is jelentős szerepük van. Szintén jelentős szerepe lehet 

egy innovációs szervezetnek a forrásbevonásban, hiszen egyrészt a közvetítési folyamat 

eredményeképpen újabb forrásokat teremt – pl. tudástöbbletet, vagy egy újabb terméket, 

technológiát, amely a piaci forgalomba kerüléssel anyagi forrásokat nyújt –, másrészt a piaci 

alapon működő szervezet maga is képes a profitteremtésre, illetve a non-profit szervezetek pl. 

pályázati források lehívására. 

A városok versenyében való részvétel nem zérusösszegű játék: a versenyben résztvevők 

mindegyikének előnyös lehet. A városoknak, térségeknek ezért kiemelten figyelniük kell a 

versenyt befolyásoló sikertényezőkre, amelyekről Enyedi cikkében (1997) olvashatunk. A 

szerző tíz sikertényezőt jelöl meg, amelyek közül – a város és térségének kapcsolatára 

koncentrálva – az alábbi négy tényezőt emelem ki: a sikeres városban döntések születnek, a 

sikeres város nagy értékű környezetet nyújt, jól kezeli konfliktusait, valamint jelentősek a 

külső kapcsolatai.  
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Az innovációs közvetítő szervezetek a fentiekben leírt négy sikertényezőt az alábbiak szerint 

befolyásolhatják: 

 A szervezetek a szerteágazó kapcsolatrendszereiken keresztül képes hatni a városi 

vezetők döntéseire. A város és térsége kapcsolatában jelentősek a stratégiai döntések, 

amelyekhez egy innovatív, hosszú távlatokat is felvető stratégiai tervezés adhat alapot. 

Amennyiben a stratégiai döntések előkészítésében is részt vehet a közvetítő szervezet, 

úgy befolyással lehet például egy innovációs stratégia kialakítására és 

megvalósítására, vagy egy újabb beruházási, befektetési döntés meghozatalára. 

 A versenyben való helytálláshoz szükség van olyan helyi gazdasági háttérre is, például 

kis- és középvállalatokra, amelyek ellensúlyozhatják, befolyásolhatják a külföldről 

betelepült nagyvállalatok külföldön hozott döntéseinek hatásait. Az innovációs 

közvetítő szervezet a nagy értékű, innovatív vállalkozókat támogató környezet 

létrehozását tudástranszferrel, kapcsolatteremtéssel, valamint hálózatépítéssel is 

segítheti. 

 A sikeres városok konfliktuskezelésére a közvetítő szervezetek azáltal képesek hatni, 

hogy tevékenységük központjába a bizalmi alapon létrejövő és működő kapcsolatokat 

állítják. A bizalom hangsúlyozása szorosabbá teszi a kapcsolatrendszerüket, így a 

konfliktusok kezelése során egyrészt hatékonyabb együttműködést érhetnek el, 

másrészt könnyebben juthatnak kompromisszumra is (hangsúlyozva a nem zérus 

összegű játékot). 

 A közvetítő szervezetek egyik alapvető feladata, hogy minél szélesebb körű, bizalmi 

alapon nyugvó kapcsolatrendszert építsenek ki. A kapcsolati háló olyan elemeket is 

tartalmazhat, amely például egy önkormányzat kapcsolatrendszerében nem jelenik 

meg. Ilyen elemek lehetnek a térségen kívül, külföldön tevékenykedő kutatók, 

kutatóintézetek, szabadalmi hivatalok, innovatív vállalkozások, stb. 

 

Egy város sikerességét szintén befolyásolja az, hogy milyen szolgáltatásokat nyújthat az 

innovációban résztvevő, a fejlődés alapját adó középosztálynak, értelmiségnek, betelepült 

külföldi vállalkozóknak. Egy központi szerepű város ilyen szolgáltatásait a környező 

települések, a vonzáskörzet egyedi jellegű kínálata kiegészítheti, javíthatja. A gazdaság 

fejlődésével, a város növekedésével együtt jár a konfliktusok számának növekedése is. Ilyen 

konfliktus adódhat például a környezeti terhelésből, a városi társadalom megváltozásából, a 

lakossági igények és kereslet növekedéséből, a társadalmi problémák fokozódásából. Fontos, 
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hogy ezeket a város vezetése megfelelően kezelje. A sikeres városnak napjainkban már 

nemcsak közvetlen környezetével, hanem a világ bármely pontjával megfelelő kapcsolatot 

kell kialakítania. Ehhez olyan eszközöket vehet igénybe, mint például a nemzetközi 

kapcsolatokat támogató infrastruktúra (légiközlekedés, hajózás) fejlesztése, az információs-

hálózatokba való bekapcsolódás, vagy a külföldiek befogadására alkalmas szállodai kapacitás 

növelése.  

A települések közötti kapcsolat szempontjából kiemelten fontos, hogy az egyes szomszédos, 

vagy egymás közelében lévő városok, falvak, milyen mértékben működnek együtt egymással. 

Faragó cikkében (2007) ezt szomszédsági hatásnak nevezi. 

Az együttműködés szempontjából nagy jelentősége van a rendszerben való gondolkodásnak, a 

hálózatokba szerveződésnek. Ezt Somlyódyné is hangsúlyozza cikkében (2003), amelyben a 

közigazgatási szféra modernizációjára egy angliai példát említ. Angliában a közigazgatás, 

illetve a szervezett érdekek kölcsönösségi alapon nyugvó, hálózatok szerveződését elősegítő, 

a kölcsönös befolyásolás logikáján alapuló együttműködéseket hoznak létre. Az 

együttműködések lényege az alulról és spontán módon építkező megvalósítás.  

Az egyes térségek, illetve vonzáskörzeteik innovációban betöltött szerepét az innovációk 

térbeli terjedése is befolyásolja. Az újdonságok terjedése egyfajta tanulási folyamatra, 

információ átvételre vezethető vissza. Ezt nagymértékben befolyásolja a társadalom, illetve 

társadalmi csoportok, a humán tőke jellege, vagy az információs hálózatok minősége. Lengyel 

és Rechnitzer (2004) kétféle módon vizsgálja az innovációk térbeli terjedését. A térbeli 

terjedés alapján három alaptípust mutatnak be: az expanziós, a relokációs, illetve a 

kombinatív terjedést. A második vizsgálati módszer az, amikor a településhálózat 

hierarchiájával kapcsolják össze az innovációk terjedését. Az innovációk kialakulását itt – a 

christalleri négylépcsős hierarchiamodell alapján – a központi helyhez, a centrum funkciókkal 

rendelkező településhez kötik. Az innováció a centrumban realizálódik, és innen terjed szét az 

alacsonyabb hierarchikus szinten álló települések felé. 

Az innovációk terjedését különböző korlátozó tényezők is befolyásolhatják. Ilyenek lehetnek 

például a természeti környezet elemei, az emberek kulturális és mentális akadályai, a politikai 

akadályok, a finanszírozás korlátai, vagy a fizikai, infrastrukturális akadályok.  

Összefoglalva, az innovációk terjedésében, illetve kialakulásában az alábbi, egy térség 

innovációs potenciálját adó tényezőknek lehet szerepük: 

 technológiai kínálat, innovációs szolgáltatások (egyetemek, kutató intézetek, 

tanácsadás, kockázati tőke, mérnöki és gazdasági szolgáltatások) 
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 vállalkozások közötti kapcsolatok, vállalkozások K+F tevékenysége (vevői és 

beszállítói kapcsolatok, együttműködések, klaszterek, K+F beruházások, 

versenytársak) 

 regionális és helyi környezet (ágazat és annak mérete, innovációs kultúra, - környezet, 

lakókörnyezet, képzettségi szint, infrastruktúra, ipari-, tudományos- és technológiai 

parkok) 

 politikák (nemzetközi és nemzeti politikák, regionális és helyi politikák, pénzügyi 

támogatások, pályázatok). 

 

Ritzen felsőoktatási intézményekről szóló könyvében (2009) kifejti, hogy napjainkban a 

globalizációs folyamatok felértékelődésével párhuzamosan a felsőoktatási intézmények 

lokális és nemzeti értéke egyre nagyobb lesz. Nemcsak a képzés területén válik egyre 

fontosabbá a szerepük, hanem a tudásteremtés és az innovatív gondolkodás elterjesztése terén 

is. Amennyiben a felsőoktatási intézményekből kikerülő hallgatók magukévá teszik az 

innovatív szemléletmódot, jelentősen hozzájárulhatnak egy térség, egy régió, illetve ezáltal 

egy ország gazdasági fejlődéséhez is. Az úgynevezett kreatív osztály ugyanis nemcsak az 

innovációs tevékenységekben vesz részt, hanem nagy szerepük van a külföldi innovatív tudás 

és vállalkozások, befektetések régióba vonzásában is. Emellett a hallgatók innovációs 

szemléletmódja hozzájárul saját karrierjük megalapozásához is, és támogatást nyújt számukra 

a globalizált világban való helytálláshoz. Az innovációs közvetítő szervezetek a kreatív 

osztállyal közvetlen kapcsolatban állnak, így ismerik annak igényeit, szükségleteit is. A városi 

döntéshozókkal együttműködve ezen igények kielégítése is hatékonyabbá válhat. 

Az innováció terjedéséhez, valamint egy város, térség sikeressé válásához kiemelten fontos a 

modern technológiát képviselő vállalkozások térségbe vonzása, vagy a helyi innovatív 

vállalkozások kiemelt támogatása. A vállalkozások támogatásának kulcskérdése, hogy a 

térségben, a városban rendelkezésre állnak-e olyan szabad területek, amelyeken az új cégek 

telephelyeiket létrehozhatják. Az egyes önkormányzatok iparterületeket, zöldmezős 

beruházási területeket jelölhetnek ki rendezési terveikben. A területek kezelésére ipari 

parkokat, a szolgáltatások biztosítására pedig inkubátorházakat hozhatnak létre, amellyel 

szintén támogatják a vállalkozások innovációs tevékenységét. A közvetítő szervezetek 

típusainak definiálásánál már említett ipari parkok, technológiai parkok, stb. ezen célt 

szolgálják. 

Végül, de nem utolsó sorban, egy térség innovativitását az innovációval kapcsolatos 

forrásbevonási képessége, ezáltal az innovációra rendelkezésre álló pénzösszeg is 
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befolyásolja. Napjainkban ez a képesség, illetve a keretösszegek szoros kapcsolatban állnak a 

térség, a város vagy a szervezet vezetőinek politikai érdekeltségével. Emellett az állam egyre 

kevesebb támogatást nyújt az önkormányzatoknak, így azok kizárólag a kötelezően ellátandó 

funkciókra koncentrálnak. Az innováció támogatása tehát nemcsak központilag, hanem az 

egyes területi szinteken is csökken. Ezzel ellentétben, az Európai Unióban az innováció 

fontossága és az erre fordítható keretösszegek is egyre nőnek. Jelen dolgozatnak nem célja az 

innováció helyi szintű finanszírozásának részletes elemzése, így csak azt kívánom 

hangsúlyozni, hogy a forrásbevonásban az innovációs közvetítő szervezeteknek jelentős 

szerepük lehet. Több szempontból is képesek a szervezetek befolyásolni egy térség 

forrásbevonási képességét: 

 A fentiekben leírtaknak megfelelően pozitívan befolyásolják a helyi tényezőket, így a 

térség vonzóbbá válhat a tőke számára.  

 Saját maguk is jelentős forrásokat vonhatnak be tevékenységük, illetve partnereik 

tevékenységének támogatására – például pályázatokon keresztül. 

 A tudás- és technológiatranszferen, valamint spin-off és start-up vállalkozások 

alapításán keresztül növelhetik a város (adó)bevételeit. 

 

A jelen fejezetben leírt folyamatok a dolgozat témájával, a közvetítő szervezetek 

hatékonyságának mérésével szoros kapcsolatban álnak. Az első hipotézisben leírt, output, 

kimeneti tényezők az ebben a fejezetben említett, a térség innovációs potenciálját befolyásoló 

tényezőkkel azonosak – például az invenciók térségbe vonzása vagy térségben tartása, az 

innováció helyi szintű elterjedésének ösztönzése, a lokális hálózatok és a helyi kapcsolati tőke 

fejlesztése, a kreatív osztály és az innovatív miliő megteremtése. A közvetítő szervezetek 

céljainak, stratégiájának megfogalmazásakor szintén szerepük van a fejezetben leírt, helyi 

fejlesztési céloknak (a lokális versenyelőnyök növeléséhez, vagy a helyi gazdaság 

fejlesztéséhez). 
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5. Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságának mérése 
 

A hatékonyság definiálása összetett feladat, mivel a fogalom meghatározása egyrészt függ a 

definíciót adó tudományterületről, másrészt pedig a vizsgálni kívánt tényezőtől, a vizsgálat 

alapjától is. A szakirodalomban a hatékonyság más és más megfogalmaztában olvasható. 

A hatékonyság definiálásával kapcsolatban több tudományterületen számos forrás 

foglalkozik.  

A műszaki tudományokban például az energia hatékonysággal kapcsolatban Büki (2013), 

Polinszky (1974), Szalay (1977) ír, gépészeti szempontból pedig többek között Holics (1986) 

és Frischherz et al. (2010) definiálja a hatásfokot, illetve ezen keresztül a hatékonyságot.  

Közgazdasági szempontból is értelmezhető a hatékonyság fogalma. A gazdasági 

hatékonysággal többek között Samuelson-Nordhaus (2012
42

), Varian (2005), Koopmans 

(1951)
43

 is foglalkozik.  

A menedzsment szakirodalomban szintén több, külföldi és hazai forrás – például Ostroff-

Scmitt (1993), Mahoney-Weitzel (1969), Hoy-Hellriegel (1982), Gaertner-Ramnaravan 

(1983), Hoványi (2002) - említi a (szervezeti) hatékonyságot. Jelen dolgozat témájához 

szorosan kapcsolódik az előzőekben említett tudományterületek mellett a marketing – főként 

a nonprofit marketing – területe is.  

A marketingben többek között Kotler (1992), Kotler-Andreasen (1987), Pope et al. (2009) 

vagy Veres (2009) írásaiban találunk a hatékonysággal kapcsolatos elemzéseket. A különböző 

szintű hatékonysági mutatók több tudományterületet átfogó összehasonlításával pedig 

Nábrádi-Pető (2009) cikke nyújt iránymutatást. 

A projekt-, illetve innováció menedzsment hatékonyságának mérésére vonatkozó definíciók 

több szakirodalmi forrásban megtalálhatók – például Andersen et al. (2006), Eilat et.al. 

(2008), Fisher (2011), Lampel (2001), Parast (2011), Sundqvist et al. (2014), Tajeddini 

(2015), Teller-Validova (2015) és Sundqvist et al. (Sundqvist-Backlund-Chronéer, 2014) 

írásaiban.  

Az innovációs közvetítő szervezetekkel kapcsolatban főként a közgazdaságtan és a 

menedzsment területén született értelmezéseket kell tárgyalnunk, de a fogalom 

magyarázatakor érdemes a természet- és műszaki tudományokban leírt definíciókból 

kiindulni.  

                                                 
42

 http://www.lira.hu/hu/konyv/gazdasag/kozgazdasagtan-bovitett-atdolgozott-kiadas 
43

 KOOPMANS, T. C. (szerk.) [1951]: Activity Analysis of Production and Allocation. Proceedings of a 

Conference, Cowles Commission Monograph, No. 13. John Wiley, New York. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006772
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5.1. Fizikai hatékonyság, energiahatékonyság 

 

A fizikában a hatékonyság alapja a hatásfok, amely a rendelkezésre álló energia 

felhasználásának mértékét adja meg százalékos formában. A hatásfok tehát a kinyert és a 

bevitt energia hányadosa. Hatékonynak az a folyamat nevezhető, amely esetében ez a 

hányados 100%-ot ér el, illetve megközelíti azt. Értelmezhetjük a hatásfokot (hatékonyságot) 

az outputok (kimenet) és inputok (bemenet) hányadosaként is, amely értelmezés már a 

menedzsmentben is alkalmazható. A hatásfokkal kapcsolatosan emellett ki kell térnünk még 

az energia-megmaradás köznyelvben is gyakran használt törvényére, miszerint az energia nem 

vész el, csak átalakul (Kovács-Paripás, 2011). Az energia-megmaradás alapján 

feltételezhető, hogy egy elszigetelt rendszerben az energiák összege állandó, a hatásfok 100%. 

A hatékonyság meghatározásakor – ezt a ceteris paribus elvet feloldva – azonban azt 

tapasztaljuk, hogy az energia hasznosulása a gyakorlatban nem 100%. Az input és output 

között különbség van, illetve az input energiatartalmából és az input felhasználásának 

mértékéből adódóan csökken a folyamat hatékonysága. A csökkenés energiaveszteségként 

határozható meg. Ez a veszteség nem ellentétes a fent említett energia-megmaradás 

törvényével, hiszen az energia csak a vizsgált folyamatból távozik veszteségként, például a 

környezetbe (Büki, 2013). 

Az energiahatékonyság értelmezésekor figyelembe kell vennünk az energia felhasználásának, 

hasznosításának „szubjektív”, a felhasználás mértékétől és módjától függő elemeit is. Ilyen 

hatékonyságot befolyásoló tényező lehet az input energiatartalma, vagy az input 

felhasználásának aránya. Amennyiben az inputot nem használjuk ki 100%-osan – például, 

ha a kályhában való tüzelés esetén a hamuban fadarabokat találunk –, akkor ez 

energiaveszteséget jelent. Emellett még energetikai szabályozási veszteségről is beszélhetünk 

akkor, ha a lakás felfűtésekor csak 21 fokot szeretnénk elérni, de mégis 22 fok van a 

szobában. Az energetikában az energiaáramlást, az energia eloszlást, valamint a „szubjektív” 

elemektől függő veszteségeket az úgynevezett Sankey diagramon (Sankey, 1898) ábrázolják.  
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16. ábra: Sankey diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Sankey, 1898 alapján saját szerkesztés 

 

5.2. Közgazdaságtani, illetve menedzsment hatékonyság 

 

A hatásfok, hatékonyság fent leírt fizikai definíciója, illetve az energia-megmaradás elve nem 

csak termodinamikai folyamatokra érvényes, hanem ezeket a közgazdaságtan és a 

menedzsment „nyelvére” is lefordíthatjuk. A gazdasági hatékonyságot a Pareto-

hatékonyságként értelmezhetjük. Pareto-hatékonyságról akkor beszélhetünk, ha egy allokáció, 

megoldás úgy valósul meg, hogy közben akár egyetlen embert is kedvezőbb helyzetbe tudunk 

hozni anélkül, hogy másnak ártanánk. A Pareto-hatékonyság fogalmában nagy szerepe van az 

úgynevezett Pareto-javításnak. Hatékonyságról akkor beszélünk, ha egy allokáció nem ad 

lehetőséget Pareto-javításra (Varian, 2005). Koopmans (1951) a műszaki szempontból 

hatékony gazdasági tevékenységet definiálja. Definíciójának alapja a kibocsátás (output). 

Az output és az input fogalma a közgazdaságtanban és a vállalati gazdaságtanban is 

egyértelműen meghatározható, így tehát a hatékonyság is hasonlóképpen – az outputok és 

inputok hányadosaként – értelmezhető. Az energia-megmaradás törvényéből kiindulva 

pedig szintén értelmezhetjük a vállalkozások, szervezetek hatékonyságát az inputok és 

outputok hányadosként, azzal a feltétellel, hogy ez a hányados számos tényezőtől függhet. 

Amennyiben outputjainak összege nem egyezik meg az inputok összegével, akkor a szervezet 

hatékonysága nem lesz 100%-os, ez a különbség pedig veszteséget jelent a szervezet számára. 
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Az inputok felhasználásának mértéke és módja szintén befolyásolhatja a szervezet 

hatékonyságát, és a szervezet esetében is beszélhetünk szabályozási veszteségről is. 

A szervezeti hatékonyság egyértelmű megfogalmazásához, a fentiek alapján három főbb 

tényező (indikátor) csoport megadására van szükség. Pontosan meg kell határoznunk a 

szervezetek inputjait, outputjait, valamint azokat a „szubjektív” tényezőket, amelyek hatással 

vannak a szervezetek inputjainak felhasználására, illetve működésére. 

A menedzsment szakirodalomban több, külföldi és hazai forrás is foglalkozik a szervezeti 

hatékonysággal. Ostroff és Scmitt (1993) cikkében egyrészt összefoglalja a szakirodalomban 

megjelenő értelmezéseket, másrészt részletesen elemzi a hatékonyságot befolyásoló (input és 

output) szervezeti jellemzőket, tényezőket is. A cikkben a szerzők hangsúlyosan elkülönítik a 

hatásosság (eredményesség) és a hatékonyság fogalmát. Az előbbi csupán az inputok és 

outputok arányát jelenti, míg az utóbbi utal az inputok elosztására, vagy az outputok 

elérhetőségére, tehát a fent említett, „szubjektív” tényezőkre, amelyek befolyásolják a 

szervezet működését. 

A hatékonyságot befolyásoló szervezeti, működési tényezőkre több szakirodalomban is 

találunk utalást. Mahoney és Weitzel írásukban (1969) összesen 114 tényező alapján 

osztályozzák a vállalkozásokat. A tényezők között, többek között, a következők szerepeltek: 

rugalmasság, fejlődés, kohézió, demokratikus irányítás, megbízhatóság, koordináció, 

személyzeti rugalmasság, decentralizáció, HR tervezettsége, kooperáció, kommunikáció. 

Mahoney és Weitzel a szervezeti jellemzőket nemcsak az általános működési körülmények 

alapján, hanem kutatás-fejlesztési projektek szempontjából is modellezte. A K+F 

hatékonysági modell központjában három főbb tényező áll: a megbízhatóság, a kooperáció 

és a fejlődés. Hoy és Hellriegel (1982) cikkében szintén megjelennek a hatásosság és 

hatékonyság definíciói, de a szerzők itt a szervezeti problémák megoldásából indulnak ki, és 

ennek alapján határozzák meg a hatékonyságot befolyásoló tényezőket. Az indikátorokat 

belső és külső tényezői csoportokra osztják, és ennek alapján belső és külső hatékonyságot, 

illetve hatásosságot különítenek el. Gaertner és Ramnaravan cikkében (1983) egy átfogó 

képet ad a szervezeti hatékonysággal kapcsolatos szakirodalmi forrásokról, illetve a 

szakirodalomban megjelent hatékonyság definíciókról. A fogalmakat, és ennek alapján a 

hatékonyságot befolyásoló tényezőket egy mátrixban 4 csoportba sorolják: általános és 

szervezet specifikus tényezők, valamint kimeneti és folyamat struktúrával kapcsolatos 

tényezők. 
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Hoványi a menedzsment új kihívásait taglaló cikkében (2002) hangsúlyozza a menedzsment 

hatékonyság szerepének felértékelődését. A hatékonyságot a vállalati sikeresség egyik 

alappillérének tartja – a rugalmasság és a biztonság mellett.  

5.3. Hatékonyság a marketingben és a nonprofit szervezeteknél 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek szolgáltatásai, tevékenysége nonprofit jelleggel bír. A 

közvetítő szervezetek szolgáltatásainak elemzéséhez ezért a nonprofit menedzsment, illetve 

marketing szakirodalomban leírtak elemzése is kiemelkedően fontos. 

A nonprofit szervezetek marketing tevékenységéről, stratégiájáról Kotler (1992) ír 

könyvében. A nonprofit szervezetek elsősorban szolgáltatások nyújtásával vannak jelen a 

piacon. Kotler könyvében részletesen elemzi a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek marketing 

tevékenységének jellemzőit, marketing stratégiáját. 

Kotler egy másik könyvében (Kotler-Andreasen, 1987) pedig kifejezetten a nonprofit 

szervezetek marketing tevékenységét taglalja. Átfogó ismereteket ad a nem profit orientált 

vállalkozások marketing stratégiájáról, a stratégiai tervezésükről, illetve marketing mixéről. 

Hughes-Luksetich (2010) írásában kifejti, hogy a nonprofit szervezetek többségénél a célok 

meghatározásában jelentős szerepet kapnak a szervezet alapítói, tulajdonosai, valamint a 

szervezet célcsoportjainak igényei. Felhívják a figyelmet arra, hogy a nonprofit szférában 

működő szervezetek esetében gyakran sokkal fontosabb a szolgáltatások minősége, mint a 

forprofit szférában.  

Helmig et al. (2004) cikkében a nonprofit szervezetek menedzsmentjét elemzi. 

Hangsúlyozzák, hogy a nonprofit szervezetek esetében is kiemelkedő jelentősége van a 

tudatos, és szakmai alapokon, professzionálisan működő menedzsment tevékenységnek. Ez 

feltételezi a szervezetben dolgozók, illetve a döntéshozók átfogó menedzsment és marketing 

ismereteit is. 

Pope et al. (2009) amerikai kutatási eredményei azt tükrözik, hogy a nonprofit szervezetek 

nem fordítanak kellő hangsúlyt a marketing tevékenységük fejlesztésére. Ennek oka egyrészt 

a humán erőforrás hiánya, másrészt a megfelelő tudás, ismeretek hiánya lehet. A hazai 

szakirodalomban hasonló kutatási eredményeket találunk. 

Heidrich-Somogyi (2003) a közszféra szolgáltatásait, illetve a nonprofit jellegű szolgáltatási 

tevékenységeket, Nádor (2007) pedig a tanácsadói szolgáltatásokat elemzi. Nádor leírja a 

tanácsadó szervezetek körét, és átfogó elemzést ad a szolgáltatások minőségével, 

hatékonyságával kapcsolatban. Kiemeli, hogy a minőség, így a hatékonyság értelmezésekor 
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problémát jelent, hogy mind az ügyfél, mind pedig a szolgáltatást nyújtó minőség 

értelmezése eltérő lehet. A minőség meghatározásakor szintén fontos tényező a 

szolgáltatások bizalmi jellege, amely alapvetően befolyásolja a szolgáltatásokat igénybe 

vevők véleményét, így elégedettségét. Nádor azt is hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási 

folyamat minőségét, hatékonyságát a folyamat megfelelő kialakítása, az ügyfél 

elégedettségének folyamatos mérése, illetve a szervezet tudásmenedzsmentje befolyásolja. 

Külön fejezetben ír a szervezetek kommunikációjáról, amelyben a személyes eladás és a PR 

hangsúlyosan jelenik meg. Veres (2009) könyvében felhívja a figyelmet a szolgáltatások 

esetén az emberi tényező – például a szolgáltatást nyújtó személyisége, tudása – 

fontosságára, illetve külön kitér a szolgáltatások minőségmenedzsmentjére is. A 

szolgáltatások esetén a minőség szorosan összefügg a szolgáltatást igénybe vevő 

elégedettségével. Emellett a szolgáltatások minősége olyan paraméterekkel írható még le, 

mint például a szervezet és a szolgáltatást nyújtó hitelessége, az ügyfél biztonságérzete, a 

szolgáltatás hozzáférhetősége, vagy a szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció minősége. 

Veres könyvében tárgyalja a szolgáltatást nyújtó szervezetek szegmentációs tevékenységét is. 

Leírja a szegmentáció folyamatát, módszereit, illetve kritériumrendszereit. A szegmentáció 

során lényeges szerepet tulajdonít az ügyfélkör minősítésének, besorolásának. 

A hazai szakirodalomban a legátfogóbb forrás a nonprofit szervezetek marketingjével és 

menedzsmentjével kapcsolatban Dinya et al. (2004) könyve. A könyvben a szerzők 

részletesen írnak a nonbusiness szaktorba tartozó szervezetekről, valamint a nonprofit 

szervezetek szolgáltatásainak köréről, sajátosságairól, követelményrendszeréről. A 

nonbusiness szektor szervezeteinek felsorolásakor külön kategóriába sorolják a K+F, 

innovációval foglalkozó szervezeteket. A társadalmi igények kielégítése szempontjából négy 

fő kategóriába sorolják a szervezeteket: üzleti szektor, költségvetési szektor, közüzemi 

szektor, nonprofit szektor. Ez a besorolás összhangban van a fentiekben már bemutatott, az 

innovációs közvetítő szervezetek csoportjait leíró elemzéssel. 

Hamar (2005) cikkében a hazai üzleti szolgáltatásokról, illetve annak fontosságáról ír. 

Részletesen elemzi az üzleti-, illetve a közszolgáltatásokat hazai és nemzetközi 

vonatkozásban. Az üzleti/termelői szolgáltatások bruttó kibocsátásának és bruttó hozzáadott 

értékének elmézésekor a kutatás, fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat is említi. Taglalja 

az egyes szolgáltatást nyújtó ágazatok tulajdonosi összetételét, a kutatás-fejlesztésben a 

külföldi tőkével működő szolgáltatók arányát 10,6%-ra becsüli. Ezek kifejezetten forprofit 

jellegű szervezetek, és az ágazathoz képest magas arányban foglalkoztatnak kutatókat. Hamar 
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szerint minden ötödik kutató a kutatás-fejlesztés területén dolgozó külföldi érdekeltségű 

cégnél volt alkalmazásban 2000-ben. 

Bakos-Gajzágó-Kővágó (2007) cikkében a civil szférában működő, nonprofit szervezetekkel 

kapcsolatos, lokális szintű kutatás eredményeiről ír. Külön vizsgálták a helyi szervezetek 

célcsoportjait, illetve a szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat és együttműködéseiket is. 

Cikkükben kifejtik, hogy a helyi nonprofit szervezetek számára kiemelten fontos a marketing 

és kommunikációs tevékenység fejlesztése.  

 

5.4. Hatékonyság a projekt- és innováció-menedzsmentben 

 

A hatékonyság definiálásával a projektmenedzsment és az innováció menedzsment 

szakirodalomban számos kutató foglalkozik- – ilyenek például Andersen et al. (2006), Eilat et 

al. (2008), Fisher (2011), Lampel (2001), Parast (2011), Sundqvist et al. (2014), Tajeddini 

(2015), Teller-Validova (2015). Sundqvist et al. (2014) írásában egyrészt kifejti, hogy a 

hatékonyság fogalmának definiálására a kapcsolódó szakirodalomban kevés példát találunk, 

másrészt a hatékonyságot a minőségirányítási és projektmenedzsment szempontokat 

hangsúlyozva elemzi. A szerzők az outputokból és inputokból indulnak ki a hatékonyság 

fogalmának tisztázásakor, de kiemeli az egyes jellemzők, illetve projektek összehasonlítását, 

mint hatékonyságot befolyásoló tényezőt is. Sundqvist et al. (2014) a folyamatok 

hatékonyságát is elemzik, illetve írnak a belső és külső tényezők hatékonyságra gyakorolt 

hatásáról. Parast (2011) a Hat Szigma modellt alkalmazva a hatékonyságot és hatásosságot a 

cégek innovációs folyamataira értelmezi. A 6ơ modell a szervezeti hatékonyságot a 

folyamatokban felmerülő problémák kiküszöbölésére alapozza. A modellben a szigma értéke 

jelöli a hiba valószínűségét, illetve azt, hogy a szervezet, illetve a folyamat milyen mértékben 

képes megfelelni a fogyasztói elvárásoknak. Tajeddini (2015) cikkében a szervezeti 

hatékonyságot menedzsment szempontból közelíti meg, és két fő tényezőt – a vállalkozási 

készséget és a pénzügyi orientációt – vizsgálja. A vállalkozói készség szempontjából a 

környezeti változásokra adott válaszokat tartja fontosnak. Tajeddini modelljében a két fő 

szempontrendszer alapján több, a hatékonyságot befolyásoló tényezőről ír. Ilyenek például a 

vállalkozói készséggel kapcsolatban a proaktivitás, a K+F folyamatok vezetése, az 

innovativitás, vagy a kezdeményező készség, a pénzügyi orientáció szempontjából pedig a 

profit-központúság, a költségcsökkentési szándék, vagy a pénzügyi hatékonyság stratégiában 

elfoglalt helye. Teller-Validova (2015) cikkében az innovációs menedzsment tevékenység 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006772
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hatékonyságát vizsgálja a vállalati és egyetemi együttműködések során, olyan tényezők 

alapján, mint például a politikai, gazdasági és kulturális háttér, vagy a pénzügyi források 

bevonása, illetve a humán-erőforrás rendelkezésre állása. 

