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AZ  INNOTECH MŰEGYETEMI 
INNOVÁCIÓS PARK TÁRSASÁGAINAK 
INNOVÁCIÓS JELLEMZŐI

A kis- és közepes vállalkozások jelentősége egyre meghatározóbbá válik a hazai gazdaságban. Az egyes 
régiók fejlesztésének törekvései, valamint a kis- és közepes vállalkozások támogatási lehetőségei egy közös 
megoldásban öltenek testet: az ipari parkok koncepciójában. Az eltérő funkció-összetételű ipari parkok, 
valamint az innovációs megoldások létrejöttét és kifejlődését segítő katalizátor szervezetek mind az inno
vációs tevékenység támogatását hivatottak szolgálni. A cikk egy konkrét felmérés anyagát tartalmazza, 
amelyet az Innotech Műegyetemi Innovációs Park társaságainak innovációs tevékenységéről készítettek. 
A felmérés során az innovációs parkba költözött társaságok innovációs jellemzőit kutatták. Az interjú 
keretében zajló felmérés -  a kérdőívben rögzített kérdéseket kiegészítve -  segített választ adni a vissza
fogott fejlesztések okairól, valamint képet kapni a jövőbeli szándékokról.

Az ipari szerkezetváltás, valamint a posztfordista vál
lalatszervezés- és irányítás, illetve gazdálkodási rend
szerek megjelenését követően egyre jelentősebb teret 
hódítottak a kis- és közepes vállalkozások.

A fenti tendenciák alapvetően megváltoztatták a te
lephelyekkel szembeni elvárásokat. Részben ennek ha
tására a területfejlesztés egyre tudatosabb tényező lett 
a gazdaság- és társadalomfejlesztés eszköztárában.

A posztmodern gazdaságokra jellemző, hogy az ál
lam mellett a különféle szervezetek egyre fokozottab
ban kapcsolódnak be a fejlesztési tevékenységekbe, 
így a települési önkormányzatok, a regionális szerve
zetek, profit-, illetve nonprofit-orientált intézmények 
sora vállal szerepet ebben a folyamatban. A szubszi
diaritás elvének megfelelően az alulról történő fej
lesztési kezdeményezések egyre jobban teret nyernek.

Az átmeneti gazdaságokban -  mint például Ma
gyarországon is - , jelenleg egymás mellett élnek a ha
gyományos fejlesztési megoldások, valamint a már 
terjedőben lévő helyi- és regionális fejlesztési eszkö
zök alkalmazásai.

Az ipari parkok rendszere a fejlesztéspolitika egyik 
eszközévé vált.

Az ipari parkok fogalma mára már számos meg
közelítésben nyert teret.

„Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és 
szolgáltatási intézmények együttese, amely főként kis- 
és középvállalkozások számára a kor színvonalán ké
pes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, 
a modern technológiák alkalmazásához nélkülöz
hetetlen feltételeket.”1

„ Ipari parknak minősülnek azok a létesítmények, 
amelyek
-  egy területileg behatárolt ingatlanon infrastruktúrá

val és szolgáltatásokkal kedvező feltételeket -  meg
vehető, lízingelhető vagy bérelhető telkeket, épülete
ket -  biztosítanak betelepülő vállalkozásoknak,

-  a betelepülő vállalkozások jellegét tekintve elsősor
ban korszerű termelő és/vagy szolgáltató tevékeny
séget folyató, nagyobb létszámú munkaerőt foglal
koztató kis- és középvállalkozásokat támogatnak,

-  a hazai és külföldi tőke bevonásával döntően olyan 
innovációt valósítanak meg, amely elősegíti az ipari 
struktúra átalakítását korszerű termékek gyártásával, 
korszerű technológiák és szervezési módszerek 
alkalmazásával, a környezet károsítása nélkül,
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-  előnyben részesítik az exportorientált termelést nö
velő késztermékgyártó és beszállító vállalkozáso
kat;

-  segítik a hazai szellemi tőke (találmányok, K+F 
eredmények) bevonását, az ipari és egyetemi kuta
tóhelyek bekapcsolódását.”

„Az ipari park felfogható úgyis, mint egy ingat
lanfejlesztő projekt eredménye....az ingatlanfejlesztő 
a betelepülő cégeknek sokoldalú szolgáltatást is 
felkínál.”

Látható, hogy az ipari parkok fogalma több érte
lemben és összefüggésben használatos.

Érzékelhető azonban az is, hogy az ipari parkok lé
nyege a gazdasági tevékenységek és az azokat kiszol
gáló rendszerek területileg koncentrált megjelenése, 
amelyek együttes megjelenése tartós gazdasági előnyt 
eredményez.

Az ipari parkok fogalomkörének szélesebb értel
mezése lehetőséget ad arra, hogy megkülönböztessük 
a kereskedelmi park, a technológiai park, a tudomá
nyos park, az innovációs központ típusú ipari parko
kat.

Az egyes típusokban azonosságot jelent a gazda
sági tevékenységek és a kapcsolódó fizikai és szellemi 
infrastruktúra iránti igény. Eltérő azonban az egyes 
funkciók hangsúlyossága.

Az ipari p arkok  fejlőd ési je llem ző i

Magyarországon 1997-ben, a területfejlesztési tör
vény elfogadását követően indult meg az ipari parkok 
számának rohamos fejlődése. Ezt megelőzően is mű
ködtek már ipari park jellegű területek. Ok fejlesztési 
tevékenységeiket már korábban elkezdték. Az ipari 
park cím odaítélése, illetve engedélyezése intézménye
sítette és elismerte ezeket.

Az 1. táblázat az 1997-2001 évekre vonatkozóan 
tartalmazza az ipari parkok jellemző adatait.

