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1. Bevezetés
A tanulmány annak az empirikus felmérésnek a tapasztalatait összegzi, ami 
az „Európai Együttműködési és Nyílt Innovációs Stratégiák” (EURIS) projekt 
„Nyílt Innovációs Platform” (ORP) alprojekt keretén belül valósult meg az 
INTERREG IVC program társfinanszírozásában. Az alprojekt célja egy olyan 
elektronikus eszköz kidolgozása volt, ami elősegíti a kommunikációt és 
együttműködések kialakítását az üzleti és az akadémiai szféra között a nyílt 
innováció paradigma jegyében. Az információs platform lehetővé teszi a regi-
onális szereplők, nevezetesen az egyetemi tanszékek, kutatóhelyek számára, 
hogy felhasználóbarát módon mutassák be kínálatukat a vállalkozásoknak, 
akik ezáltal könnyebben hozzáférhetnek a regionális tudásbázisokhoz, szel-
lemi alkotásokhoz.

Az alprojekt során elvégzett felmérés a vállalkozások egyetemekkel kap-
csolatos technológia transzfer gyakorlatát tekintette át az Európai Unió négy 
régiójában: a spanyol Navarra, a német Stuttgart, a lengyel Lodz, valamint a 
hazai Nyugat-Dunántúl régióban. A 2012 január és március között lebonyolí-
tott online felmérés során összesen 144 vállalkozás válaszolta meg a négy 
nyelven elérhetővé tett kérdőívet. A vizsgálat főbb céljai az alábbiak voltak:

Jelen tanulmány első része a nyílt innovációs paradigma főbb ösz-
szefüggéseit és a vizsgálat jelentőségét ismerteti, amit a vállalati 
felmérés eredményeinek, következtetéseinek bemutatása kö-
vet. Végezetül egy nyílt innovációs együttműködési modell kerül 
felvázolásra olyan javaslatokkal, amelyek segítségével 
javítható az egyetemek és a vállalkozások közötti 
együttműködések hatékonysága és eredmé-
nyessége.

•  Milyen mértékben szolgálják a felsőoktatási intézmények és kutatóhe-
lyek tudástranszfer tevékenységei a nyílt innovációs modellt?

•  Milyen szerepet töltenek be a felsőoktatási intézmények a vizsgált régi-
ók technológiatranszfer rendszerében?
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2. Nyílt innováció
megjelenése vállalatoknál

Azok a kis- és középvállalkozások tudnak a legtöbbet 
profitálni a nyílt innovációból, akik rendszeresen 
együttműködnek az ügyfeleikkel, vevőikkel és különböző 
felsőoktatási intézményekkel.

A nyílt innováció koncepciója olyan nagyvállalatoktól ered, amelyek sike-
resen tudják integrálni a saját kutatási tevékenységüket külső fejlesztési 
 ötletekkel és technológiákkal (Chesbrough 2003). A koncepció azonban kis- és 
 középvállalkozások (KKV) körében is alkalmazható, hiszen ők is számos külső 
 szervezettel, jellemzően más KKV-kal dolgoznak együtt. Nemzetközi felmé-
rések is rávilágítanak arra, hogy azok a kis- és középvállalkozások tudnak a 
legtöbbet profitálni a nyílt innovációból, akik rendszeresen együttműködnek az 
ügyfeleikkel, vevőikkel és különböző felsőoktatási intézményekkel. 

A sikeres vállalkozások innovációs tevékenysége egy olyan „ökoszisztémában” 
zajlik, melynek szereplői sűrű és intenzív kapcsolatokat ápolnak egymással. 
A bizalomra épülő kapcsolatrendszer segítségével kiegészíthetik innovációs 
forrásaikat és új ötleteket oszthatnak meg egymással (Vanhaverbeke 2012).

Nincs ideális nyílt innovációs stratégia. A nyílt innovációnak számos  megjelenési 
formája és lehetséges megvalósítási útja van attól függően, hogy az innová-

ció mely típusáról van szó, illetve  milyen szereplők kerülnek bevonásra 
a fejlesztési folyamatba. A különböző nyílt innovációs stratégiák a 

Chesbrough (2006) által leírt „nyílt innovációs csatornán” (1. 
ábra) keresztül mutathatók be a legjobban.
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Minden nap, minden pillanatban sok ezer, látszólag briliáns ötlet merül fel a 
különböző cégek dolgozóinak és menedzsereinek a fejében. Ezen ötletek nagy 
része bekerül az említett innovációs csatornába, de csak néhány kerül ki on-
nan új termékek és szolgáltatások formájában, ugyanis az ötletek többsége a 
fejlesztési folyamat során elhal. A nyílt innováció koncepciója szerint a válla-
lati innovációs csatorna határai átjárhatóak, tele van olyan lyukakkal, amelyen 
keresztül külső ötletek juthatnak be a csatornába, illetve a vállalkozás elhalt 
 ötletei kikerülnek az ökoszisztéma más szereplőihez, akik megvalósíthatják azo-
kat meglévő vagy új piacokon, illetve új vállalkozások létrehozásával. Könnyen 
megérthető mindez, hiszen gondolataink, szándékaink, illetve a piac is  idővel 
változik. Gyakran csak megfigyelünk valamit, amit jó lehetőségnek  látunk, majd 
néhány termékötletet is kidolgozunk a megvalósítás érdekében. Ha egy idő múl-
va még mindig fantáziát látunk a továbbfejlesztett ötletben és a vállalati vezetés 
is támogatja azt, akkor ezekből az ötletekből különböző megoldásokat, tech-
nológiákat dolgoznak ki a vállalkozás fejlesztői. Természetesen nem minden 
technológia jelenik meg azonnal a termékeinkben, illetve nem eredményez új 
termékeket, szolgáltatásokat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy gyakran sem 
a kiinduló ötletek, sem a technológiai megoldások nem cégen belülről jönnek, 
hanem külső forrásból.

