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Összeállította: Várkonyi László        

 

INNOVÁCIÓ 

 

(Órai vázlat-segédlet) 

 

/Ez a vázlat-segédlet nem tartalmaz minden szükséges ismeretanyagot!!!/ 

 

/A vázlat-segédletnek nem célja az órán elhangzott állítások alátámasztásának, illetve logikai 

kapcsolataik feltárásának ismételt bemutatása!/ 

 

 

I. Az innováció természete 

 

Az innováció elméleti alapjai és fogalma Joseph Alois Schumpeternél (1883-1950) jelenik meg először 

kidolgozottan. Schumpeter az innováció 5 alapesetét különböztette meg (1935):  

1. Új, a fogyasztók körében még nem ismert javaknak vagy egyes javaknak új minőségben való 

előállítása  

2. Új, az adott iparágban még ismeretlen termelési és szállítási módszerek bevezetése   

3. Új piacok feltárása 

4. Új termelési anyagok (nyersanyagok, félkész áruk) beszerzési forrásainak feltárása 

5. Új piaci helyzet kialakítása (pl. új monopolhelyzet teremtése, vagy megszüntetése) 

 

Megjegyzés: 

- Új dolgok létrehozása vagy régi dolgok új módon való létrehozása 

- Ezeknek nem szükséges új tudományos felfedezésen alapulniuk 

- Neoklasszikus termelés definíció és az innováció: 

- Meglévő erőforrások kombinációja és az új kombinációk megvalósítása 

- Továbbá, fókuszban az innovációs folyamat 

- A vállalkozó és a nagyvállalat 
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J. A. Schumpeter (1883-1950): 

- Nobel-díjas közgazdász 

- Az evolúciós közgazdasági irányzat elméleti atyja 

- A határhaszon elméletéből kiindulva dolgozta ki saját gazdasági elméletét 

- A tőkés termelés alapvető jellemzőjének tekinti az állandó innovációra való késztetést 

- Teóriájának első összefoglalása: The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, 

credit, interest and the business cycle, 1911 

- Az innovációt döntő tényezőnek tekinti a gazdasági növekedés szempontjából (1939) 

 

Schumpeter (1950) a kapitalizmus fejlődésének meghatározójaként határozza meg a „kreatív rombolás 

folyamatát”. 

- A kapitalizmus lényege az innováció lehetőségeinek keresése 

- Az innováció az egyensúly agresszív lerombolására törekvés 

- A környezet nem adott, hanem állandó harc, mozgás: „kreatív rombolás” van benne. 

- A környezet állandó dinamikus szelekciót hoz létre.  

- A motorja az innovációnak: az innovatív vállalkozó. Ő módosítja a helyzeteket.  

- Az innováció folyamata, mint kreatív rombolási folyamat 
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II. Innovációs modellek tipizálása 

 

Az innováció kutatásokban használt innováció modellek sokféle alapon tipizálhatók. Egy nagyon durva 

csoportosítás megtételével neoklasszikus és evolucionista modellek versengését figyelhetjük meg.  

 

1. Neoklasszikus megközelítés 

 

- A technikai fejlődés innovációt befolyásoló hatása vonatkozásában: 

- a technikai fejlődést exogén tényezőként fogják fel; 

- a technika csak közgazdasági hatásában kerül figyelembe vételre, 

- a termelési tényezők új kombinációjához vezet, 

- a technika a gazdasági hatást vizsgáló szempontjából külső folyamat, „fekete doboz” marad. 

(A technika egy fekete dobozban fejlődik, amely dobozt csak a be- és kimenete 

szempontjából, mint piaci jelenséget vesznek figyelembe.) 

- Az ebből eredő hatások az utólagos elemzéssel mint maradék tényezők azonosíthatóak. Nem tudjuk, 

mi a technika, hogyan változik, de kétségtelenül van hatása és absztraktan csak erre koncentrálunk. 

- A kiszámításhoz bizonyos előfeltevéseket teszünk. Ezek az általános elmélet igénye körül 

csoportosulnak. Ennek a kutatásmódszertani igénynek megfelelően fogalmaznak meg a kutatás 

modelljét rögzítő előfeltevéseket, mint a tökéletesen megismerhető piac, a minden résztvevő számára 

egyformán és súrlódás nélkül megszerezhető információ, az egyetlen változóra koncentrálás /”profit” 

maximalizálása/, az optimum kiszámíthatósága. Az idealizáló előfeltevéseket kiegészíti annak a 

gyakorlathoz való viszonyára vonatkozó további előfeltevés. 

- Az adott, gazdasági térben végbemenő erőhatások mindig valamilyen erőegyensúlyhoz, egyensúlyhoz 

vezetnek. Ez valamiért időről-időre megbomlik, majd a folyamat újabb egyensúlyhoz vezet. 

- A műszakilag hatékony cég a neoklasszikus szemléletben hatékony tényező kombinációkat és piaci 

viszonyokat hoz létre a források és a profitmaximálás elvének megfelelően a termék között, adott piaci 

feltételek szerint. (A technológia a bemenetek kombinációs szintje). 