A magyar nyelvű, a szervezeti hatékonysággal foglalkozó források közül Janza (1999), Kassó 

(1999), Horváth (1999), Nábrádi-Pető (2009), illetve Csiszér (2016) írásait kell 

megemlítenünk. Az első három műben a szerzők a hatékonyság fogalma mellett még más 

fogalmakat – például a jövedelmezőség, eredményesség, gazdaságosság fogalmát – is 

vizsgálnak. Nábrádi-Pető (2009) a fizikában is használt hatásfok fogalma alapján vezetik le a 

hatékonyság definícióját. A fizikai és műszaki definíciót ezután a közgazdaságtanban is 

használt fogalmakkal egészítik ki – pl. Pareto-hatékonyság, elosztás hatékonysága, gazdasági 

hatékonyság, ráfordítások hatékonysága, stb. Nábrádi-Pető szerint a hatékonyság 

általánosságban az outputok és inputok hányadosa, illetve szervezeti szempontból pedig 

egyenlő a szervezetben a működés során létrejövő érték vagy értéktöbblet (eredmény) és a 

ráfordítás arányával. A szerzők a definíció pontos leírása mellett hatékonysági mutatókat is 

felsorolnak a cikkben. Ilyen mutatók lehetnek például a profit abszolút nagysága, a vállalat 

fizetőképessége, likviditása, a munkatermelékenység, a darabköltség, a készletek forgási 

sebessége, vagy a tervezett teljes ráfordítások, illetve a hasznos ráfordítások egymáshoz 

viszonyított mértéke. Janza (1999), Kassó (1999) és Horváth (1999) a teljesítménymérés 

szempontjából vizsgálják meg, illetve definiálják a hatékonyság fogalmát. Az input/output 

alapvető hányadosából kiindulva a hatékonyságot a tevékenység eredménye és az eredmény 

előállításához szükséges források arányaként, a szervezetek által előállított szolgáltatások, 

termékek és az ehhez igénybe vett erőforrások viszonyaként, valamint a vállalkozási 

tevékenységi eredményekben kifejtett kimeneti érték (elért hozam) és az ezen hozamokhoz 

felhasznált források arányaként határozzák meg. Janza (1999) írásában a fogalmi 

magyarázatok mellett a hatékonyságvizsgálat folyamatát is részletesen bemutatja. 

Hatékonyságvizsgálaton a következőt érti:  

„A hatékonyságvizsgálat hatásosságra, gazdaságosságra és hatékonyságra irányuló 

ellenőrzés, amely annak megítélésére irányul, hogy a vizsgált szervezet, illetve rendszer 

működése során alkalmas-e arra, hogy tevékenységi körében minél kisebb ráfordítással minél 

nagyobb eredményt érjen el, valamint, hogy melyek azok a fejlesztési, szervezési, ösztönzési és 

szabályozási intézkedések, amelyekkel e követelmény érvényesülése előmozdítható.”
44

 

                                                 
44

 Janza, 1999., 12. p. 
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A hatékonyság vizsgálatakor, a fent leírt hatékonyság definíciókból kiindulva a kimenő 

teljesítmény, illetve az eredmény vizsgálatára kell koncentrálnunk. Janza (1999) utal arra, 

hogy a hatékonyságvizsgálat más szempontból is megközelíthető. Érthetjük alatta például 

azon elemzéseket is, amelyek az egyes területek stratégiájának, taktikai elképzeléseinek 

megvalósulási szintjét, a meghatározott tevékenységet megvalósító szervezet 

szervezettségének és feladathoz való igazodásának állapotát, vagy a feladatok elvégzéséhez 

szükséges erőforrások mennyiségi és minőségi összetétel szerinti felhasználását mérik. Egy 

szervezet hatékonyságának vizsgálatát három fő területen végezhetjük el. Készíthetünk 

pénzügyi elemzést, vizsgálhatjuk a szolgáltatások minőségét, valamint a menedzsment és 

szervezés hatékonyságát is. Janza (1999) a hatékonyságvizsgálat folyamatát a 

következőképpen adja meg: 

1. a szervezet kulcsfontosságú eredményterületeinek meghatározása 

2. a teljesítmény indikátorok kiválasztása 

3. a teljesítmény standardok levezetése a célokból 

4. a teljesítményre vonatkozó információforrások meghatározása 

5. az adatok számbavétele 

6. kiértékelés, következtetések. 

 

Csiszér (2016) írásában a folyamat- és projektmenedzsment hatékonyságát modellezi, és a 

hatékonyság mérésének indikátorait egy egyedi modell szerint csoportosítja. A Balanced 

Scorecard (BSC) modellből kiindulva a hatékonysági mutatókat egy háromdimenziós, a 

Rubik kockára hasonlító, úgynevezett FAR (Focus, Attributes, Role) modellben összesíti. 

 

17. ábra: FAR modell 
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Forrás: Csiszér (2016) alapján, saját szerkesztés 

 

Csiszér modelljében 3*3 indikátorcsoport alapján vizsgálja meg a projektek és folyamatok 

hatékonyságát. Az indikátorokat a fenti ábra tengelyein szereplő dimenziók alapján három 

főbb csoportba sorolja: tulajdonságot befolyásoló, fókuszt befolyásoló és szerepet befolyásoló 

indikátorok csoportjába.  

 

Az ebben a fejezetben összefoglalt, hatékonysággal kapcsolatos definíciókra építve, a 

dolgozat további fejezeteiben bemutatott kutatási eredmények alapján, egy három 

hatékonysági dimenziót magába foglaló modellt készítettem az innovációs közvetítő 

szervezetek működési hatékonyságának vizsgálatára. A modell, a jelen fejezetben leírtak 

közül a következőkre épít: 

 A hatékonyságot az outputok (kimenet) és inputok (bemenet) hányadosaként 

értelmezhetjük. 

 A nem hatékony folyamatokban veszteség keletkezik, a nem hatékony szervezet 

kevésbé sikeres. 

 A hatékonyságot különböző tényezők, indikátor csoportok vizsgálatával mérhetjük. 

 A hatékony működés elérésében fontosak a belső és külső menedzsment, szervezeti 

tényezők.  

 A hatékonyságot meghatározó tényezők között hangsúlyos a célcsoportok azonosítása, 

a szegmentáció, az emberi erőforrások, az innovativitás és az együttműködések.  
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6. A kutatási téma és a kutatás eredményeinek kifejtése 
 

A kutatás eredményeit bemutató fejezetben először összefoglalom és jellemzem a kutatásba 

bevont szervezetek körét, illetve azok területi megoszlását. Az általános jellemzést követően 

pedig a 3. fejezetben leírt hipotézisek alapján mutatom be a kutatási eredményeket. Az 

eredmények bemutatásánál elsőként minden esetben az országos szintű kutatás eredményeire 

támaszkodom, majd ezt követi a kontrollcsoportok bevonásával készült régiós és kistérségi 

kutatások eredményeinek feltárása. 

 

6.1. A hazai innovációs közvetítő szervezetekről 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek száma, területi megoszlása Magyarországon az 

országos kutatás alapján 

Kutatásomban a hazai innovációs rendszer szereplőire, konkrétan az innovációs közvetítő 

szervezetekre koncentráltam. A vizsgált szervezetek körét az innovációs közvetítők 

definícióját taglaló 6.1. fejezetben ismertettem. Az elméleti fejezetben leírt definíciót alapul 

véve megvizsgáltam a hazai innovációs folyamatban résztvevő szervezeteket, és felmértem, 

hogy mely szervezeteket sorolhatjuk az innovációs közvetítők közé. A felmérés alapját az 

előző fejezetben leírt statisztikai adatbázisok – például a KSH adattáblái –, valamint az alábbi 

nyilvános, online források adták:  

 a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hazai innovációs szervezeteket 

tartalmazó adatbázisa 

 felsőoktatási intézmények weboldalai (TTI-k) 

 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adatbázisa 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisa 

Hat olyan főbb szervezet csoportot találtam, amelyeket a közvetítő szervezetekhez 

sorolhatunk. A szervezetek csoportjait, illetve az egyes csoportok által visszaküldött 

kérdőívek számát az alábbi táblázat mutatja: 
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7. táblázat: Az országos szintű kutatás válaszadóinak megoszlása 

Szervezettípusok válaszok száma 

technológiai-transzfer irodák (TTI) 25 db 

kereskedelmi és iparkamarák 59 db 

regionális fejlesztési ügynökségek 7 db 

vállalkozásfejlesztési alapítványok 21 db 

a Magyar Innovációs Szövetség szervezetei 17 db 

összesen 129 db 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A közvetítő szervezetek definíciójában leírtak alapján a hazai ipari parkokat, közülük is az 

úgynevezett szolgáltató parkokat (Csizmadia, Grosz, 2002), illetve az azokat működtető 

szervezeteket is a közvetítők közé sorolhatnánk, véleményem szerint azonban az innovációs 

szervezetek ipari parkoktól való elkülönítése indokoltabb. Az ipari parkok nem szerepeltek a 

felmért szervezeteket tartalmazó mintában.  

Az ipari park a magyar köznyelvi értelemben nem kapcsolódik közvetlenül az innovációs 

szolgáltatást nyújtó szervezetekhez, nem része a tudásiparnak, illetve a tudástranszfernek. 

Hazánkban az ipari park jelentése főként az iparterület fogalmához kötődik, a parkok nagy 

része többnyire csak a vállalkozásoknak történő terület kiajánlással, telephely biztosítással 

foglalkozik. Egy Rechnitzer-Dőry-Csizmadia (2002) által végzett kutatás alapján fény derült 

arra, hogy az ipari parkok innovációs tevékenysége hazánkban nem kielégítő, és az 

innovációs szolgáltatások elterjedtsége is szűk körű. A felmérés rámutatott arra, hogy az ipari 

parkokban elhelyezkedő vállalkozások többsége inkább a termeléssel kapcsolatos tanácsadást 

(informatikai, illetve pályázatokkal kapcsolatos tanácsadást) veszi igénybe a parktól, és 

elenyésző az új termékek fejlesztését célzó fejlesztések aránya. Csizmadia és Grosz (2002) 

utal arra is, hogy a 133 ipari park többsége (kb. kétharmada) nem tartja szükségesnek, hogy 

kapcsolatba lépjen K+F szervezetekkel, illetve innovációs közvetítőkkel, és hogy 

bekapcsolódhasson az innovációs folyamatba. 

Az általam felvázolt öt közvetítői kategóriában Magyarországon, régónként az alábbiak 

szerint alakul a szervezetek száma. 
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8. táblázat: Az innovációs közvetítő szervezetek száma 

Régió Szervezetek 

száma összesen ebből: 

kamara TTI RIÜ 

vállalkozásfejlesztési 

szervezet 

(alapítvány) MISZ 

Közép-

Magyarország 25 3 9 1 3 9 

Nyugat-

Dunántúl 19 12 2 1 3 1 

Közép-

Dunántúl 15 7 2 1 3 2 

Dél-Dunántúl 13 6 2 1 3 1 

Észak-Alföld 14 8 1 1 3 1 

Észak-

Magyarország 24 14 3 1 3 3 

Dél-Alföld 19 9 6 1 3 0 

Összesen 129 59 25 7 21 17 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szervezetek területi elhelyezkedését egy interaktív térkép
45

 segítségéve. is szemléltetem. A 

térképen különböző színek jelölik az egyes szervezettípusokat (kék színnel a kamarák, piros 

színnel a TTI-k, lila színnel a vállalkozásfejlesztési szervezetek, sárgával a regionális 

fejlesztési ügynökségek láthatóak). Az alábbi két ábra az interaktív térkép kivonata. 

 

  

                                                 
45

 A térkép elérhetősége: 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw
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18. ábra: A hazai innovációs közvetítő szervezetek elhelyezkedése 

 

Forrás: saját szerkesztés
46

 

 

19. ábra: A Budapest környékén elhelyezkedő innovációs közvetítő szervezetek térképe 

 

Forrás: saját szerkesztés
47

 

                                                 
46

 https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw, letöltve: 

2015. május 30. 
47

 https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw, letöltve: 

2015. május 30. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&authuser=0&mid=zpHrgpTZQNFE.kVA_6rbOKYTw
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A kutatásban megvizsgáltam a válaszadó szervezetek regionális eloszlását. A regionális 

eloszlást a 20. ábra és a 21. számú térkép szemlélteti. 

 

20. ábra: Az innovációs közvetítő szervezetek száma és típusai régiónként 

  

Forrás: saját szerkesztés 

 

21. ábra: Szervezetek hazai területi megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés
48

 

                                                 
48

 http://www.chartle.net/embed?index=81208, letöltve: 2015. április 28. 
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A legtöbb szervezet a Közép-Magyarország régióban működik, emellett kiemelkedő a 

szervezetek száma az Észak-Magyarország, illetve a Dél-Alföld régióban is. Az utóbbi két 

régió magasabb eredménye a kamarák, illetve a TTI-k magas számával áll összefüggésben. 

Az Észak-Magyarország régióban közel annyi szervezetet számláltam meg, amennyi a 

legfejlettebb Közép-Magyarország régióban működik. 

 

A hazai innovációs közvetítő szervezetek általános jellemzői az országos kutatás 

eredményei alapján 

A primer kutatás során a közvetítő szervezeti kör kérdőíves vizsgálatára került sor. A 

kutatásban 51 olyan szervezet vett részt, amely a felsőoktatási intézmények közvetlen 

környezetében működik. 

A válaszadó szervezetek területi megoszlása tükrözi a minta területi megoszlását:  

 a legtöbb válaszadó szervezet a Közép-Magyarország régióban található, 

 a legkevesebb válasz a dél-dunántúli régióból érkezett. 

A válaszadó szervezetek többségét a rendszerváltás után közvetlenül, illetve 2005 után 

alapították. Csak két olyan szervezet volt, amelyet 1990 előtt alapítottak.  

A válaszadó szervezetek között többségben voltak a felsőoktatási intézmények keretein belül 

működő TTI-k, illetve a kamarák. A legkevesebb válasz a profitorientált vállalkozásoktól, 

illetve a civil szervezetként működő közvetítőktől érkezett.  

A közvetítő szervezetek hatékonyságának vizsgálatához a foglalkoztatottak számának 

felmérése is segítséget nyújthat. A válaszadó szervezetek többsége (60%) 10 főnél kevesebb 

alkalmazottal működik. 

 

9. táblázat: A vállalkozások megoszlása az alkalmazottak száma szerint 

 
szervezetek megoszlása 

(%) kumulatív % 

0 2,1 2,1 

1-4 27,1 29,2 

5-9 31,3 60,4 

10-49 31,3 91,7 

50 felett 8,3 100,0 

összesen 100,0  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Volt olyan szervezet is, amely 50 fő feletti foglalkoztatott létszámot jelölt meg. Ezen 

szervezetek jórészt a profitorientált gazdasági társaságok körébe tartozik. A nagyobb 
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létszámú, 10 fő feletti foglalkoztatás főként a kamarai körbe tartozó válaszadóknál jellemző. 

A legtöbb TTI 1-4 fő munkavállalót foglalkoztat. 

Az innovációs közvetítő szervezetek esetében is kiemelten fontos a tulajdonosi szerkezet, 

hiszen vannak olyan szervezetek, amelyek 100%-ban állami tulajdonban vannak, de olyanok 

is működnek a piacon, amelyek csak részben, vagy egyáltalán nem függenek az állami 

intézményektől, szervezetektől (például felsőoktatási intézményektől vagy 

önkormányzatoktól). 

A vizsgált szervezetek összefoglalva tehát: 

 fiatal szervezetek 

 főként a felsőoktatáshoz kötődnek 

 10 fő alatt foglalkoztatnak 

 nonprofit szervezetek. 

 

6.2. A hazai innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságára vonatkozó 

eredmények 
 

6.2.1. Külső tényezők, input dimenzió 

 

A H1.a hipotézis alátámasztására a szakirodalomban is több utalást találunk. A külső, input 

dimenzió olyan elemeket, indikátorokat tartalmazhat, mint például az innovációs rendszerben 

résztvevő intézmények köre és hatékonysága, az innováció jogi környezete, vagy az 

innovációval kapcsolatos döntéshozás. Ezekkel az indikátorokkal kapcsolatos szakirodalmi 

utalások az 5. fejezetben kerültek kifejtésre.  

A primer kutatásban elsősorban az innovációs rendszer finanszírozási oldalára vonatkozóan 

végeztem többoldalú felmérést. A kutatásban elsősorban a hazai innovációs közvetítő 

szervezetek kialakítását és működését támogató pályázatokat elemeztem. 

 

 

 

A közvetítő szervezetek megalapítását, működését támogató pályázatok – országos 

kutatás 

A hazai támogatásokról, illetve Európai Uniós források elosztásáról számos forrásban 

olvashatunk. A regionális és helyi fejlesztési programok eredményessége vizsgálatáról 
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például Lóránd (2008), illetve Dániel-Molnár (2014) ír. Mezei (2004) a Nyugat-Dunántúl 

régió finanszírozási rendszerét elemezve arról ír, hogy a hazai támogatási rendszer időben 

nem stabil, és a rendszer gyakori változásai a rövid távú gondolkodást és a bizonytalanságot 

erősítik az érintettekben. Perger (2010) cikkében többek között a hazai pályázati források 

rendszeréről, felhasználásuk hatékonyságáról is ír. Kiemeli, hogy a hazai forrás-felhasználás 

nem mondható kellően hatékonynak, mivel az egyes programok, projektek szintjén 

eredményes ugyan a források elosztása, ám ez a makrogazdasági mutatókban mégsem jelenik 

meg hangsúlyosan.  

Az innovációs szolgáltatásokra, valamint az innovációban résztvevő szervezetek támogatására 

fordított forrásokat többek között Dőry (1996, 161. p.) elemzi. Cikkében kifejti, hogy több 

megyében, például Pest, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, az innovációban 

résztvevő szervezetek kiugróan magas fejlesztési forrásokhoz jutottak 1991 és 1994 között. A 

szervezetek nagy számára ez is magyarázatként szolgálhat. Dániel (2013) írásában felsorolja a 

KKV-k fejlesztési forrásait, köztük a kutatásfejlesztési és innovációs kapacitás növelésére 

fordított forrásokat is.  

Regionális szinten foglalkozik az innovációs folyamatban a kínálati oldalon szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetetekkel Grosz-Csizmadia-Szépvölgyi (2004) is. Egyértelműen kijelentik, 

hogy a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek legfontosabb problémája a finanszírozásuk 

kiszámíthatatlansága, a bevonható források alacsony szintje, vagy hiánya, és ez 

nagymértékben hozzájárul a hatékonyságuk csökkenéséhez. A finanszírozási problémák 

gyakran a szervezetek megszűnéséhez is vezethetnek. 

Az innovációs közvetítő szervezetek részére kiírt, illetve általuk elnyert pályázati források 

vizsgálata tehát több szempontból is fontos lehet: 

 Alátámasztja a szakirodalmi fejezetben leírtakat, miszerint az innovációs közvetítő 

szervezetek működésének támogatása kiemelten fontos az innovációs rendszer 

hatékonyságának, az innovációs potenciál fejlesztésének szempontjából. 

 A vizsgálattal információt kapunk a szervezetek finanszírozásának folytonosságával 

kapcsolatban. A folytonos finanszírozás a stabil működés alapja. 

 A támogatások céljainak, a támogatott projektek vizsgálatával információt kapunk a 

szervezetek működéséről, tevékenységéről, szolgáltatásairól. 

A kutatásban vizsgált pályázati programok közül elsőként a Baross Gábor Program 

keretében nyújtott támogatásokat elemzem. A program jelentősége abban áll, hogy hazánkban 

elsőként ennek keretében nyújtottak támogatást az innovációs közvetítő szervezetek 
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megalapításához. Magyarországon tehát a legtöbb technológia- és tudástranszfer iroda ezen 

program támogatásainak segítségével alakult meg, illetve ennek segítségével fejlesztették 

szolgáltatásaikat. 

A Baross Gábor Program támogatásai régiónként eltérőek voltak, mind támogatási 

keretösszegben, mind pedig a támogatott tevékenységek, témák tekintetében. Néhány régió 

esetében specifikus témák kiírására is sor került: a Nyugat-Dunántúl régióban például a spin-

off szolgáltatások fejlesztését, Észak-Magyarországon az innovációval kapcsolatos elemzések 

készítését, Közép-Magyarországon pedig a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos 

szolgáltatások fejlesztését támogatta a program 2008-ban.  

Fontos kiemelni, hogy a rendelkezésre álló források – mind a Baross, mind pedig az EU 

társfinanszírozású források – csakis olyan pályázati kiírásokon keresztül érhetőek el, amelyek 

meghatározott témájúak, meghatározott projektekre, tevékenységi körre fordíthatóak. 

A Baross Gábor Program pályázataival kapcsolatban ki kell emelnünk azt is, hogy a 

pályázatokon induló, illetve a támogatást elnyerő szervezetek közül nem mindegyiket 

sorolhatjuk közvetlenül az innovációs közvetítő szervezetek közé. A Baross Program 

keretében támogatást elnyerő szervezetek számát szemléltető táblázat az 5. számú 

mellékeltben található. 

A támogatást elnyert szervezetek száma a Közép-Magyarország régióban volt a 

legalacsonyabb, az Észak-Alföld régióban pedig a legmagasabb. A Baross Gábor Program 

támogatási összegét összesítő táblázat az alábbiak szerint alakult: 

 

10. táblázat: Baross G. Program támogatásai az innovációs közvetítői tevékenység, 

szolgáltatások támogatására (e Ft) 

  2006 2007 2008 2009 Összesen 

Közép-Magyarország 650 424      41 211      691 635    

Nyugat-Dunántúl 832 468      175 951      1 008 419    

Közép-Dunántúl 1 215 193      472 548    94 891    1 782 632    

Dél-Dunántúl 795 000    260 000      129 669    1 184 669    

Észak-Alföld 1 000 000      99 997      1 099 997    

Észak-Magyarország 735 868    75 725    374 900    139 414    1 325 907    

Dél-Alföld 727 168    600 000    71 283      1 398 451    

Összesen 5 956 121    935 725    1 235 890    363 974    8 491 710    

Forrás: A NIH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A Baross Gábor Program keretében 2006 és 2009 között az innovációs közvetítők, illetve 

tevékenységeik közel 8,5 milliárd forint támogatásban részesültek. A négy év folyamán a 

legtöbb támogatást a Közép-Dunántúl régióban, a második legtöbb támogatást pedig a Dél-
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Alföld régióban kapták a szervezetek. A konvergencia régiók közül a Nyugat-Dunántúl 

régióban volt a legkevesebb a támogatás összege. Ha összevetjük a támogatások összegét a 

szervezetek számával, akkor elmondható, hogy szintén a Közép-Dunántúl régióban jutott a 

legnagyobb támogatás egy támogatott szervezetre. Az egy szervezetre jutó támogatás pedig az 

Észak-Alföld régióban volt a legalacsonyabb. Annak ellenére, hogy a legkevesebb szervezet a 

Dél-Alföld régióban nyert el támogatást, nem itt a legalacsonyabb az egy szervezetre jutó 

összeg. Az egy szervezetre jutó támogatást szemléltető ábra az 4. számú mellékletben 

található. 

A primer kérdőíves kutatásban vizsgált innovációs közvetítő szervezetek regionális 

megoszlása hasonló a Baross Gábor Program támogatásainak regionális megoszlásához. A 

támogatások összege, mértéke, illetve az egyes régiókban elérhető támogatások befolyásolták 

a megalapított szervezetek számát.  

 

A finanszírozás elemzésekor a támogatások időbeni megoszlását is vizsgálnunk kell. A 

legtöbb Baross támogatást a program első évében, 2006-ban kapták a szervezetek, a program 

négy éves keretösszegének több mint 70%-át ekkor költötték el. A négy éves periódus során a 

támogatás keretösszege fokozatosan csökkent, 2009-ben pedig már csak három régióban 

lehetett erre a programra pályázni, összesen 363 millió forint értékben. A támogatások 

mértékének, illetve a támogatott régiók számának csökkenése egyértelműen kimutatható a 

pályázatok elemzése alapján.  

 

22. ábra: A Baross Program támogatási összegei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 2007-13 közötti támogatási időszakot vizsgálva azokat a további, finanszírozási formákat 

elemeztem, amelyek kifejezetten a közvetítő szervezetek tevékenységét, működését vagy 
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egyes szolgáltatásait támogatták. A 2007-13-as időszakban a szervezetek főként a 

társfinanszírozású pályázatokból részesülhettek támogatásban. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2010) alapján kiírt társfinanszírozású pályázatok 

közül az alábbiak támogatták a közvetítő szervezetek tevékenységét: 

 TÁMOP 4.2.1-09/1 Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a 

felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása 

 TÁMOP 4.2.1-08/1 Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és 

feltételrendszer kialakítása, fejlesztése 

 TÁMOP 4.2.3-08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

 TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

 TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-

fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül 

 TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-

fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül. 

Az ÚMFT-et követő Új Széchenyi Tervben (2011-13) szintén rendelkezésre álltak források az 

innovációs folyamat tevékenységeit támogató közvetítő szervezetek számára. Az ÚSZT az 

alábbi pályázatokon keresztül támogatta a közvetítők tevékenységét: 

 Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása 

 Regionális OP 1.3.1/ABC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 

fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása 

 Regionális OP 1.1.1/A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása 

 TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

 TÁMOP 4.1.1.F-13/1 A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének 

fejlesztése. 
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23. ábra: ÚMFT és az ÚSZT pályázati támogatások régiónként 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ÚMFT és ÚSZT pályázati eredmények összegzése a Baross Gábor Program 

eredményeihez hasonló képet mutat, mind a források időbeni, mind pedig területi elosztása 

szempontjából. Az Európai Uniós források egyedül összegükben térnek el a Baross G. 

Program által nyújtott támogatásoktól – az uniós források lényegesen nagyobb támogatást 

nyújtottak a szervezeteknek (több mint 91 milliárd forintot). A közvetítő szervezetek 

számára juttatott támogatások összege két régióban volt kiemelkedő mértékű: Észak-

Magyarországon, illetve Dél-Alföldön. 

A kifejezetten a tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztését szolgáló TÁMOP 

4.2.1. pályázati forrásokból – a Közép-Magyarország régió mellett – az Nyugat-Dunántúl és 

az Észak-Alföld régió részesült a legnagyobb arányban. Ebben a két konvergencia régióban 

fordíthatták tehát a legtöbbet a közvetítő szervezetek a szolgáltatásaik fejlesztésére. 

 

A források vizsgálata alapján egyértelmű, hogy elegendő forrás állt rendelkezésre az 

innovációs folyamatban résztvevő, innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek részére. 

Magyarországon nemcsak EU-s források, hanem hazai források is elérhetőek voltak az 

innovációs szolgáltatások fejlesztésére. 

A szakirodalomban – Lundvall (2002), Nagaoka et al. (2009), Arocena-Sutz (2002), 

Filippetti-Archibugia (2011), Guana-Chen (2012), Flanagana et al. (2011) – leírtak alapján 

ösztönözni, támogatni kell az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységét. Ennek a 

támogatásnak időben folyamatosnak, illetve kiszámíthatónak kell lennie annak érdekében, 
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hogy a szervezetek stabil működése, szolgáltatásaik folyamatossága biztosítható legyen. A 

Baross Gábor Program és az EU társfinanszírozási pályázatok elemzéséből látható, hogy a 

szervezetek alapítását, illetve működésük támogatását hazánkban nem támogatták, illetve nem 

támogatják időben folyamatosan. A hazai innovációs közvetítő szervezetek támogatása tehát 

nem volt stabil. A források megoszlása időben változott, az egyes finanszírozási periódusok 

elején több, a végén pedig kevesebb forrás állt rendelkezésre. Emellett a források térben, 

regionális szinten is változó intenzitásúak voltak. Ez közvetlenül érintette a szervezetek 

működését, de közvetetten hozzájárult a hazai innovációs folyamat hatékonyságának 

visszaeséséhez is.  

A források instabilitása mellett szintén problémát jelent a közvetítő szervezetek számára, 

hogy a támogatásokat nem elsősorban a működésre, hanem speciális, a kiírásban 

meghatározott projektekre fordíthatják. A projektalapú finanszírozás pedig nem járul 

mindig hozzá a működés stabil fenntartásához.  

Az innovációs közvetítő szervezetek szolgáltatásainak többsége nem profit-orientált, nem 

eredményez közvetlen bevételt. A kiszámíthatatlan és projekt alapú támogatások ezért 

finanszírozási problémát okoznak a szervezetek működtetésében. A szervezetek más forrásból 

– például befektetők bevonásából – pedig csak nehezen tudnák szolgáltatásaikat fenntartani 

Magyarországon a bizalom alacsony szintje miatt (Inzelt, 1998, 2003). A közvetítőknek tehát 

kiemelten fontos a forrásbevonás, a források keresése, és sokszor ez a nagy erőfeszítést 

igénylő munka más, az innovációt támogató szolgáltatásoktól veszik el a lehetőséget. 

 

Az innovációs közvetítő szervezeteket országos, illetve regionális és lokális szinten felmérő – 

a további fejezetekben bemutatott – kutatások eredményei arra utalnak, hogy a szervezetek 

anyagi problémákkal küzdenek, a forrásbevonás kiemelten fontos számukra. A régiós szintű 

kutatásban például a megkérdezett vállalkozások több mint 80%-a forráshiányt jelölte meg az 

innovációt akadályozó legfontosabb tényezőként. A helyi szintű felmérésben szintén a pénz-, 

illetve forráshiányt jelölték meg a vállalkozások (főként mikro- és kisvállalkozások) az 

innovációs tevékenység hiányának legfőbb okaként. 