A betelepült vállalkozások száma az 1997-ben léte
sült ipari parkokban nőtt a legdinamikusabban. Közel 
azonos arányban nőtt a foglalkoztatottak száma is: az 
1997. évi 27 000-ről közel 120000-re. Ezen belül az
1997-ben indult ipari parkokban foglalkoztatottak 
száma 27 000-ről 54 000-re emelkedett.

Jelenleg 21 park betelepítése van folyamatban. Ez 
azt jelenti, hogy az eddigi trend tartósnak ítélhető.

Új jelenség, hogy az újonnan ipari park címet szer
zettek között egyre nő a barnamezős ipari parkok szá
ma. Ebben az esetben az ipari park meghatározott

1 . táblázat
Az ipari parkok fő je llem ző i 1 9 9 7 -2 0 0 1  között

M egn evezés 1997 1998 1999 2000 2001*

Ipari parkok 
száma 28 75 112 133 146
A parkok 
összterülete (ha) 2180 4472 6700 7400 7700
Aktívan működő 
parkok száma 19 51 56 109 125
Cégek száma 250 620 920 1450 1760
Betelepült tőke 
(Mrd USA$) 0,7 1,2 1,4 2,0 2,5
Előállított termék 
érték (Mrd Ft) 300 700 1400 2600 3300
Foglalkoztatottak 
száma (ezer fő) 26 50 82 109 115

Becsült adat
Forrás: Hírlevél, Ipari Parkok Egyesület, 2001 december

szintű alap-infrastruktúrával rendelkezik. Esetenként 
az épületek is állnak a park területén. Ez a parkok lé
tesítési költségeit emeli, ami következtében nő a par
kok létesítésének támogatási igénye. Ez egyaránt vo
natkozik mind a kormányzati, mind pedig a helyi ön- 
kormányzati támogatásokra.

Jól megfigyelhető, hogy Magyarországon vala
mennyi ipari park -  a legkorábban létesült is -  még 
mindig fejlődési szakaszban van. A mennyiségi válto
zás mellett azonban egyre inkább előtérbe kerül a mi
nőségi változás. Ezt jelzi az is, hogy gyorsan nő az 
ipari parkok információs hálózata és bővül a parkok
ban működő vállalkozások együttműködése.

A betelepülést jelentősen segíti, hogy az ipari par
kokban rendelkezésre állnak a kapcsolatépítési képes
séget számottevően erősítő információs rendszerek. 
Ennek megfelelően nő azon ipari parkokba letelepült 
vállalkozások száma, amelyek közel azonos infra
struktúrát igényelnek.

Az infrastruktúra fejlesztése azonban meglehetősen 
tőkeigényes. Ennek tudatában a gazdasági vezetés és 
az önkormányzatok folyamatosan bővülő támoga
tásban részesítik az ipari parkokat. A GM támogatása 
például háromszorosára nőtt az 1997. évi 492 MFt-ról 
és elérte a 1493 MFt-ot. Eme meghatározó jelentőségű 
támogatás mellett azonban az ipari parkok fejleszté
sének döntő hányadát továbbra is az önkormányzatok 
finanszírozzák.

Az önkormányzatokat az a cél vezérli, hogy az ipari 
parkok létesítésével növeljék az irányításuk alá tartozó 
települések foglalkoztatottságát. Más kutatási
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tapasztalatokkal egyezően saját kutatásunk is azt 
mutatja, hogy az ipari parkokba települt vállalkozások 
elsődleges célja saját versenyképességük növelése. 
Főleg a mikro- és közepes vállalkozások esetén nem 
elsődleges szempont a foglalkoztatottság növelése.

Az önkormányzatok különböző kedvezményekkel 
próbálják ösztönözni a vállalkozások ipari parkokba 
történő betelepülését. Főleg az iparűzési adókedvez
ményt, a kedvezményes telekvásárlási lehetőséget és a 
csökkentett bérleti díjat alkalmazzák.

Saját felmérésünk szerint is elenyésző azon mikro- és 
kisvállalkozások száma, amelyek a felsoroltakon túl 
valamilyen támogatásban részesülnek. Ennek legfőbb 
oka, hogy ezeknek a vállalkozásoknak kapcsolati rend
szere nem eléggé fejlett, így például nem lépnek kap
csolatba egyetemi bázisokkal és fejlesztési intézetekkel.

A fentieknek látszólag ellentmond, hogy az ipari 
parkok vállalkozásaira jellemző a fejlett technológia 
alkalmazása és az ezzel együtt járó magasabb ter
melékenység. Magyarországon ugyanis az ipari par
kokban foglalkoztatottakra jutó átlagos termelékeny
ség közel kétszerese az iparban foglalkoztatottak át
lagos teljesítményének. Ezen vállalkozások gazdasági 
eredményeit az 1 . ábra is jól érzékelteti.

1. ábra
Az ipari parkok  te ljesítm én yén ek  egyes je llem ző i

<+—  Az ipari parkokban működő vállalkozások részese
dése az ország teljes ipari exportárbevételéből 

-■—  Az ipari parkokban működő vállalkozások
részesedése az ország teljes ipari árbevételéből 

-•—  Az ipari parkok részesedése a teljes ipari foglalkoz
tatott létszámból

Az 1. ábra jól mutatja az ipari parkokba települt vál
lalkozások hatékonyságbeli különbségét az ország tel
jes ipari árbevételéhez képest.

Még ennél is szembetűnőbb azonban az exportké
pességben való különbségük. Teljes árbevételük több, 
mint 70%-át az exporton realizálják. Ez alátámasztja 
azt a kutatási eredményt, miszerint az ipari parkok vál
lalkozásai a hazai átlagot lényegesen meghaladó fejlett 
technológiát alkalmaznak. Ok adják a teljes ipari ex
port 38%-át.