 

- Piaci feltételeknek megfelelő profitmaximálási elv 
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2. Evolúcionista megközelítés 

 

- Schumpeter eszméi által ösztönözve keletkezett új közgazdasági gondolkodási iskola: 

- XX. század második felében fedezték fel újra a közgazdászok: Evolúciós közgazdaságtan, 

ún. neo-schumpeteriánus irányzat   

 

- A technikai fejlődést endogén tényezőként fogják fel. 

- Nelson és Winter (1977) vizsgálják a bizonytalanságokat, amelyekkel a cégeknek szembe kell 

nézniük: 

- A cégek előzetesen nem tudják melyik technika lesz sikeres 

- Nem képesek ellenőrizni az összes technikai alternatíva lehetőségét és ezért: 

- Viselkedésük nem ‘maximalizáló’, mint a neoklasszikus elméletben 

 

- Szisztematikusan kihasználja az evolúcióra vonatkozó, elsősorban biológiai ismereteinket. 

- Nem csupán alkalmi analógiákra támaszkodik, ugyanakkor állandóan szem előtt tartja, hogy 

analógiákról van szó, egyezés és eltérés erőterében kell állandóan mozogni. Mai ismereteink szerint 

bizonyos alapvető eltérések vannak. 

- Az evolúcionista közelítés esetében azt várjuk el, hogy nem korlátozzuk eleve magunkat pl. 

mechanikai egyensúlyi modellekre, mi több a biológiai „dinamikus egyensúlyok” alapfeltevésén is 

túlmehetünk, alkalmazzuk a legújabb nem-lineáris, nem-egyensúlyi szemléletet. Ugyanakkor, bármely 

onnan átveendő eredményt összevetünk az emberi cselekvés „intencionalitására” vonatkozó 

sejtésünkkel. 

- Variációk termelése és rendszeres szelekciója (szelekciós mechanizmus) 

- A cégek új variációkat termelnek, amelyek vagy sikeresek, vagy nem a környezeti szelekcióban 

(selection environment) 

- A szelekciós közeg nem csak a piac, hanem ide értendők az intézményi struktúrák is. 

- A variáció és szelekció fogalmai központi szerepet játszanak a technikai fejlődés folyamatában. 

- Harcban lévő kompetitív, dinamikus szelekciós környezet, amelynek során „kreatív destrukció” jön 

létre. Az „innovátor-vállalkozó” ebben vesz részt. 

- A cég keresi a profitot, de nem valósít meg maximalizációs logikát 



 5 

III. Kiegészítések a ’schumpeteri’ és a későbbi evolúciós szemléletekről 

 

1. Kiegészítés: A ’schumpeteri’ értelemben vett innováció jellemzőiről: 

- Egyensúlyellenes és destruktív jellegű: 

- Az egyensúly csak különleges kivételként jelenik meg egy olyan dinamikában, amely állandó 

mozgásban van a kifejlődés és a visszafejlődés lehetőségei között. 

- Az állandó kifejlődési (illetve hiánya, mint visszafejlődési) lehetőség az innováció 

természetéhez, az innovációban megtestesülő versengéshez tartozik. 

- Nem egyensúlyi természet, az egyensúly csak kivétel 

- Kaotikus folyamatok és gyors rendeződések váltják egymást: 

- A meglévő folyamatokból közvetlenül, vagy a trendvonalakat követve nem vezethető le a jövő 

- Az innovációs folyamatok intézményesedése és szabályozási szükségletei is változó természetűek 

- Az innovációs folyamatok mindig valamennyire lokális természetűek: 

- Ez a sajátosságuk az elterjesztés akadályaként, de egyúttal innovációs lehetőségként is 

megjelenik 

- Az innováció destruktivitása kreatív destrukció 

- A „kiegyensúlyozott növekedés” normája alárendelt jelentőségűvé válik, de nincs szó 

‘meghatározatlanságról’ 

- Lényegileg új és a régi alig előrejelezhetően újrarendeződő és felbomló viszonya alakul ki 

- Létrejön a folyamat bizonyos előreláthatatlansága. Részben mert: 

- Az innováció interakció, amely megváltoztatja a környezetet, miközben alkalmazkodik hozzá, 

ami koevoluciós folyamattá fejlődhet 

- Az innováció körébe új és új dolgok vonódnak be, válnak annak forrásaivá, tárgyává, s ezek, 

mint innovációs termékek, nemcsak a szándékolt módon, hanem attól alapvetően eltérően is 

viselkednek 

- Ezért mindig mást is létrehozunk, mint amit akartunk, amely további radikális innováció forrása 

lehet 

- De a nem várt hatás lehet negatív is (Heidegger: a technika „sötét oldala”) 

- Következésképpen a meglévő trendekből való kiindulás, a trendazonosítás a folyamatok 

természetéből adódóan korlátozott eszközzé válik. 

- Ezzel a történelmi tudás is kihívás elé kerül: 
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- Megtéveszthet a monoton ismétlés, az, hogy a történelemben trendek alakulnak ki 

- A történelmi érzékenység kifejlesztésének ezért a trendkeresési készség és az állandó, a 

trendekkel szemben „bizalmatlan” felülvizsgálati készség kombinációjává kell fejlődnie. 