Az ebben a fejezetben feltárt problémák – a források időbeni és térbeli megosztottsága – tehát 

kihatással vannak a szervezetek működésére. A források hatékonyabb elosztása, a stabil 

finanszírozás biztosítása, illetve a működésre fordítható támogatások nagymértékben 

javítanák a finanszírozási problémákat, és ezáltal a szervezetek szolgáltatásainak 

hatékonyságát is. A hazai innovációs közvetítők szolgáltatási hatékonyságának növelésével 

pedig javulhat a régiók, illetve az innovációban résztvevő aktorok innovációs potenciálja. 
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6.2.2. A hazai innovációs közvetítő szervezetek belső stratégiai és menedzsment 
problémái 
 

A 7. fejezetben bemutatott marketing és menedzsment szakirodalom – többek között Hughes-

Luksetich (2010), Veres (2009), Kotler-Andreasen (1987), Józsa et al. (2005), Chikán (2006) 

–részletesen foglalkozik azzal, hogy milyen tényezők határozzák meg a szervezetek 

menedzsment hatékonyságát. Ilyen tényezők lehetnek az alábbiak: 

 a szolgáltatások célcsoport igényeire épülése, a fogyasztóorientáltság foka 

 a szolgáltatások szegmentációjának hatékonysága 

 a célpiaci pozicionálás, a piaci igények kielégítése. 

 

A fenti, szakirodalomban felsorolt tényezők alapján az innovációs közvetítő szervezetek 

hatékonyságát mérő, belső dimenzióban a primer kutatás eredményeit háromféle szempontból 

elemzem. Egyrészt feltárom a szervezetek célcsoport-meghatározásában fellelhető 

problémákat a kommunikált és a valós célcsoportok alapján. Másrészt elemzem, hogy a 

közvetítők a szolgáltatásaikat a célcsoportok igényeire építik-e. Harmadrészt pedig 

feltárom a szervezetek innovációs folyamatban elfoglalt helye alapján a szolgáltatások 

pozicionálásával kapcsolatos problémákat is. 

 

Az innovációs közvetítők kommunikált és valós célcsoportjai az országos kutatás 

alapján 

Az országos felmérés eredményeinek elemzése előtt, a szakirodalmi forrásokra – többek 

között Kotler-Andreasen (1987), Kotler (1992), OECD (2002), Dőry (2000.), Csizmadia-

Grosz (2011) –, illetve saját tapasztalatokra építve elkészítettem az innovációs közvetítő 

szervezetek célcsoportjait összefoglaló táblázatot (1. sz. melléklet). Az érintettek elemzése (5. 

táblázat) alapján a primer kutatás során megvizsgáltam, hogy a válaszadó innovációs 

közvetítő szervezetek milyen célcsoportoknak nyújtják szolgáltatásaikat. 

Elsőként az országos primer kutatásban résztvevő szervezetek saját maguk által kommunikált 

célcsoportjait elemeztem. A kommunikált célcsoportok vizsgálatának alapja az egyes 

szervezetek weboldala, illetve nyilvános anyagai, szórólapjai, plakátjai voltak. A szervezetek 

kommunikált célcsoportjai alapján végzett vizsgálat
49

 eredményét az alábbi ábra szemlélteti. 

                                                 
49

 A válaszadó szervezetek arányában – érvényes %. 
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24. ábra: A közvetítő szervezetek kommunkált célcsportjainak aránya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábrán kiemelkedik a vállalkozói célcsoport, amelyet a szervezetek többsége (80%-a) 

fontos célcsoportként jelölt meg. A válaszadók közül a kutatókat, mint célcsoportot 35%, a 

felsőoktatási intézményeket pedig csak 25% választotta. A válaszadók 20-25%-ánál több 

szervezet emellett a klaszterszervezeteket, illetve felsőoktatási intézményeket jelölte még 

meg. 

 

Az országos szintű, kérdőíve kutatásban a szervezetek valós célcsoportjait is felmértem. A 

valós célcsoportok elemzése hozzájárult a szervezetek innovációs folyamatban betöltött 

helyének, szerepének elemzéséhez. 

A válaszadók által megjelölt, valós célcsoportok hasonlóak a szekunder adatok alapján 

megvizsgált, kommunikált célcsoportokhoz, itt is a vállalkozások szerepelnek 

leghangsúlyosabban. A kétféle, kommunikált és valós célcsoport elemzését a 25. számú ábra 

szemlélteti: 
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25. ábra: A közvetítő szervezetek kommunikált és valós célcsoprtojainak eltérései 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Látható, hogy minden célcsoport esetében eltérést mutat a kommunikált, illetve a valós 

célcsoportok megjelölése. 5%-nál kisebb eltérést csak a civil szervezetek, magánszemélyes, 

illetve az egyéb kategóriáknál találunk. A legmagasabb eltérés a klaszterszervezetek, mint 

célcsoport megjelölésénél mutatkozik. Ez a célcsoport ugyanis a kommunikációban kisebb 

jelentőségű, mint amilyennek a válaszadók válaszai alapján tűnik. 

A vállalkozói célcsoport esetében figyelemre méltó, hogy a nagyvállalatok a 

kommunikációban hangsúlyosabban jelennek meg, míg a KKV-k inkább a valós, kérdőívben 

válaszként megjelölt célcsoportokban kapnak nagyobb szerepet. 

 

Az innovációs közvetítők kommunikált és valós célcsoportjai a régiós kutatás alapján 

A régiós szintű primer kutatásban a közvetítő szervezetek egyik célcsoportját, a vállalkozói 

célcsoportot mértem fel. A kutatás eredményeiből a vállalkozói célcsoporttal kapcsolatosan 

ebben a fejezetben azokat emelem ki, amelyek alátámasztják az innovációs közvetítők és a 

vállalkozások kapcsolatát, illetve kapcsolatuk erősségét. 

Az MTA RKK NYUTI által lefolytatott, általam feldolgozott regionális kutatásában a 

válaszadó vállalkozások többsége (több mint 80%-uk) nem működött együtt közvetítő 

szervezetekkel a kutatást megelőzően, és csak nagyon kevés (kb. 10%) vállalkozás tervezi, 

hogy a jövőben kooperál a közvetítőkkel. Az együttműködési gyakoriság az egyetemekkel, 
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főiskolákkal 13,1%, állami és magán kutatóintézetekkel 4,8%, gazdaságfejlesztési 

szervezetekkel 15,5%, az innovációt segítő egyéb szervezetekkel pedig 9,5% volt. Az 

együttműködést akadályozó tényezőként elsősorban a támogatási rendszer hiányát, illetve a 

bizalomhiányt jelölték meg a vállalkozások. A régióban működő vállalkozások 

együttműködésének alacsony szintje mutatja, hogy a közvetítő szervezetek célcsoport elérése 

nem megfelelő.  

 

Az innovációs közvetítők kommunikált és valós célcsoportjai a lokális kutatás alapján 

A helyi szintű, dunaújvárosi kutatásban szintén feltártam a közvetítő szervezetek 

célcsoportjaival történő együttműködését. Itt a válaszadók vállalkozások 30,8%-ának van 

kapcsolata innovációs közvetítő szervezetekkel.  

 

11. táblázat: Van-e a vállalkozásnak kapcsolata innovációs közvetítő szervezettel? 

válasz válaszadók 

száma 

százalék 

igen, van 24 30,8 

nem, nincs 53 67,9 

igen, többel is 1 1,3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Egy válaszadó jelölte meg a több szervezettel tartott kapcsolat lehetőségét. Ez a válaszadó 3 

közvetítővel is kapcsolatban áll. 

A mikrovállalkozások 34,1%-ának, a kisvállalkozások 23,1%-ának, a középvállalkozások 

14,3%-ának, és a nagyvállalatok 35,7%-ának van kapcsolata innovációs közvetítő 

szervezettel. A kapcsolat megléte tehát a mikro- és nagyvállalatokra jellemző leginkább. Ezt 

az is alátámasztja, hogy azok közül a válaszadók közül, akiknek van kapcsolatuk közvetítő 

szervezetekkel 62,5% mikrovállalkozás, 12,5% kisvállalkozás, 4,2% középvállalkozás, és 

20,8% nagyvállalat. Az egyetlen válaszadó, akinek több szervezettel is van kapcsolata, 

mikrovállalkozás. 

Azon válaszadók közül, akik kapcsolatban állnak valamelyik közvetítő szervezettel, a 

legtöbben a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát jelölték meg. Ennek oka lehet 

egyrészt például a lekérdezés módja, miszerint a kamara körlevélben küldte ki tagjainak a 

felhívást, másrészt pedig az is, hogy a helyi vállalkozások többsége rendelkezik kamarai 

tagsággal. 
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Az innovációs szervezetekkel való kapcsolat meglétét és a válaszadók cégnél betöltött 

pozícióját vizsgálva az alábbiakat tapasztaltuk: 

 a legtöbb szervezettel jellemzően a felsővezető tartja a kapcsolatot – kivéve a DKIT-

t, illetve az Ecotech Zrt-t, ahol a jellemzően középvezetőknek van kapcsolatuk a 

szervezettel 

 a DKIK esetében a középvezetők és a felsővezetők egyenlő közel arányban (22%) 

tartják a kapcsolatot a szervezettel. 

A közvetítők közül a Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanácsot, illetve az Ecotech Zrt-t 

jelölték meg a legkevesebben kiemelt partnerként. 

 

Összefoglalva a közvetítők célcsoportjaival kapcsolatos, helyi szintű kutatásban feltárt 

eredményeket az alábbiakat állapítottam meg: 

 Helyi szinten a vállalkozások nagyobb arányban (30%) állnak kapcsolatban közvetítő 

szervezetekkel, mint régiós szinten. 

 A kapcsolat megléte többségében a mikro- és nagyvállalatokra jellemző. 

 A helyi kereskedelmi- és iparkamara kiemelkedő jelentőségű, mivel a legtöbb 

vállalkozás ezzel a szervezettel áll kapcsolatban. A kamarának tehát erőssége a 

célcsoportok elérése. 

 A vállalati felsővezetők a célcsoport elérése szempontjából nagy jelentőségűek. A 

közvetítőknek a vállalkozások felsővezetőit kell hangsúlyozniuk a célcsoportok 

elérésében. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységeinek, szolgáltatásainak a célcsoportok 

igényére épülése az országos kutatás alapján 

A jelen fejezet bevezetőjében leírt, a közvetítő szervezetek belső szervezeti hatékonyságát 

feltáró tényezők közül a második a szervezetek szolgáltatásainak célcsoport igényeire épülése. 

A szakirodalom összegzésével a szervezetek tevékenységeit, szolgáltatásait a tevékenység 

típusa alapján 7 csoportba sorolhatjuk: 

1. tanácsadás 

2. oktatás 

3. tudás- és technológiatranszfer 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 
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6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások 

A hét tevékenységtípushoz tartozó tevékenységek részletes listája a 4. mellékeltben található. 

A kialakított, szolgáltatásokat összefoglaló táblázat a primer kutatásban az alábbi felmérések 

alapjául szolgált:  

 Egyrészt felmértem a szolgáltatások és a célcsoportok viszonyát, elemezve a 

közvetítők által az egyes szolgáltatáscsoportoknak nyújtott szolgáltatásokat. A 

szolgáltatások és a célcsoportok közötti összefüggést annak alapján is megvizsgáltam, 

hogy az egyes, a közvetítő szervezetek által nyújtott szolgáltatások közvetlenül mely 

célcsoporthoz köthetőek, mely célcsoporthoz kapcsolódhatnak. Mindkét, a 

célcsoportokat és a szolgáltatásokat együtt vizsgáló elemzés a szervezetek 

szegmentációs tevékenységére, illetve annak hatékonyságára utal. 

 Megvizsgáltam, hogy a közvetítők fenti szolgáltatásaikat az innovációs folyamat hol 

nyújtják, tehát a folyamat mely eleméhez köthetők a szolgáltatások. A szolgáltatások 

helyének és a szervezet formájának összehasonlításával feltártam, hogy az egyes 

közvetítői típusok az innovációs folyamat mely eleméhez kötődnek, mely elemhez 

pozícionálhatóak. 

Az elemzések eredményét az alábbiakban mutatom be. 

 

Az országos szintű empirikus kutatásban részletesen megvizsgáltam a kutatásba bevont 

szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat. A kérdőívben elsőként arra kérdeztem rá, hogy 

nyújt-e a szervezet innovációs szolgáltatást.   

 

12. táblázat: Nyújt-e a szervezet innovációs szolgáltatást 

 gyakoriság % 

igen, van 46 90,2 

nem, nincs 4 7,8 

nem tudom 1 2 

összesen 51 100,0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kérdésre választ adók 90,2% szerint nyújt a szervezetük innovációs szolgáltatást. A 

nemleges, illetve nem tudom választ adó szervezetek a gazdasági társaságok és civil 

szervezetek közé tartoztak. 
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A kérdőívben emellett a szervezetek által kínált szolgáltatásokat több szempont alapján is 

megvizsgáltam. A válaszadóknak a fent felsorolt szolgáltatás típusokat kellett megjelölniük, 

ha a szervezetük foglalkozik azon tevékenységgel, kínálja azt a szolgáltatást a 

célcsoportoknak. A válaszok alapján felállítottam a szolgáltatások rangsorát, amely a 

következőképpen alakult: 

 

13. táblázat: Közvetítői szolgáltatások rangsora 

 

Szolgáltatások 

A szolgáltatást nyújtó 

szervezetek aránya 

(%) 

1 vállalati partnerkapcsolatok építése 93,6% 

2 forráskeresés innovációs projektekhez 90,9% 

3 pályázatírás 81,8% 

4 TT+I képzés szervezése, lebonyolítása 77,2% 

5 egyéb TT+I rendezvények szervezése 74,4% 

6 innovációs marketing 74,4% 

7 befektetők keresése 74,3% 

8 spin-off képzés szervezése 71,7% 

9 K+F eredmények felkutatása 71,1% 

10 nemzetközi tudományos kapcsolatok építése 65,7% 

11 spin-off létrehozással kapcsolatos tanácsadás 65,1% 

12 szellemi alkotások bejelentése 63,4% 

13 projektmenedzsment 63,1% 

14 szellemi tulajdonjog hasznosítási tanácsadás 62,5% 

15 nemzetközi rendezvényen részvétel 62,1% 

16 szellemi alkotások értékelése 60,9% 

17 egyéb tudományos rendezvény szervezése 60,4% 

18 iparjogvédelem megszervezése 57,5% 

19 szellemi tulajdonjog átruházásával kapcsolatos 

tanácsadás 57,5% 

20 tudomány-disszeminációs tevékenység 51,1% 

21 üzleti angyalokkal, VC-vel kapcsolattartás 50,0% 

22 szabadalmakból származó jövedelem 

felosztásban érdekkonfliktusok kezelése 48,7% 

23 innovációs kutatás (technika állására vonatkozó 

kutatás) 45,9% 

24 tudástérkép készítése, menedzselése 45,0% 

25 nemzetközi TT szervezeti tagság 43,5% 

26 ötletversenyek szervezése 42,1% 

27 innovációs kiállítások szervezése 41,6% 

28 vállalati K+F szerződések előkészítése 39,0% 

29 spin-off menedzselés, inkubáció 38,8% 

30 inkubátor üzemeltetése 27,0% 
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31 ÜT versenyek szervezése 16,2% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A táblázat a szolgáltatások rangsorát az egyes szolgáltatásokkal foglalkozó, szolgáltatást 

nyújtó szervezetek arányában adja meg. A legtöbb szervezet a vállalati partnerkapcsolatok 

kiépítését jelölte meg, ezzel a szervezetek több mint 93%-a foglalkozik. A második és 

harmadik helyen a rangsorban a forráskeresés, illetve az ehhez a tevékenységhez szorosan 

kapcsolható pályázatírás áll. Ezekkel a válaszadó szervezetek 80, illetve 90%-a foglalkozik. 

A rangsorban az első tíz között, a 7. helyen található még befektetők kereséséhez kapcsolódó 

szolgáltatás is, amely szintén a finanszírozással függ össze. 

 

A fenti rangsorban látható közvetítői szolgáltatásokat megvizsgáltam a szervezetek 

célcsoportjai alapján is.  

A szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat az alábbi célcsoportok esetén vizsgáltam meg: 

 mikro-vállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok = vállalkozások 

 kutatók 

 felsőoktatási intézmények 

 civil szervezetek 

 egyéb, innovációs folyamatban résztvevő közvetítők 

 klaszterek 

 egyéb tanácsadók 

Kereszttábla elemzés segítségével elemeztem, hogy az egyes célcsoportokat bejelölő 

szervezetek mely szolgáltatásokat nyújtják.  

 

A kérdőívben adott válaszok mellett a szolgáltatások valós célcsoportjainak felmérését is 

célul tűztem ki. Ehhez a fejezet bevezetőjében leírt 7 szolgáltatás csoport mindegyikéhez 

hozzárendeltem egy olyan célcsoportot, amely a szolgáltatás legfőbb célcsoportja, tehát az a 

csoport, amelynek igényeit a szolgáltatással elsődlegesen kielégítheti a közvetítő szervezet. 
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14. táblázat: A közvetítői szolgáltatások célcsoportjai  

Szolgáltatáscsoportok Fő célcsoport 

1. tanácsadás kutatók (hallgatók) 

2. oktatás kutatók (hallgatók) 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs rendezvények) összes célcsoport 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése vállalkozások 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) maga a szervezet, 

kutatók 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos 

tevékenységek 

kutatók, vállalkozások 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások (marketing) összes célcsoport 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vállalkozási célcsoportnak nyújtott szolgáltatások 

A kérdőívben a vállalkozási célcsoportot megjelölő szervezetek többsége (57,62%) az 5. 

szolgáltatáscsoportot jelölte meg, tehát a forráskeresés, a forrásbevonás az elsődleges 

szolgáltatási körük. A vállalkozói célcsoportot megjelölő válaszadó szervezetek több mint 

50%-a jelölte még meg az oktatással, illetve az egyéb, innovációval kapcsolatos 

tevékenységcsoportba tartozó szolgáltatásokat is. 

A legkevesebb válaszadó (39,61%) a tudás- és technológiatranszfer tevékenységeket jelölte 

meg 

 

15. táblázat: Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások 

kategória vállalkozások átlag 

1. tanácsadás 46,09% 

2. oktatás 55,03% 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs rendezvények) 38,24% 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 50,89% 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 57,62% 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek 47,94% 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások (marketing) 54,02% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vállalkozási célcsoportok megjelölő közvetítők tehát elsősorban három 

szolgáltatáscsoportot kínálnak a cégeknek: 

 a forráskeresést, 

 az oktatást, és  
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 egyéb innovációs tevékenységeket. 

A forráskeresés elsődleges célcsoportja a 13. táblázat szerint a közvetítő szervezet, az oktatás 

inkább az oktatóknak nyújtják a közvetítők, az egyéb innovációs szolgáltatás pedig a összes 

célcsoportot érinti. A vállalkozói célcsoportot megjelölő közvetítők tehát nem elsősorban a 

vállalkozásokat célzó szolgáltatásokat nyújtanak a cégeknek. 

 

Az egyes szolgáltatás-csoportokat lebontva konkrét szolgáltatásokra a vállalkozási 

célcsoportot megjelölő közvetítők esetében is felállíthatunk egy szolgáltatási rangsort, 

amelyet az alábbi táblázat mutat. A táblázatban csak azokat a szolgáltatásokat, 

tevékenységeket jelenítettem meg, amelyeket a válaszadó közvetítők több mint 50%-a kínál a 

célcsoportnak. 

 

16. táblázat: Szolgáltatások rangsora a vállalkozások esetében 

 

szolgáltatások 

szolgáltatás- 

csoport 

vállalkozások 

% 

1 vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése 4 87,70% 

2 forráskeresés innovációs projektekhez 5 79,66% 

3 K+F eredmények felkutatása 3 78,67% 

4 pályázatírás 5 73,12% 

5 tudás- és technológiatranszferrel, innovációval 

kapcsolatos képzések szervezése és 

lebonyolítása 2 66,77% 

6 tudás- és technológiatranszferrel, innovációval 

kapcsolatos egyéb rendezvények szervezése 3 65,38% 

7 tudományos és innovációs marketing 

tevékenység 7 63,69% 

8 spin-off vállalkozások létrehozásával 

kapcsolatos tanácsadás 1 57,34% 

9 befektető keresése szellemi alkotások, 

találmányok hasznosításához 5 57,14% 

10 vállalkozásfejlesztési és spin-off képzések 

szervezése 2 53,47% 

11 szellemi alkotások bejelentése (SZTNH, EPO, 

stb.) ügyvivő segítségével 6 53,10% 

12 egyéb tudományos rendezvények szervezése 3 52,18% 

13 szellemi alkotások értékelése 6 51,59% 

14 nemzetközi tudományos kapcsolatok építése 4 51,49% 

15 a szellemi tulajdon hasznosításának 

engedélyezésével (licencia) kapcsolatos 

tanácsadás 6 50,79% 

Forrás: saját szerkesztés 
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A vállalkozási célcsoport esetében tehát a legtöbb közvetítő szervezet a vállalati 

partnerkapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatást jelölte meg. A közvetítő 

szervezetek számára, a vállalati célcsoport esetében tehát kiemelten fontos a 

partnerkapcsolatok építése (4. szolgáltatáscsoport). A második és negyedik helyen azonban a 

forrásbevonással, forráskereséssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek (5. 

szolgáltatáscsoport), amely nem kötődik szorosan a vállalati célcsoporthoz, hiszen inkább a 

szervezetek fenntartását, működését, valamint az innovációs szolgáltatások finanszírozását 

támogatja. 

A fenti rangsorban lévő szolgáltatások többsége három főbb szolgáltatáscsoportba sorolható: 

a tudás- és technológiatranszfer (innovációs rendezvények), a forráskeresés, forrásbevonás 

(pl. pályázatok) és a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek csoportjába. 

A három szolgáltatáscsoport közül az elsőként említett tudás- és technológiatranszfer csoport 

az, amelyik közvetlenül a vállalkozásokat célzó tevékenységet takar. A fentiekben 

bemutatott, tevékenységcsoportokat és célcsoportokat felsoroló táblázatban a vállalkozási 

célcsoporthoz a partnerkapcsolatok kiépítése, illetve az egyéb innovációs szolgáltatások 

csoport tartozhat még. A vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások rangsorában ugyan első 

helyen szerepel a partnerkapcsolatok építése, de ezen kívül csak egy ilyen irányú 

tevékenységet tartalmaz a lista. Az egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások közül is 

csak egy tevékenység szerepel a rangsorban. 

 

A válaszadó, vállalkozói célcsoportot megjelölő közvetítő szervezetek szolgáltatásainak a 

célcsoport igényére való épülése tehát a következőképpen foglalható össze: 

 A szolgáltatás kategóriák szerinti válaszok alapján a közvetítők nem elsősorban a 

vállalkozásokat célzó szolgáltatásokat (pl. forráskeresés, oktatás, egyéb innovációs 

tevékenység) kínálnak a cégeknek. 

 A vállalkozói célcsoportot megjelölők a szolgáltatás rangsora alapján elsődlegesen a 

partnerkapcsolatok építését jelölték meg.  

 

A kutatói célcsoportnak nyújtott szolgáltatások 

Az előzőekhez hasonlóan a kérdőívben a kutatói célcsoportot megjelölő szervezetek által 

választott szolgáltatásokat is megvizsgáltam. Az egyes kategóriákba sorolt szolgáltatásokat a 

szervezetek az alábbi táblázatban látható arányban választották: 
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17. táblázat: Kutatóknak nyújtott szolgáltatások 

kategória 

vállalkozások 

átlag 

1. tanácsadás 26,19% 

2. oktatás 46,67% 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs 

rendezvények) 36,30% 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 53,33% 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 54,66% 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos 

tevékenységek 56,67% 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások 

(marketing) 65,00% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatói célcsoport esetében tehát a hetedik szolgáltatáscsoport, azaz az egyéb, innovációs 

szolgáltatásokat a szervezetek 65%-a nyújtja. A kutatókat megjelölő szervezetek több mint 

50%-a foglalkozik a szellemi tulajdonvédelemmel, illetve partnerek bevonásával 

kapcsolatos szolgáltatásokkal. A forrásbevonással összefüggő tevékenységek itt is nagy 

arányban képviseltetik magukat. 

A kutatói célcsoportot megjelölők a részletes szolgáltatási rangsorban, a vállalkozói 

célcsoporthoz hasonlóan, a partnerkapcsolatok kiépítését választották a legnagyobb 

arányban. A kutatói célcsoportnak nyújtott szolgáltatások közül a hatodik, szellemi 

tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek szolgáltatáscsoportja kiemelkedő 

jelentőségű. A válaszadók 50%-ánál magasabb arányban megjelölt szolgáltatások rangsorában 

ugyanis öt ilyen szolgáltatás is helyett kapott. A szellemi jogvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységek mellett a legtöbb közvetítő itt is a forrásbevonással, illetve az egyéb, 

innovációval kapcsolatos tevékenységeket jelölte meg. 

Összevetve az egyes tevékenységcsoportok valós célcsoportjait megjelölő táblát (13. táblázat) 

a kutatókat megjelölő szervezetek szolgáltatási rangsorával elmondható, hogy a szervezetek a 

megfelelő szolgáltatásokat nyújtják ennek a célcsoportnak. 

 

A primer kutatásban a válaszadó közvetítő szervezetek kutatói célcsoportnak nyújtott 

szolgáltatásaira a fentek alapján a következők jellemzőek: 

 A kutatókat célcsoportként megjelölő közvetítők elsősorban az egyéb innovációval 

kapcsolatos tevékenységeket ajánlják a szolgáltatás csoportok közül. 
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 A kutatókat megjelölő szervezetek nagy része a szellemi tulajdonvédelemmel, illetve 

partnerek bevonásával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánl ennek a célcsoportnak. 

 A kutatókat megjelölők esetében is jelentős a forrásbevonással kapcsolatos 

szolgáltatások aránya. 

 A kutatókat megjelelő közvetítők szolgáltatásai összhangban vannak a célcsoport 

valós igényeivel. 

 

Felsőoktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások 

A közvetítő szervezetek harmadik, fontos célcsoportja a felsőoktatási intézmények. Az 

intermedier szervezetek nemcsak a közvetlen környezetükben lévő felsőoktatási intézménnyel 

kooperálhatnak, hanem szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk más felsőoktatási 

intézményekkel is, hiszen például a szervezetek által támogatott kutatások témája nem 

minden esetben egyezik meg a térségi intézményben dolgozó kutatók által kutatott témákkal. 

 

18. táblázat: Felsőoktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások 

kategória 

vállalkozások 

átlag % 

1.  tanácsadás 34,69% 

2. oktatás 44,45% 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs rendezvények) 38,10% 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 49,53% 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 59,05% 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek 45,24% 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások (marketing) 64,29% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A felsőoktatási intézményeket célcsoportként megjelölő szervezetek többsége az egyéb, 

innovációval kapcsolatos szolgáltatásokat jelölte meg. 50% feletti érték jelenik meg a 

forrásbevonással kapcsolatos szolgáltatáscsoportnál is. A többi tevékenységet a 

szervezeteknek csak egy kis része jelölte meg. 

A szolgáltatások rangsorolásakor – csakúgy, mint a többi célcsoportnál – itt is a 

partnerkapcsolatok építése a leggyakoribb. Nagyobb hangsúlyt kap azonban a 

forrásbevonás, mint az előző rangsorokban, hiszen itt a második és a harmadik helyen is 

ehhez kapcsolódó szolgáltatások szerepelnek. 

A szolgáltatás-csoportokat vizsgálva az is megállapítható, hogy a rangsorban a harmadik, 

tudás- és technológiatranszferrel kapcsolatos szolgáltatások vannak túlsúlyban. 
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A felsőoktatási intézményeket célcsoportként megjelölő szervezetek által nyújtott 

szolgáltatásokat összevetve a valós szolgáltatás célcsoportokat tartalmazó táblázat (13. 

táblázat) adataival elmondható, hogy a közvetítők megfelelően azonosították a 

célcsoportjukat. 

 

Közvetítő szervezetekkel és klaszterekkel kapcsolatos szolgáltatások 

A kutatás során, a válaszadó szervezetek összesen csak 19%-a jelölte meg célcsoportként a 

közvetítő szervezeteket, 41%-a a klasztereket. Ezen válaszadók, a fentiekben leírtakhoz 

hasonlóan, szintén a forrásbevonással kapcsolatos tevékenységeket jelölték meg a legtöbben. 

A második legtöbb válaszadó által megjelölt szolgáltatástípus az innovációval kapcsolatos, 

egyéb szolgáltatások volt. 

 

19. táblázat: Szolgáltatáscsoportok és a közvetítői szervezetek 

kategória 

vállalkozások 

átlag % 

közvetítők 

vállalkozások 

átlag % 

klaszterek 

1.  tanácsadás 70,00% 51,02% 

2. oktatás 73,33% 53,97% 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs 

rendezvények) 59,00% 40,00% 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 74,00% 50,48% 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 84,00% 61,90% 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos 

tevékenységek 70,00% 42,86% 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások 

(marketing) 80,00% 54,36% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szolgáltatások rangsorát figyelembe véve, a közvetítőket célcsoportként megjelölő 

válaszadók jelölése alapján, a befektető keresése, a vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése, 

illetve a forráskeresés innovációs projektekhez szolgáltatások a legnépszerűbbek.  

A klasztereket megjelölő szervezetek többsége a vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése, 

valamint a pályázatírás szolgáltatást jelölte meg. A harmadik helyen a rangsorban a 

forráskeresés, valamint az innovációs eredmények felkutatása áll. 
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Ha összevetjük az egyéb közvetítőket és klasztereket megjelölő szervezetek válaszait a valós 

célcsoportokat tartalmazó táblázattal, akkor látható, hogy a finanszírozással, partnerkereséssel 

kapcsolatos szolgáltatások elsődleges célcsoportja nem ez a két célcsoport, hanem inkább a 

vállalkozások lennének. A közvetítőket és klasztereket megcélzó intermedierek tehát tévesen 

azonosítják a célcsoportjuknak nyújtandó szolgáltatásokat. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységeinek, szolgáltatásainak a célcsoportok 

igényére épülése a régiós kutatás alapján 

A Közép-Dunántúlon elvégzett kutatás nem vizsgálta közvetlenül az intermedierek által 

nyújtott szolgáltatásokat, ezért ezekre az együttműködés területeire vonatkozó kérdésekből 

kaphatunk információt. Az eredmények alapján a vállalkozások az alábbi, innovációval 

kapcsolatos tevékenységekben működtek együtt intermedier partereikkel, illetve terveznek 

együttműködést a közeljövőben. 