Az ind ítás időp ontja  -  az ipari parkok  je lleg e

Az ipari parkok összesített adatai is több lényeges 
különbséget takarnak az 1997-ben, valamint az 1998- 
2001 közötti időszakban létesült ipari parkok esetében. 
Az évente belépő új, többnyire kis- és közepes vállal
kozásoknak helyet adó ipari parkok miatt az egy vál
lalkozásra jutó átlagos létszám 1997 és 2001 között fo
lyamatosan csökkent.

Az árbevétel területén szintén jelentős eltéréseket 
tapasztalunk. Az 1997-ben címet nyert ipari parkok 
társaságai 2001-re mintegy háromszorosára növelték 
bevételeiket. Ok 2001-ben már az összes ipari parki ár
bevétel 63%-át adták. Figyelemre méltó az az ered
mény, miszerint az 1998-ban indított ipari parkok ár
bevétele 1999-ről 2001-re hatszorosára nőtt. 2001-ben 
az összes ipari parki árbevétel 26%-a itt valósult meg.

Az árbevételi adatok a betelepült kis- és közepes 
vállalkozások életképességét, bővülési képességét ta
núsítják.

Ezt a jelenséget az elemzők a felzárkózás kezdeté
nek tekintik. Amíg ugyanis az 1997-ben létesült ipari 
parkok már a növekedés, illetve az érettség szakaszá
nál tartanak, addig a később létesített parkok csupán a 
kezdeti, vagy az indulási szakasznál tartanak.

Beruházások vonatkozásában látványos növekedés 
döntően a korábbi időszakban indított ipari parkokban 
regisztrálható. Az 1997-ben indított ipari parkok vál
lalkozásai az induló évben eszközölt beruházásaikat 
2001-ig megháromszorozták, ami összehasonlító áron 
számítva igen szép teljesítménynek számít. (Az in
vesztíció értéke 1997-ben 166 Mrd Ft, míg 1997-2001 
között összesen 509 Mrd Ft volt 1997-es bázison szá
mítva.)

A 2001-ig tartó időszakot vizsgáló kutatások a kö
vetkezőt mutatják: az ipari parkok társaságainak öt év 
alatt folytatott beruházási tevékenységéből mintegy 
64%-ot tett ki az 1997-ben, 20%-ot pedig az 1998-ban 
indított ipari parkokban folyó fejlesztés. Ennek oka el
sősorban az, hogy amíg 1997-ben elsősorban multina
cionális nagyvállalatok települtek az ipari parkokba, 
addig a később induló ipari parkok zömmel kis- és kö-
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zépvállalkozásoknak adtak helyet. Ők azonban még 
nem kezdtek számottevő beruházási, fejlesztési tevé
kenységbe.

A folyamat azért is figyelmet érdemel, mivel az
1997-es évet követően létrehozott ipari parkok túl
nyomórészt kis- és középvállalkozásokat fogadtak. Az 
ipari parkok fejlesztése, támogatása során ezért a kis- 
és közepes vállalkozások fejlesztési sajátosságait is 
figyelembe kell venni.

Regionális különbségek
Az ipari parkok hálózata gyakorlatilag lefedi egész 

Magyarország területét. Ma már az ország bármely 
településéről 30km-en belül elérhető egy-egy ipari 
park. így a vállalkozások többsége által -  melyek ipari 
tevékenységet folytatnak, vagy szolgáltatásokat végez
nek - , az ipari parkokba település nem jelent távolsági 
akadályt.

Lényeges különbségek tapasztalhatók az egyes 
régiókban elhelyezkedő ipari parkok között. Az új ipa
ri parkok létesítésénél egyre inkább szembe kell nézni 
azzal a ténnyel, hogy egyes régiókban -  Nyugat-Du- 
nántúl, Közép-Dunántúl -  a kapacitások bővítését a 
szakképzett munkaerő hiánya akadályozza. Ma már 
láthatók azok a folyamatok, amelyek az ipari parkok 
régiók közötti szerepének változása okoz, annak elle
nére, hogy egyes dunántúli régiók fölénye még mindig 
érvényesül.

1998-tól már egyre több ipari park kezdte meg mű
ködését a keleti régiókban. Ugyanakkor a Közép- és 
Nyugat-Dunántúl régióiba települt társaságok adják az 
ipari parkok termelésének 80%-át, exportjának 89%-át.

Noha a fejlődési irány egyre inkább a keleti régiók 
felé tolódik, ezen régiók vállalkozásainak termelé
kenysége azonban mélyen a nyugat-magyarországi ré
gió termelékenységi szintje alatt marad.

Közép-Magyarország régióban az ipari parkok és 
azok jelentősége nem számottevő. A régió ipari terme
lésének 4%-át, exportjának pedig mindössze 2%-át 
adják az ipari parkok. (Itt az egy főre jutó GDP -  Bu
dapestet is beszámítva -  magasabb, mint az EU átlag 
70%-a.) Ennek részben egyik oka, hogy Közép-Ma
gyarország az országos átlaghoz képest jól ellátott 
infrastruktúrával rendelkezik. Ennek következtében 
nem volt számottevő igény zöldmezős beruházásokra. 
Másik oka pedig az lehet, hogy a főváros közelsége 
miatt itt a kilencvenes évek eleje óta a munkanél
küliség sem növekedett számottevően.