- Mindig fel kell vetni, hogy a trendekben elhanyagoltan kezelt „egyedi”, „lényegtelen” nem 

kezd-e éppen lényegessé válni és utat nyitni új trendnek. 

 

 

2. Kiegészítés: A későbbi evolúciós szemléletekről: 

 

- Rosenberg (1982): Learning by doing, learning by using: Hangsúlyozza az innováció után előálló 

tanulási folymatokat a technika javításához és optimalizálásához 

Rosenberg, N., 1982, "Learning by using", Rosenberg, N., Inside the Black Box: Technology and 

Economics, Cambridge University Press, Cambridge. 

 

- Lundwall (1988): Learning by interacting: interaktív és participatív innováció (együttműködés révén 

létrejött tanulási folyamat) 
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IV. Kiegészítés: A vállalat evolúciós elmélete  

 

- Nelson és Winter, az evolúciós irányzat vezető szerzőpárosa a maximalizáló függvényként megjelenő 

döntéshozatallal szemben a „rutin” fogalmát alkalmazzák a vállalat működésére vontakozóan. 

(Nelson, R. R. – Winter S. G. [1982]: An Evolutionary Theory of Economic Change. The Belknap Press 

of Harvard University, Cambridge, Massachusetts). 

 

- A rutin kategóriájával a tevékenységi körök olyan széles spektruma jellemezhető, amiben benne 

foglaltatik a gyártás technikai háttere, a toborzás-kiválasztás, a beszerzés, beruházás vagy éppen a 

kutatás-fejlesztés folyamata. 

 

A rutinokat három csoportra oszthatjuk: 

1. Rövidtávon kifejtett tevékenységek halmazát foglalja magában.  

2. Azon bevett döntési eljárások és tevékenységek tartoznak, melyek már közép- illetve hosszú távon is 

befolyással bírnak az adott cég tőkeállományának növekedésére vagy csökkenésére vonatkozóan.  

3. Végül a harmadik típus jelenti azon folyamatokat, melyek mintegy átfogóan az adott szervezet 

alacsonyabb szinten található tevékenységeit határozzák meg. 

 

- Általános jellemzőjük, hogy ezen rutinok folyamán a vállalat a megújulás útjait keresi, alkalmazkodni 

kíván a megváltozott környezethez. 

 

- Az evolúciós elmélet rámutat a múltbeli döntések hosszú távon érvényesülő hatásaira: a rutinok a múlt 

körülményeihez történt sikeres alkalmazkodások eredményeit hordozzák magukban. Egy vállalatnak 

minden döntése során így nem pusztán az adott pillanat körülményeivel kell számolnia, de a saját 

múltbeli döntéseinek is rabja. 

 

- Útfüggőség jelensége: lényege a múlt döntéseinek a jelen lehetőségeit korlátozó hatása. 
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V. Innovációs folyamat-modellek 

 

1. Lineáris modell 

 

- 1940-es évek: az innováció lineáris modelljének megjelenése 

- Vannevar Bush (elnöki tanácsadó, USA): A tudomány alkotja a végtelen határt: 

(Bush, Vannevar (1945): Science: The Endless Frontier. Washington: Government Printing Office.) 

- Ebben először írja le a lineáris inputmodell elméletét 

 

- Vannevar Bush modellje alapvetően a nukleár technika fejlesztési modelljének kivetítése: 

- A világháború alatti kutatásszervezés tapasztalataira épít 

- Az alap és az alkalmazott tudományok éles megkülönböztetésével indít 

- Előfeltételezi a lineáris mozgás stratégiailag döntő jellegét 

 

 

 

1. ábra: Lineáris modell 

 

- Nincs visszacsatolás a modellben, alapkutatás kitüntetett helye, lineáris, szekvenciális (sorbarendezett 

elemek) 

- Az innovációt egymástól elszigetelt tevékenységek sorozataként mutatja be, és nem mint az egyes 

fázisok egymásra hatásának folyamatát  

- A kialakult termék nem változik (a kereslet és a kínálat egyensúlyát feltételezi) 

 

- 1960-as évek: egy innovációs paradoxon jelenik meg, amely szerint az innovációs folyamatba való 

növekvő beruházás ellenére az innováció termelés hatékonysága csökkent. 

 

Alapkutatás Alkalmazott 
kutatás 

Technológiai 
fejlesztés 

 

Termékfejlesztés Tömeg 
termelés 

Használat 
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- V. Bush már említett könyvével szembeállítva fogalmazták meg az EU innovációpolitikájának egyik 

sarkalatos pontját: „a társadalom képezi a végtelen határt”: 

Caracostas, Paraskevas és Ugur, Muldur (1998): Society: the Endless Frontier. A European vision of 

research and innovation policies for the 21st century. Luxembourg: Office for Official Publications of the 

European Communities. 

 

 

2. Schumpeter első modellje 

 

- Szabadversenyes, vállalkozói kapitalizmus, jellegzetes benne a feltalálás és a tudomány 

- A szabadversenyes kapitalizmus idején az innovatív vállalkozó a „készentalált termékek” között, a 

környezetében fellelhető ötletek, esetleg már találmány formájú ötletek között válogatott. 