 

20. táblázat: A vállalkozások együttműködéseinek területei – az együttműködő 

vállalkozások aránya 

Tevékenység volt 

együttműködés 

az elmúlt 3 évben 

(%) 

tervez 

együttműködést 

(%) 

változá

s (%) 

K+F  5,3 4 -24,5 

innováció 3,3 3 -0,9 

információszerzés 10,7 9,7 -0,9 

pályázati tevékenység 8,7 7,3 -16,1 

közös projektek 

megvalósítása 

9 8,7 -0,3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vállalkozások kutatás-fejlesztésre, innovációra vonatkozó együttműködéseinek aránya igen 

alacsony, és várhatóan a közeljövőben is csökkeni fog. Az együttműködések célja a legtöbb 

vállalkozásnál, az elmúlt három évben az információszerzés, valamint a pályázati 

projektekben való részvétel volt. Az innovációs közvetítő szervezetek számára feladat, hogy 

a közeljövőben is kiemelten koncentráljanak a vállalkozások ezen információs igényeinek 

kielégítésére, illetve esetlegesen az innovációs pályázati tevékenység támogatására. 
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Az együttműködések területeit összehasonlítva az együttműködő intermedier partnerek 

típusaival feltártam, hogy a vállalkozók és az intermedierek közösen milyen tevékenységet 

valósítottak meg az elmúlt három évben. 

 

21. táblázat: A vállalkozások együttműködéseinek területei együttműködő 

partnerenként 

Együttműködő partnerek Együttműködések területei 
50

– válaszadók aránya 

(érvényes %) 

K+F innováció informáci

ó-szerzés 

pályázati 

tevékenység 

egyetemek, főiskolák 45,5 45,5 63,6 36,4 

állami és magán 

kutatóintézetek 
25,0 25,0 75,0 75,0 

gazdaságfejlesztési szervezetek 

(pl. kamara, 

vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, ITDH) 

23,1 7,7 76,9 30,8 

innovációt segítő egyéb 

szervezetek (pl. innovációs 

ügynökségek, innovációs és 

technológiai központok, stb.) 

37,5 12,5 62,5 37,5 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A legfontosabb együttműködési terület az információszerzés volt, a vállalkozások számára ez 

volt az együttműködések elsődleges célja. Az egyetemekkel, főiskolákkal való 

együttműködéseknek csupán 45,5%-a vonatkozott innovációra, illetve kutatás-

fejlesztésre, a kutatóintézetek esetében ez az arány 25%. A vállalati K+F együttműködések 

fele tehát vállalkozások között zajlik, és a kutatóhelyek csak az együttműködések felében 

vesznek részt. Ha konkrétan csak a K+F együttműködéseket vizsgáljuk, akkor az eredmény 

még kedvezőtlenebb képet mutat, hiszen a K+F együttműködések közül csak 31,3% történt az 

egyetemekkel való együttműködésben. 

A kutatóintézetek együttműködései is hasonlóak: a K+F területén történt együttműködések 

csupán 6,3%-a történt a kutatóintézetekkel közösen, az innovációs tevékenység esetében ez 

10%. A vállalkozások együttműködésének 75%-a pályázati forrás szerzésére irányult. 

Az innovációt segítő egyéb szervezetekkel, például innovációs ügynökségekkel, innovációs 

központokkal történt együttműködések közül 37,5% volt K+F és 12,5% volt innovációs 

témájú. Az innovációs közvetítő szervezetekkel a vállalkozások tehát elsősorban nem a 

                                                 
50 Azok aránya, akik az egyes tevékenységekben az adott szervezettel együttműködtek. 
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kutatás-fejlesztés terén kooperálnak, hanem inkább az információszerzés, vagy pályázatokban 

való közös részvétel, a forrásbevonás a cél. 

 

A régiós kutatásban az együttműködéseket akadályozó, illetve támogató tényezőkre vonatkozó 

kérdésekből szintén következtethetünk az intermedierek szolgáltatásainak hatékonyságára, 

célcsoportok igényeire épülésére. Az együttműködéseket akadályozó tényezők közül a 

legjelentősebb a forráshiány volt. A forráshiány a válaszadók 80%-ánál jelentett problémát. 

Közel 18,7% válaszolta azt, hogy ez kiemelkedően nagy gondot jelent az innováció során. A 

kutatás során felmérték, hogy az innováció magas költsége az innováció megvalósításában 

mennyire jelentett a vállalkozások számára akadályt. A válaszadó vállalkozások közel 40%-

ánál gondot jelent az innováció magas költsége, és közel 18%-uk úgy gondolja, hogy ez 

nagymértékben akadályozza az innovációt. 

A vizsgált, a vállalkozások innovációs tevékenységét segítő tényezők közül az alábbi 

táblázatban látható, az innovációs közvetítők működését is érintő tevékenységeket vizsgálta 

az MTA RKK NYUTI kutatása: 

 

22. táblázat: A vállalkozások innovációs tevékenységét támogató tényezők 

Változó neve igen választ adó 

vállalkozások aránya 

(%) 

a vállalkozáson kívül elérhető potenciális finanszírozási 

források léte (hazai és nemzetközi pályázati források, 

kormányzati támogatások) 

76,1 

innovációt ösztönző kormányzati támogatáspolitika léte 75,5 

innovációt ösztönző intézmények léte 38,7 

innovációt ösztönző kiadványok, segédeszközök, 

kézikönyvek léte 
27,8 

K+F kapacitások elérhetősége 54,1 

együttműködő partnerek felkutatása, együttműködések 

kialakítása 
46,0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az innovációt tehát a vállalkozások szerint nagymértékben segítené a finanszírozási 

források elérhetősége, illetve egy innovációt ösztönző támogatáspolitika.  

Az előző részben kifejtett országos szintű kutatásban az intermedierek kérdőívekben adott 

válaszai egyértelműen a partnerkapcsolatok kiépítését jelölik meg a közvetítők vállalkozói 

célcsoportnak nyújtott, elsődleges szolgáltatásaként. Másodsorban a forrásbevonásra 

vonatkozó közvetítői szolgáltatásokat hangsúlyozták a szervezetek. A régiós kutatásban adott 
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vállalkozói válaszok azonban nincsenek ezzel összhangban. A vállalkozások nem elsősorban 

a partnerkapcsolatokra vonatkozó szolgáltatásokat, hanem a forrásokkal, K+F kapacitásokkal 

kapcsolatos információ megszerzését támogató szolgáltatásokat igénylik az intermedierektől. 

A partnerkapcsolatokra vonatkozó szolgáltatások hatékonyságát megkérdőjelezi a régiós 

kutatás azon eredménye is, miszerint a vállalkozások felsőoktatással történő együttműködései 

gyakran nem a K+F+I tevékenységre irányulnak. A felsőoktatással történő partnerségben a 

pályázati projektekben való együttműködés dominál, nem pedig a befektetők keresése, illetve 

egyéb forrásbevonás. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységeinek, szolgáltatásainak a célcsoportok 

igényére épülése a lokális kutatás alapján 

A lokális kutatás során felmértem, hogy a dunaújvárosi kistérségben működű vállalkozások, 

illetve a térségben dolgozó kutatók milyen típusú szolgáltatásokat vennének igénybe az 

innovációval kapcsolatban. A kérdés konkrétan az innovációs tevékenységhez kötődő 

támogatásokra világított rá, és 11 féle szolgáltatással kapcsolatos igényt mért fel. 

 

A vállalkozói célcsoport által igényelt szolgáltatások köre a következőképpen alakult: 

 

23. táblázat: Milyen támogatást igényelne Ön innovációs, fejlesztési tevékenységéhez?  

támogatási forma megjelölte 

fő % 

rendszeres tájékoztatás a térségben zajló innovációs projektekről 43 55,1 

rendszeres tájékoztatás a térségben lévő kutatási lehetőségekről 18 23,1 

kapcsolattartás a kutatókkal 8 10,3 

kapcsolattartás más, innovációs igényű vállalkozásokkal 15 19,2 

kutatás finanszírozásával, forrásbevonással kapcsolatos információk 24 30,8 

forrásbevonás (pl. pályázatírás) 42 53,8 

innovációval kapcsolatos képzések 24 30,8 

rendszeres tájékoztatás konferenciákkal kapcsolatban 13 16,7 

konferencián való részvétel előadóként 4 5,1 

rendszeres tájékoztatás az innovációs közvetítő szervezetek 

tevékenységéről 

17 21,8 

egyéb, éspedig: papír hordozón történő közérthetőbb, szélesebb 

réteget célzó tájékoztatásokat 

1 1,3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vállalkozások több, mint fele, 55,1%-a, rendszeres tájékoztatást szeretne kapni a térségben 

zajló innovációs projektekről. Szintén a vállalkozások több mint felét érdekelnék a 

pályázatok, 30,8%-ukat pedig a forrásbevonással és a képzésekkel kapcsolatos információk. 
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A legkevesebben a konferenciákon való részvételt jelölték meg. A vállalkozások mindössze 

19,2%-a jelölt meg egyetlen kategóriát, a többi válaszadó mindegyik legalább kétféle 

támogatást igényelne a fejlesztési tevékenységéhez. 

A támogatási igényt összevetve a vállalkozás méretével az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 a konferencián való részvételt, előadóként, 10 mikrovállalkozás jelölte meg, ez a 

mikrovállalkozások 9,1%-a 

 a mikrovállalkozások többsége, több mint fele, az innovációs projektekről, illetve a 

pályázatokról szeretne információt kapni 

 a kisvállalkozások esetében szintén fontos az innovációs projektekkel, valamint a 

pályázatokkal kapcsolatos információ, de ők már más forrásbevonási lehetőségről is 

szeretnének információt kapni 

 a középvállalkozásokat legjobban a pályázatok érdeklik 

 a nagyvállalatok többsége az innovációs projektekkel kapcsolatban szeretne 

információt kapni 

 a kutatási lehetőséget megjelölők közül 27% volt a nagyvállalat, tehát őket ezzel 

kapcsolatban is érdemes tájékoztatni. 

 

A felmérésben fény derült arra, hogy a vállalkozások többsége nem ismeri a térségi kutatási 

projekteket, de szeretné, ha az innovációs közvetítő szervezetek tájékoztatnák erről. Ez az 

információ irányt mutathat a közvetítő szervezetek új tevékenységének kialakítására: 

hatékonyabban kell informálniuk a vállalkozásokat a térségi projektekkel, kutatási 

lehetőségekkel kapcsolatban, és lehetővé kell tenniük a projektekhez való csatlakozásukat is. 

A helyi vállalkozások, KKV-k többsége erősen kötődik a nagyobb, multinacionális 

vállalkozásokhoz, így innovációs tevékenységüket is a nagyvállalatok befolyásolják. Ezért 

egy részük nem érdeklődik a helyi innovációs lehetőségek iránt, és elsősorban a finanszírozási 

lehetőségekkel kapcsolatban szeretnének tájékoztatást kapni. A helyi közvetítőknek tehát 

olyan innovációs projekteket kell ösztönözniük, amelynek célcsoportja a nagyvállalatokkal 

csak laza kapcsolatban álló, vagy önálló vállalkozások lehetnek. Másrészt pedig a 

multinacionális cégek beszállítóinak kell olyan innovációs szolgáltatásokat ajánlaniuk, 

amelyek nem a termékstruktúrát érintik, így nem tartoznak a nagyobb vállalat döntési körébe 

– például marketing innováció, HR fejlesztés, logisztikai innováció, stb. 

A dunaújvárosi kutatásban a célcsoportok innovációval kapcsolatos információjának 

rendelkezésre állását is felmértük. A válaszadó vállalkozások közül a legtöbben – 28,2% – 
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azzal kapcsolatban rendelkeznek információval, hogy milyen finanszírozási forrásokat 

vehetnek igénybe. A legkevésbé a helyi, térségi kutatási lehetőségeket ismerik, csak 9%-uk 

jelölte meg ezt a kategóriát. A közvetítő szervezetek számára fontos, hogy a válaszadók 

negyede tudja, hogy hová fordulhat, ha innovációval, innovációs és kutatás-fejlesztési 

projektekkel kapcsolatos kérdése, problémája merül fel. A helyi innovációs közvetítő 

szervezetek egyik alapvető feladata lenne tehát, hogy megerősítsék a helyi innovációs 

szereplők innovációval kapcsolatos ismereteit, és tájékoztassák őket a térségi innovációs 

projektekről, lehetőségekről. Szintén fontos feladat a közvetítő szervezetek marketing 

tevékenységének erősítése, ismertségük fokozása. 

 

A kutatói célcsoport által megjelölt, szolgáltatásokkal kapcsolatos igények az alábbiak szerint 

alakultak. A válaszadók főként az első hat kategóriában szeretnének támogatást kapni. A 

legtöbb kutatót a térségben lévő kutatási lehetőségek érdeklik. Szintén többen érdeklődnek a 

forrásbevonás, különösen a pályázatok iránt. A legkevésbé az innovációs képzések érdeklik a 

kutatókat. A kutatókat tehát többnyire az érdekli, hogy milyen kutatásban vehetnek részt, és 

ezt hogyan lehet finanszírozni. 

A lokális szintű kutatás szolgáltatásokkal kapcsolatos válaszait összegezve hasonló eltéréseket 

fedezhetünk fel, mint az országos és a régiós kutatásban. A lokális célcsoportok igénye nincs 

összhangban a közvetítő szervezetek által nekik nyújtott szolgáltatásokkal. A 

vállalkozások lokális szinten, a regionális eredményekhez hasonlóan, nem a partnerkeresést 

igényli, hanem a térségben zajló innovációs projektekről, pályázati és egyéb forrásokról 

szeretne tájékoztatást kapni. A lokális kutatásban résztvevő kutatók esetében is eltérnek az 

igények a szolgáltatásoktól. A közvetítők által ajánlott egyéb innovációs, valamint 

szabadalmakkal kapcsolatos szolgáltatások helyett a kutatók inkább a helyi projektekről, 

kutatási lehetőségekről szeretnének információt kapni. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek helye az innovációs folyamatban  

Az első hipotézisre vonatkozó, szolgáltatási hatékonyságot tartalmazó fejezet utolsó témaköre 

a szervezetek szolgáltatásainak pozicionálása az innovációs folyamat egyes elemeihez képest. 

A pozicionálásra vonatkozóan csak az országos empirikus kutatás tartalmazott adatokat.  

Az országos kutatásban a szervezetek innovációs folyamatban történő elhelyezésének alapját 

a szervezetek által nyújtott szolgáltatások alapján határoztam meg. Az elemzést a Rothwell 

(1994) által kidolgozott folyamatmodellre építve végeztem el. 
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Az innovációs folyamatot a folyamat egyes elemeihez kapcsolódó szolgáltatások alapján 

határoltam le, ezt a lehatárolást pedig összevetettem a válaszadó szervezetek által nyújtott 

szolgáltatásokkal. Az egyes tevékenységek innovációs folyamatelemekhez rendelésekor egy 

tevékenységet csak egy folyamathoz kapcsoltam. Ennek oka az elemzés átláthatóságának 

biztosítása volt. A besoroláskor figyelembe vettem azt is, hogy a tevékenység ahhoz a 

folyamatelemhez kapcsolódjon, amelyre a legjellemzőbb. 

Az innovációs folyamat és a szolgáltatások összevetését az alábbiak szerint határoztam meg: 

 

26. ábra: Az innovációs szolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K+F eredmények felkutatása 

 a technika állására vonatkozó kutatás 

elvégzése 

 tudástérkép összeállítása, aktualizálása 

és menedzselése 

 szellemi alkotások bejelentése 

 iparjogvédelem megszervezése 

 közreműködés a szellemi tulajdonjogok 

értékesítéséből származó jövedelmek 

felosztásában, érdekkonfliktusok kezelésében 

 vállalati kutatási szerződések előkészítése, 

ellenjegyzése 

 a szellemi tulajdon átruházásával kapcsolatos 

tanácsadás 

 a szellemi tulajdon hasznosításának 

engedélyezésével (licencia) kapcsolatos 

tanácsadás 

 finanszírozás, befektető keresése szellemi 

alkotások hasznosításához 

 spin-off vállalkozások létrehozásával kapcsolatos 

tanácsadás, képzés 

 TT témákkal kapcsolatos képzések, oktatás 

 innovációs- és ötlet versenyek szervezése  

 szellemi alkotások értékelése 

 spin-off vállalkozások 

menedzselése, inkubációja 

 inkubátor üzemeltetése 

 kapcsolattartás üzleti angyalokkal és 

VC-kel 

 vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése  

 tudományos és innovációs marketing 

tevékenység 

 tudomány-disszeminációs tevékenységek 

folytatása 

 tudományos rendezvények szervezése 

 TT témájú rendezvények szervezése 

 innovációs kiállítások szervezése 

 nemzetközi tudományos kapcsolatok építése 

 tagság nemzetközi TTI szervezetekben 

Egyéb: 

 pályázati források bevonása (pályázatírás és 

–menedzsment) 

 forráskeresés innovációs projektekhez 
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Forrás: saját szerkesztés 

A primer kutatásban a válaszadó szervezeteket 5 nagyobb csoportra bontottam a válaszadók 

által megjelölt szervezeti forma alapján. Ezek a csoportok az alábbiak voltak: 

1. gazdasági társaság formájában működő szervezetek 

2. nonprofit gazdasági társaság formájában működő szervezetek 

3. kereskedelmi- és iparkamarák 

4. civil szervezetek (pl. a MISZ szervezetei) 

5. technológia- és tudástranszfer irodák. 

A primer kutatás során megvizsgáltam az innovációs folyamatban közvetítő szerepet betöltő 

szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat is. A fenti ábrán szemléltetett módon az innovációs 

szolgáltatásokat 6 nagyobb csoportba rendeztem: 

1. szükségletekhez kapcsolódó szolgáltatások 

2. ötletekhez kapcsolódó szolgáltatások 

3. ötletekhez és gyártáshoz együttesen kapcsolódó szolgáltatások 

4. innovációs marketinghez és értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások 

5. piacra vitelhez kapcsolódó szolgáltatások 

6. egyéb „szolgáltatások” (pl. forráskeresés, pályázatírás, projektmenedzsment) 

Egy kereszttábla elemzés segítségével megvizsgáltam, hogy a primer kutatásba bevont 

szervezetek hány százaléka foglalkozik a fenti csoportokba besorolt szolgáltatások 

nyújtásával.  

Egy átlagszámítás segítségével ezután azt elemeztem, hogy az egyes szervezeti típusok 

átlagosan milyen arányban nyújtják a fenti csoportokba tartozó szolgáltatás típusokat, tehát a 

szolgáltatásaikkal milyen arányban támogatják az innovációs folyamat egyes elemeit. Az 

alábbi ábra ezt az eredményt szemlélteti. 
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27. ábra: Szervezetek szolgáltatásai az innováicós folyamatban 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyes szervezettípusoknál nem jellemző a specializálódás: nincs olyan folyamatelem, 

amelyhez kapcsolódóan csak egy bizonyos szervezettípus nyújt szolgáltatást. A szervezetek 

többsége – bármely típusú szervezetről beszélünk – az innovációs folyamat „elejét” 

támogatja (az ábrán kék színekkel jelzett szolgáltatástípusok). A piacra jutás támogatása 

például egyik szervezettípus esetében sem éri el a 60%-ot, tehát a válaszadó szervezetek 

kevesebb, mint 60%-a kapcsolódik ehhez a folyamatelemhez. 

Az öt szervezettípus közül négynél kiemelt jelentősége van az olyan tevékenységeknek, mint 

a pályázatírás, a projektmenedzsment, vagy a forrásbevonás. Három szervezettípus 

esetében ezzel a tevékenységgel a szervezetek több mint 90%-a foglalkozik. Ezeknél a 

szolgáltatásoknál nem lehet pontosan beazonosítani, hogy az innovációs folyamat mely 

eleméhez kötődnek. A forrásbevonási, pályázatírási tevékenység nagyobb aránya annak 

köszönhető, hogy a szervezetek többsége így tudja biztosítani a működéshez szükséges 

forrásokat. Ez a probléma következménye az 5.3. fejezetben leírt instabil finanszírozásnak. Az 

innovációban résztvevő szervezetek állami finanszírozása akadályozza a fenntartható, stabil 

működést. A stabilabb működés-finanszírozás hozzájárulna a szervezetek szolgáltatásainak 

hatékonyabb megoszlásához, illetve például a piacra-vitelhez nyújtott szolgáltatások, vagy 
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eddig a kisebb arányban nyújtott szolgáltatások magasabb arányához. Ennek feltárása egy 

külön kutatás tárgyát képezheti. 

Az elemzés a TTI-k szerepére is rávilágít. Egyértelműen kivehető az ábrán, hogy a 

technológia- és tudástranszfer irodák aktívan kapcsolódnak be az innovációs 

folyamatba, szerepük kiemelkedő jelentőségű. Emellett az innovációs folyamat legtöbb 

elemét támogatják szolgáltatásaikkal. 

 

6.2.3. A hazai innovációs közvetítő szervezetek tevékenységeinek értékelése 

 

A H1. hipotézis c részének alátámasztására az egyes régiók innovációs potenciáljának 

vizsgálatára van szükség. Az innovációs közvetítő szervezetek szorosan beágyazódnak a 

nemzeti innovációs rendszerbe, illetve hatással vannak egy régió, egy térség gazdasági, illetve 

innovációs folyamataira, hatékonyan alakíthatják egy térség gazdasági fejlődését, 

növekedését. A szakirodalomban számos példát találunk a regionális innováció mérésére, 

többek között Lundvall (1992), Rechnitzer (1998), Cooke (1998), Braczyk et al. (1998), Ács-

Varga (2000), Grosz (2000), Dőry-Rechnitzer (2000), Lengyel (2000, 2001), Csizmadia-

Grosz (2002), Horváth (2004), Márton (2004), Johnson-Lehmann (2006), Lengyel-

Leydesdorff (2008), Lengyel (2010), Hewitt-Dundasa-Roperb (2011), Flanagan et al. (2011) 

írásaiban. 

A felsorolt, és az 5. fejezetben kifejtett szakirodalmakban összefoglalva a következő 

indikátorokkal jellemzik a régió innovációs potenciálját: 

 regionális és helyi környezet, vonzó üzleti környezet megléte, a városban, régióban 

működő érdekcsoportok motivációi, vagy a helyi, specifikus és nehezen 

újratermelhetők tényezők megléte, mértéke 

 vállalkozások közötti kapcsolatok, innovációban résztvevők együttműködéseinek 

hatékonysága (a közvetítők célcsoportjaikkal való együttműködéseinek 

hatékonysága) 

 vállalkozások K+F tevékenysége (például a vállalkozások által fejlesztett új 

termékek, új eljárások, továbbfejlesztett termékek, valamint továbbfejlesztett 

eljárások (illetve high-tech technológiák) mennyisége az elmúlt 3 évben) 

 vállalkozások export tevékenységének, külföldi tőkebevonási képességének mértéke 

 technológiai kínálat, innovációs szolgáltatások, a K+F+I szolgáltatásokat nyújtó 

intézményrendszer fejlettsége 
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 politikák, finanszírozás megléte, formája, mértéke. 

 

A H1.c hipotézis alátámasztására ebben a fejezetben néhány olyan statisztikai mutatót 

elemzek, amelyek az egyes régiók innovációs potenciáljára utalnak. Hangsúlyoznom kell 

azonban, hogy a régiós innovációs potenciál mérése komplex feladat, és egy vagy két mutató 

vizsgálatával nem mérhető fel pontosan.  

A közvetítő szervezetek innovációs potenciálra gyakorolt hatásának mérésére az alábbiakban 

bemutatott, leegyszerűsített elemzés mellett, egy jövőbeni kutatás során, egy komplex 

indikátorcsoport kidolgozása javasolt. 

A hazai szervezetek számának és területi elhelyezkedésének vizsgálatát, leegyszerűsítve, a 

gazdasági és innovációs mutatókkal hasonlítom össze. A kutatás során vizsgált közvetítő 

szervezetek jellemzőit a következő gazdasági és innovációs mutatókkal vetem össze: 

 célcsoport, inner dimenzió: 

o a kutatóhelyek, K+F helyek száma 

o a régióban székhellyel rendelkező vállalkozások száma 

o a K+F tényleges létszáma
51

 

 finanszírozás, kimenet dimenzió: 

o a kutató-fejlesztő helyek ráfordításai 

 szabadalmak, kimenet dimenzió: 

o a bejelentett hazai és EPO szabadalmak száma. 

 

Az összehasonlítás segítséget nyújt a közvetítő szervezetek célcsoportjának, a célcsoport 

méretének beazonosításában – pl. a vállalkozások és a kutatóhelyek száma, vagy a K+F 

helyek létszáma nyújthat erről információt. 

A hazai innovációs rendszerben jelentős szerepük van az állami, illetve a központi 

támogatásból működő kutatóhelyeknek. A vállalkozások által működtetett kutatóhelyek 

száma alacsonyabb. A közvetítőknek tehát főként a felsőoktatási kutatóhelyeknek, illetve a 

kutató-intézeteknek kell szolgáltatásokat kínálniuk, illetve a szolgáltatásaik kialakításakor ezt 

a célcsoportot kell figyelembe venniük. 

                                                 
51

 Kutatási, fejlesztési tevékenységet végző kutatók, fejlesztők tényleges létszáma (fő), K+F tevékenységet végző 

intézetek, felsőoktatási intézmények szervezeti egységei és vállalkozások 
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28. ábra: Az állami kutatóhelyek és az innovációs közvetítő szervezetek számának 

összevetése a konvergecia régiókban 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

Az állami szférába tartozó kutatóhelyeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Közép-

Magyarország régióban koncentrálódik a kutatóhelyek közel 60%-a. A többi hat, 

konvergencia régió közül kiemelkedik az Észak-Alföld és a Dél-Alföld régió, ahol több mint 

20 szervezet működik. 

Az állami kutatóhelyek és a közvetítő szervezetek számát összevetve ezen két régió esetében 

– kivéve a Közép-Magyarország régiót – tapasztalhatunk a többitől nagyban eltérő adatokat: 

itt több az állami kutatóhely, mint a közvetítő szervezet. A Nyugat-Dunántúl és Észak-

Magyarország régióban pedig a közvetítő szerveztek száma jelentősen meghaladja a 

kutatóhelyek számát. Ez utóbbi esetben a nagyszámú közvetítőnek kell versenyeznie a 

célcsoport, a kutató helyek eléréséért, a szolgáltatásaik számukra történő kiajánlásáért. 

A KSH által megnevezett összes kutatóhely számát elosztva az általam definiált közvetítők 

számával megvizsgálhatjuk az egy közvetítőre jutó kutatóhelyek számát. Az egy közvetítőre 

jutó kutatóhelyek számának elemzése megmutatja, hogy mekkora a közvetítők 

célcsoportjának nagysága, és utal a közvetítők kapcsolatrendszerére is. 

Az elemzés szerint a Dél-, illetve Észak-Alföld régiókban kell a legtöbb kutatóhellyel 

kapcsolatot tartania egy közvetítőnek. Az észak-magyarországi közvetítők magas, illetve a 

kutatóhelyek alacsony számának köszönhetően viszont ebben a régióban jut a legkevesebb 

kutatóhely egy szervezetre. 

A közvetítő szervezetek és a K+F helyek összevetésével hasonló eredményre jutunk. A K+F 

helyek száma a közvetítő szervezetek célcsoportjának nagyságára utal. A Közép-
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Magyarország régióban a legmagasabb a K+F helyek száma, a konvergencia régiókban pedig 

itt is az Észak-Alföld régió emelkedik ki. A Dél-Alföld régióénál azonban itt magasabb a Dél-

Dunántúl régió adata, Dél-Dunántúlon a közvetítő szervezetek célcsoportjában nagyobb 

szerepe van a K+F helyeknek. 

 

29. ábra: Az egy innovációs közvetítő szervezetre jutó K+F helyek száma régiónként, 

2007 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A Közép-Magyarország régióban működő innovációs közvetítő szervezetek környezetében 

sokkal több vállalkozás működik, mint a többi régióban elhelyezkedő szervezetekében. Az 

Észak-Magyarország régió itt is kitűnik, mivel a magas közvetítői szám a legalacsonyabb 

vállalkozás számhoz társul.  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

166 

30. ábra: A működő vállalkozások és az innovációs közvetítő szervezetek száma 

régiónként, 2011 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A kutatás-fejlesztésben dolgozó kutatók száma is jellemezheti egy régió gazdasági 

fejlettségét, illetve utal a közvetítő szervezetek célcsoportjának méretére. Ha a hazai K+F 

létszám adatokat összevetjük a régiókban működő szervezetek számával, akkor 

megvizsgálhatjuk, hogy egy közvetítő szervezetnek hány, ugyanabban a régióban dolgozó 

kutató tartozik a célcsoportjába. 

 

31. ábra: Az egy közvetítő szervezetre jutó K+F létszám régiónként, 2011 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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A K+F létszám elemzésekor látható, hogy az Észak-Magyarország régióban tevékenykedő 

szervezetek kutatói célcsoportja a legkisebb. Ennek oka, hogy ebben a régióban a 

legalacsonyabb a K+F létszám, a közvetítő szervezetek száma pedig kiugróan magas. 

Figyelemre méltó az is, hogy az Észak és Dél-Alföld régiókban (a központi régiótól 

eltekintve) a legmagasabb az egy közvetítőre jutó kutató-fejlesztői létszám, mivel országos 

szinten itt a legnagyobb a kutatók száma. 

 

Az innovációs hatékonyságának mérésére, illetve a közvetítő szervezetek tevékenységének 

vizsgálatára a bejelentett szabadalmak száma is alkalmas mérőszám. A TEIR adatbázisa 

alapján a hazai bejelentett szabadalmak száma az alábbiak szerint alakult. A kutatásban 

felmértem az EPO szabadalmak számát is, amely a hazai szabadalmaztatáshoz hasonló képet 

mutat régiónként. 

 

32. ábra: Magyar bejelentők engedélyezett belföldi szabadalmi bejelentéseinek száma 

(bejelentői részarány szerint) 2011 

 

Forrás: TEIR
52

 adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A bejelentett szabadalmak számát összevetve az egyes régiókban működő közvetítő 

szervezetek számával a legmagasabb értéket – a Közép-Magyarország régiót kivéve – a 

Nyugat-Dunántúl régióban kapjuk, az egy szervezetre eső bejelentett szabadalmak száma 

pedig az Észak-Magyarország régióban a legalacsonyabb. Az Észak-Magyarország régió 

                                                 
52

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR): https://www.teir.hu/ 
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eredménye azért lehet figyelemreméltó, mert nem ebben a régióban jelentették be 2009-ben a 

legkevesebb szabadalmat, hanem a Dél-Dunántúlon. Az alacsony érték így a szervezetek 

magas számával magyarázható. 

A fenti mutatók vizsgálatának eredményét az alábbi táblázatban foglalom össze. A mutatókat 

magas és alacsony értékkel jellemzem annak alapján, hogy az egyes régiókban a mutató 

magasabb vagy alacsonyabb értéket képvisel-e az országos átlagnál. 