Az ipari parkok gazdasági szerepe
Az ipari parkok gazdasági szerepéről összefogla

lóan megállapítható, hogy
-  a megelőző ágazati irányítási rendszerek egyre in

kább háttérbe szorulnak és helyüket felváltják a re
gionális kedvezményeken alapuló fejlesztési straté
giák;

-  az ipari parkok hozzájárulnak a magyarországi ré
giók fejlettségi különbségének megszüntetéséhez;

-  az átlagot meghaladó termelékenység növelésének 
hordozói lehetnek az ipari parkok és így növelhető 
hazánk versenyképessége;

-  fontos szerepet vállalnak fel a munkahelyteremtés, 
a beruházások és a tőkebevonás terén.

A felsoroltak további feladatokra hívják fel a fi
gyelmet. így:
-  Intézményesíteni kell az egyetemek, az akadémiai 

kutatóhelyek kapcsolatát az ipari parkokkal. Ez azt 
fogja eredményezni, hogy az egyetemek és az aka
démiai kutatóhelyek környezetében tudományos 
parkok létesülhetnek.

-  Az állami és önkormányzati támogatással növelni 
kell az ipari parkok információs hálózatát annak 
érdekében, hogy szolgáltató tevékenységük egyre 
versenyképesebb legyen.

-  Az ipari parkok menedzserei részére továbbképzési 
lehetőségekkel biztosítani kell képességeik növelé
sét, annak érdekében, hogy az ipari parkok infor
mációs rendszerét egyre magasabb technikai szín
vonalra lehessen emelni.

Az ipari parkok hozzájárulása 
a kisvállalkozások innovációs 
folyamatainak erősítéséhez

Szakmai becslések mintegy 10-15000-re teszik a 
hazai innovatív vállalkozások számát. Ezek döntő 
többsége azonban a kis- és közepes vállalkozásokból 
kerül ki.

Kutatásainkkal összhangban azonban számos ta
nulmány megerősíti, hogy nem tapasztalható releváns 
innovációs tevékenység a mikro- és kisvállalkozói kör
ben. Ez nem is meglepő, ha a kis- és közepes vállal
kozások számát vesszük alapul. Egy korábbi vélekedés 
szerint a kilencvenes években létrejött kis- és közepes 
vállalkozások jelentős innovációs tevékenységet foly
tattak. A témakörben végzett átfogó elemzések azon
ban feltárták: a magyar kisvállalkozások zöme a helyi 
piaci rések betöltésére törekedett. Külpiaci törekvéseik 
elenyészőek voltak.
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A K+F ráfordítások a kilencvenes években csök
kentek. Ráadásul a kutatás-fejlesztés nem tartozott a 
vállalatok imázserősítő tevékenységei közé. Ahol pe
dig végeztek kutatás-fejlesztési tevékenységet, ezt a 
vállalkozások döntően belső erőből, külső segítség 
igénybe vétele nélkül valósították meg. Az innová
cióhoz szükséges humán tőkére elsősorban személyes 
kapcsolatokon keresztül tettek szert a cégek.

A külföldi tőke számos kedvező hatást gyakorolt a 
hazai kutatás-fejlesztési gyakorlatra. Ugyanakkor ku
tatók szerint a külföldi működő tőke „egy-egy régió in
novációs potenciálját adottságként fogja fel. Közvet
lenül nem áldoz a tudásbázis fejlesztésére, az oktatási 
és kutatási infrastruktúra megteremtésére és fenntar
tására.”2

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy az ipari 
parkok vállalatai közül közel 20% folytat kutatás-fej
lesztést.3 A jelenség oka, hogy a betelepülő vállalkozá
sok a betelepülést követően más természetű felada
tokat rangsorolnak előre.

Ennek elsősorban a tőkehiány az oka. A forráshiány 
pedig különösen a kis- és közepes vállalatokra különö
sen jellemző. A helyzet ennél a vállalat nagyságnál kri
tikus, annak ellenére, hogy Magyarországon ma már 
számos támogatási megoldás működik. Ezt saját fel
mérésünk is egyértelműen alátámasztotta.

A statisztikai jelentések szerint az elmúlt években 
jelentősen megnőtt az ipari parkok támogatottsága. 
Ennek ellenére a GKI kutatói szerint az elmúlt évek 
során a magyar gazdaságban mutatkozó korszerűsítési 
jelenségek nem a kutatás-fejlesztés megélénkülésének 
köszönhetőek, hanem a technológiatranszfer eredmé
nyeinek.

A kutatások további aggasztó jelekre is felhívták a 
figyelmet:
-  az innovációk lassú terjedése veszélyezteti a gazda

ság versenyképességét,
-  a befektetések megtérülési jellemzői igen kedve

zőtlenek,
-  a hazai kutatás-fejlesztési hálózat'gyenge és szétta

golt.

Az innovációs együttműködések elégtelenségéről 
szintén számos szakíró számol be. Ezt a jelenséget 
saját felmérésünk is alátámasztotta.

Biztatónak ígérkezik azonban az a tendencia, amely 
szerint a kis- és közepes méretű parkok jövőbeli tervei 
között szerepel a kapcsolati rendszer fejlesztése. En
nek jelentősége annál is inkább említésre méltó, mivel
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ezen parkokba döntően a kis- és közepes vállalkozások 
találhatók. Felmérések szerint a parkok a következő 
intézményekkel terveznek kapcsolatfelvételt: logisz
tikai központ, technológiai inkubátor, innovációs köz
pont, egyéb befektetők, kutatóintézetek, egyetemek, 
főiskolák, kockázati tőketársaságok, transzferközpont, 
más ipari parkok, valamint a kereskedelmi és iparka
marák. A fenti felsorolás egyben számosság szerinti 
sorrendet is jelent. Látható, hogy az ipari parkok elsőd
leges célja a szolgáltatások skálájának szélesítése, 
valamint tapasztalatok gyűjtése. A megjelölt területek 
döntően a betelepült vállalkozások innovációs tevé
kenységét hivatottak segíteni.