 

 

 

2. ábra: Schumpeter első modellje 

 

 

- Individuális vállalkozó 

- A vállalkozói, innovatív aktivitás elemei: 

- Azonosítási lépés: a gazdasági potenciállal bíró találmányok felismerése  

 - Implementációs lépés: beruházás, az innovációs folyamat menedzselése 

 

- Rendelkezésre álló („polcról levehető”) találmányok és felfedezések halmaza  

- Gazdasági potenciállal rendelkező találmányok 

- Társadalmi folyamat, ami ezeket innovációvá alakítja 

- Visszacsatolás 

Külső 
tudomány 

és 
találmány 

 

A vállalkozói 
tevékenységek 

Innovatív 
beruházás az 

új 
technológiába 

Új 
termelési 

séma 

Megváltozott 
piaci szerkezet 

Profit vagy 
veszteség az 
innovációból 



 10 

3. Schumpeter második modellje 

 

- Monopolkapitalizmus 

- A monopolkapitalizmusra már dominánsan jellemező lesz a nagyipar óriásainál az un. „házon belüli 

K+F” (in-house R&D), a nagyvállalat saját kutató laboratóriumaiban való fejlesztés, ami sokszor saját 

kutatáson is nyugszik. 

 

 

3. ábra: Schumpeter második modellje 

 

- Saját fejlesztésre támaszkodás, saját maga „hízlalása”, nagyvállalati fejlesztőlaboratóriumok, adott 

nagyvállalatokat kiszolgáló fejlesztő laboratóriumok 

- Nagy cégek K+F osztályai, intézményesített kutatás és fejlesztés 

- Lépés az innováció endogenozációjában 

- Mozgás az individuális feltalálótól, innovatív vállalkozótól a cégek (nemzeti, nemezetek feletti 

rendszerek, pl. EU) kollektív innovációs funkciói és a funkciók megértése felé 

- Visszacsatolás 

 

 

 

 

 

 

Belső 
tudomány 
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4. Kline és Rosenberg visszacsatolt láncmodellje (1986) 

  

- Ma tipikusnak tekinthetjük, ha nem is domináns még, hogy globális vállalatok innovációs 

forráskutatása az egész világra kiterjed. 

- Innovációval alkalmazkodás radikálisan nem-egyensúlyi viszonyokhoz 

- Pozitív vagy negatív visszacsatolási körbe kerülés esélye, kényszere 

- A visszacsatolások rendszere, a hálóban mozgás döntővé válik 

- A visszacsatolás még nem vezet feltétlenül ki a linearitásból, viszont a rendszerek nemlineáris, nem-

egyensúlyi viselkedése egyre inkább tipikus!!! 

 

- Mai alapelvek és fontos tapasztalatok az innováció tárgyalásához: 

- Az innováció megvalósult jellege /az ötlet még nem innováció/ 

- Az innovációs folyamatok rendszerint nem-lineárisak, minden elem lehet innovációs 

kiindulópont a rendszerben, innovációs hálóban, sokszor: az újrakezdés szükségessége 

- Az innovációképesség mint dinamikus jellemző elsődlegessége 

- Új innovációt elősegítő elemek a mai innovációs folyamatokban /pl. felhasználó bevonása, 

védett tér képzés változatos eszközei, egymással versengő nagyvállalatok közös fejlesztései, 

az egész világra kiterjedő tudásalap kutatás, stb/ 

 

- Az innováció nagyon összetett és bonyolult folyamat, többek között a kutatási és piaci lehetőségek, a 

képességek és a stratégiák többszörösen visszacsatolt egymásrahatása. 

- Az innováció sikere azon áll vagy bukik, hogy a vállalatok milyen mértékben képesek az innovációs 

folyamat egyes fázisai között hatékony kapcsolatok kialakítására és megőrzésére.  

- Ma már az innováció korábban alkalmazott lineáris modellje helyett a láncmodellt alkalmazzák az 

innovációs folyamatok szemléltetésére. 

- Láncmodellek: a visszacsatolások kezdeti figyelembe vétele 
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Jelmagyarázat: 

L: az innováció központi lánca 

v: visszacsatolási hurkok 

V: különösen fontos visszacsatolás 

T-K: tudáson keresztüli kapcsolat a kutatással és visszajelzés. Ha a T szinten megoldódik a probléma, akkor a 3 kapcsolat 

nem aktív. A kutatástól való visszajelzés problematikus lehet (ezért szaggatottal jelöltük) 

D: a feltalálással és tervezéssel kapcsolatos problémák és a kutatás kapcsolata 

I: a tudományos kutatás támogatása (műszerekkel, gépekkel, eszközökkel, folyamatokkal) 

S: a termékre vonatkozó tudományos kutatás támogatása (információ)   

 

7. ábra: Kline és Rosenberg visszacsatolt láncmodellje (1986) 

 

 

- A modell öt szintje: 

- Központi lánc (koncepció – disztribúció) a lineáris modell 

- Visszacsatolások (feed back loops) 

- Központi lánc és a Tudásbázis összekapcsolása 

- Központi lánc és a Kutatás (radikális innovációt generáló áttörő kutatási eredmények) 