 

24. táblázat: A regionális innovációs potenciált mérő indikátorok összevetése 

 vizsgált 

közvetítők 

száma 

állami 

kutatóhelyek 

száma 

K+F 

létszám 

vállalkozások 

száma 

K+F 

ráfordítás 

szabadalmak 

száma 

Közép-

Magyarország 

magas magas magas magas magas magas 

Észak-

Magyarország 

magas alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Nyugat-

Dunántúl 

magas alacsony alacsony magas alacsony alacsony 

Közép-

Dunántúl 

alacsony alacsony alacsony magas alacsony magas 

Dél-Dunántúl alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Észak-Alföld alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Dél-Alföld magas alacsony alacsony alacsony alacsony magas 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyes régiók innovációs potenciáljának elemzését a statisztikai adatok szerinti 

rangsorolással is elvégeztem. A hazai hét régió rangsorait alant foglalom össze. 

 

25. táblázat: A régiók rangsorolása az innovációs potenciált mérő statisztikai adatok 

alapján 

Régió 

rangsor 

vizsg. 

szervezetek 

száma 

rangsor 

GDP/fő, 

e ft 

rangsor 

működő 

váll. 

száma/ezer 

lakos 

rangsor  

K+F 

ráford./ezer 

lakos 

rangsor 

K+F 

létszáma 

rangsor  

K+F int. és 

egyéb 

költségvetési 

kut.helyek 

száma  

rangsor  

beadott 

szab. 

száma 

rangsor 

az innov. 

potenciál 

összesítése 

alapján
53

 

Közép-

Magyarország 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nyugat-Dunántúl 3 2 2 3 5 4 7 3 

Közép-Dunántúl 5 3 3 5 6 5 3 4 

Dél-Dunántúl 7 4 4 6 4 7 6 6 

Észak-Alföld 6 6 6 4 3 3 5 5 

Észak-

Magyarország 2 7 7 7 7 6 4 7 

Dél-Alföld 4 5 5 2 2 2 2 2 

                                                 
53

 Átlagok szerinti rangsor 
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Forrás: saját szerkesztés 

Az összefoglaló táblázatok, valamint a fenti elemzés alapján az egyes régiók innovációs 

potenciáljának és a régiókban székhellyel rendelkező, vizsgált közvetítő szervezetek 

működésének összefüggései az alábbiak szerint összegezhető: 

 A Közép-Magyarország régió minden szempontból kiemelkedik a többi régió közül: 

itt a legnagyobb a szervezetek száma, és itt a legmagasabbak a régió innovációs 

potenciálját mérő mutatószámok. 

 A regionális innovációs potenciál szempontjából kiemelt helyet foglal el a Dél-Alföld 

régió, amelynek indikátorai jelentős innovációs potenciálra utalnak. A közvetítő 

szervezetek száma azonban nem ebben a régióban a legmagasabb a konvergencia 

régiók közül. 

 Jelentős innovációs képességgel bír még a Nyugat- és Közép-Dunántúl, illetve az 

Észak-Alföld régió is. A Nyugat-Dunántúlon a harmadik legmagasabb a közvetítő 

szervezetek száma, az Észak-Alföld és Közép-Dunántúl régiókban viszont kevés a 

közvetítő. 

 Észak-Magyarországon a magas közvetítői szám mellett alacsony a régió innovációs 

potenciálja. 

 A konvergencia régiók közül Nyugat- és Közép-Dunántúlon a közvetítő szervezetek 

vállalkozói célcsoportjának aránya magasabb. A kutatók száma, a K+F létszámból 

adódóan viszont az Észak- és Dél-Alföld régiókban magasabb. 

 Nincs egyértelmű kapcsolat, egyenes arány a közvetítő szervezetek száma és a 

regionális innovációs potenciál között. 
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6.3. Az innováció emberi oldalánakfontosságát tükröző megállapítások  

 

A második hipotézis szorosan kapcsolódik az első hipotézishez, amely a közvetítő 

szervezetek szolgáltatásait taglalja. A második hipotézisben a közvetítő szervezetek 

működésében, szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az emberi tényező fontosságát emelem ki. 

Saját, gyakorlati tapasztalatom szerint a humán tényezőknek – például az alkalmazottak 

tudásának, képességeinek, az egymással szembeni, illetve a partnerekkel kialakított 

bizalomnak, az együttműködésekben a kapcsolati tőkének, vagy a személyes 

kommunikációnak – nem tulajdonítanak kellő fontosságot az intermedierek 

menedzsmentjében, annak ellenére, hogy a nonprofit és szolgáltató jelleg, valamint a 

szakirodalom (köztük Nagaoka et al. 2009, Metcalfe 2006, Stamm 2003, Arocena-Sutz 2002, 

Lengyel 2010, Csizmadia-Grosz-Szépvölgyi 2004) is ezt támasztja alá. Nagaoka et al. (2009) 

foglalja össze legjobban a humán tényező szerepét a közvetítők tevékenységében. 

Hangsúlyozza, hogy az innovációs szervezetekben és intézményekben emberek dolgoznak, 

akik különböző képességekkel bírnak, tehetségesek, és ezen emberi tulajdonságaikkal 

járulnak hozzá az innovációs és a K+F folyamatokhoz. Metclafe (2006) pedig a tudástranszfer 

szempontjából emeli ki az emberi tényezőt, a bizalmi alapú együttműködéseket. Csizmadia, 

Grosz és Szépvölgyi (2004, 118.p.) – az általam leírt hipotézist alátámasztva – rámutat arra, 

hogy hazánkban a „kutatásfejlesztési szervezetek, valamint a nagyvállalatok és a KKV 

szektor közötti kapcsolat ad hoc jellegű, esetleges és rendkívül hiányos”. 

A második hipotézis vizsgálata szorosan kötődik az 6.7. fejezetekben tárgyalt közvetítői 

célcsoportokhoz, illetve a közvetítők kapcsolatrendszereihez, együttműködéseihez. A 

hipotézis alátámasztására ebben a fejezetben a közvetítő szervezetek célcsoportokkal történő 

együttműködéseit, kapcsolatrendszerét elemzem, hangsúlyozva az emberi tényezőket. 

A hipotézis alátámasztása elsősorban a regionális és lokális szintű kutatás eredményeire épül. 

A Közép-Dunántúl régióban és a Dunaújvárosi kistérségben lefolytatott felmérések fő célja a 

vállalkozások és a kutatók, tehát a közvetítő szervezetek legfontosabb célcsoportjai, 

együttműködéseinek feltárása volt. 

 

A vállalkozások, a kutatók (felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok) és az 

innovációs közvetítő szervezetek együttműködése a regionális kutatás alapján 

A regionális kutatás során többféle szempontból vizsgáltam meg a közvetítők és a régióban 

működő vállalkozások együttműködéseit. Az együttműködésekkel kapcsolatos kutatási 
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kérdések közül ebben a fejezetben csak az innováció emberi oldalával kapcsolatos 

eredményeket fejtem ki. 

A kutatás egyik kérdése azt mérte fel, hogy az együttműködések mennyire ösztönzik a cégek 

innovációs tevékenységét. A kérdésre adott válaszok alapján értékelhető a kapcsolat erőssége 

és motivációi. A vállalkozások többsége (több mint 76%-uk) szerint a felsőoktatási 

intézményekkel, valamint a kutatóintézetekkel való együttműködés nem ösztönzi a 

vállalkozás innovációs tevékenységét. Az egyéb közvetítők (például kamarák, innovációs 

ügynökségek) esetében ez az arány szintén magas, 50% körüli volt.  

Kérdéses, hogy a vállalkozások miért látják úgy, hogy az innovációs közvetítőkkel való 

együttműködés nem ösztönzi kellően az innovációs tevékenységüket, nem segíthet a fenti 

problémák kiküszöbölésében. Az együttműködések alacsony számára, illetve kérdésre 

vonatkozóan korábbi kutatásokban is találunk eredményeket, válaszokat. Triago-Vence 

(2012) kutatásában például a spanyol szolgáltató vállalatok és a közvetítők közötti 

együttműködések aránya 36% volt. A német és francia állami kutatóintézetek és ipari szféra 

között 13-24% az együttműködési hajlandóság (Robin-Schubert 2013). A norvég 

vállalkozások az innovációs tevékenységük során pedig 36-40%-ban működnek együtt más 

vállalatokkal és szervezetekkel (Fitjar-Rodrígez-Pose 2013). Csizmadia, Grosz, Szépvölgyi 

(2004) cikkükben felhívják a figyelmet a régió innovációs rendszerének hiányosságaira – az 

innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szétaprózottságára a régióban, illetve a 

közvetítő szervezetek tevékenységében tapasztalható átfedésekre, amelyek az információ 

torzulásához vezethetnek. 

Az együttműködési aktivitás alacsony szintéjének problémájára Szépvölgyi (2006) is felhívja 

a figyelmet. Cikkében kifejti, hogy az innovációs folyamatban résztvevő szektorok közötti 

tudástranszferben a szervezettípusok közötti határok elmosódása jellemző. Egy közép-

dunántúli kutatás eredményeire támaszkodva viszont leírja, hogy a vállalkozások mindössze 

7%-a észlelte ezen határok elmosódását. Ugyanebben a cikkben egy olyan problémára is 

rámutat, amely kapcsolódik az innováció humán tényezőihez és az együttműködéseket 

alapvetően befolyásolja: a vállalkozások és a kutatók motivációjának eltérésére. A 

vállalkozások elsődleges célja a profit, a kutatók viszont saját szakmai előrelépésüket, a 

szakmai tudást részesítik előnyben. Annak ellenére, hogy a felsőoktatási- és kutató 

intézmények jelentős múlttal rendelkeznek a vizsgált régióban, az érdekek eltérése 

napjainkban is akadályozza az együttműködéseket. 

A regionális kutatás a vállalkozások elmúlt három évben a közvetítőkkel kialakított és 

működtetett együttműködéseit is részletesen felmérte. Az egyetemekkel, főiskolákkal az 
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együttműködésekben résztvevő vállalkozások 13,1%-a kooperált. Az ilyen típusú 

együttműködések 63,6%-ánál a régióban lévő felsőoktatási intézmény volt a partner, a 

budapesti együttműködések aránya 18,2% volt. A jövőben a válaszadók 11,9% tervez 

együttműködést egyetemekkel, főiskolákkal. Az állami és magán kutatóintézetekkel az 

együttműködésekben résztvevő vállalkozások 4,8%-a működött együtt. A kutatóintézetekben 

dolgozó partnerek száma 50%-ban 1-19 fő, 50%-ban pedig 20-50 fő volt, tehát az 

együttműködések fele kisebb projekt-teamekben valósult meg. Az együttműködésekben 

résztvevő kutatóintézetek 50%-a a régióban működik, 25% Budapesten.  

A válaszadó vállalkozások 4,8% a jövőben is szeretne együttműködni ilyen típusú 

szervezetekkel. A gazdaságfejlesztési szervezetekkel az együttműködésekben résztvevő 

vállalkozások 15,5% működött együtt. A résztvevő gazdaságfejlesztési szervezetek 

többségében (30,8%) kisebb, 1-9 fős szervezetek voltak, és főként (91,7-ban) ugyanabban a 

régióban működnek, mint a válaszadó vállalkozás. A válaszadók 13,1% a jövőben is 

együttműködne gazdaságfejlesztési szervezetekkel. Az innovációt segítő egyéb 

szervezetekkel az együttműködésekben résztvevő vállalkozások 9,5% működött együtt. Az 

együttműködésben résztvevő innovációs szervezetek többségében (50%) 10-19 fős 

szervezetek voltak, és főként (85,7%) ugyanabban a régióban működnek, mint a vállalkozás. 

A válaszadók 8,3% működne együtt a jövőben az innovációs szervezetekkel. 

Az együttműködésekben résztvevő vállalkozások tehát leginkább a gazdaságfejlesztési 

szervezetekkel (pl. kamarával) kooperáltak. Az összes együttműködésnél fontos tényező – a 

válaszadók 50-90%-a erről nyilatkozott –, hogy a partnerek és a vállalkozás egy régióban 

rendelkeznek telephellyel. A jövőbeni tervezett együttműködések aránya viszont nagyon 

alacsony, a korábban együttműködésekben résztvevők közül csak kevesen szeretnének a 

jövőben is partnerséget kialakítani a közvetítő szervezetekkel. 

A Közép-Dunántúlon elvégzett kutatás az együttműködés területeit is megvizsgálta. A 

kutatás-fejlesztésre, innovációra vonatkozó együttműködések aránya igen alacsony, és 

várhatóan a közeljövőben is csökkeni fog. Az együttműködések célja a legtöbb 

vállalkozásnál, az elmúlt három évben az információszerzés, valamint a pályázati 

projektekben való részvétel volt.  

 

Az innovációs közvetítőkkel való együttműködések alacsony arányának okaira a kérdőív 

innovációt akadályozó tényezőkkel kapcsolatos kérdésének elemzésével kaphatunk választ. 
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26. táblázat: A vállalkozások együttműködéseit gátló tényezők 

Tényező neve Tényezőt megjelölő 

válaszadók aránya (%) 

Információhiány 15,7 

Támogatási rendszer hiánya 42,0 

Függetlenség őrzése, információk átadásától 

való vonakodás 

6,7 

Bizalomhiány 15,3 

Együttműködési szándék, akarat hiánya 11,3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ebben a fejezetben három fontos, az innováció humán oldalával kapcsolatos gátló tényezőt 

emelek ki. Az egyik a technológiai információ hiánya, amely a vállalkozások 43,7%-ánál 

nem volt akadályozó tényező. A technológiai információkat a vállalkozások szakemberei az 

együttműködések során szerzik be, könnyen hozzájutnak a kívánt adatokhoz. A cégek 

emellett készek az információk megosztására is, köszönhetően profitorientált 

szemléletmódjuknak. A bizalomhiány és az információhiány viszont jelentős kockázat lehet 

az együttműködések kialakításakor. A régiós kutatásban kereszttáblás elemzéssel kimutatható 

az összefüggés a bizalomhiány, illetve az együttműködésbe bevont szervezetek típusa között. 

 

27. táblázat: A bizalomhiány és a szervezettípusok összefüggése 

Együttműködő szervezet Bizalomhiány akadályként merült 

fel – válaszadók aránya (érvényes 

%) 

egyetemek, főiskolák 18,2 

állami és magán kutatóintézetek 25,0 

gazdaságfejlesztési szervezetek (pl. kamara, 

vállalkozásfejlesztési alapítványok, ITDH) 

15,4 

innovációt segítő egyéb szervezetek (pl. 

innovációs ügynökségek, innovációs és 

technológiai központok, stb.) 

25,0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A bizalomhiány a gazdaságfejlesztési szervezetekkel, illetve a felsőoktatási intézményekkel 

együttműködő vállalkozások esetében sokkal alacsonyabb volt, mint az állami 

kutatószervezetekkel vagy az innovációs közvetítő szervezetekkel együttműködő 

vállalkozások esetében. 
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A régiós kutatás kitért arra is, hogy az innovációs együttműködések létrehozásában mennyire 

jelent akadályt a megfelelő partnerek megtalálása. A válaszadók több mint felének (56,5%) 

ez nem probléma, de 4,7%-uk ezt erős akadályozó tényezőként jelölte meg.  

 

Az innováció humán oldalával kapcsolatos tényezők – a lokális kutatás eredményei 

alapján 

A lokális szintű kutatásban az innováció emberi oldalával kapcsolatos tényezőkre több kérdés 

is vonatkozott. A helyi kutatásban egyrészt felmértük az innovációs folyamatot akadályozó 

tényezőket. A vállalkozások esetében az innovációs tevékenység akadályozottságára, 

elmaradására az alábbi indokok születtek: 

 

28. táblázat: Miért nem folytat a vállalkozás jelenleg innovációs tevékenységet?  

ok megjelölte 

fő % 

nincs rá idő 8 10,3 

nincs rá pénz 25 32,1 

nincs rá szükségünk 4 5,1 

nincs innovációs témánk, ötletünk 13 16,7 

nem tudom 17 21,8 

egyéb ok miatt: 

 nincs, aki foglalkozzon vele 

 nem hallunk a lehetőségekről 

 szolgáltatásunk színvonalának emelése nem 

kifejezetten innovációs tevékenység 

3 3,8 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az innovációs tevékenység hiányának legfőbb okaként a pénz-, illetve forráshiányt jelölték 

meg a vállalkozások. Második helyen pedig az ötletek hiánya szerepel az okok között. 

Jelentős volt azok aránya is, akik nem tudtak választ adni arra, miért nem folytatnak 

innovációs tevékenységet. A vállalkozások 16,5%-a – főként mikor- és kisvállalkozások – 

jelölte meg a nincs fejlesztési ötletünk válaszlehetőséget. A fejlesztési ötletek hiánya 

összefügg az információ és az innovatív humán erőforrás fontosságával. Az időtényező, mint 

probléma, a vállalkozások 10,3%-ánál jelent meg.  

Abból, hogy a „nincs rá szükségünk” kategóriát csak a válaszadók 5,1%-a jelölte meg, arra 

következtethetünk, hogy a vállalkozások felismerték az innováció fontosságát, és 

szándékukban áll a későbbiekben ilyen tevékenységet folytatni.  



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

175 

A lokális felmérésben a dunaújvárosi vállalkozások innovációval kapcsolatos motivációs 

tényezőit is vizsgáltuk (lásd a 33. ábrán). A válaszadók többségénél – 57 fő – a profit 

jelentette a legfontosabb szempontot, ezt jelölték a legtöbben a legfontosabb szempontként. A 

vállalkozás növekedési céljaira vonatkozó válasz átlagosan 3,6-os értéket kapott a 

válaszadóktól, ami a legmagasabb volt az összes kategória közül. Szintén jelentős 

szempontokként jelölték meg a cég piaci részesedését, a minőségfejlesztést, illetve a 

működési hatékonyság növelését. A működési hatékonyság növelése a kisvállalkozások 

számára a legfontosabb. A legkevesebb jelölést a piaci vagy technológiai szükségszerűség, 

valamint a profilváltás kapta. A profilváltást például a válaszadók 71,8%-a átlagosan 2-re 

értékelte. Az alkalmazottak sikerélményét, az egyéni fejlődést szintén sok vállalkozás nem 

veszi figyelembe, hiszen a válaszadók 42,2%-a az 1-es vagy 2-es kategóriába sorolta. 
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33. ábra: Ha a vállalkozás valamilyen fejlesztési tevékenységet folytat(na), akkor milyen 

szempontokat vesznek figyelembe a fejlesztés során?   

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A dunaújvárosi kistérségben végzett kutatás másik célcsoportja, a kutatók esetében 

felmértük, hogy milyen tényezők okozhatják a kutatók innovációs folyamatban való 

részvételének hiányát, mik jelenthetnek akadályt számukra. Erre két kérdés vonatkozott: az 

innovációs projektekből való kimaradás indoklása, illetve a kutatói motivációs rangsor. 

A kérdőívre választ adók közel 60%-a részt vett, vagy jelenleg is részt vesz valamilyen 

kutatás-fejlesztésben. A kutatóknak tehát 40%-a nem folyatatott kutatást, tehát nem volt 

részese az innovációs folyamatnak. Azon válaszadók, akik nem vettek részt kutatási 

projektben, a 28. táblázatban szereplő adatokkal indokolták a kutatásból való kimaradásukat: 

 

29. táblázat: A kutatók kutatásból való kimaradásának indoklása 

indoklás bejelölte 

db % 

nincs rá időm 5 9,4 

nincs információm arról, hogyan vehetnék 

részt kutatásban 

6 11,3 

nem tudok olyan projektről, amihez 

csatlakozhatnék 

8 15,1 

nem fizetik meg kellőképpen, ha részt 

veszek egy kutatásban 

2 3,8 

nem érdekel a kutatás-fejlesztés 0 0 

nem kértek fel 10 18,9 

egyéb ok 2 3,8 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Azok a kutatók, akik nem vettek/vesznek részt kutatásban, leginkább azért nem csatlakoznak 

a projektekhez, mert nem kérték fel őket. A második helyen az indokok közül az információ 

hiánya áll, tehát a kutatók 15,1%-a nem tud olyan projektről, amihez csatlakozhatna. Fontos 

az is, hogy minden kutató érdeklődik a kutatásban való részvétel iránt, tehát motiváltak 

ezzel kapcsolatban. 

A helyi felérésben résztvevő kutatókat a kutatásban való részvétel motivációjával 

kapcsolatban is megkérdeztük (a válaszok megoszlását lásd a 32. táblázatban). A kérdés azon 

válaszadókat vizsgálta, akik részt vettek valamilyen kutatási projektben az elmúlt években. 
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30. táblázat: Az alábbiak közül mi motiválta, hogy részt vegyen a kutatásban? 

 motiváció megnevezése válaszadók száma 

(fő) 

1 2 3 4 

1 magasabb vagy külön a projektért kapott 

fizetés 

5 5 7 14 

2 szakmai előmenetel, fokozatszerzés 8 6 7 10 

3 elismertség 9 6 10 6 

4 publikációs lehetőségek 9 4 7 11 

5 külföldi tapasztalatszerzés 14 4 8 5 

6 hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak 13 7 6 5 

7 kapcsolatteremtési lehetőség – 

vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb. 

9 4 10 8 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti táblázatból felállítható a motivációs érvek alábbi rangsora: 

1. magasabb vagy külön a projektért kapott fizetés 

2. publikációs lehetőségek 

3. kapcsolatteremtési lehetőség – vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb. 

4. szakmai előmenetel, fokozatszerzés 

5. elismertség 

6. külföldi tapasztalatszerzés 

7. hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak 

 

Külön felmértük azon kutatók motivációját is, akik nem vettek részt az elmúlt években 

kutatási projektekben.  

 

31. táblázat: A kutatást nem végző kutatók motivációs rangsora 

 motiváció megnevezése válaszadók száma 

(fő) 

1 2 3 4 

1 magasabb vagy külön a projektért kapott 

fizetés 

1 3 4 9 

2 szakmai előmenetel, fokozatszerzés 2 2 8 5 

3 elismertség 3 5 5 4 

4 publikációs lehetőségek 3 5 5 4 

5 külföldi tapasztalatszerzés 2 4 7 4 

6 hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak 2 8 4 3 

7 kapcsolatteremtési lehetőség – 

vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb. 

1 6 4 6 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatási projektekből kimaradók motivációs rangsora a következő: 

1. magasabb vagy külön a projektért kapott fizetés 

2. szakmai előmenetel, fokozatszerzés 

3. kapcsolatteremtési lehetőség – vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb. 

4. külföldi tapasztalatszerzés 

5. elismertség 

6. publikációs lehetőségek 

7. hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak 

 

Ez a motivációs rangsor nem egyezik meg pontosan a kutatásban résztvevők motivációs 

rangsorával. Az első helyen itt is a jövedelem áll, de a publikációs lehetőség például az utolsó 

előtti helyen szerepel, míg a kutatásban résztvevőknél ez a második. A publikáció, mint 

motivációs tényező talán azért került hátrébb ezen a listán, mert publikálni csak kutatási 

eredményt érdemes. A publikációs igény hiányának oka lehet még, hogy a kutató már 

befejezte vagy felfüggesztette PhD tanulmányait, így nem szükséges publikálnia. Indokolhatja 

emellett a publikációs igény csökkenését, az is, ha nem az adott kutató, hanem más publikálja 

egy projekt eredményét. Mindkét csoport motivációs listáján, a legutolsó helyen szerepel a 

kutatócsoportbeli tagság. Annak ellenére van ez így, hogy a kutatások nagy részét a 

vállalkozások finanszírozzák, és egy vállalkozás alapvető érdeke lehet, hogy saját szakértői is 

csatlakozzanak a kutatásokhoz. az, hogy a kutatók kevésbé értékelik a team-munkát, 

kihatással lehet egyrészt a kutatási projektekbe való bekerülésük esélyeire, másrészt a már 

zajló kutatási projektek eredményeire is. A csoportban való együttműködésre negatív hatással 

lehet a kutatók szakmai féltékenység, illetve a tapasztalatok megosztását kerülő indivíduma. 

 

A második hipotézisben hangsúlyozott emberi tényezők a fenti kutatási eredmények alapján 

fontosak a közvetítő szervezetek célcsoportjainak együttműködéseiben és 

motiváltságában.  

A vállalkozói célcsoport esetében a humán tényezők az alábbiak szerint befolyásolják a 

közvetítőkkel való együttműködéseket: 

 A vállalkozások K+F együttműködési hajlandósága alacsony, amelynek fő okai a 

bizalomhiány és az információk hiánya. A bizalom hiánya az innovációs 

intermedierek esetében nagyon nagy arányú. A vállalkozások egy része a megfelelő 
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együttműködő partnerek megtalálását is az innovációt akadályozó tényezőként 

említette. A bizalmi alapú kapcsolatok, partnerségek kialakítása szorosan összefügg a 

közvetítő szervezetek humán erőforrásával, annak képességével, kapcsolati tőkéjével, 

személyiségjegyeivel. Ha a közvetítő szervezetek nem tudnak bizalmi alapú 

kapcsolatokat kiépíteni, akkor nem képesek a szolgáltatásaikat eladni, a vállalkozások 

nem fognak együttműködni velük. Az információ hiánya a kommunikáció formájára, 

módjára vezethető vissza. A kommunikációban nagy jelentősége van a személyes 

kapcsolatoknak (lásd a következő fejezetben), amely szintén visszavezethető a 

közvetítők humán tényezőire. 

 A régiós kutatásban résztvevő vállalkozások együttműködéseit befolyásolja, hogy a 

partnerük ugyanabban a régióban rendelkezik-e telephellyel. Ez a kapcsolati tőke, a 

regionális humán tényezők fontosságára utal. 

 Lokális szinten a vállalkozások innovációs tevékenységét akadályozza az innovatív 

ötletek hiánya. Az ötletek hiányának oka egyrészt a vállalkozásokon belül keresendő; 

az alkalmazottak sikerélményeit nem támogatják, nem ösztönzik őket az 

innovációra. Emellett befolyásolja az ötletek születését az innovatív miliő is. Az 

ötletek hiánya összefügg a közvetítők szolgáltatásaival is, egyrészt az innovatív miliő 

megteremtésén keresztül, másrészt pedig a tudástranszfer szolgáltatások révén. Az 

intermedierek feladata lenne a felsőoktatási kutatások során megszülető ötletek 

átadása, vállalkozásokkal való megismertetése. Annak ellenére, hogy a legtöbb 

közvetítő az innovációs folyamat elejét támogatja szolgáltatásaival, az ötletek, az 

innováció terjedését nem tudják hatékonyan, pozitívan befolyásolni. 

 

A kutatók szempontjából az innovációs közvetítők humán tényezői szintén jelentős szerepet 

játszanak a közvetítői szolgáltatások hatékonyságában. A lokális, kutatói célcsoportot 

vizsgáló kutatás eredményei ezt a következőképpen támasztják alá: 

 A kutatók motivációját, kutatásban való részvételét alapvetően befolyásolja az 

információ megléte, hiánya. Az információ átadásában a személyes, bizalmi 

kapcsolatok szerepe jelentős. A vállalatokhoz hasonlóan a bizalmi kapcsolatok 

kiépítése a humán tényezőktől függ. 

 A kutatók motiváltsága az innovációban való részvételre egyrészt jelentősen eltér a 

vállalkozói motivációktól, másrészt függ attól is, hogy a kutató korábban vett-e részt 

kutatásban. A kutatóknak nemcsak a profit fontos, hanem nagy szerepe van az 
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együttműködéseikben a publikációs lehetőségeknek, vagy a személyes 

kapcsolatoknak (a kapcsolatok kiépítési lehetőségének) is. A személyes 

kapcsolatokat a kapcsolati tőke befolyásolja. A közvetítői tevékenység elemzésekor a 

6. fejezetben bemutatott, a kutatóknak kínált szolgáltatások közül kiemelkedő 

jelentőségű volt az egyéb, főként projekt- és pályázatmenedzsment, valamint 

marketing szolgáltatások szerepe. Ezek a szolgáltatások fontosak a kutatók számára, 

igénylik ezeket, de a közvetítőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a kapcsolati 

tőke, illetve a személyes kapcsolatok szolgáltatásokba való bevonására. A publikációk 

és a személyes kapcsolatok ösztönzését a közvetítők hatékonyabban tudnák 

megvalósítani, ha a tudástranszferrel és tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásaikat 

hangsúlyosabban kínálnák a kutatóknak. 

 A kutatók eltérően vélekednek a kutatócsoportbeli tagságról, mint a vállalkozások. 

Vonakodnak részt venni a csoportos munkában, miközben a vállalkozásoknak ez 

alapvető érdeke lenn. A csapatmunkában való jártasság, az együttműködési készség 

nagyban függ a személyiségjegyektől. A közvetítői tevékenységek bemutatásakor 

(lásd a 6.5. fejezetben) a kutatói célcsoportnak nyújtott főbb szolgáltatások nem 

irányultak a kutatók csapatmunkában való együttműködésének fejlesztésére. Ez a 

képesség speciális tréningekkel fejleszthető, amely a közvetítők az oktatási 

szolgáltatásai közé sorolható. Az oktatást a közvetítők nem tulajdonítják a kutatóknak 

nyújtott főbb szolgáltatásnak. 

 

 

  



Gajzágó Éva  Innovációs közvetítő szervezetek 

 

182 

6.4. A közvetítő szervezetek kommunikációjára vonatkozó eredmények 

 

A harmadik hipotézisben leírt, a közvetítők kommunikáció tevékenységével kapcsolatos 

állítás szorosan kapcsolódik az első és második hipotézisek elemzésében leírtakhoz. Egy 

szervezet, így az intermedierek kommunikációs tevékenysége többféle módon is befolyásolja 

a működési hatékonyságukat. Egyrészt hatással van a célcsoportok elérésére, a kutatók és a 

vállalkozások motivációs eltérésének kiküszöbölésére, így partnerkapcsolataik kialakítására 

(Vágási-Piskóti-Buzás, 2006). A kommunikáció a célcsoport igényeinek felmérésében, illetve 

a szolgáltatások kiajánlásában is kulcsszerepet kap (Veres, 2002). 

A harmadik hipotézis alátámasztására ebben a fejezetben az országos és a lokális szintű 

kutatás kommunikációval kapcsolatos eredményeit mutatom be. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek online megjelenése – az országos, szekunder kutatás 

alapján 

Az országos, a közvetítő szervezetek nyilvános megjelenésével foglalkozó kutatásban 

megvizsgáltam a megjelölt közvetítő szervezetek weboldalait, azok kinézetét, illetve 

tartalmát. A vizsgálatot előre meghatározott jellemzők, indikátorok alapján végeztem el. (A 

szempontrendszer a kutatás módszertanát bemutató 4. fejezetben került kifejtésre.) Ezen 

elemzés során mértem fel a 6.7. fejezetben bemutatott, kommunikált célcsoportokat is. 