A siker egyik záloga a szakmai felkészültség. Az 
induló vállalkozásoknál, és ezek közül különösen a 
high-tech cégeknél meghatározó az alapítók, illetve az 
alkalmazott kollégák szakmai felkészültsége. A ver
senyképesség megőrzése érdekében a tudás folyama
tos korszerűsítése szükséges. Ennek ellenére felméré
sünk is azt mutatja, hogy az oktatásra, képzésre még 
nem mutatható ki számottevő ráfordítás a kis- és kö
zepes vállalkozások esetében.

Prognózisok szerint a közeljövőben a legtöbb cég a 
kis- és közepes parkokba fog érkezni. Ennek megfele
lően a betelepülő vállalkozások száma 2002 végére, -  
egy év alatt -  23%-kal nő. Úgy ítéljük meg, hogy ez a 
nagyságrend igazolni képes azt, hogy az ipari parkok 
által a kis- és közepes vállalkozások számára nyújtott 
előnyök jelentős mértékűvé váltak. Megállapítható to
vábbá, hogy a vállalati méretből adódó funkcionális 
hiányosságok meghatározó részét az ipari parkok már 
ma is képesek pótolni. Jövőbeli terveik megvalósulása 
esetén pedig tovább erősödhet a vállalkozások háttér- 
támogatása. Erre természetesen csakis a lokális, regio
nális, illetve kormányzati támogatások mellett van 
lehetőség.

A közeljövő
Az ipari park fogalmának szélesebb értelmezése 

során már említettük a kereskedelmi, technológiai, tu
dományos park, valamint az innovációs központ ter
minológiákat.

A kiemelt funkciók teljesítéséhez nem csupán az 
adott terület infrastruktúrális felszereltsége, alapvető 
gazdasági és üzleti szolgáltatások megléte szükséges. 
Ezek ugyan szükséges, de nem elégséges feltételek a 
sikeres funkcióteljesítés érdekében.

A tudományos park, a technológiai park, valamint 
az innovációs központ esetében szükség van a fogadó
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település, vagy régió gazdasági feltételeken túli, egyéb 
követelmények meglétére. A magas szintű technoló
giai fejlesztés és folyamatos megújulás csakis ott jöhet 
létre, ahol adottak ennek feltételei. így például az 
oktatási, kutatási háttér, vagyis a szellemi erőforrás
koncentráció. Ahhoz, hogy egy ipari parkból tudomá
nyos park jöhessen létre, a településen belül biztosítani 
szükséges a termelési tényezők megújításának feltéte
leit.

Látható, hogy a parkok, és ezzel együtt a betelepült 
vállalkozások fejlődése a település adottságai által de
terminált.

Egyre inkább előtérbe kerülnek olyan sikerfeltéte
lek, mint például az iskolázottság, a munkaerő minő
sége, a képzési lehetőségek, a szolgáltatási kínálat 
elemei, az életminőség stb.

Ebből adódóan fokozott figyelem kell, hogy kísérje 
az ipari parkok keleti régiókban való fejlődését.

Az INNOTECH műegyetemi innovációs park 
vállalkozásainak innovációs tevékenysége

A vizsgálat célja: kísérleti felvétel készítése az 
INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. terü
letén (Budapest, XI. Andor u. 60.) működő mikro- és 
kisvállalkozások innovációs és kutatási tevékenysé
géről az 1998-2000. közötti időszakban. A kérdőívek 
kitöltésére személyes interjúk során került sor.4

A felmérés sikeres elvégzése érdekében felvettük a 
kapcsolatot Dr. Pálmai Zoltánnal a műszaki tudomá
nyok kandidátusával, az innovációs park ügyvezető 
igazgatójával, valamint Dr. Szalai Zoltán szolgáltatási 
igazgatóval.5

Az INNOTECH területén 23 vállalkozás található. 
Közülük tizemiégyet kerestünk meg. Közülük csupán 
egy társaság képviselője zárkózott el a válaszadástól.

A kapcsolatfelvétel során csaknem valamennyi vál
lalakozás képviselője tudott a felmérésről. Ez az inno
vációs park vezetésének előkészítő munkáját dicséri.

A társaságok jelentős része kész volt az együttmű
ködésre, amely 92,8%-os részvételi hajlandóságot 
eredményezett.

A személyes megkeresést követően az egyes társa
ságok időráfordítási, illetve válaszadási hajlandósága 
eltérőnek bizonyulak.

Bizonyos társaságok képviselői -  a vizsgálat téma
körét látva -  tevékenységük jellegére, vagy adottsá
gaikra hivatkozással a kérdőív általános részének ki
töltésére vállalkoztak csupán. Azt a körülményt, hogy 
ők nem folytatnak K+F tevékenységet, az értékelésnél 
figyelembe vettük.

Az adatszolgáltató és kitöltő
Valamennyi vállalkozás esetében feltüntettük az adat- 
szolgáltató nevét.

A statisztikai számjelre vonatkozó adatkérésnek 
három társaság teljesen, három pedig részlegesen tett 
eleget. Hét társaság nem adott meg egyetlen részjelet 
sem. Ennek oka részben a konkrét számjel ismeretének 
hiánya volt, részben pedig a képviselők nem voltak 
tisztában a statisztikai számjel rendeltetésével, illetve 
meglétével.

Valamennyi vállalkozás esetében feltüntettük a fele
lős vezető nevét, beosztását, postai címét, telefonszá
mát és e-mail címét. Ez utóbbi csupán egyetlen esetben 
hiányzott, mivel a kft nem rendelkezik e-mail címmel.