- Központi lánc és Kutatás (tudományos kutatást támogató innovációk)   
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- Kiindulópont a piaci lehetőséggel bíró termék vagy technológia ötlet 

- A K+F szerepet kaphat bármely ponton, de megjelenése sehol sem szükségszerű 

- Számos innováció kiindulási lehetőség  

- Visszacsatolás, lánckapcsolat, interaktivitás 
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5. Schumpeter harmadik modellje (kidolgozta: Gallouj, 1994) 

 

Schumpeter két modelljéhez hozzátehetünk egy harmadik „schumpeteri” modellt. Eszerint, a kis- és 

középválllakozások viszonyában /is/ tanácsadói rendszer, tudásintenzív szolgáltató rendszer jön létre 

(tipikussá válik a tanácsadás), részben állami segítséggel, részben üzleti alapon, országa válogatja. 

 

- Konzulens minden fázisnál 

- /Koinnovátor, bába/ 

- Együtt létrehozott innováció (co-produced innovation) 

- Kockázat megosztás 

 

- A tudásintenzív üzleti szolgáltatás, tanácsadó cégek szerepe: 

- Környezeti scanning, műszaki, pénzügyi, marketing, jogi… 

- Belső scanning (tudásbázis, szervezeti felépítés…) 

- Az innováció koprodukálása, módszerek, szervezet, stb. átalalkításával 

- A termék „kísérése” 

 

a, Schumpeter harmadik modellje Schumpeter első modelljéből származtatva: 

 

 

 

4. ábra: Schumpeter harmadik modellje Schumpeter első modelljéből származtatva 
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b, Schumpeter harmadik modellje Schumpeter második modelljéből származtatva: 

 

 

 

5. ábra: Schumpeter harmadik modellje Schumpeter második  modelljéből származtatva 

 

 

 

Megjegyzés: 

- Schumpeter különböző modelljei mint a történelmi fejlődés kifejezői 

- Nagyon durván osztályozva, mind időben, mind térben, lényegesen eltérő volt az innováció a 

szabadversenyes kapitalizmus, a monopolkapitalizmus idején és alapvető átalakuláson megy át a 

mostani, globalizációs korszak idején is. 

- Az már a mai, ha akarjuk nevezzük poszt-modern kor, amelyben lényegében a globalizálódó 

gazdaságot is találjuk, ahol tipikussá válik a fogyasztóvédő, vagy éppen állami segítséggel /is/ kialakuló 

tanácsadás. 
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VI. Az innováció jellemzői 

 

- Az innováció interaktív természetű, a tudás központi szerepet játszik benne 

- Az innováció: változtatás a létező döntési szabályokban és vállalkozói funkciója van (kutató és 

problémamegoldó tevékenység) 

- Az innovációs folyamat alaptulajdonságai: 

Az innováció nem maximalizáló, interaktív, kumulatív, sajátos, intézményesített folyamat. 

/Folyamat, amely „kötött racionalitás” szerint, rutinokkal és heurisztikus viselkedéssel operál, nem 

maximalizáló, így az optimum számítások másodrendűek, interaktív, azaz nem keresleti, nem kínálati 

hanem koevoluciós, kumulatív, a tanulás kiemelt szerepű, sajátos, specifikus, probléma megoldásként 

érzékelt, intézményesített, kutatás és fejlesztés, szelekciós közeg kiemelt hatása érvényesül/. 

 

- Az innovációs folyamat állandó visszacsatolásokból áll, ami nyitott hálószerű meghatározódásokat 

eredményez. 

- A kölcsönhatással állandóan változó hálórendszerben a valóságban legtöbbször nem lineáris 

visszacsatolások rendszere valósul meg. 

- A visszacsatoló rendszerek nem maradnak külsődlegesek, hanem a rendszer, rendszerelemek 

természetéhez tartozóvá válnak. Csomópontok jönnek létre, a folyamatok egyre intenzívebben hatják át 

egymást és vezetnek alig változásokhoz, esetenként előrelátható robbanásszerű folyamathoz. 

- Az innováció tudástermelés. 

- A verseny felgyorsult, új kooperációs formák születnek a szereplők között, vagyis a versenyben lévő 

cégek együtt fejlesztenek. 

- A hálószerű kapcsolódás ellentmondásos együttműködés, ami beépül a hierarchikus rendszerbe 

(cégek, állam) és a nem hierarchikus rendszer (piac) kölcsönhatásába. 

- Minden szereplő hálókkal való összerendezése olyan társadalmi összrendszert hoz létre, amelyben új 

és új minőségi stratégiai kooperációk keletkeznek a korábban hierarchikus viszonyban lévők, vagy az 

éles versenyben állók között. 

- Az innováció bármely határ szabadsági fokká történő alakítása 

- Az innováció, illetve a kereslet és kínálat koevolúciós modellje 

- Az innováció ma mindenütt, minden formában potenciálisan jelenlevő folyamat, ösztönzője lehet új 

szükséglet, meglevő ismeret új alkalmazása, használat során kialakuló tanulás, stb.  