 

A szerveztek többségének, 56,5%-ának van önálló weboldala, vagy valamilyen intézmény – 

pl. felsőoktatási intézmény – weboldalának aloldalán található a szervezet. Amennyiben 

valamely aloldalon található a szervezet, akkor viszonylag könnyen,1-3 kattintással elérhetővé 

válik a saját oldal is – a szervezetek 73%-ánál van így. A közvetítők nagy hányadának 

(91,3%) online felület jól áttekinthető, könnyen értelmezhető. A webhelyek tartalma 

azonban sok esetben (65,2%) hiányos, nem teljes körű. Nem tartalmaz például információt a 

szolgáltatásokra, vagy a célcsoportokra vonatkozóan. A legtöbb (73,9%) szervezet weboldal 

designja a kék színre koncentrál, a megjelenés többségében kékes árnyalatú. A kék árnyalat a 

bizalmat, a tisztaságot hivatott erősíteni. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek kommunikációja – a lokális kutatás alapján 

A dunaújvárosi kistérségben elvégzett kutatásban felmértem a vállalkozások, a kutatók és a 

helyi közvetítő szervezetek kapcsolatrendszerét, kommunikációját (Gajzágó, 2011). 
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A kommunikációs hatékonysággal kapcsolatban a kérdőív több kérdéséből is nyertem ki 

adatokat. Két kérdés a közvetítő szervezetek ismertségére, imázsára vonatkozott, egy kérdés 

a célcsoportok innovációval kapcsolatos tudását, információit taglalta, egy következő 

kérdésben pedig a célcsoportok kommunikációs szokásait, az információszerzés csatornáit 

mértem fel. 

A közvetítő szervezetek ismertségének konkrét elemzésekor fény derült arra, hogy a 

dunaújvárosi vállalkozások 60,3%-a nem ismer egyetlen intermedier szervezetet a városban. 

Csizmadia és Grosz kutatásukban (2011) hasonló, ennél kedvezőtlenebb eredményre jutottak: 

az általuk megkérdezett vállalkozásoknak csupán 10%-a nyilatkozott úgy, hogy kapcsolatban 

áll az innovációt segítő, közvetítő szervezettel. Kutatásukból arra is fény derült, hogy csupán 

minden ötödik vállalkozásnak van felsőoktatási intézményekkel kapcsolata, innovációs 

szervezettel pedig csak minden tízedik vállalkozás működik együtt. A felsőoktatási 

intézmények és a vállalkozások kapcsolatát vizsgálta egy 2008-ban Piedmontban, 

Olaszországban elvégzett kutatás is (Bodas Freitas et al., 2013). A kutatók által megkérdezett 

1052 vállalkozás mindösszesen csak 17,7%-ának volt kapcsolata felsőoktatási intézménnyel. 

A dunaújvárosi kutatásban a második, ismertségre vonatkozó kérdés már kedvezőbb képet 

adott. A második kérdésben ugyanis a vállalkozásoknak a közvetítő szervezetek konkrét 

listájából kellett választaniuk. Ekkor már csak 22,8%-uk vélte úgy, hogy nem ismer egyetlen 

szervezetet sem. A válaszadók többsége ezután arról nyilatkozott, hogy van valamilyen 

kapcsolata a felsorolt közvetítő szervezetekkel: legtöbben az Innováció Menedzsment 

Központot és az M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft-t ismerik, valamint a 

Kereskedelmi és Iparkamarát jelölték meg partnerként a legnagyobb arányban. A kamarai 

kapcsolat a kötelező kamarai regisztrációnak köszönhető. A kamarának tehát nagy előnyt 

jelent a többi közvetítővel szemben az ismertség. A legkevesebben – 17,9% – az Ecotech Zrt.-

t ismerik. 
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32. táblázat: Milyen innovációs közvetítő szervezeteket ismer? 

szervezet bejelölte 

fő % 

M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. (Közép-Dunántúli 

Regionális Innovációs Ügynökség Dunaújvárosi Alpontja) 

32 41 

Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács 21 26,9 

Dunaújvárosi Főiskola - Innováció Menedzsment Központ 35 44,9 

Ecotech Zrt. 14 17,9 

Innopark Közhasznú Nonprofit Kft. 24 30,8 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 31 39,7 

nem hallottam innovációs közvetítő szervezetekről 22 28,2 

egyéb szervezet 0 0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az innovációs szervezetek ismertségét és a válaszadók cégnél betöltött pozícióját elmondható, 

hogy: 

 a két változó között nem volt szignifikáns összefüggés (a kevés elemszámnak 

köszönhetően) 

 a felsővezetők általában ismerik a felsorolt szervezeteket (a legtöbb kategóriát a 

felsővezetők 40-50%-a megjelölt) 

 azok közül, akik egyáltalán nem ismerik a felsorolt közvetítő szervezeteket, 

többségben vannak (44,4%) a középvezetők. 

 

A dunaújvárosi kutatásban az innovációval kapcsolatos információk rendelkezésre állását is 

felmértük. A célcsoport információval történő ellátása a közvetítői szolgáltatások közé 

tartozik – például a tudástranszferen, oktatáson keresztül. A célcsoport informáltságán 

keresztül tehát felmérhetjük az intermedierek szolgáltatásainak, illetve kommunikációjának 

hatékonyságát is. 

A lokális kutatásban fény derült arra, hogy a válaszadók közül a legtöbben – 28,2% – azzal 

kapcsolatban rendelkeznek információval, hogy milyen finanszírozási forrásokat vehetnek 

igénybe. A legkevésbé a helyi, térségi kutatási lehetőségeket ismerik, csak 9%-uk jelölte meg 

ezt a kategóriát. A válaszadók negyede tudja, hogy hová fordulhat, ha innovációval, 

innovációs és kutatás-fejlesztési projektekkel kapcsolatos kérdése, problémája merül fel. A 

helyi innovációs közvetítő szervezetek alapvető feladata, hogy megerősítsék a helyi 

innovációs szereplők innovációval kapcsolatos ismereteit, és tájékoztassák őket a térségi 

innovációs projektekről, lehetőségekről.  
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Az innovációs közvetítő szervezetek imázsát és ismertségét indirekt módon, az 

információforrásra és -igényre rákérdezve is felmértem a kutatás során. A vállalkozások 

információforrását vizsgálva fény derült arra, hogy csak néhány cég fordul közvetítő 

szervezethez, ha innovációval kapcsolatos információra van szüksége (a közvetítőket jelölték 

meg a legkevesebben forrásként). A válaszadó vállalkozások legnagyobb részben az online 

médiában szereznek információt az innovációval, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatban. A 

második legtöbbet megjelölt kategória a személyes, szakmai kapcsolat volt, a hagyományos 

média pedig a harmadik helyen állt.  

 

33. táblázat: Helyi innovációs információs források 

forrás megjelölte 

db % 

személyes szakmai kapcsolatokon keresztül 38 48,7 

hagyományos közmédiában (TV, rádió, nyomtatott média) 31 39,7 

szakfolyóiratokból 19 24,4 

online médiában (internetes újság, blog, közösségi oldal) 49 62,8 

innovációs közvetítő, tanácsadó szervezetektől 3 3,8 

Dunaújvárosi Térségi Innovációs Portálról (www.dutip.hu)
54

 5 6,4 

egyéb, éspedig: sehonnan 1 1,3 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az információforrást összevetve a vállalkozások méretével az alábbi következtetésekre 

juthatunk: 

 a személyes kapcsolatokon keresztül szerzett információ a mikrovállalkozások 

esetében jellemzőbb, ezt a mikrovállalkozások 61,4%-a jelölte meg 

 a hagyományos médiát a nagyvállalatok nagyobb része használja 

információforrásként 

 az innovációs közvetítő szervezeteket, valamint a DuTIP-et összesen csak 3 

mikrovállalkozás, a kategória 6,8%-a említette 

 a szakfolyóiratot megjelölők közül 57,9% volt a mikrovállalkozás, de a 

nagyvállalkozások aránya is magas, 21,1%. 

Az információforrást összevetve a vállalkozásnál betöltött pozícióval az alábbi 

következtetésekre juthatunk: 

 a felsővezetők többsége szakmai kapcsolatokon keresztül, az illetve online 

médiában szerez információt 

                                                 
54 letöltve: 2014. március 25. 

http://www.dutip.hu/
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 a középvezetők legnagyobb arányban az online médiát jelölték meg 

információforrásként 

 az alkalmazottak a hagyományos- és az online médiát használják 

információforrásként 

 az innovációs közvetítőket, illetve a DuTIP-et főként a vezetők ismerik 

A személyes kapcsolatok nemcsak az információ megszerezésében játszanak jelentős 

szerepet, hanem hozzájárulnak a bizalom, és ezen keresztül a kapcsolatrendszerek és 

hálózatok kiépítéséhez is. Egy Dunaújváros méretű vidéki városban a személyes 

kapcsolatrendszerek kiemelten fontosak a gazdasági teljesítmény elérésében, és jelentős 

szerepük van az innovativitásban is. A helyi közvetítő szervezetek számára elengedhetetlen, 

hogy feltérképezzék ezeket a kapcsolatokat, és maguk is hatékonyan alakítsák saját 

kapcsolatrendszerüket. Ezt olyan marketing módszerekkel támogathatják, mint a direkt 

marketing vagy a public relations. 

 

Az innovációs közvetítő szervezetek imázsa, ismertsége a kutatók körében sem megfelelő. 

Mindössze 22,6%-uk nyilatkozott úgy, hogy van információja a közvetítő szervezetekről. A 

válaszadó kutatók többsége szintén személyes kapcsolatokon keresztül szerez információt a 

lokális innovációval kapcsolatban, a második legkedveltebb információforrás pedig az online 

média. 

 

Összegezve az intermedierek kommunikációjával kapcsolatos kutatásának eredményeit, a 

hipotézis az alábbiakkal támasztható alá: 

 A vállalkozások és a kutatók többségében nem ismernek, nem tudnak megnevezni 

innovációs közvetítőket. A válaszadóknak csak negyede tudja pontosan, hogy hová 

kellene fordulnia, ha innovációval kapcsolatban van kérdése. A közvetítők ismertsége 

nagyon alacsony, az ismertséget célzó kommunikációs tevékenységük nem hatékony. 

 A vállalkozói célcsoporton belül a legnagyobb arányban a felsővezetők rendelkeznek 

ismeretekkel a közvetítő szervezetekkel kapcsolatban. A kommunikációs tevékenység 

során tehát a szervezeteknek a cégek vezetőit kell megcélozniuk. 

 A célcsoportok elsősorban az online felületeket használják az innovációval 

kapcsolatos információk megszerzésére. Az intermedierek online oldalainak 

minősége, dizájnja megfelelő, azonban nem tartalmaz kellő mennyiségű 

információt a célcsoportok számára. A közvetítők kommunikációs tevékenységét – a 
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többi tevékenységhez hasonlóan – is a célcsoport igényeihez kell alakítani. Az 

intermedierek weboldalain több, a célcsoport kérdéseire, információs igényére reagáló 

tartalmat kell kialakítani. 

 A közvetítők célcsoportjai az online felületek mellett a szakmai, személyes 

kapcsolatokon keresztül szereznek leggyakrabban információt. A bizalmi alapú 

együttműködések kialakítása a szolgáltatási hatékonyság mellett a kommunikációs 

hatékonyságot is befolyásolja. A bizalmi együttműködések hiányában az 

intermedierek kommunikációs tevékenysége sem lehet hatékony. 
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8. Összegzés, javaslatok, kitekintés 
 

8.1. A hipotézisek áttekintése 

 

A dolgozat harmadik fejezetében leírt hipotézisekre a dolgozatban kifejtett, három – országos, 

regionális és helyi – szinten elvégzett kutatás eredményei alapján adok választ.  

 

Az első hipotézis alátámasztása – az intermedierek hatékonysága 

Az első hipotézisben az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságára, illetve a 

szervezetek nem hatékony működésének okaira kerestem a választ. A hipotézis három részből 

áll: 

H1. A hazai innovációs közvetítő szervezetek hatékonysága alacsony, mert…. 

d. az innovációt támogató külső környezet, a hazai innovációs rendszer nem járul hozzá 

kellőképpen a szervezetek hatékony működéséhez (külső tényezők, input dimenzió). 

e. belső stratégiai és menedzsment problémák vannak a szervezetekben (belső tényezők, 

inner dimenzió). 

f. a szervezetek outputjai (kimenetei) nem támogatják elég hatékonyan az adott, a 

szervezet székhelyéül szolgáló térség innovációs potenciálját, így fejlődését sem 

(kimeneti tényezők, output dimenzió).  

A hipotézis három része a 7.5. fejezetben bemutatott, hatékonysági modellben foglalt input, 

inner és output dimenziónak felel meg. 

 

A hipotézis a) részének (külső tényezők, input dimenzió) alátámasztása 

A hipotézis ezen részének alátámasztására a kutatás során megvizsgáltam, hogy a hazai 

innovációs rendszer mennyire képes támogatni a rendszerben résztvevő szervezetek 

működését az intézményrendszeren és a finanszírozási mechanizmusokon keresztül. 

A magyar NIR intézményrendszerét az 5.3. fejezetben mutattam be. Feltártam azokat a 

problémákat, amelyek akadályozzák, illetve nem támogatják kellően a NIR-ben résztvevő, 

közvetítő tevékenységet végző szervezetek működését. Ezek a problémák az alábbiak: 

 Folyamatosan változó döntéshozói elkötelezettség, folyamatosan alakuló stratégiai 

célrendszer. 

 Az intézményrendszer és a döntéshozatali rendszer gyakori átalakulása. 
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 Hagyományosan, túlzottan bürokratikus rendszer. 

 A döntéshozatalban és az intézmények működésében paralell feladatok, a 

döntéshozatal és a feladatok megosztottsága. 

 Az együttműködés hiánya az intézményrendszeren belül (lásd a Pólus Program 

sikertelensége, 5.3. fejezet). 

 

Az országos kutatás során az innovációs szervezetek megalakítására, tevékenységeire adott 

hazai és EU-s támogatásokat is vizsgáltam. A Baross Gábor Program keretében 2006 és 

2009 között, az innovációs közvetítők, illetve tevékenységeik közel 8,5 milliárd forint 

támogatásban részesültek. A legtöbb támogatást a program első évében, 2006-ban kapták a 

szervezetek, a program négy éves keretösszegének több mint 70%-át ekkor költötték el. Az 

intermedierek megalapítására, jelenlegi számára is hatással volt a Baross Program 

támogatása. A négy éves periódus során a támogatás keretösszege fokozatosan csökkent. A 

támogatásokat az egyes régiók között nem egységesen osztották el, az elnyerhető összeget 

pedig projektek keretében, meghatározott tevékenységekre fordíthatták a szervezetek.  

Az ÚMFT és ÚSZT pályázati eredmények összegzése a Baross Gábor Program 

eredményeihez hasonló képet mutatnak. Az Európai Uniós lényegesen nagyobb támogatást 

nyújtottak a szervezeteknek (több mint 91 milliárd forintot), de időbeni ütemezésük és régiók 

közötti elosztásuk a Baross Programhoz hasonlóan nem volt egységes, nem volt stabil. 

Az időben instabil és projekt alapú támogatások finanszírozási problémát okoznak a 

szervezetek működtetésében. A szervezetek más forrásból – például befektetők bevonásából – 

pedig csak nehezen tudnák szolgáltatásaikat fenntartani Magyarországon a bizalom alacsony 

szintje miatt. A közvetítőknek tehát kiemelten fontos a forrásbevonás, a források keresése, és 

sokszor ez a nagy erőfeszítést igénylő munka más, az innovációt támogató szolgáltatásoktól 

veszik el a lehetőséget. A források hatékonyabb elosztása, a stabil finanszírozás biztosítása, 

illetve a működésre fordítható támogatások nagymértékben javítanák a finanszírozási 

problémákat, és ezáltal a szervezetek szolgáltatásainak hatékonyságát is. A hazai innovációs 

közvetítők szolgáltatási hatékonyságának növelésével pedig javulhat a régiók, illetve az 

innovációban résztvevő aktorok innovációs potenciálja. 

 

A fenti eredmények alapján a H1 hipotézis a) része alátámasztást nyert. A kutatási 

eredmények azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy hazánkban kialakult és működik a NIR 

jogi- és intézményrendszere, illetve jelentős pénzügyi támogatás áll rendelkezésre a kutatás-

fejlesztésre, illetve a K+F szervezetek tevékenységének támogatására, ez nem járul hozzá, 
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inkább gátolja az innovációs közvetítő szervezetek hatékony működését. A közvetítő 

szervezetek folyamatos finanszírozási és működési problémákkal küzdenek. A döntéshozatali 

és intézményi rendszer folyamatosan változik, nem stabil, amely problémát okoz a szervezetek 

stratégiai céljainak meghatározásában. 

Ösztönözni, támogatni kell az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységét, de ennek a 

támogatásnak időben folyamatosnak, illetve kiszámíthatónak kell lennie annak érdekében, 

hogy a szervezetek stabil működése, szolgáltatásaik folyamatossága biztosítható legyen.  

 

A hipotézis b) részének (belső tényezők, inner dimenzió) alátámasztása 

Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságát mérő, belső dimenzióban a primer kutatás 

eredményeit háromféle szempontból elemeztem. Feltártam a szervezetek célcsoport-

meghatározásában, elérésében fellelhető problémákat a kommunikált és a valós 

célcsoportok alapján, elemeztem, hogy a közvetítők a szolgáltatásaikat a célcsoportok 

igényeire építik-e, és megvizsgáltam a szervezetek innovációs folyamatban elfoglalt helye 

alapján a szolgáltatások pozicionálásával kapcsolatos problémákat. 

 

Az intermedierek célcsoport-meghatározásában eltérést tapasztaltam a valós és a 

szervezetek által kommunikált célcsoportok között. A legmagasabb eltérés a 

klaszterszervezetek célcsoport megjelölésénél volt megfigyelhető, ez a célcsoport a 

kommunikációban kisebb jelentőségű. A közvetítők legfőbb célcsoportjai a vállalkozások, de 

ezen belül is eltérések vannak a nagyvállalatok és a KKV-k fontosságának megítélésben. A 

közvetítők leginkább a nagyvállalatokra koncentrálnak, miközben a lokális kutatás 

eredményei alapján a KKV-k is keresik a közvetítőkkel való együttműködési lehetőségeket. A 

régiós, vállalkozások együttműködéseit vizsgáló kutatás eredménye is a partnerség alacsony 

szintjét mutatta, a közvetítő szervezetek célcsoport elérése tehát nem megfelelő.  

 

A szolgáltató szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak a célcsoportok igényeire kell 

épülnie. A közvetítő szervezetek esetében a szolgáltatások célcsoport igényeire épültségével 

kapcsolatosan a kutatások a következő eredményeket hozták: 

 A közvetítő szervezetek számára, a vállalati célcsoport esetében kiemelten fontos a 

partnerkapcsolatok építése. A legtöbb intermedier szervezet a vállalati 

partnerkapcsolatok kiépítését jelölte meg a legfontosabb szolgáltatásként, a 

szolgáltatások rangsorában a második és harmadik helyen pedig a forráskeresés és a 

pályázatírás áll. A vállalkozások azonban nem elsősorban a partnerkapcsolatokra 
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vonatkozó szolgáltatásokat, hanem a forrásokkal, K+F kapacitásokkal kapcsolatos 

információ megszerzését támogató szolgáltatásokat igénylik az intermedierektől. A 

partnerkapcsolatokra vonatkozó szolgáltatások hatékonyságát megkérdőjelezi a régiós 

kutatás azon eredménye is, miszerint a vállalkozások felsőoktatással történő 

együttműködései gyakran nem a K+F+I tevékenységre irányulnak. A felsőoktatással 

történő partnerségben a pályázati projektekben való együttműködés dominál, nem 

pedig a befektetők keresése, illetve egyéb forrásbevonás. 

 A kutatókat megjelölő szervezetek nagy része a szellemi tulajdonvédelemmel, illetve 

partnerek bevonásával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánl ennek a célcsoportnak. A 

kutatókat megjelölők esetében is jelentős a forrásbevonással kapcsolatos 

szolgáltatások aránya. A legtöbb kutatót azonban a térségben lévő kutatási 

lehetőségek érdeklik. Szintén többen érdeklődnek a forrásbevonás, különösen a 

pályázatok iránt. A kutatókat megjelelő közvetítők szolgáltatásai részben 

összhangban vannak a célcsoportnak szánt valós szolgáltatásokkal – például a 

forrásbevonás esetében –, de a főbb kutatói igényeket (projektekkel kapcsolatos 

információkra vonatkozó igények) nem támogatják az intermedier szolgáltatások. 

 Az intermedierek a felsőoktatási célcsoportnak szánt szolgáltatásokat megfelelően, az 

egyéb közvetítőknek és klasztereknek szánt szolgáltatásokat azonban tévesen 

határozzák meg. 

 

Az intermediereket és szolgáltatásaikat megfelelően kell pozícionálni ahhoz, hogy a 

szervezetek hatékonyan működjenek. A szolgáltatási hatékonyságot tartalmazó fejezet utolsó, 

harmadik témakörének keretében a szervezetek szolgáltatásainak pozicionálását vizsgáltam 

az innovációs folyamat egyes elemeihez képest. A szervezetek szolgáltatásainak 

pozicionálásával kapcsolatban elmondható, hogy... 

 az egyes szervezettípusoknál nem jellemző a specializálódás: nincs olyan 

folyamatelem, amelyhez kapcsolódóan csak egy bizonyos szervezettípus nyújt 

szolgáltatást, 

 a szervezetek többsége az innovációs folyamat „elejét” támogatja, és az innovációs 

folyamat utolsó lépéséhez, a piacra jutáshoz a szervezetek kevesebb, mint 60%-a 

kapcsolódik, 

 az intermediereknél kiemelt jelentősége van az olyan tevékenységeknek, mint a 

pályázatírás, a projektmenedzsment, vagy a forrásbevonás, miközben ezeknél a 
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szolgáltatásoknál nem lehet pontosan beazonosítani, hogy az innovációs folyamat 

mely eleméhez kötődnek. A forrásbevonási, pályázatírási tevékenység nagyobb 

arányának oka az, hogy a szervezetek többsége így biztosítja a működéshez szükséges 

forrásokat. Ezek a tevékenységek nem elsősorban a célcsoportot célozzák meg, nem a 

célcsoport igényeire épülnek. 

 

A H1 hipotézis b) részében az intermedierek belső, menedzsmenttel és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos problémáira kerestem a választ. Mind a célcsoportok meghatározásában és 

elérésében, mind a szolgáltatások célcsoportok igényeire való épülésében, mind pedig a 

szolgáltatásaik pozicionálásában számos problémát tapasztaltam az intermedierek esetében, 

tehát a hipotézis igazolásra került. 

 

Az intermedierek belső problémái hatással vannak a szervezetek eredményességére is. Ha a 

célcsoportok igényeit nem, vagy tévesen azonosítják, vagy ha a szervezetek nem a megfelelő 

szolgáltatást kínálják egy adott célcsoportnak, akkor ezek a szolgáltatások eladhatatlanok 

lesznek, a célcsoport pedig nem fog együttműködni az intermedierekkel (ahogyan ez a régiós 

kutatásban igazolódott). A közvetítők és szolgáltatásaik téves pozicionálása pedig azzal jár, 

hogy a szervezetek olyan többletszolgáltatásokat, plusz tevékenységeket vállalnak, amelyek 

nem tartoznak a profiljaikba, nem kapcsolódnak az innovációs folyamat azon eleméhez, 

amelyet az intermediernek támogatnia kell. Mindkét esetben a közvetítők működési 

problémákkal szembesülnek, amely leginkább a finanszírozási gondokban testesül meg. 

 

A hipotézis c) részének (kimeneti tényezők, output dimenzió) alátámasztása 

A hipotézis ezen része az innovációs közvetítő szervezetek regionális szerepét taglalja. A 

közvetítő szervezetek a régió/térség innovációs potenciáljára is hatással vannak, így növelik 

az innovációs a folyamat hatékonyságát is.  

Az országos kutatás eredményeinek területi alapú vizsgálatával az egyes hazai régiókban 

található közvetítőket tártam fel. A szervezetek regionális megoszlásának, valamint a régió 

innovációs potenciáljának összehasonlítása pedig a szervezetek regionális szerepét 

vizsgáltam. A kutatás eredménye az alábbiak szerint összegezhető: 

 A Közép-Magyarország régió minden szempontból kiemelkedik a többi régió közül: 

itt a legnagyobb a szervezetek száma, és itt a legmagasabbak a régió innovációs 

potenciálját mérő mutatószámok. 
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 A regionális innovációs potenciál szempontjából kiemelt helyet foglal el a Dél-Alföld 

régió, amelynek indikátorai jelentős innovációs potenciálra utalnak. A közvetítő 

szervezetek száma azonban nem ebben a régióban a legmagasabb a konvergencia 

régiók közül.  

 Jelentős innovációs képességgel bír még a Nyugat- és Közép-Dunántúl, illetve az 

Észak-Alföld régió is. A Nyugat-Dunántúlon a harmadik legmagasabb a közvetítő 

szervezetek száma, az Észak-Alföld és Közép-Dunántúl régiókban viszont kevés a 

közvetítő. 

 Észak-Magyarországon a magas közvetítői szám mellett alacsony a régió 

innovációs potenciálja. 

 A konvergencia régiók közül Nyugat- és Közép-Dunántúlon a közvetítő szervezetek 

vállalkozói célcsoportjának aránya magasabb. A kutatók száma, a K+F létszámból 

adódóan viszont az Észak- és Dél-Alföld régiókban magasabb. 

 

A kutatás eredményeiből arra következtek, hogy a H1.c hipotézis, miszerint a szervezetek 

outputjai (kimenetei) nem támogatják elég hatékonyan a szervezet székhelyéül szolgáló térség 

innovációs potenciálját, csak részben igazolódott. A szervezetek száma és a régió innovációs 

potenciálja között nincs szoros összefüggés, bár több hazai régióban a közvetítők száma, és az 

innovációs potenciál is magas. 

 

A második hipotézis alátámasztása – az innováció emberi oldala 

A második hipotézisben arra kerestem a választ, hogy az innováció emberi oldala – tudás, 

ismeretek és kapcsolatrendszerek – kiemelt fontosságú-e a közvetítő szervezetek 

működésében, alapvetően befolyásolja-e a szervezetek hatékonyságát. 

A második hipotézis vizsgálata szorosan kötődik a közvetítők kapcsolatrendszereihez, 

együttműködéseihez. A hipotézis alátámasztására a közvetítő szervezetek célcsoportokkal 

történő együttműködéseit, kapcsolatrendszerét elemeztem, hangsúlyozva az emberi 

tényezőket. 

A kutatás eredményei a második hipotézis témáját, az innováció emberi oldalát, az alábbiak 

szerint támasztják alá: 

 A célcsoportok véleménye, hogy a közvetítőkkel való együttműködés nem ösztönzi az 

innovációs tevékenységüket, és negatívan befolyásolja együttműködéseiket. A 
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vállalkozások többsége nem működik együtt, és a jövőben sem szeretne 

együttműködni az intermedierekkel. 

 Az együttműködésekben és az innovációban több, az emberi tényezőhöz szorosan 

kötődő, gátló tényező hátráltatja a vállalkozók és a kutatók tevékenységét. Ezek a 

technológiai információ hiánya, a fejlesztési ötletek hiánya, a bizalomhiány és a 

megfelelő partnerek megtalálása.  

o A technológiai információkat a vállalkozások szakemberei az 

együttműködések során szerzik be. Az információ hiánya a kutatói 

célcsoportnál is megjelenik akadályozó tényezőként, de itt a térségi 

projektekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban. 

o Az ötletek hiányának oka a vállalkozásokon belül keresendő: az 

alkalmazottak sikerélményeit nem támogatják, nem ösztönzik őket az 

innovációra. Emellett befolyásolja az ötletek születését az innovatív miliő is. 

Az ötletek hiánya emellett összefügg a közvetítők szolgáltatásaival, egyrészt az 

innovatív miliő megteremtésén keresztül, másrészt pedig a tudástranszfer 

szolgáltatások révén. Az intermedierek feladata a felsőoktatási kutatások során 

megszülető ötletek átadása, vállalkozásokkal való megismertetése. Annak 

ellenére, hogy a legtöbb közvetítő az innovációs folyamat elejét támogatja 

szolgáltatásaival, az ötletek, az innováció terjedését nem tudják hatékonyan, 

pozitívan befolyásolni. 

o A bizalom hiánya az innovációs intermedierek esetében nagyon nagy arányú. 

A vállalkozások egy része a megfelelő együttműködő partnerek megtalálását is 

az innovációt akadályozó tényezőként említette. A bizalmi alapú kapcsolatok, 

partnerségek kialakítása szorosan összefügg a közvetítő szervezetek humán 

erőforrásával, annak képességével, kapcsolati tőkéjével, személyiségjegyeivel. 

Ha a közvetítő szervezetek nem tudnak bizalmi alapú kapcsolatokat kiépíteni, 

akkor nem képesek a szolgáltatásaikat eladni, a vállalkozások nem fognak 

együttműködni velük. Az információ hiánya a kommunikáció formájára, 

módjára vezethető vissza. A kommunikációban nagy jelentősége van a 

személyes kapcsolatoknak, amely szintén visszavezethető a közvetítők humán 

tényezőire. 

o A vállalkozások együttműködéseit befolyásolja, hogy a partnerük ugyanabban 

a régióban rendelkezik-e telephellyel. Ez a kapcsolati tőke fontosságára utal. 
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 Az intermedierek tevékenységében az emberi tényező fontosságát a célcsoportok 

motivációs felmérése is alátámasztotta.  

o A kutatók motivációját, kutatásban való részvételét alapvetően befolyásolja az 

információ megléte, hiánya. Az információ átadásában a személyes, bizalmi 

kapcsolatok szerepe jelentős. A vállalatokhoz hasonlóan a bizalmi kapcsolatok 

kiépítése a humán tényezőktől függ. 

o A kutatók motiváltsága az innovációban való részvételre egyrészt jelentősen 

eltér a vállalkozói motivációktól, másrészt függ attól is, hogy a kutató 

korábban vett-e részt kutatásban. A kutatók eltérően vélekednek a 

kutatócsoportbeli tagságról is. Vonakodnak részt venni a csoportos 

munkában, miözben a vállalkozásoknak ez alapvető érdeke lenn. A 

csapatmunkában való jártasság, az együttműködési készség nagyban függ a 

személyiségjegyektől. A közvetítők kutatói célcsoportnak nyújtott főbb 

szolgáltatásai nem irányultak a kutatók csapatmunkában való 

együttműködésének fejlesztésére. Ez a képesség speciális tréningekkel 

fejleszthető, amely a közvetítők az oktatási szolgáltatásai közé sorolható. 

 Az innováció emberi oldalának hangsúlyosságát a kutatás kommunikációs, 

információszerzési szokásaival kapcsolatos része is tükrözi. A vizsgált célcsoportok 

esetében, az információforrások tekintetében hangsúlyosan jelent meg a személyes 

kapcsolatokon keresztül megszerzett információ. Az innovációs közvetítő 

szervezetek működésében tehát szintén fontos a vállalkozásokkal és kutatókkal, 

valamint az egyéb célcsoportokkal fenntartott személyes kapcsolat, amelynek 

mindenképpen bizalmi alapokra kell épülnie. A személyes kapcsolatok nemcsak az 

információszolgáltatást támogathatják, hanem alapul szolgálhatnak a hosszú távú – 

például projektekben való – együttműködésekhez is. 