A kitöltő személye 11 esetben megegyezett a fele
lős vezető személyével, amely igen fontos körülmény 
a kompetencia és a hitelesség szempontjából.

A felmérésben részt vevő gazdálkodó egységek
Valamennyi vizsgált társaság alapítása 1990-1998 

között történt.
A felmérésben részt vett 13 gazdasági egységből: 

- 9  kft,
- 3  bt,
-  1 egyéni vállalkozó.

A vizsgálatba vont vállalkozások közül egy nem
zetközi csoport tagja, de önálló jogi személyiségű tár
saság. 12 vállalkozás önálló.

Az árbevételre és a nyereségre vonatkozó jellemzők
Az árbevételre vonatkozó válaszok a 2. táblázatban 

szerepelnek.

2. táblázat
A válaszadó szervezetek árbevételi jellemzői

1 -2 0  M  Ft 2 1 -5 0  M  Ft 5 1 -1 0 0  M  Ft 1 0 1 -5 0 0  M  Ft

- 1 2 1

Kilenc társaság nem válaszolt az árbevételre vonat
kozó kérdésre. Itt nem elsősorban az információhiány 
jelentett akadályt, hanem az információnyújtási hajlan
dóság.

Tíz társaság nem, három azonban válaszolt az adó
zott eredményre vonatkozó kérdésre. Ez talán még ér
zékenyebben érintette a társaságok többségét, mint az 
árbevételre vonatkozó kérdés.

Export árbevétele három társaságnak volt. Ez a 
vizsgált társaságok esetén 23 %-ot jelent.

VEZETÉSTUDOMÁNY
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Látható, hogy a vizsgált vállalkozások zöme kis lét
számú, öt fő alatti. Az egyes vállalkozásokban döntően 
felsőfokú végzettségű kollégák dolgoznak. Egyetlen 
társaság volt csupán, ahol nem volt felsőfokú végzett
ségű kolléga.

A személyes interjú keretében rákérdeztünk a dip
lomák irányultságára, és a kapott válaszok alapján 
megállapítottuk, hogy egy közgazda kivételével vala
mennyi felsőfokú végzettségű szakember mérnök. (3. 
táblázat)

3. táblázat
A foglalkoztatottak fő jellemzői

T eljes m u n k aid őb en F első fok ú  végzettségű ek  arán ya

1-5 fő 6-10 fő 11-20 fő 0% 1-50% 51-100%
8 4 1 1 6 6

A vállalatok technológiai innovációs tevékenysége
1998-2000 között nyolc társaság vezetett be a piac

ra technológiai szempontból új, vagy továbbfejlesztett 
terméket. Ez a felmérésben részt vett társaságok 
61,5%-a.

Ezek között találhatunk
-  új szoftvereket,

túlnyomásos rétegkromatográfiával kapcsolatos 
megoldásokat,

-  hegesztő pajzsot, légzésvédelmi berendezést, anyag- 
vizsgálathoz kötődő szolgáltatásokat,

-  tranzisztoros középfrekvenciás áramforrásokat ko
vácsolás előtti izzításhoz, edzéshez (4 típus),

- szabászati terítőgépet, valamint szabászati tároló
rendszert.

1998-2000 között hat társaság vezetett be techno
lógiailag új vagy továbbfejlesztett eljárást. Ez a fel
mérésben részt vett társaságok 46,2%-a. Közülük négy 
önállóan, tehát együttműködő személy, illetve társaság 
nélkül vezetett be technológiailag új, vagy továbbfej
lesztett eljárást. Ez a bevezetők 66,6%-a. Kettő tár
saság „más vállalattal, intézménnyel közösen” vezetett 
be technológiailag új, vagy továbbfejlesztett eljárást. A 
helyzet sajátosságából fakad, hogy mindkét érintett 
társaság az INNOTECH területén működik, részben 
közös ügyvezetés mellett. Ők természetesen egymást 
jelölték meg a kérdőíven.

Az innovációs tevékenység forrásai 2000-ben
A felmérésben résztvevő 13 társaságból nyolc fog

lalkozott 2000. évben innovációs tevékenységgel. Ez a 
felmérésben részt vett társaságok 61,5%-a. Közülük

három adott meg abszolút értéket az innovációs rá
fordításokat illetően, míg öt társaság%-os értéket kö
zölt. A válaszadók rövid gondolkodást követően, több
nyire becsült adatokat rögzítettek, illetve rövid fejszá
molást követően írták be az általuk megadott szá
zalékos arányt.

A felmérés eredményeképp a 4. táblázat adatait 
kaptuk.

4. táblázat
Innovációs ráfordítások az árbevétel százalékában

T E V É K E N Y S É G E F t %

Kutatás és kísérleti fejlesztés vállalaton 10000 _
belül - 50

- 25
- 20

1000 0,3
(6  tá r s a s á g  -  2 0  v á la s z  3 0 % -a ) 800 16
K+F vásárlás _ 1

- 2
(3  t á r s a s á g  -  2 0  v á la s z  1 5 % -a ) - 20
Gép és berendezés beszerzése termék, 1000 2
illetve eljárás innovációhoz 5

5

(5  t á r s a s á g  -  2 0  v á la s z  2 5 % -a )
- 5

20

Szabadalmak, találmányok, licencek, 
k n ow -h ow , márkanevek, tervrajzok be
szerzése, dl. ta n á c s a d ó i s z o lg á lta tá s o k  v é 
te le  a termék, illetve eljárásinnovációhoz 
(1  tá r s a s á g  -  2 0  v á la s z  5 % -a )

100 0,1

Ipari formatervezés, termelés-előkészítési 
eljárás az új termékhez 
(-)

“ -

Innovációhoz közvetlenül kapcsolódó ok
tatás, képzés házon belül és kívül 
(1  tá r s a s á g  -  2 0  v á la s z  5 % -a )

400 1

Termék innováció piaci bevezetése, piaci 100 0,1
tesztelése, bevezető reklám 2

10
(4  t á r s a s á g  -  2 0  v á la s z  2 0 %  a ) 10

Az árbevételre vonatkozó kérdésre válaszoló társa
ságok 2000. évi együttes árbevétele 552 M Ft volt. Az 
innovációs tevékenységre fordított együttes ráfordítá
saik értéke 20,5 MFt. Ez 3,71%-ot tesz ki.