 17 

Megjegyzés: 

Az innovációs folyamatok megértésének új elméleti módszerét kínálja, ha rendszerjelleggel, 

rendszerszemléletű megközelítéssel, a kölcsönhatások és a kapcsolatok feltérképezésével – a tudás 

létrehozásának, átvitelének, szétosztásának és felhasználásának módozatait, az ebben közreműködő, 

hatással rendelkező intézmények, szervezetek rendszerét feltárva – az innovációs tevékenység 

összefüggéseit szemléljük. 
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VII. Innováció és vállalati tudásbázis 

 

- Tudásalapú gazdaság, a tudás tőkeképző szerepének növekedése 

- A tudás mint a legfontosabb stratégiai erőforrás és a tanulás mint a legfontosabb folyamat 

- A tudásalapú gazdaság és a folyamatos innováció 

 

- Az innovativitás ma a versenyben való fennmaradás képesség kérdése 

- Az innováció természete szerint interaktív folyamat, és elválaszthatatlan az új tudás létrehozásától. 

- Innovatív és tanuló vállalat. (A „szervezeti tanulás”). 

- Lundwall: A tanulóképesség mint döntő tényező, szervezeti tanulás, kontextuális és kodifikált tudás, 

interaktív tanulás 

 

- A cég tudásbázisának nem-homogén jellege 

- Kodifikált és tacit /kontextuális, rejtett, „néma”, implicit/ tudás szerepe a technológia transzferben, az 

innovációkban. 

- A kontextuális tudás döntő jelentősége a lokális feltételekhez alkalmazkodásban, kihasználásukban, 

gyakorlatban szerezhető meg 

- A vállalkozásokon belül felhalmozódó intellektuális tőke: kodifikált és nem kodifikált ismeretek 

egységét alkotja. 

 

- A tudás kiterjesztésének kontextusa 

- Muller, Zenker és Mayer-Krahmer modell (1998) 

- Kodifikált /matematikailag is kifejezett, jól leírható/ és kontextuális tudás egymást ösztönző 

továbbfejlődése 

 

- A tanulás alapvető szerepe 

- Csinálás, használás, kölcsönhatás során 

- Másodrendű, keretreflektív tanulás 

- Minden elemre és rétege vonatkozó tanulás 
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- Az innovációs rendszer: szereplők, aktorok (cégek,…) és környezet, struktúra koevolúciós 

kölcsönhatása, kölcsönhatásuk folyamata adja az innováció dinamikáját 

 

- A szereplők (cégek, stb) innovációs kompetenciája: 

- Teljesítőképesség, tanulás, külső források mobilizálási képessége 

- Szervezési kompetenciák, műszaki kompetenciák, marketing kompetenciák 

- Ezek kölcsönösen befolyásolják egymást 

- Az innovációhoz mobilizálni kell tudni, általában mindhárom kompetencia típust.   

 

A cég innovációs hajlama: 

- Innovatív válaszképesség 

- Eredményessége függ az információ keresés módjától, kommunikálásától, a versenytársaktól, a 

kooperációs partnerek szerzésének képességétől, az alkalmazkodás képességétől 

 

- Műszaki vagy társadalmi (szervezési, szolgáltatási, menedzsment, szabályozási, marketing…) 

innováció 

 

- Nem-egyensúlyi közelítésmód, felfelémenő /önmagát erősítő/, lefelé menő /önmagát gyengítő/ 

spirálokban mozgás 

 - Capaldo, Corti, Greco (1997) modellje: 

- Az innováció bevezetése nem vezet mechanikusan a teljesítmény növekedéséhez 

- Felfelémenő /önmagát erősítő/, 

- Lefelé menő /önmagát gyengítő/ 

 

- Az innováció tudásalapú folyamat 

- A cég mint információs rendszer 

- A cég tudásbázisa 

- A tudásbázis szerepe az innovációban 
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- Tudás piramis (Gassmann, 1997): 

- Termékbe ágyazott tudás 

- Kodifikált tudás 

- Tapasztalati tudás 

- Társadalmi tudás 

(Tudás kodifikálhatósága; explicit tudás, implicit tudás) 

 

- Termék/szolgáltatás kontinuum 

- ‘Tangible-intangible dominant continuum’ (Shostack, 1977) 

- A kettős karakterisztika 

 

- Az innováció: 

- egy folyamat eredménye 

- az innovációhoz vezető folyamat függ a cég tudásbázisától 

- az innovációs folyamat alkotó része a cég teljes fejlődési folyamatának 

- komplex tanulási folyamat, amely interakciókon alapul 

 

- Az innovatív cég: 

- Alkalmazza és kiterjeszti tudásbázisát belső és külső információkkal, és ugyanakkor 

- specifikus „új információt” (pl. innovációk) állít elő, amely tudásbázis evolúciójának eredménye 
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VIII. A „hármas spirál” (Triple Helix) modell 

 

- A „hármas spirál” (Triple Helix): egyetem-ipar-kormányzat kapcsolata 

- Az innováció fokozott mértékben alapszik az egyetem-ipar-kormányzat interakciói által alkotott 

„hármas spirál” modellen. 

 

- Fejlődési folyamatok az ’állami’ és ’laissez-faire’ modellekből (feltételek, változást indukáló 

lépések, stb.) 