 

Az empirikus kutatások eredményei a hipotézis igazolását támasztják alá. Az intermedierek 

együttműködéseit, a célcsoportjaik együttműködési hajlandóságát és motivációit befolyásolják 

a humán tényezők.  

A bizalmi alapon működő együttműködéseket kialakító, személyes csatornákon információt 

szolgáltató intermedierek egyrészt a célcsoportok igényeire reagálva hatékonyabbá tehetik 

szolgáltatásaikat, másrészt saját, személyes kapcsolataikon keresztül növelhetik a 

célcsoportok együttműködési hajlandóságát. A közvetítő szervezetek tevékenységének 

kialakítása során figyelembe kell venni a célcsoportok motivációs tényezőit, hangsúlyozva 
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többek között a vállalati személyes kapcsolatok, vagy a kutatók személyiségjegyeinek 

(például a csapatmunkában való részvételi képesség) fontosságát. 

 

 

 

 

A harmadik hipotézis alátámasztása – a szervezetek kommunikációja 

A harmadik hipotézis a közvetítő szervezetek kommunikációjának hatékonyságát 

kérdőjelezi meg.  

A hipotézist a kutatási eredmények az alábbiak szerint támasztják alá: 

 A vállalkozások és a kutatók többségében nem ismernek, nem tudnak megnevezni 

innovációs közvetítőket. A szervezetek ismertségére utal az is, hogy a válaszadó 

vállalkozások közül csak néhány cég fordul közvetítő szervezethez, ha innovációval 

kapcsolatos információra van szüksége. A közvetítők ismertsége nagyon alacsony, az 

ismertséget célzó kommunikációs tevékenységük tehát nem hatékony. 

 A célcsoportok elsősorban az online felületeket használják az innovációval 

kapcsolatos információk megszerzésére. Az intermedierek online oldalainak 

minősége, dizájnja megfelelő, azonban nem tartalmaz kellő mennyiségű 

információt a célcsoportok számára.  

 A közvetítők célcsoportjai az online felületek mellett a szakmai, személyes 

kapcsolatokon keresztül szereznek leggyakrabban információt, de az intermedierek 

bizalmi együttműködéseinek aránya nagyon alacsony. A bizalmi együttműködések 

hiányában az intermedierek kommunikációs tevékenysége sem lehet hatékony. 

 

A közvetítő szervezetek kétoldalú kommunikációja a kutatási eredmények alapján nem elég 

hatékony, amelyet a szervezetek ismertségre vonatkozó válaszok támasztanak alá 

egyértelműen, tehát a hipotézis igaznak bizonyult.  

Az innivációs közvetítő szerveztek kommunikációs tevékenységének fejlesztésekor 

figyelembe kell venni a célcsoportok igényeit, információ szerzéssel kapcsolatos szokásait, 

csatornáit, illetve az innováció emberi oldalával kapcsolatos – például bizalmi – tényezőket is. 

A közvetítői kommunikáció hatékonyabbá tételével növelhető a célcsoportok együttműködési 

hajlandósága, és ezáltal a szervezetek működési hatékonysága is. 
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8.2. Javaslatok a gazdaság- és innovációs politika formálói számára: 

Hogyan növelhető a hazai innovációs közvetítő szervezetek hatékonysága?  

 

A disszertációhoz kapcsolódó saját kutatások egyik alapvető célja az innovációs közvetítő 

szervezetek hatékonyságának felmérése volt. A kutatások eredményei rámutattak arra, hogy a 

hazai innovációs közvetítő szervezetek működésük során több problémával szembesülnek – 

például finanszírozási problémák –, illetve szolgáltatásaik, tevékenységük nem illeszkedik 

megfelelően az innovációs folyamatba, vagy nem reagál megfelelően a célcsoportok 

igényeire. 

Kutatásaim alapján ebben a fejezetben néhány olyan javaslatot szeretnék megfogalmazni, 

amelyek fent leírt problémákra adhatnak választ, ezáltal javíthatják a szervezetek működését. 

1. Kiszámíthatóbb, stabil és folyamatos támogatás nyújtása.  

Az első, és talán legfontosabb, a működést javító lehetőség az innováció támogatásának, 

finanszírozásának hatékonyabbá tétele lenne. Itt nem elsősorban a források növeléséről 

kellene gondoskodni, hanem az innovációs szolgáltatások nyújtásának folyamatos és 

kiszámítható, tervezhető – nem projekt- és tevékenység centrikus – támogatása a cél. 

Ezzel biztosítható lenne az, hogy a szervezetek tevékenységében ne a forrásszerzés 

álljon központi helyen, hanem például az alábbiakban javasolt tevékenységek. 

2. A közvetítő szervezetek pozicionálásának javítása. 

A szolgáltatások javítása kiemelten fontos lenne a hatékonyság növelése érdekében. 

Egyrészt meg kellene teremteni a szolgáltatások összhangját az egyes szervezeti formák, 

vagy akár az egyes régiók között is. A különböző szervezetek – pl. típusok szerint – más 

és más szolgáltatások nyújtására specializálódhatnának. A kamarák például – mivel 

hagyományosan és a törvényi kötelezettség miatt is szoros kapcsolatban vannak a 

vállalkozásokkal – az ezen célcsoportnak nyújtott, és az innováció végső fázisához 

kapcsolódó szolgáltatásokra koncentrálhatnának. Ezzel szemben a TTI-k 

szolgáltatásainak sokkal inkább kellene kapcsolódnia az innováció kezdeti szakaszához, 

illetve hangsúlyosabban kellene támogatniuk a kutatói célcsoportot is. Olyan közvetítői 

szolgáltatókra is szükség lenne, amelyek elsősorban az innovációs folyamat „végét”, a 

piacra vitelt támogatják. 

3. Szegmentáció és a szolgáltatások célcsoport igényeihez igazítása 

A célcsoportok beazonosításának problémái, a célcsoportok igényei és a nekik nyújtott 

szolgáltatások eltérése nagymértékben csökkenti a közvetítői hatékonyságot. A 
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szervezeteknek hatékonyabban kell felmérniük a célcsoportok igényeit, és ehhez kell 

igazítaniuk a szolgáltatási portfóliójukat is. A vállalkozások esetében például nem kell 

a partnerkapcsolatok építését hangsúlyozni, hanem sokkal fontosabb lenne az 

innovációval, az innovációban résztvevő szakértőkkel, valamint a bevonható forrásokkal 

kapcsolatos ismeretek és információk átadása. A kutatói célcsoport esetén pedig 

hangsúlyosabban kell foglalkoznia a szervezeteknek a helyi kutatási projektek 

megismertetésével, a kutatók kutatásba való bekapcsolódásának, illetve 

együttműködéseinek (csapatban való munkavégzésének) ösztönzésével. A megfelelő 

szolgáltatások megfelelő célcsoportnak való nyújtása alapvetően befolyásolja a 

szervezetek működését és hatékonyságát. 

4. Az innováció emberi oldalának hangsúlyozása 

A szolgáltatások, illetve a tevékenység fejlesztésben az innováció emberi oldalának 

hangsúlyozása is eredményekkel járhat. A közvetítő szervezeteknek tevékenységük 

során sokkal inkább figyelmet kell fordítaniuk az innovációs folyamat szereplőinek 

tudására, motivációira, tevékenységeire. Az intermediereknek tevékenységükkel az 

innovációs folyamat főbb szereplőinek tevékenységét kell kiegészíteniük a saját, 

szervezetben dolgozó személyek ismeretével, tudásával, tapasztalataival, 

kapcsolataival. Az innováció emberi oldala a szervezetek együttműködéseiben és 

kommunikációjában is jelentős szereppel kell, hogy bírjon, hiszen a célcsoportokkal 

kialakított partnerségnek a bizalmon kell alapulnia, illetve a célcsoportok a személyes 

kommunikációt részesítik előnyben. A személyes kapcsolatok nemcsak az 

információszolgáltatást támogathatják, hanem alapul szolgálhatnak a hosszú távú – 

például projektekben való – együttműködésekhez is. 

5. A szervezetek marketing és kommunikációs tevékenységének fejlesztése 

A közvetítő szervezetek hatékonyságát javító megoldások harmadik köre a szervezetek 

kommunikációs, illetve marketing tevékenységével kapcsolatosak. A szervezeteknek 

egyrészt sokkal hatékonyabban kell kommunikálniuk helyi, térségi, regionális 

szinten. Megfelelő szintű információt kell nyújtaniuk a célcsoportok számára a helyi 

innovációs projektekkel vagy az innováció támogatását célzó forrásokkal kapcsolatban. A 

célcsoportok részéről egyértelmű az igény az ilyen típusú információkra vonatkozóan. A 

kommunikáció hiányossága, a nem megfelelő marketing-kommunikációs tevékenység 

emellett a szervezetek ismertségére és imázsára is negatív hatással van. Az online 

eszközök hatékony alkalmazása – nemcsak a weboldal, hanem például a közösségi média 

is – nagyban javítaná az ismertséget és az imázst. 
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8.3. Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonysági modellje 

 

A dolgozatban tárgyalt szakirodalmak és a kutatás eredményei alapján az innovációs 

közvetítő szervezetek hatékonyságának mérésére egy önálló modellt dolgoztam ki. A modell 

kiindulópontja a hatásfok és a hatékonyság definíciója, amely az inputok és outputok 

hányadosa. A modell kialakításánál emellett figyelembe vettem szervezetek belső, 

működéssel kapcsolatos tényezőit is. Csiszér (2016) modellje alapján az innovációs 

közvetítők hatékonyságát három dimenzió alapján mérem: az input tényezők, az output 

tényezők, illetve a belső (inner, tulajdonság) tényezők alapján. A fő dimenziókat pedig 

további indikátorcsoportokra bontottam. 

 

34. ábra: Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonysági modellje 

 

Forrás: Csiszér (2016) alapján, saját szerkesztés 

 

A modell 3 dimenziója (input, output, inner dimenziók) alapján a hatékonyság mérésére a 

következőképpen kerül sor:  

 Minden egyes dimenziót indikátorcsoportokra bontunk.  

 Az indikátorcsoportok mindegyike legalább 3 főbb indikátorból áll, amelynek értékeit 

egy skálán mérjük 1-től 5-ig. Az 1-es érték mindig a dimenzió – ezáltal a hatékonyság 

– számára a legrosszabb értéket képviseli, az 5-ös érték pedig a legjobbat. 
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 Az egyes indikátorok értékét összegezve – egyszerű átlagszámítással – külön-külön 

értéket állapíthatunk meg az adott alcsoportra, illetve ebből eredően a három 

dimenzióra is. A mérés eredménye tehát a három dimenzióra számított három átlag 

érték lesz. 

 A szervezet hatékonyságát a dimenziók értéke adja meg.  

Egy innovációs közvetítő szervezet hatékonysága akkor lesz a legnagyobb, ahol az 

input+inner/output (fókusz+tulajdonság/szerep, hatás) hányados a legnagyobb értéket éri el. 

A modellben szereplő indikátorok száma további kutatások alapján növelhető, illetve a 

mérés célja alapján csökkenthető is. Amennyiben például a szervezet hatását egy bizonyos 

szegmensre, ezen szegmens elégedettsége alapján szeretnénk kimutatni, akkor elegendő 

kevesebb számú, akár egy indikátor is a kimenet, a hatás mérésére – például az adott 

szegmens elégedettségének szintje. 

 

Az egyes dimenziókat alkotó fő indikátorcsoportokra, illetve az indikátorcsoportokat alkotó 

indikátorokra a következőkben néhány példát adok meg. Az indikátorok száma és tartalma a 

további kutatások során az adott szervezettől és a vizsgálat tárgyától, mélységétől függően 

módosítható. 

 

1. Input dimenzió: Olyan input tényezők, amelyek meghatározzák a szervezet működését, 

illetve hatással vannak a szervezetre.  

 

1.1. A térség, régió fejlettsége indikátorcsoport 

A vállalkozások versenyelőnyeit, illetve működését jelentősen befolyásolják a regionális, 

illetve lokális gazdaság hely specifikus adottságai, jellemzői (Lengyel-Rechnizter, 2004) A 

szervezetek hatását regionális, térségi szinten elemezve – a kapcsolatrendszerek, 

együttműködések vizsgálata során – fény derült arra, hogy a vállalkozások a velük azonos 

térségben, régióban lévő szervezetekkel szívesebben lépnek kapcsolatba (Gajzágó, 2011). 

Ebbe az indikátorcsoportba olyan indikátorok, input tényezők tartoznak, amelyek a régiót, 

illetve a helyi, regionális gazdaságot jellemzik, annak specifikus tényezőit mérik, és ezáltal 

hatással vannak a szervezet működésére is. Ilyen indikátorok lehetnek: 

 a szervezet székhelyének régiójában a GDP mértéke
55

 
56

, GDP/fő a régióban
57

 

                                                 
55

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00003&plugin=1 
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 HDI – human development index – oktatás, tudás és kultúra indikátora
58

 

 a székhely térségének, régiójának gazdasági fejlettsége – Regionális vállalkozási és 

fejlődési index (REDI) alapján
59
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1.2. Finanszírozás indikátorcsoport 

Az innovációs rendszernek fejlődése szempontjából kiemelten fontos jelentőségű az a 

támogatási rendszer, amely segítségével az állam az innovációban résztvevőket, illetve az 

innovációs folyamatot támogatja (Lundvall, 2002). A támogatások – pénzügyi támogatások is 

– az innovációs potenciál erősítése mellett az innovációban résztvevő szervezetek motivációit 

és tevékenységeit is befolyásolják (Arocena-Sutz, 2002, Filippetti-Archibugia, 2011, Guana-

Chen, 2012, Flanagan et al., 2011). Több szakirodalmi forrás (például Grosz-Csizmadia-

Szépvölgyi, 2004) azt is megerősíti, hogy a vállalkozások innovációs tevékenységének egyik 

legnagyobb mértékű akadályozó tényezője a finanszírozás hiánya.  

A finanszírozás indikátorcsoportba azok az indikátorok tartoznak, amelyek a szervezetek 

működésének anyagi támogatására, a bevont forrásokra (inputokra) vonatkoznak, és pénzben 

kifejezhetőek. 

 az innováció pályázati finanszírozása – a szervezet számára megítélt pályázati 

források összege az adott EU költségvetési ciklusban 

 a bevont források – éves nettó árbevétel (számviteli kategória szerint) 

 a szolgáltatásokból származó bevételek aránya – a szervezet által nyújtott 

szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel aránya az összes bevételhez képest. 

 

1.3. Innovációs rendszer indikátorcsoport 

Egy térség, régió innovációs rendszere olyan szervezetekből áll, amelyek élen járnak az 

újdonságok kezdeményezésében, beépítésében és elterjesztésében. Az innovációs rendszerben 

kiemelten fontos a résztvevők együttműködése (Freeman, 1987). Az innovációs rendszernek 

emellett fontos része még az az állami intézményrendszer, illetve támogatási rendszer, amely 

                                                                                                                                                         
56

 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00

003&toolbox=types 
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 http://mrtt.hu/vandorgyulesek/2008/1/szabo.pdf 
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 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hungary_2002_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/regional_entrepreneurship_development_inde

x.pdf (52.p.) 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/regional_entrepreneurship_development_inde
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az innovációban résztvevőket, illetve az innovációs folyamatot támogatja (Lundvall, 2002). 

Az innovációs rendszer nagymértékben befolyásolja a vállalkozások, illetve a rendszerben 

résztvevő szervezet versenyképességét (Nagaoka et al, 2009.) Az innovációs rendszerben az 

innovációs közvetítő szervezetek azok, amelyek összekapcsolják az egyes aktorokat (Buzás, 

2007). 

Ennek alapján az innovációs rendszer indikátorcsoportba olyan indikátorok sorolhatóak, 

amelyek kapcsolatban vannak az innovációs rendszerben résztvevőkkel, illetve a szervezetek 

együttműködéseivel. Az innovációs közvetítő szervezetek célcsoportjait jeleníthetjük meg itt: 

 az innovációs rendszerben térségi szinten résztvevő, innovatív vállalkozások száma – 

a térségben, régióban székhellyel rendelkező, azon vállalkozások száma, amelyek az 

elmúlt 3 évben folytattak innovációs tevékenységet
61

 
62

 

 az innovációs rendszerben térségi szinten résztvevő kutatók, illetve kutatóhelyek 

száma – Kutató-fejlesztő helyek és K+F-létszám
63

, KSH adatok alapján 

 a térségi innovációban résztvevő egyéb szervezetek (versenytársak) száma – 

innovációs közvetítő szervezetek száma a térségben, régióban. 

 

2. Belső, inner dimenzió: A szervezet belső jellemzői, működési és menedzsment folyamatai, 

amelyek hatással vannak a működésre. 

 

2.1. A szolgáltatások hatékonysága indikátorcsoport 

Az innovációs közvetítő szervezetek működésével, tevékenységeivel és hatékonyságával 

kapcsolatban Buzás (2007), Stamm (2003), Jain et al. (2010) és Howlett (2011) írásaiban 

találunk példákat. Az innovációs közvetítő szervezetek szolgáltatásai szervezetenként eltérőek 

lehetnek. A közvitető szervezetek működése az alábbi folyamatokra, területekre terjedhet ki 

(Gajzágó, 2012): az új ötletek és invenciók gyűjtése és kezelése, erőforrásokkal kapcsolatos 

információk gyűjtése és kezelése, kutatókkal és kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok és 

tevékenységek, vállalkozásokkal és termékfejlesztéssel, piaci bevezetéssel kapcsolatos 

feladatok és tevékenységek, horizontális, minden előbb felsorolt tevékenységet átható 

folyamatok (kapcsolatteremtés, együttműködés, bizalom erősítése, kommunikáció, 

                                                 
61

 https://www.ksh.hu/docs/hun/xtabla/gyorvallinnov/tablgyvi01.html 
62

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/region/magyarorszag 
63

 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ohk002a.html; 

https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/kutfejl.html?mapid=OHK001  
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tudástranszfer, marketing). A vállalkozások, intézmények szolgáltatási hatékonyságának 

mérésére többek között Mahoney és Weitzel (1969) és Nádor (2007) utal írásában.  

Az innovációs közvetítő szervezetek szolgáltatásainak hatékonyságát a jelen dolgozatban 

bemutatott primer kutatás alapján három indikátorral mérem: 

 a szervezet célcsoport-képzése – a szervezet a szolgáltatásainak körét a célcsoportok 

(szegmentáció) alapján határozza meg (ha a szervezet a kutatókat jelöli meg 

célcsoportként, akkor olyan szolgáltatásokat kínáljon, amelyek a kutatóknak szólnak) 

 a szervezet szolgáltatásainak vevői igényekre alapozottsága – a szervezet olyan 

szolgáltatást kínál a vevőinek, amelyre igényük van  

 a szervezet szolgáltatásainak kapcsolódása az innovációs folyamathoz, a szervezet 

pozicionálása – a szolgáltatások körének kialakítása milyen mértékben igazodik a 

szervezet innovációs folyamatban elfoglalt helyéhez. 

 

2.2. Kommunikáció indikátorcsoport 

A szervezetek kommunikációs tevékenysége hatással van a célcsoportok elérésére, igényeik 

beazonosítására. Az intermedierek kommunikációjának alapvető célja a kutatók és a 

vállalkozások motivációs eltérésének kiküszöbölése, partnerkapcsolataik kialakítása (Vágási-

Piskóti-Buzás, 2006). A kommunikáció a közvetítői szolgáltatások kiajánlásában is 

kulcsszerepet kap (Veres, 2002). 

A kommunikációs indikátorcsoportba olyan indikátorok tartoznak, amelyek az intermedierek 

kommunikációs tevékenységét jellemzik, a kommunikációs hatékonyságot mérik. Ezek 

lehetnek: 

 a szervezet által használt kommunikáció eszközök jellemzői, hatékonysága – az online 

weboldalak elérése, információtartalma 

 a szervezet kommunikációjának hatékonysága – a szervezetek ismertsége, imázsa 

 a szervezetben dolgozók személyes kapcsolati tőkéje – a személyes kapcsolatok 

száma, a bizalmi jellegű kapcsolatok aránya. 

 

 

 

 

2.3. Szervezet indikátorcsoport 
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A belső dimenzió harmadik indikátorcsoportja a szervezetek általános adataira vonatkozó 

indikátorokat tartalmazza. A szervezeti indikátorcsoport az adott közvetítő jellemzőit, jogi 

formáját, főbb működési paramétereit írja le. Olyan indikátorok tartozhatnak ide, mint 

például… 

 a szervezet jogi formája – önálló gazdasági társaság, non-profit szervezet, 

felsőoktatási intézmény keretein belül működő, nem önálló jogi szervezet, stb. 

 a szervezet alkalmazottainak száma 

 az alkalmazottak szervezetben elfoglat helye, szerepe – felsővezető, középvezető, 

alkalmazott, stb. 

 

3. Output dimenzió: Az output dimenzió olyan indikátorokat fog össze, amelyek a szervezet 

tevékenységének eredményeit, a szervezet környezetére hatását mérik. A szakirodalomban 

több forrás – köztük Lengyel 2010, Enyedi, 1997 – is kifejti, hogy egy térség, régió 

innovációs potenciáljára hatással van a szervezetek működése. Egy sikeres, hatékony 

intermedier szervezet aktívan képes hatni a térség és a város politikai céljainak 

megvalósítására, valamint a térségi és regionális versenyelőnyök megszerzésére is.  

 

3.1. A térség, régió innovációs potenciálja  

Az intermedierek szolgáltatásainak, tevékenységének kimenetei hatással vannak a régió 

innovációs fejlettségére (Lengyel, 2010, Ács-Varga, 2000, Révész, 2005, Márton, 2004) tehát 

ezen keresztül is, közvetetten mérhetőek.  

Ez az indikátorcsoport azokat az indikátorokat tartalmazza, amelyek a közvetítő székhelyéül 

szolgáló térség innovációs potenciáljáról adnak információt. Ilyen indikátorok lehetnek 

például: 

 a térség, régió innovációs potenciálja –, az EU Innovation Scoreboard
64 

vagy GERD 

alapján számítva (modest innovators, moderate innovators, innovation followers, 

innovation leaders) 

 az innovatív vállalkozások száma, aránya a térségben – fiatal, induló (start-up, spin-

off) vállalkozások száma 

 a K+F ráfordítás aránya a térségben 

                                                 
64

 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm ; 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf  
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 a térségben működő vállalkozások innovációs eredményi – a vállalkozások, illetve a 

velük együttműködő szerveztek által benyújtott szabadalmak száma. 

 

3.2. Együttműködések indikátorcsoport 

A közvetítő szervezetek együttműködéseinek fontosságára számos szakirodalmi forrás utal, 

köztük Szépvölgyi (2006), Nelson (1993), Gulbrandsen et al. (2011), Van Looy et al. (2011), 

Fontana et al. (2006), Ács et al. (1991), Bajmócy (2006), Teller-Validova (2015), Csizmadia-

Grosz (2004), Dőry (1998). 

Az innovációs közvetítők együttműködései, illetve ezek régióra gyakorlot hatása olyan 

indikátorokkal jellemezhetőek, mint például: 

 a szervezetek célcsoportokkal folyatatott együttműködéseinek száma – az 

interemdierrel együttműködő szervezetek száma az elmúlt 3 évben 

 az együttműködésekben résztvevő partnerek típusai – vállalkozások, kutatók, egyéb 

közvetítők, stb. 

 az együttműködések tartalma – pályázati projektben történő együttműködés, K+F+I 

együttműködés, stb. 

 

3.3. Célcsoportok elégedettsége indikátorcsoport 

A menedzsmentben és a marketingben a szervezetek tevékenységeinek, szolgáltatásainak 

hatékonyságát leggyakrabban a vevői elégedettségen (Kotler 1992, Chikán 2006) keresztül 

mérik. A közvetítői hatékonyság mérésében is szerepet kap a célcsoportok elégedettsége. Ez 

az indikátorcsoport olyan indikátorokat tartalmaz, mint például: 

 a szervezet célcsoportjainak elégedettsége 

 a szervezet ismertsége a célcsoport körében 

 a célcsoportok szolgáltatásokkal, információellátással kapcsolatos igényei, és ezek 

kielégítésének mértéke a szervezet által, stb. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000308
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006772
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8.4. Kitekintés: lehetséges, kapcsolódó kutatási irányok 

 

A kutatási eredmények, illetve ezen eredmények konferenciákon való prezentálásának alapján 

több olyan kutatási területet is azonosítottam, amely kiegészítheti a jelen dolgozatban leírt 

eredményeket. 

Az első ilyen terület az innovációs folyamatban közvetítő szerepet betöltő szervezetek 

körének pontos beazonosítása több európai országban, és a szervezeti kör összehasonlítása. 

A kutatás rávilágíthat arra, hogy milyen eltérések vannak az egyes országok innovációs 

rendszerében, illetve mennyiben különböznek ezek az innovációs rendszerek. A NIR-ek 

eltérései pedig a közvetítő szervezetek körére és tevékenységeire is hatással lehetnek.  

A hazai szervezetek körének elemzését emellett ki lehet egészíteni a nem közvetlenül állami 

szférához kapcsolódó, illetve forprofit közvetítői szervezeti kör vizsgálatával is. 

 

A másik kutatási terület lényege a szervezetek hatékonyságának konkrét mérése lenne, az 

általam felvázolt modell alapján. A modellben leírt indikátorcsoportok száma és tartalma az 

adott kutatási feltételekhez és vizsgált szervezetekhez igazítható. 

 

A harmadik lehetséges kutatási terület az innovációs közvetítő szervezetek 

tevékenységének és az innováció emberi oldalának összekapcsolódására koncentrálhat. 

Érdekes lenne feltárni például, hogy a szervezetek kapcsolatrendszerére milyen hatással van a 

partnerek bizalma, vagy, hogy mennyire jelentős a szakértő személyzet bevonása a 

szervezetek működésében. 
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Székesfehérvár , 2013. december 11. 

 2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról, 

Letöltve: 2010. január 11., 16:25, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400134.TV 

 A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológiai és innováció-politikai 

stratégiája, 7.p. (letöltve: http://www.nih.gov.hu/innovaciopolitika/innovacios-

politika/kormany-kozeptavu-2007-080519, 2012.04.16., 13:30 

 Magyar Innovációs Szövetség: Javaslatok a kis- és középvállalkozások kutatási-

fejlesztési hátterét erősítő intézmények, együttműködési hálózatok és támogatási 

módszerek fejlesztésére (Tanulmány), Letöltve: Magyar Innovációs Szövetség hivatalos 

honlapja, 2007. október 9. 9:05, 

http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/javaslatok_kk.pdf,  

 OECD Innováció-politikai Ország-tanulmányok 2009, letöltve: 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09oecd%20innov%C3%A1ci

%C3%B3-politikai%20orsz%C3%A1g-

tanulm%C3%A1nyok%202009&source=web&cd=1&ved=0CFgQFjAA&url=http%3A%

2F%2Fwww.nih.gov.hu%2Finnovaciopolitika%2Fpublikaciok-tanulmanyok%2Foecd-

innovaciopolitikai-090831&ei=MuSnT--bAci1-

wbh44DBAg&usg=AFQjCNFXjGHcSIGQ6EKajNd4yF2rcliw2g&cad=rja, 2010.11.28., 

20:30 
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Mellékletek  

1. számú melléklet: Az innovációs rendszerben résztvevő szervezetek 

csoportjai 

A tudásteremtők közé 

sorolhatóak az alábbi 

szervezetek 

 MTA 

 felsőoktatási intézmények 

 kutatóintézetek – közfinanszírozású és magán (for-profit) intézetek 

 vállalkozások kutatórészlegei 

 egyéb, non-profit kutatóhelyek 

 közös alapítású K+F+I szervezetek. 

A tudásalkalmazók szervezetek 

lehetnek: 

 

 vállalkozások 

 az állami szféra egyes intézményei – pl. szervezeti innovációt 

alkalmazó intézmények 

 klaszterszervezetek 

 a tudásteremtők. 

Állami intézmények  

 
 Kormány 

 minisztériumok 

 minisztériumi intézmények, szervezetek 

 önkormányzatok 

 felsőoktatási intézmények 

 MTA 

 közfinanszírozású kutatóintézetek 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 RIÜk 

 felsőoktatási intézmények innovációs közvetítő – intermedier – 

szervezetei. 

A diffúziós, intermedier 

szervezetek  
 egyes állami intézmények, illetve azok szervezetei – NFÜ, NIH, RIÜk, 

stb. 

 felsőoktatási intézmények innovációs közvetítő – intermedier – 

szervezetei 

 for-profit innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek 

 MKIK 

 inkubátorházak 

 vállalkozásfejlesztési alapítványok 

 egyéb civil szervezetek. 

Pénzügyi, illetve innováció-

finanszírozási szervezetek 

 

 egyes állami intézmények, illetve azok szervezetei – pl. az EU-s 

források elosztásában közvetítő szervezetek (NFÜ, RIÜk) 

 bankok 

 pénzintézetek 

 kockázati-tőke társaságok 

 befektetési alapok 

 üzleti angyalok. 

 

: 
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2. számú melléklet: Az innovációs közvetítő szervezetek kapcsolatrendszere 

intézményen 

belüli 

kapcsolatok 

 intézményvezetőkkel 

 kutatókkal 

 egyéb alkalmazottakkal 

 intézményi adminisztrációs 

alkalmazottakkal 

 

intézményen 

kívül 

kapcsolatok 

 

 vállalkozási szférával 

 

o jelenlegi megrendelőkkel 

o korábbi megrendelőkkel (már lezárult 

projektek) 

o jövőbeli megrendelőkkel 

o helyi és térségi vállalkozásokkal 

o más, az országban telephellyel rendelkező 

vállalkozásokkal 

o külföldi vállalkozásokkal (külföldi székhely) 

o innovatív vállalkozásokkal 

o nem innovatív vállalkozásokkal 

o mikor- és kisvállalkozásokkal 

o középvállalkozásokkal 

o nagyvállalatokkal 

  finanszírozási szférával, 

finanszírozókkal 

 

o bankokkal 

o pályázatkezelőkkel 

o üzleti angyalokkal 

  egyéb innovációs közvetítőkkel 

 

o anyaintézmény által tulajdonolt szervezetekkel  

o olyan szervezetekkel, amelyeknek nincs 

tulajdonjogi kapcsolatuk az anyaintézménnyel 

o for-profit szervezetekkel 

o non-profit szervezetekkel 

o más felsőoktatási intézményben vagy annak 

keretein belül működő szervezetetekkel 

o önálló szervezetekke 

  állami szervezetekkel 

 

o kutatóközpontokkal  

o intézményfenntartóval (minisztérium) 

o szabadalmi hivatalokkal 

o önkormányzatokkal 

o régiós intézményekkel. 
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3. számú melléklet: Az innovációs közvetítő szerveztek tevékenységeinek 

csoportjai 

 

1.  tanácsadás 

 innovációval kapcsolatos tanácsadás 

 üzletviteli tanácsadás 

 pénzügyi tanácsadás 

 szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás 

 vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás 

 egyéb tanácsadás 

 spin-off vállalkozások létrehozásával kapcsolatos tanácsadás 

2. oktatás 

 egyéb képzések szervezése és lebonyolítása 

 tudás- és technológiatranszferrel, innovációval kapcsolatos képzések szervezése és lebonyolítása 

 vállalkozásfejlesztési és spin-off képzések szervezése 

3. tudás- és technológiatranszfer (innovációs rendezvények) 

 tudástérkép összeállítása, aktualizálása és menedzselése 

 K+F eredmények felkutatása 

 a technika állására vonatkozó kutatás elvégzése 

 egyéb tudományos rendezvények szervezése 

 tudás- és technológiatranszferrel, innovációval kapcsolatos egyéb rendezvények szervezése 

 innovációs (vagy ötlet) versenyek szervezése 

 üzleti terv versenyek szervezése 

 innovációs kiállítások szervezése 

 inkubátor üzemeltetése 

 spin-off vállalkozások menedzselése, inkubációja 

4. partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 

 vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése 

 kapcsolattartás üzleti angyalokkal és VC-kel 

 nemzetközi tudományos kapcsolatok építése 

 tagság nemzetközi tudás- és technológiatranszferrel, innovációval foglalkozó szervezetekben (pl. 