Látható, hogy a társaságok elsősorban a rendel
kezésükre álló belső humán erőforrásra támaszkodnak. 
Ezen túlmenően szűkös forrásaikból a fejlesztésekhez 
szükséges gép- és berendezések vásárlására áldoznak. 
A piaci bevezetéssel, terjeszkedéssel kapcsolatos mar-
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keting feladatok ellátására szintén jelentős figyelmet 
fordítanak a társaságok, míg a képzés és oktatás te
rülete még „mostohagyereknek” számít. A válaszadók

5 .  t á b lá z a t

A K+F fejlesztési költségei a 2000. évi nettó 
árbevétel %-ban

R á f o r d ít á s  a  n e t tó  á r b e v é t e l  s z á z a lé k á b a n

1 -1 0 1 1 -4 0 4 1 -5 0

1 2 2

50%-a a vizsgált időszakban folyamatosan végzett 
innovációs tevékenységet. Az esetenként végzők ará
nya 15%. A fentiek szerint a felmérésben részt vevők 
35%-a egyáltalán nem számolt el ráfordítást a K+F 
tevékenységre. (5. táblázat)

A társaságok innovációs tudományterülete

6 . t á b lá z a t

Innovációs tevékenység a tudományterületek 
alapján a nyolc társaságnál

Műszaki tudomány Természettudomány

7 1

TEAOR számok szerinti innovációs tevékenység

A műszaki tudományt megjelölő társaságok közül 
négy társaság nem adott meg a TEAOR számot.

A jelzett számok a következők voltak: 73.10; 
72.20; 72.60; 74.84; 31.20; 31.62;

A 72.20 TEÁOR számot két társaság jelölte meg.
Egy társaság jelölt meg két tudományágat, de csak 

egy TEAOR számot adott meg.
Egy társaság jelölt meg egy tudományterületet, de 

két TEAOR számot adott meg.
Egy társaság jelölt meg műszaki tudományt, de 

TEÁOR szám helyett mérnöki tanácsadást nevezett 
meg.

Egy társaság megjelölte a műszaki tudományt és 
három TEÁOR számot nevezett meg.

Az előzőekben felsoroltak alapján nem lehet érté
kelhető megállapítást tenni, mivel az adatszolgáltatók 
egy része nem tudta megadni TEÁOR számát. Ugyan
akkor a válaszokból az is kitűnik, hogy a válaszadók 
nem mindig voltak tisztában a válaszok összefüg
géseivel. (6 . táblázat)

Az 1998-2000 között végzett K+F 
tevékenység gyakorisága, illetve 
az innovációs tevékenységet végzők száma

A felmérés eredményeit a 7. táblázat tartalmazza. 
Látható, hogy az innovációt folyamatosan végző társa
ságoknál mintegy kilenc fő, a nem rendszeresen vég
zőknél pedig 11 fő foglalkozik fejlesztéssel.

7 . t á b lá z a t

Az innovációs tevékenység gyakorisága, 
illetve létszáma

Folyam atosan
végzők

N em
ren dszeresen

végzők

N em  ren d szeresen  
végzők

m u n k a id ején ek % -os  
átlaga  (sú lyozo tt)

O ssz . fő

9 11 36 62

Összes fő Nem rendszeresen végző fő 
az összes fő %-ában

62 18

K+F, illetve az innovációs tevékenységhez igénybe 
vett támogatások

Az igényelt állami támogatásokra vonatkozó kér
désünkre tíz társaság válaszolt a felmérésben szereplő 
13-ból. A választ adó társaságokból kilenc társaság 
nem kapott semmiféle támogatást a felsorolt szerveze
tektől. Az a három szervezeti egység, amely nem adott 
választ erre a kérdésre, semmilyen támogatásban nem 
részesült.

Egy társaság kapott pályázati előleget a Széchenyi- 
tervben biztosított keretből. Ez a felmérésbe vont tár
saságok 7,7%-a.

A választ adó tíz társaság egyike sem kapott EU tá
mogatást.

Szabadalmi kérelem benyújtása
A kérdésben a 1998-2000 közötti időszak jellem

zőire voltunk kíváncsiak. Nyolc választ kaptunk, amely
ből kiderült, hogy a válaszadók egyike sem nyújtott be 
szabadalmi kérelmet ebben az időszakban. A ki nem 
töltők szintén nem adtak be szabadalmi kérelmet.

Más által benyújtott szabadalom
A kérdésben azt vizsgáltuk, hogy a társaságok ki

fejlesztettek-e olyan szabadalmat, amit más nyújtott 
be, vagy sem.

A kérdésre egy igen válasz érkezett a 13 társa
ságtól.

A szóbeli interjú során kiderült, hogy a szabadalom 
fenntartásához, továbbfejlesztéséhez a szabadalom
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tulajdonosai nem rendelkeztek elegendő forrással. Ezt 
pályázati formában sem sikerült előteremteni. így a 
szabadalom értékesítésére kényszerültek. Ennek kö
vetkezményeként jelenleg a saját szabadalmuk tovább
fejlesztését egyedi megbízások alapján végzik, a nem
zetközi megbízási díjak árszintje alatt.