- Eltérések az ’állami’ és ’laissez-faire’ modellekhez képest (E-I-K viszonya, szeparáció mértéke, 

vezető spirál, kezdeményezések kiindulópontjai, szerepek, stb.) 

 

 

 

 

8. ábra: A hármas spirál (Triple Helix) modell 

 

 

- Bilaterális K-E, E-I helyett trilaterális hálózatok 

- Közös kutatási projektek, stratégiai szövetségek 

- TH, mint szervezet-formálási platform: új szervezeti formák az innováció elősegítéséhez: 

Inkubátor, tudományos park, kockázati tőke cégek 

 

 

Tri-laterális hálózatok és hybrid szervezetek 

Kormányzat Ipar 

Egyetem 
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- Az intézményi szférák között a szeparáció csökken 

- Az interakciók mértéke növekszik 

- A tudományos kutatás lefordítása gazdasági és társadalmi fejlődésre 

 

- Az intézményi szférák átlapolódása 

- Intézményi szférák ’co-opetition’ (együtt versenyzés: cooperation + competition) kapcsolata 

 

- Egymásba fonódó spirálok, amelyek ritkán egyenlő hosszúságúak 

- Mag spirál: ’innováció szervező’, ’vezető erő’  

- Szerepek átvétele 

 

- Az innováció új jelentést kap, TH spirálok átszövődése, a tradicionális szerepek 

teljesítménynövekedésének elősegítése 

- Relatívan egyenlő partnerek közötti interakciók 

- Az új fejlesztések, innovációs stratégiák, amelyek ezekből a cooperációkból erednek, lesznek a 

TH modell gazdasági-társadalmi fejlődési magjai 

 

- 1. A TH fejlődése (a meglévő szerepek fejlesztése): 

- E, I, K reciprok kapcsolatba lép egymás teljesítménynövelése érdekében 

- Regionális szinten: az innovációs környezet hiányosságainak feltárása 

- Az ’innováció szervező’ szerep kijelölése  

1. lépés: kollaboráció az intézményi szférák között a hagyományos szerepeken keresztül 

- A kezdeti szinten a 3 spirál általában a helyi gazdaság fejlesztéséért kezd interakcióba 

 

- 2. Az átalakító TH (egymás szerepeinek átvétele): 

2. lépés: a saját szerepek mellett a többi intézményi szféra szerepeinek átvétele 

- az elsődleges szerep, és a meghatározott identitás megmarad 

 - szerepek átvétele illeszkedően 

- Minden intézményi szféra sokkal nagyobb eséllyel válik az innováció kreatív forrásává és 

támogatja a kreativitás megjelenését, amely más spirálon keletkezik 
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- A TH modell fejlődésének 4 dimenziója: 

1. Belső átalakulás mindegyik spirálban 

2. A spirálok befolyásoló hatása egymásra 

3. Új átfogó szervezeti struktúra kialakulása a 3 spirál interakciójából 

4. Visszahatás a spirálokra (indítók) és a társadalomra 

 

- A TH modell előfeltétele: szabad és nyitott demokrácia (vs. a köz, a privát szféra, mint 4. spirál 

kérdéskör) 

- A TH modell rugalmas keretet nyújt a tudásalapú gazdasági és társadalmi fejlődéshez 

- Alapvető változások mennek végbe: szervezeti & intézményi szinten a szférákon belül, és között. 

- Új innovációs környezet jön létre, visszacsatolásokkal az innovációban résztvevő szereplők között. 

- Az innováció egy végtelen folyamat lesz, amely kezdeményezések belső sorozataként valósul meg az 

intézményi szférák között. 
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IX. A vállalkozói egyetem kialakulásáig 

 

- 19. század, Humboldti Egyetemi modell kialakulása: integrálja az oktatást és a kutatást 

közintézményi szolgáltatási formában 

- (Kutatás integrálása az egyetemi misszióba) 

 

1. szakasz (első egyetemi forradalom (academic revolution)): oktatási intézmény (egyetem) (teaching 

college: USA, Írországban ma is létezik) => kutató egyetem (research university) 

- Hosszútávú fejlődés eredménye 

- Egyetemi kutatócsoportok fejlődnek ki a versenyszellemű kutatás támogatás tükrében. 

 

2. szakasz: kutató egyetem => vállalkozói egyetem 

- Egyetem gazdasági fejlődésben való részvétele 

- Egyetemi részvétel a vállalkozások felé történő technológia transzferben, köztes mechanizmusok 

megalapozásával. 

- Végül az egyetem egyre közvetlenebbül vonódik be a vállalkozói tevékenységbe és a cégek 

alapításába. 

