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Az innováció fogalma 

Fogalomalkotók: Megközelítések: 

Követelmény: Konzisztens rendszer 

kutatók tudományos 
(gazdaságtudomány) 

 

kormányzati szervek igazgatási, társadalom, 
gazdaságszervezési 

kormányközi szervek (OECD, EU)
  

módszertani/elméleti, 
benchmarking 

civil szervezetek  küldetés alapú 



Kutatói megközelítések - innovációs elméletek, modellek 

Kondratyev-féle (1892-1932)  

innovációs hullámok elmélete 

 A világgazdaság fejlődése ≈50 éves ciklusokkal írható le. 

I. 1789-1847 – gőzenergia 

II. 1848-1895 – vasút 

III. 1896-1945 – automobilizmus, villamosság  

IV. 1945-1995 – információ, automatizálás, atom technológia 

V. Napjaink    – menedzsment 

• A bázis – innováció ciklikusságának összefüggései 

• Mi történik a cikluson belül? 

Megjegyzés: 

Forrás: Magyar Innovációs Szövetség: A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének 

fejlesztése, 2002 



Kutatói megközelítések - innovációs elméletek, modellek 

Gerhard Mansh: „A technológiai patt” 
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Kutatói megközelítések - innovációs elméletek, modellek 

Permanens innováció elmélete 



Joseph Schumpeter (1883-1950) 

„ … A termelés meglévő dolgok és erők kombinációját jelenti …. 

Mást vagy ugyanazt más módon termelni viszont annyit tesz, 

mint ezeket a dolgokat és erőket másképpen kombinálni … „ 

Nevéhez fűződik:  

• diffúzió elmélet bevezetése 

• az invenció (műszaki újdonság megszületése) és innováció (a műszaki 
újdonság gazdasági alkalmazása) megkülönböztetése 

„Az innováció egy új termék, egy új folyamat vagy új szervezési 
modell sikeres bevezetése a piacra.” Schumpeter, 1934 



P. F. Drucker (1985) 

A lehetőségközpontú (innovatív) szemléletre az élet minden 

területén szükség van, az innováció nem kizárólag műszaki vagy 

gazdasági jelenség. 

Megjegyzés: elmélyítette és konkretizálta a társadalmi innováció 

fogalmát (GÁSPÁR 1998) 



Shoemaker (1990) 

„az innováció olyan ötlet, amelyet az egyén újnak érzékel” 

Megjegyzés: szerinte az objektív kategóriák helyett a befogadó 

környezet szubjektív értékítélete a fontos 



Oslo kézikönyv (1992) 

Megkülönböztet termék- és eljárás-innovációt. 

A termék-innováción belül  - radikális innováció 

    - módosító innováció 

• Radikális termék-innováció: olyan új termék, amelynek 
felhasználása, teljesítmény jellemzői, tulajdonságai, tervezési 
sajátosságai, anyagfelhasználása vagy alkatrészei lényegesen eltérnek 
az előzőleg gyártott terméktől. 

• Módosító termék-innováció: egy meglévő termék teljesítményének 
jelentős fokozása vagy javítása, nagyobb teljesítményű alkatrészek 
vagy jobb minőségű anyagok felhasználásával. Komplex termék 
esetén az egyes alrendszerek részleges megváltoztatásával. 

• Eljárás-innováció: új, vagy jelentősen tökéletesített gyártási 
módszerek alkalmazása (a fókuszterület lehet a gyártóberendezés, de 
lehet a gyártásszervezés, vagy mindkettő). 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF  



Az OECD Frascati Kézikönyve 2002 

http://www1.oecd.org/publications/e-book/9202081E.PDF  

„ Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon 
bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, 
vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált 
új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy 
valamely társadalmi szolgáltatás újfajta 
megközelítése.„  

MAFE (Magyar Feltalálók Egyesülete) 2004 

„Az innováció valami újnak a megvalósítási, hasznosítási 
folyamata.” 



A technológiai innováció 

2004. évi CXXXIV. törvény: a kutatás-fejlesztésről és a 
technológiai innovációról  

„A gazdasági tevékenység hatékonyságának, 

jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező 

társadalmi és környezeti hatások elérése 

érdekében végzett tudományos, műszaki, 

szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek 

összessége, amelyek eredményeként új vagy 

lényegesen módosított termékek, eljárások, 

szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen 

módosított eljárások, technológiák alkalmazására, 

piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a 

változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy 

adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.” 

A törvény értelmében a technológiai innováció: 



Az innováció alapesetei: 

• új termék, új áru (új minőség) előállítása; 

• új termelési, értékesítési eljárás bevezetése; 

• új elhelyezési lehetőség, új piac megnyitása; 

• nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak 
megnyitása; 

• új szervezet létrehozása (monopolhelyzet) vagy megszüntetése;. 

(Forrás: Schumpeter) 

Megjegyzés: műszaki innovációra értelmezhető 



Az innováció szakaszai: 

Eredete szerint lehet: 
originális 

adaptív 

Az innováció szintjei: egyén 

szervezet 

társadalom 

Alapfogalmak 

felfedezés - felismerés 

megvalósítás 

terjedés 

elhalás 



Köszönöm a figyelmet! 