A szóbeli interjú során kiderült továbbá, hogy egy 
másik, korábbi szabadalomtulajdonos -  számtalan sza
badalom birtokosa -  évekkel ezelőtt abbahagyta sza
badalmainak fenntartását a szükséges ráfordítások ma
gas szintje miatt.

Egy másik társaság, amelyet tulajdonosai egy 
konkrét új termékre alapozva hoztak létre, már évek óta 
nem fejleszti eredeti termékét anyagi korlátok miatt.

Az interjúk kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy azok 
a társaságok, amelyeknél szóba jöhetne a szellemi tu
lajdonhoz kötődő fejlesztés, elsősorban egyedi meg
rendeléseknek tesznek eleget a megélhetés és fennma
radás érdekében. A rendelkezésre álló források erre 
fordítódnak.

A szabadalomtól eltérő szellemi tulajdonjogú 
kérelem benyújtása

Egy társaság védett le márkanevet.

A kifejlesztett szabadalmak hasznosítása 
hogyan történik?

A kérdésre egy társaság válaszolt. Itt a megoldást a 
szellemi termék tulajdonra váltása jelentette.

Innovációs együttműködés
Az 1998-2000 közötti időszak innovációs együttmű

ködésének jellemzőire is rákérdeztünk. A felmérésben 
részt vett 13 társaság közül öt társaság működött együtt 
más szervezetekkel. Ezek száma hét, és valamennyi
belföldi illetékességű.
Az együttműködő személye:

Megrendelő 3,
Szállító 2,
Felsőoktatási intézmény ^  1
Társcég 1

A kapott adatok azt mutatják, hogy a vizsgált társa
ságok többnyire egyedül végzik szerény mértékű inno
vációs tevékenységüket. Fejlesztéseiket döntően szo
rosan piaci kapcsolataikra építve végzik, az egyedi 
szerződéseik teljesítése érdekében.

*  *  *

A szakirodalmi, illetve a korábbi saját kutatások ered
ményeit is figyelembe véve, továbbá vizsgálatunk 
alapján az alábbi megállapításokat tehetjük.
-  A felmérésben visszaigazolni láttuk azt a tapasz

talati eredményt, miszerint a kis- és közepes méretű 
parkokba elsősorban a kis-és közepes vállalko
zások települtek be.

-  Az innovációs parkokba települt társaságok egy ré
sze nem folytat innovációs tevékenységet. Ennek 
okai: a tevékenység jellege ezt nem igényli, illetve 
a társaságnál erőforráshiány mutatkozik.

-  Amíg a vállalkozások képviselői együttműködőén 
nyilatkoznak a társaság tevékenységéről, addig a 
gazdálkodás jellemzőiről, így az árbevételről és 
főleg a realizált eredményről már egyáltalán nem 
kívántak még csak hozzávetőleges adatokat sem 
elárulni. Ez a „titkolózás” elsősorban a mikro- és 
kisvállalkozásokra jellemző.

-  A kis- és közepes vállalkozások vezetői döntően 
felsőfokú végzettségűek, mérnökök.

-  A társaságok többsége új piaci megoldások beve
zetéséről, illetve új megoldások alkalmazásáról 
nyilatkozott. Jelen felmérésünk ezen a területen 
kedvezőbb képet mutat, mint azt más felmérések
ből láttuk.

-  Az innovációs tevékenység a vállalkozások több
ségénél közvetlenül a fejlesztési folyamathoz kap
csolódott. Sokszor gép, berendezés beszerzését je
lentette, illetve piaci, marketing feladatokat takart.

-  Az oktatás, képzés ráfordításai igen szerények. 
Nem teszik lehetővé új, korszerű ismeretek meg
szerzését.

-  A társaságok zöme egyedül fejleszt. Az itt tapasz
talt arány elmarad más felmérések átlagától. Az 
együttműködőként megnevezettek pedig elsősor
ban a megrendelők és a szállítók. (Felsőoktatási 
intézményt csupán egy válaszadó jelölt meg.)

-  Az együttműködők körének összetétele arról árul
kodik, hogy a társaságok fejlesztési gyakorlatára az 
elkülönült, szigetszerű innováció a jellemző.

-  A társaságok egyáltalán nem vettek igénybe fej
lesztési célú támogatást. A cégek egy része tervezi 
külső források igénybe vételét.

-  A felmérést jóval megelőző időszakban szabadal
mat benyújtók a körülmények kedvezőtlen alaku
lása miatt álltak le fejlesztéseikkel, illetve a szaba
dalmi kutatásokkal.
A fenti megállapítások alapján vegyes képet bon

takozik ki előttünk a társaságok innovációs tevékeny
ségét illetően. Számos pozitív, illetve negatív jelensé-
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get rögzítettünk. Mindezek ellenére így ítéljük meg, 
hogy a vállalkozások zöme még nem jutott el ahhoz a 
ponthoz, amikor a park részéről az innovációt közvet
lenül segítő támogatást igényelnék. Ebben a folyamat
ban igen fontos szerep jut az időtényezőnek. Remél
jük, nem ez jelenti majd a szűk keresztmetszetet a 
versenyképesség megőrzésének folyamatában
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3 Ők az előre egyeztetett időpontokban biztosították számunkra 
a munkához szükséges feltételeket (hely, telefon, személyes se
gítség formájában), rendelkezésünkre bocsátották az innová
ciós parkban helyet kapott társaságok listáját és elérhetőségét, 
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