- Szférák átlapolódnak, kulturális távolság csökken (Egyetem-Ipar): kutató csoportok, cégek a szférák 

(között) egymásba folyó folyamatosságában léteznek  

- Az egyetemi kutatócsoportok problémái cégszerű jellegzetességet öltenek (1980-as évek biotech 

cégeinek alapítói): 

- vállalkozói ösztönzés 

- folyamatos pénztámogatás teremtő felelősség 

- humán erőforrás menedzsment problémák 

- PR feladatok: csoporteredmények publikálása 
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A vállalkozói egyetem 

 

I. Kialakulásához szükséges feltételek 

 

1. Jelentős mértékű függetlenség: kormányzattól, ipartól 

2. Ugyanakkor magas fokú interakció ezekkel az intézményekkel, hogy ne legyen elefántcsont-

toronyként elszigetelve a társadalomtól 

 

Summa (1+2) = Ezek alapvetően meghatározzák: stratégiai iránykijelölését (ennek képességét, saját 

fejlődéséről stratégiai gondolkodás) + a potenciális partnerekkel való viszonyt (tárgyalási pozíció) 

 

Továbbá: - az egyetem-társadalom viszonya megváltozik 

     - az egyetem belső szerkezete megváltozik 

 

 

Fő fejlődési irányok: 

 

1. Tanítás, oktatás alapú, a tudás megőrzésében és terjesztésében gyökerezve 

2. Új egyetemi fejlődési vonal: az alap a gazdasági tevékenységben gyökerezik, cégekből, 

tudományos parkokból fejlődnek 
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II. A vállalkozói egyetem fajtái 

 

1. Átmeneti vállalkozói egyetem 

 

- Kutató egyetemből alakul ki 

- Továbbra is a működésében: a probléma megfogalmazás & kutatási célok, mint belső folyamatok 

(tudományos diszciplínák, kutatócsoportok) jelennek meg 

- Gazdasági-társadalmi hatások figyelembevétele 

- Erős határ létezik még a az Egyetem-Társadalom között, 

- DE: szervezeti mechanizmusok sora segíti a transzfert (liason & patent offices; összekötő és 

szabadalmi irodák) 

- Az innovációs modell: lineáris (segített) + transzfermechanizmusok vs. a klasszikus kutató egyetem 

tiszta lineáris modellje (fő kimentek: tudás kiáramlása publikációk, konferenciákon keresztül) 

 

- Példa: MIT (Massachusetts Institute of Technology): 

- 1. lépés: Ipar bevonása, szervezeti innovációk a két szféra interakciójának segítéséhez, 

legitimizálásához. Informális Egyetem-Ipar kapcsolat ösztönzése (konzultációk, IP 

védelem, szabadalmaztatási rendszer), egyetemi bizottsági folyamat mely felülvizsgálja a 

találmányokat, külső intézmény, kutatási testület (corporation) a szabadalmak piaci 

értékesítésére. 

- 2. lépés: Szervezet létrehozása az egyetemen belül (technológia transzfer iroda) még intenzívebben 

segített transzfer folyamatok. (Kialakíthatók: az egyetem ágaként vagy önálló 

entitásként.) Kereső mechanizmusok bevezetése, felismerni az értékesíthető tudást az 

egyetemről a piac felé 

 

Megjegyzés: Spin-off reduktív szemléletéből adódó probléma meglátása (1 irányúság, interakció 

szükségessége,  memória vesztés, stb.) és feloldása 
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2. Teljesen kiforrott vállalkozói egyetem 

 

- A vállalkozói egyetem legfejlettebb formája 

- Kutatási problémák meghatározása külső forrásból + belső egyetemi forrásból és tudományos 

diszciplínából 

- Teljes formájában: a kutatási probléma meghatározása interakció eredménye (pl. mint közös projekt) 

- A vállalkozói egyetem kezdeményezi a tudás használatba ültetését: 

- Ehhez szervezeti mechanizmusok (országonként különböző)  

- Tulajdonjog kérdése  

- Transzfer segítés, egyetemi holding cégek a jogok megvételére és értékesítésére. Köztes transzfer 

segítő intézmények bevezetése. 

 

Summa: Technológia transzferben való részvétel + vállalkozások kialakításában való részvétel => új 

vállalkozói identitás 

 

Hosszútávú folyamat, külső üzleti szakértés, korábbi külső funkció, tradicionális szerepkör bővülése 

 

Központi elem: szervezeti forma 

- Eredetileg: belső egyetemi folyamat: kari tagokat hoz össze különböző diszciplínákból => 

interdiszciplináris projekt 

- Itt: korábbi határokon át, kari szakember, ipari képviselő (közös projektek) együtt alakítják a kutatást, 

döntenek, figyelik a projektet 

Pl: Stanford University Center for Integrative Systems: cég állandó, cég kutató-rotáció, kar állandó 

részvétele 
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3. Vállalkozói egyetem, mint tudományos park kiterjesztése 

 

- Új fajta irány 

- Alapja: tudományos park, kutatási intézet, cég (ennek kiterjesztéseként indul) 

Példa: 

- US RAND Corporation 

- Blekinge Institute of Technology a Soft. Centre tudományos parkra alapítva Karlskronna 

Ronneby–ben 

 

- Tudás alapú gazdasági tevékenység előzi meg az egyetem kereteinek kialakítását  

- Ráépülés és szoros kapcsolódás az eredeti forráshoz 

- Később teljes vállalkozói egyetemmé válhat 

 

 

Megjegyzés: A vállalkozói egyetem (entreprepreneurial university) nem ’értékesítő’ egyetem 

(„commercialized university”)!!!  

A vállalkozói egyetem: Tudás megőrzése és terjesztése + integrálva: oktatás, kutatás, 

innováció támogatás 
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