ASTP) 

 részvétel nemzetközi tudás- és technológiatranszferrel, innovációval foglalkozó szervezetek 

rendezvényein (konferencia, képzés, stb.) 

5. forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 

 befektető keresése szellemi alkotások, találmányok hasznosításához 

 vállalati kutatási (KFI) szerződések előkészítése, ellenjegyzése 

 forráskeresés innovációs projektekhez 

 pályázatírás 

 pályázatok projekt-menedzsmentje 

6. szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos tevékenységek 

 szellemi alkotások értékelése 

 szellemi alkotások bejelentése (SZTNH, EPO, stb.) ügyvivő segítségével 

 iparjogvédelem megszervezése 

 közreműködés a szellemi tulajdonjogok értékesítéséből származó jövedelmek felosztásában, az 

összeférhetetlenség és érdekkonfliktusok kezelésében 

 a szellemi tulajdon átruházásával kapcsolatos tanácsadás 

 a szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezésével (licencia) kapcsolatos tanácsadás 

7. egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások (marketing) 

 tudományos és innovációs marketing tevékenység 

 tudomány-disszeminációs tevékenységek folytatása (pl. kutatási katalógus, laborprospektusok kiadása) 
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4. számú melléklet: Az országos szintű kutatás (1.) meglévő statisztikai 

adatok elemzése (1.1) részhez kapcsolód ábrák 

 

Statisztikai táblák adatait szemléltető ábrák 

 

Kutatás-fejlesztési ráfordítások megoszlása (ezer lakosra, m Ft) 

 
Forrás: KSH

65
 alapján, saját szerkesztés 

 

A kutatóhelyek számának alakulása Magyarországon 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

  

                                                 
65

 https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/kutfejl.html, leöltve: 2014. október 30. 
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KSH területi adatok 1. (2010) 

Régió 

Kutató-fejlesztő 

intézetek és egyéb 

költségvetési 

kutatóhelyek 

száma (db) 

Felsőoktatási 

kutatóhelyek 

száma (db) 

Vállalkozások 

kutatóhelyeinek 

száma (db) 

K+F 

létszáma 

összesen 

/tényleges/ 

(ezer fő) 

Közép-

Magyarország 131 654 589 28,645 

Nyugat-Dunántúl 14 127 75 2,682 

Közép-Dunántúl 14 76 96 2,584 

Dél-Dunántúl 8 164 74 3,033 

Észak-Alföld 20 209 106 4,897 

Észak-

Magyarország 9 94 70 2,453 

Dél-Alföld 23 172 115 5,191 

Összesen 219 1496 1125 49,485 

Forrás. KSH alapján, saját szerkesztés 

 

KSH területi adatok 2. 

Régió 

GDP/fő,e 

Ft, 2010 

működő 

vállalkozások 

száma/ezer 

lakos, 2010 

K+F 

ráfordítás/ezer 

lakos,m Ft, 

2011 

Közép-Magyarország 4374 94,4 73615 

Nyugat-Dunántúl 2661 69,3 18365 

Közép-Dunántúl 2322 64 17064 

Dél-Dunántúl 1815 62,9 11531 

Észak-Alföld 1690 53,8 18181 

Észak-Magyarország 1624 49,3 9735 

Dél-Alföld 1734 60,4 19680 

Forrás. KSH alapján, saját szerkesztés 
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EUROSTAT területi adatok 

Régió 

Patent applications to 

the EPO by priority 

year 2009 (Number of 

applications per 

million of inhabitants) 

Human resources in 

science and technology 

(HRST), % of economically 

active population, 2012 

Közép-Magyarország 0,0267 45,30 

Nyugat-Dunántúl 0,0152 28,50 

Közép-Dunántúl 0,0061 29,60 

Dél-Dunántúl 0,0039 30,00 

Észak-Alföld 0,0047 28,30 

Észak-Magyarország 0,0042 28,10 

Dél-Alföld 0,0056 30,50 

Forrás. EUROSTAT alapján, saját szerkesztés 

 

Az EPO-hoz beadott, 1000 lakosra jutó szabadalmak száma régiónként, 2009 

 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján, saját szerkesztés 
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Az innovációs közvetítő szervezeteket támogató pályázatokat szemléltető ábrák 

 

A Támogatott szervezetek száma 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az Innovációs közvetítői tevékenység támogatása a Baross G. Programból 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Forrás: saját szerkesztés 
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5. számú melléklet: A Dunaújvárosban működő innovációs közvetítő 

szervezetek és tulajdonosaik 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Közép-Dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség 

M8-Dunahíd Közhasznú  

Nonprofit Kft.  
KDRIÜ Dunaújvárosi Alpontja 

Dunaújvárosi Kistérség 

Innovációs Tanácsa 

Dunaújváros Főiskola 

Innováció 

Menedzsment Központ 

Ecotech Zrt. 

Innopark Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

ISD Dunaferr Zrt. 

Közép-Pannon Regionális 

Fejlesztési Zrt. 

Vállalkozást és Egzisztenciateremtést 

Elősegítő Közalapítvány 

Pannon Egyetem 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Tatabánya MJV Önkormányzatának 

Gazdaságfejlesztő Szervezete 

„Összefogás Dunaújváros 

és Térsége Fejlesztéséért” 

Alapítvány 

Kistérségi Szinergia 

Közalapítvány 

Hankook Tire 

Magyarország Kft.  

Dunapack Papírgyár 

Grabarics Kft. 

Dunaújvárosi Kistérség 

Többcélú Kistérségi 

Társulása 

Szent Pantaleon Kórház 

D.E.Á.K. Kft. 
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6. számú melléklet: Az országos felmérés kérőíve 

KÉRDŐÍV 

INNOVÁCIÓS KÖZVETÍTŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

 

 

1. Kérem, adja meg a szervezet székhelyét! 

---------------------------------------- 

 

2. Mikor alapították a szervezetet? Kérem, jelölje be a megfelelő időszakot! 

a) 1989 előtt 

b) 1990-1995 között 

c) 1996-2000 között 

d) 2001-2005 között 

e) 2006 után 

 

3. Kérem, jelölje meg, hogy milyen formában működik a szervezet? 

a) gazdasági társaság – kft, bt, rt 

b) non-profit gazdasági társaság 

c) egyéni vállalkozó 

d) kamara 

e) civil szervezet – egyesület, alapítvány 

f) egyéb, éspedig: ………. 

 

4. Kérem, adja meg, hogy milyen beosztásban dolgozik a szervezetnél! 

a, tulajdonos 

b, felsővezető 

c, középvezető 

d, alkalmazott 

e, egyéb, éspedig: ------------------ 

 

5. Kérem, adja meg, hogy a szervezet hány főt foglalkoztat! 

a, 0 

b, 1-9 

c, 10-49 

d, 50-249 

e, 250 fő felett 

 

6. Kérem, jelölje meg, hogy az Ön szervezete kik számára nyújtja szolgáltatásait!  
a, vállalkozásoknak 

 a1, mikro- és kisvállalkozásoknak 

 a2, középvállalkozásoknak 

 a3, nagyvállalatoknak 

b, kutatóknak (magánszemély) 

c, felsőoktatási intézményeknek 

d, civil szervezeteknek 

e, innovációs közvetítő szervezeteknek 

f, hálózatok, klaszterek tagjainak 

g, egyéb (nem innovációs) tanácsadó szervezeteknek 

h, egyéb magánszemélyeknek 

i, nem tudom 

j, egyéb, éspedig: ------------------------- 

 

7. Kérem, jelölje meg, hogy melyik az a három legfontosabb célcsoport, amely számára a szervezete a 

legtöbb szolgáltatását nyújtja. (Három válasz lehetséges!) 

a, vállalkozásoknak 

 a1, mikro- és kisvállalkozásoknak 

 a2, középvállalkozásoknak 

 a3, nagyvállalatoknak 
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b, kutatóknak (magánszemély) 

c, felsőoktatási intézményeknek 

d, civil szervezeteknek 

e, innovációs közvetítő szervezeteknek 

f, hálózatok, klaszterek tagjainak 

g, egyéb (nem innovációs) tanácsadó szervezeteknek 

h, egyéb magánszemélyeknek 

i, nem tudom 

j, egyéb, éspedig: ------------------------- 

 

8. Van a szervezetnek olyan szolgáltatása, amely közvetlenül kapcsolódik az innovációhoz? 

a, igen, van 

b, nem, nincs 

c, nem tudom 

 

9. Kérem, jelölje meg, hogy az Ön szervezete milyen típusú szolgáltatásokat nyújt partnerinek, 

ügyfeleinek! (Több válasz is lehetséges.) 

a) tanácsadás 

b) oktatás 

c) tudás- és technológiatranszfer 

d) partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítése 

e) forráskeresés, forrásbevonás (pl. pályázatok) 

 

10. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt tanácsadói szolgáltatások közül az partnerei, 

ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

innovációval kapcsolatos tanácsadás 
 

  
 

  

üzletviteli tanácsadás 
 

  
 

  

pénzügyi tanácsadás 
 

  
 

  

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 

tanácsadás  

  

 

  

vállalkozás indításával kapcsolatos 

tanácsadás  

  

 

  

spin-off vállalkozások létrehozásával 

kapcsolatos tanácsadás  

  

 

  

egyéb tanácsadás, éspedig: 

………………… 
  

  
  

  

 

11. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt oktatással kapcsolatos szolgáltatások közül az 

partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

tudás- és technológiatranszferrel
66

, 

innovációval kapcsolatos képzések 

szervezése és lebonyolítása 

 

  

 

  

vállalkozásfejlesztési és spin-off 

képzések szervezése 
 

  
 

  

egyéb képzések szervezése és 

lebonyolítása, éspedig: …….. 
 

  
 

  

                                                 
66 A tudástranszfer tartalma: konkrét technológiai innováció átadása, know-how, k+f tevékenység eredményének 

hasznosítási engedélyezése, spin-off cég létrehozása, valamint a nem technológiai jellegű tényezők (a mobilitás,kutatók, 

fejlesztők cseréje, szemináriumok, közös képzések tartása, szakértői munkák végzése, közös kutatás-fejlesztés végzése, stb.) 

A technológiatranszfer tartalma: a technológia piacra juttatása, az új tudás, ismeretek átadása 
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12. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt tudás- és technológiatranszferrel kapcsolatos 

szolgáltatások közül az partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

tudományos és innovációs marketing 

tevékenység 
 

  
 

  

tudomány-disszeminációs 

tevékenységek folytatása (pl. kutatási 

katalógus, laborprospektusok kiadása) 
 

  

 

  

innovációs kiállítások szervezése       

tudás- és technológiatranszferrel, 

innovációval kapcsolatos egyéb 

rendezvények szervezése 

 

  

 

  

egyéb tudományos rendezvények 

szervezése 
 

  
 

  

tudástérkép összeállítása, aktualizálása 

és menedzselése 
 

  
 

  

spin-off vállalkozások menedzselése, 

inkubációja 
 

  
 

  

innovációs (vagy ötlet) versenyek 

szervezése 
 

  
 

  

üzleti terv versenyek szervezése       

 

13. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt partnerkapcsolatok, - hálózatok kiépítésével 

kapcsolatos szolgáltatások közül az partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket 

a szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése       

kapcsolattartás üzleti angyalokkal és 

VC-kel 
 

  
 

  

nemzetközi tudományos kapcsolatok 

építése 
 

  
 

  

tagság nemzetközi tudás- és 

technológiatranszferrel, innovációval 

foglalkozó szervezetekben (pl. ASTP) 
 

  

 

  

részvétel nemzetközi tudás- és 

technológiatranszferrel, innovációval 

foglalkozó szervezetek rendezvényein 

(konferencia, képzés, stb.) 

 

  

 

  

       

 

14. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt forráskereséssel, forrásbevonással kapcsolatos 

szolgáltatások közül az partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

pályázatírás       

pályázatok projekt-menedzsmentje       

forráskeresés innovációs projektekhez       

befektető keresése szellemi alkotások, 

találmányok hasznosításához 
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15. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos 

szolgáltatások közül az partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

szellemi alkotások értékelése       

szellemi alkotások bejelentése (SZTNH, 

EPO, stb.) ügyvivő segítségével 
 

  
 

  

iparjogvédelem megszervezése       

közreműködés a szellemi tulajdonjogok 

értékesítéséből származó jövedelmek 

felosztásában, az összeférhetetlenség és 

érdekkonfliktusok kezelésében 

 

  

 

  

a szellemi tulajdon átruházásával 

kapcsolatos tanácsadás 
 

  
 

  

a szellemi tulajdon hasznosításának 

engedélyezésével (licencia) kapcsolatos 

tanácsadás 

 

  

 

  

 

16. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt egyéb, innovációval kapcsolatos szolgáltatások közül 

az partnerei, ügyfelei általában milyen gyakran veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat!  

 

Tevékenységek, szolgáltatások naponta 
hetente havonta  évente pár 

alkalommal 

ritkábban soha 

K+F eredmények felkutatása       

a technika állására vonatkozó kutatás 

elvégzése 
 

  
 

  

vállalati kutatási (KFI) szerződések 

előkészítése, ellenjegyzése 
 

  
 

  

inkubátor üzemeltetése       

 

17. Kérem, jelölje meg az alábbi skálán, hogy mennyire tartja Ön hatékonynak a szervezet által nyújtott, 

tudás- és technológiatranszferrel, innovációval kapcsolatos szolgáltatásokat!  

 

1 

egyáltalán nem 

2 

kevésbé 

3 

közepesen 

4 

eléggé 

5 

nagyon 

     

 

18. Kérem, jelölje meg az alábbi skálán, hogy mennyire tartja Ön hatékonynak, általában, a szervezet 

működését!  

 

1 

egyáltalán nem 

2 

kevésbé 

3 

közepesen 

4 

eléggé 

5 

nagyon 

     

 

19. Kérem, becsülje meg, hogy az Ön, illetve munkatársainak munkaidejének hány százalékát teszi ki a 

tudás- és technológiatranszferrel, innovációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása! 

a, 0-10% 

b, 10-30 % 

c, 30-50% 

d, 50-70% 

e, 70-100% 

f, nem tudom 

 

20. Kérem, jelölje meg, hogy a szervezet mekkora éves bevétellel rendelkezik! Kérem, hogy az előző három 

év bevételeinek átlagát vegye figyelembe! 
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a, 10 millió Ft alatt 

b, 10-25 millió Ft 

c, 25-50 millió Ft 

d, 50-100 millió Ft 

e, 100 millió Ft felett 

f, nem tudom 

 

21. Kérem, becsülje meg, hogy a bevételek hány százaléka ered a tudás- és technológiatranszferrel, 

innovációval kapcsolatos tevékenységből, szolgáltatásból! 

a, 0-10% 

b, 10-30 % 

c, 30-50% 

d, 50-70% 

e, 70-100% 

f, nem tudom 

 

22. Amennyiben érdekli a kutatás eredménye, szívesen elküldjük az Ön számára az eredményeket 

összefoglaló dokumentumot. Kérem, hogy adja meg azt az e-mail címet, amelyre a dokumentumot 

továbbíthatjuk. 

----------------------------- 
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7. számú melléklet: A lokális szintű kutatás kérdőívei 

Innovációs-motivációkutatás Dunaújváros és vonzáskörzetében 

KÉRDŐÍV vállalkozások számára  

 

1. A vállalkozás mérete 

a. egyéni vállalkozás, mikro-vállalkozás (10 fő alatt) 

b. kisvállalkozás (11-49 fő) 

c. középvállalkozás (50-249 fő) 

d. nagyvállalat (250 fő felett) 

2. Mikor alapították a vállalkozást? Kérem, jelölje be a megfelelő isőszakot! 

a. 1989 előtt 

b. 1990-1995 között 

c. 1996-2000 között 

d. 2001-2005 között 

e. 2006 után 

3. A vállalkozásnál milyen pozícióban dolgozik?  

a. felsővezető 

b. középvezető 

c. alkalmazott 

d. egyéb, éspedig……………. 

4. Rendelkezik e Ön információval az alábbiakról? Kérjük, jelölje be azt, amelyikről igen! (Több válasz is 

adható) 

a. kutatókról 

b. innovációs szakemberekről 

c. kutatási lehetőségekről 

d. a vállalkozásnál folyamatban lévő kutatási projektekről 

e. kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról 

f. nem rendelkezem ezekről információval 

g. Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Díjról 

h. a Dunaújvárosban működő innovációs közvetítő szervezetekről 

i. arról, hogy hová fordulhat, ha innovációval, innovációs és kutatás-fejlesztési projektekkel 

kapcsolatos kérdése, problémája merül fel  

j. arról, hogy milyen finanszírozási módszereket vehet igénybe egy vállalkozás a fejlesztésének 

megvalósításához 

k. nem rendelkezem információval egyikről sem 

5. Ön mit ért innováció alatt? Az alábbi fogalmak közül, kérjük, jelölje be azt, amelyik Ön szerint 

megfelel ennek a fogalomnak. (Több válasz is lehetséges.) 

a. valami új dolog 

b. valaminek a megújítása 

c. technikai találmányok 

d. termékfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés 

e. technológiafejlesztés 

f. a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termék 

g. új, illetve továbbfejlesztett művelet, eljárás 

h. valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése 

i. új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 

gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban 

j. nem tudom 

6. Milyen innovációs közvetítő szervezeteket ismer? Kérjük, jelölje be azokat, amelyekről már hallott! 

(Több válasz is adható.) 

a. Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Dunaújvárosi Alpontja - M8-Dunahíd 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

b. Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács 

c. Dunaújvárosi Főiskola - Innováció Menedzsment Központ 

d. Ecotech Zrt. 

e. Innopark Közhasznú Nonprofit Kft. 

f. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 

g. egyéb szervezet, éspedig:……………… 
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h. nem hallottam innovációs közvetítő szervezetekről 

7. Van e a vállalkozásnak kapcsolata innovációs közvetítő szervezettel? 

a. igen, van 

b. ige, többel is. Hány szervezettel van kapcsolata a vállalkozásnak? …………….. 

c. nem, nincs → 10. 

Ha van kapcsolata!  

8. Melyik innovációs közvetítő szervezettel áll/állt kapcsolatban? (Több válasz is lehetséges.) 

a. Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Dunaújvárosi Alpontja - M8-Dunahíd 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

b. Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács 

c. Dunaújvárosi Főiskola - Innováció Menedzsment Központ 

d. Ecotech Zrt. 

e. Innopark Közhasznú Nonprofit Kft. 

f. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 

g. egyéb szervezet, éspedig:……………… 

9. Mely innovációs közvetítő szervezettel van/volt a legszorosabb a kapcsolata?  

a. Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Dunaújvárosi Alpontja - M8-Dunahíd 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

b. Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács 

c. Dunaújvárosi Főiskola - Innováció Menedzsment Központ 

d. Ecotech Zrt. 

e. Innopark Közhasznű Kft. 

f. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 

g. egyéb szervezet, éspedig:……………… 

 

10. Volt -e a vállalkozásnál az elmúlt 3 évben valamilyen innovációs tevékenység? 

a. igen 

b. nem 

c. nem tudom 

11. Folyik e jelenleg a vállalkozásnál innovációs tevékenység? 

a. igen 

b. nem → 15. 

c. nem tudom → 16. 

Ha igen!   

12. Milyen típusú innovációs fejlesztést folytatnak? 

a. termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés 

b. technológiafejlesztés, folyamatfejlesztés 

c. szervezetfejlesztés 

d. piac- és/vagy marketingfejlesztés 

e. egyéb fejlesztés, éspedig:…………………… 

13. Milyen forrásból finanszírozzák ezt a fejlesztést? (Több válasz is lehetséges.) 

a. saját forrásból 

b. pályázatokból 

c. a felsőoktatási intézmény által adott támogatásból 

d. bankok által nyújtott hitelből 

e. egyéb forrásból, éspedig: ……………………. 

f. nem tudom 

14. A fejlesztés során bevonták –e a kutatásba a Dunaújvárosi Főiskola kutatóit? 

a. igen 

b. nem 

c. nem tudom 

Ha nem! 

15. Miért nem folytat a vállalkozás jelenleg kutatás-fejlesztési tevékenységet? (Több válasz is adható) 

a. Nincs rá idő. 

b. Nincs rá pénz. 

c. Nincs rá szükségünk. 

d. Egyéb ok miatt, éspedig…. 

e. Nem tudom, nem válaszolok. 
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16. Ha a vállalkozás valamilyen fejlesztési tevékenységet folytat(na), akkor milyen szempontokat vesznek 

figyelembe a fejlesztés során? Kérem, rangsorolja az alábbi szempontokat egy 1-től 4-ig terjedő skálán!  

 1 2 3 4 

a) A fejlesztés eredményeképpen növekedjen a vállalkozás profitja.     

b) A fejlesztés eredményeképpen növekedjen a cég piaci részesedése.     

c) A vállalkozás újabb partnerkapcsolatokat építsen ki.     

d) Az alkalmazottak sikerélménye, elégedettsége.     

e) A versenytársak megelőzése.     

f) A vállalkozás ismertségének, elismertségének növelése.     

g) A vállalkozás működési hatékonyságának növelése.     

h) Egyéb, éspedig………….     

 

17. Helyi szinten is számos kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek a szervezetek. Ön ezzel kapcsolatos 

hírekről, eseményekről, kutatási projektekről honnan informálódik? 

a. személyes kapcsolatokon keresztül 

b. hagyományos médiában (TV, rádió, nyomtatott média) 

c. online médiában (internetes újság, blog, közösségi oldal, stb.) 

d. Térségi Innovációs Portál (www.dutip.hu) 

e. egyéb módon, éspedig ……….. 

18. Milyen támogatást igényelne Ön innovációs, fejlesztési tevékenységéhez? Kérjük, jelölje meg azokat a 

lehetőségeket, amelyek érdekelnék Önt! (Több válasz is lehetséges.) 

a. rendszeres tájékoztatás a térségben zajló innovációs projektekről  

b. rendszeres tájékoztatás a térségben lévő kutatási lehetőségekről 

c. kapcsolattartás külső, nem a főiskolán dolgozó kutatókkal 

d. kapcsolattartás innovációs igényű vállalkozásokkal 

e. kutatás finanszírozásával, forrásbevonással kapcsolatos információk 

f. innovációval kapcsolatos képzések 

g. rendszeres tájékoztatás konferenciákkal kapcsolatban 

h. konferencián való részvétel 

i. rendszeres tájékoztatás az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységéről 

19. Kérjük, írja le, ha van egyéb véleménye a témával (kutatási projektekben való részvétel) kapcsolatban, 

illetve a kérdőívvel! ………………. 

 

KÉRDŐÍV kutatásban résztvevők számára  

 

1. Neme 

a. férfi 

b. nő 

2. Kora 

a. 18-25 év 

b. 25-35 év 

c. 35-50 év 

d. 50-60 év 

e. 60 év felett 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége 

a. szakközépiskola, gimnázium 

b. főiskola 

c. egyetem 

d. doktori fokozat 

4. A Dunaújvárosi Főiskola alkalmazottja? 

a. igen 

b. nem, éspedig: ………………………→ 6. 

Ha igen….. 
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5. A főiskola melyszervezeti egységénél dolgozik? 

a. Gazdálkodástudományi Intézet 

b. Informatikai Intézet 

c. Kommuniációtudományi és Tanárképző Intézet 

d. Központi Oktatási Intézet 

e. Műszaki Intézet 

f. DuRATT 

g. Egyéb szervezeti egység,……………… 

6. Rendelkezik e Ön információval az alábbiakról? Kérjük, jelölje be azt, amelyikről igen!  (Több válasz is 

adható) 

a. kutatási lehetőségekről 

b. K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról 

c. az intézménynél folyamatban lévő kutatási projektekről 

d. kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról 

e. Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Díjról 

f. a Dunaújvárosban működő innovációs közvetítő szervezetekről 

g. arról, hogy hová fordulhat, ha innovációval, innovációs és kutatás-fejlesztési projektekkel 

kapcsolatos kérdése, problémája merül fel  

h. arról, hogy milyen finanszírozási módszereket vehet igénybe egy kutató az ötletének 

megvalósításához 

i. nem rendelkezem információval egyikről sem 

7. Ön mit ért innováció alatt? Az alábbi fogalmak közül, kérjük, jelölje be azt, amelyik Ön szerint 

megfelel ennek a fogalomnak. (Több válasz is lehetséges.) 

a. valami új dolog 

b. valaminek a megújítása 

c. technikai találmányok 

d. termékfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés 

e. technológiafejlesztés 

f. a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termék 

g. új, illetve továbbfejlesztett művelet, eljárás 

h. valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése 

i. új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 

gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban 

j. nem tudom 

8. Van e Önnek kapcsolata olyan vállalkozással, vállalkozásokkal, amely(ek) innovációs tevékenységet 

folytatnak? 

a. igen, egy ilyen vállalkozással van 

b. igen, több ilyen vállalkozással is van, ……………….  

c. nem, nincs → 10. 

Ha van kapcsolata!  

9. A vállalkozásnál kivel van kapcsolata? Ha több vállalkozással is kapcsolatban áll, kérjük, hogy a 

LEGFONTOSABB kapcsolatára gondoljon. (Több válasz is lehetséges.) 

a. cégvezetővel, tulajdonossal 

b. középvezetővel 

c. szakértővel, szakemberrel 

d. a cég kutatójával 

e. nem tudom 

10. Részt vett/vesz-e Ön jelenleg valamilyen kutatás projektben, kutatás-fejlesztésben? 

a. igen 

b. nem → 16. 

Ha igen!   

11. Hány kutatásban vesz/vett részt az elmúlt 3 évben?.................................. 

12. Kérjük, sorolja fel, hogy milyen kutatás(ok)ban vett részt az elmúlt 3 évben! ………………. 

13. Milyen minőségben (beosztásban) vett részt a kutatásban? Kérjük, hogy ha több kutatásban is részt vett, 

akkor a LEGUTÓBBI, az aktuális kutatásra gondoljon! 

a) Szakmai vezető 

b) Koordinátor 

c) Kapcsolattartó 

d) Gazdasági munkatárs 
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e) Egyéb: …………. 

f) nem tudom 

14. Kérjük, jelölje meg, hogy a kutatást milyen forrásból finanszírozták/finanszírozzák? (Kérjük, hogy a 

LEGUTÓBBI, az aktuális kutatásra gondoljon!) (Több válasz is lehetséges.) 

a. vállalkozások által nyújtott támogatásból 

b. pályázatokból 

c. innovációs járulékból 

d. a felsőoktatási intézmény által adott támogatásból 

e. bankok által nyújtott hitelből 

f. egyéb forrásból, éspedig: ……………………. 

g. nem tudom 

15. Mi motiválta Önt, hogy részt vegyen a kutatásban, és ezek milyen fontosak voltak az Ön számára? 

Kérem, értékelje az alábbiakat egy 1-től 4-ig terjedő skálán!  

 1 2 3 4 

a) Magasabb vagy külön a projektért kapott fizetés.     

b) Szakmai előmenetel, fokozatszerzés.     

c) Elismertség.     

d) Publikációs lehetőségek.     

e) Külföldi tapasztalatszerzés.     

f) Hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak.     

g) Kapcsolatteremtési lehetőség – vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb.     

h) Egyéb, éspedig………….     

 

Ha nem! 

16. Miért nem vesz részt jelenleg kutatási projektben? (Több válasz is adható) 

a. Nincs rá időm. 

b. Nincs információm arról, hogyan vehetnék részt kutatásban. 

c. Nem tudok olyan projektről, amihez csatlakozhatnék. 

d. Nem fizetik meg kellőképpen, ha részt veszek egy kutatásban. 

e. Nem érdekel a kutatás-fejlesztés. 

f. Egyéb ok miatt, éspedig…. 

17. Mi motiválná Önt, hogy részt vegyen egy kutatási projektben és ezek milyen fontosak az Ön számára? 

Kérem, értékelje az alábbiakat egy 1-től 4-ig terjedő skálán!  

 1 2 3 4 

a) Magasabb vagy külön a projektért kapott fizetés.     

b) Szakmai előmenetel, fokozatszerzés.     

c) Elismertség.     

d) Publikációs lehetőségek.     

e) Külföldi tapasztalatszerzés.     

f) Hogy tagja lehet egy kutatócsoportnak.     

g) Kapcsolatteremtési lehetőség – vállalkozásokkal, külföldi szakértőkkel, stb.     

h) Egyéb, éspedig………….     

 

18. Helyi szinten is számos kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek a szervezetek. Ön ezzel kapcsolatos 

hírekről, eseményekről, kutatási projektekről honnan informálódik? 

a. személyes kapcsolatokon keresztül 

b. hagyományos médiában (TV, rádió, nyomtatott média) 

c. online médiában (internetes újság, blog, közösségi oldal, stb.) 

d. Térségi Innovációs Portál (www.dutip.hu) 
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e. egyéb módon, éspedig ……….. 

19. Milyen támogatást igényelne Ön kutatási tevékenységéhez? Kérjük, jelölje meg azokat a lehetőségeket, 

amelyek érdekelnék Önt! (Több válasz is lehetséges.) 

a. rendszeres tájékoztatás a térségben zajló innovációs projektekről  

b. rendszeres tájékoztatás a térségben lévő kutatási lehetőségekről 

c. kapcsolattartás külső, nem a főiskolán dolgozó kutatókkal 

d. kapcsolattartás innovációs igényű vállalkozásokkal 

e. kutatás finanszírozásával, forrásbevonással kapcsolatos információk 

f. innovációval kapcsolatos képzések 

g. rendszeres tájékoztatás konferenciákkal kapcsolatban 

h. konferencián való részvétel 

i. rendszeres tájékoztatás az innovációs közvetítő szervezetek tevékenységéről 

20. Kérjük, írja le, ha van egyéb véleménye a témával (kutatási projektekben való részvétel) kapcsolatban, 

illetve a kérdőívvel! ………………. 

 

 