A nyílt innováció koncepciója megmutatja egy új termék piacra történő bevezeté-
sének időszükségletét, illetve azt, hogy a termékkel kapcsolatos lehetőségeknek, 
ötleteknek és technológiák kifejlesztésének milyen átfutási ideje van, és ezek a 
folyamatok hogyan kapcsolódnak az innovációs csatorna különböző részeihez. 
A csatornát egy olyan folyamatnak kell tekinteni, amit hatékonyan lehet mene-
dzselni: a felismert lehetőségeket ötletté formálni, az ötleteket technológiákká 
fejleszteni, a technológiákat pedig termékekbe és szolgáltatásokba építeni, a ki-
fejlesztett termékeket értékesíteni. 
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1. ábra: A nyílt innovációs csatorna

Forrás: Chesbrough 2006
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A vállalkozásoknak az alábbi négy lehetősége van a nyílt innovációs stratégia 
megvalósítására (1. ábra):
1. Vállalaton kívüli technológiák bevonása. Az innovációs folyamat korai 

 szakaszában a vállalkozások gyakran felismerik, hogy bizonyos külső 
 megoldások és technológiák jelentősen gyorsítani tudják a cégek saját 
fejlesztési erőfeszítéseit. Ez olyan önkényes akciója a vállalkozásoknak, 
amelynek során a saját belső kutatás-fejlesztési tevékenységük helyett 
vagy annak kiegészítése érdekében vonnak be külső kutatás-fejlesztési 
erőforrásokat és megoldásokat.

2. Technológiák házon belüli fejlesztése. Olyan üzleti gyakorlat, amelynek 
során a cégek házon belül valósítják meg azokat a fejlesztéseket, amelye-
ket egyébként kiszerveztek vagy alvállalkozásba adtak volna. A vállalatok 
 leggyakrabban a költségek csökkentésével és a fő üzleti tevékenységre 
való fókuszálással szokták indokolni kiszervezési döntéseiket, illetve azzal, 
hogy több tudáshoz, tehetséghez és gyakorlathoz férjenek hozzá, ami szá-
mukra azután több profitot hoz.

3. Licenszbe adás. Két gazdasági szereplő közötti szerződéses kapcsolatot je-
lent, amelynek során a licensz átadója engedélyt ad a licenszet megvásárló 
számára egy bizonyos márkanév, szabadalom és más szellemi  tulajdonjog 
meghatározott ideig történő használatára bizonyos díj, úgynevezett „royalty” 
fejében. A licenszbe adás lehetővé teszi a licensz tulajdonosának, hogy pro-
fitáljon a licenszbe vevő által létrehozott javakból, értékből.
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3. Egyetemek és tudás szervezetek 
a nyílt innovációban
Az „innovációs ökoszisztéma” központi magját alkotó vállalkozások, beszállí-
tói hálózatok mellett számos tudásszervezet, egyetem, kutatóintézet,  valamint 
közöttük közvetítő szervezet – például kamarák, szakmai szövetségek, inno-
vációs ügynökségek és tanácsadó cégek – találhatók. Mivel meglehetősen 
nagyszámú és különböző típusú szereplője van az innovációs ökosziszté-
máknak, ezért lényeges, hogy meg tudják magukat különböztetni egymástól, 
 illetve világosan definiálják a szolgáltatásaikat, ajánlataikat. 

Napjainkban, a rendkívül gyorsan változó fogyasztói igények és az egyre 
 gyorsuló termelés korában nagyon magasak az elvárások a potenciális együtt-
működő partnerek iránt. Egyrészt könnyen fellelhetőnek és elérhetőnek kell 
lenni, másrészt alapvető elvárás, hogy gyorsan reagáljanak és szállítsanak a 
lehető legjobb minőségben. Ez nem csak a gazdálkodó szervezeteknek jelent 
nagy kihívást, hanem az egyetemeknek is, amelyek nem feltétlenül követik az 
üzleti élet logikáját és szabályait.

Vajon milyen mértékben vannak felkészülve erre a kihívásra a felsőoktatási 
intézmények? Milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk ahhoz, hogy képesek le-
gyenek hatékonyan szállítani a várt értéket? Sok esetben ugyanis a vállalatok, 
különösen a multinacionális cégek jobb kutatás-fejlesztési körülményekkel, 
több belső tudással rendelkeznek, jobb a humán erőforrás kapacitásuk és a 
labor felszereltségük. Az egyetemeknek pedig az örökös forráshiány mellett 
még azzal is számolniuk kell, hogy sok esetben csak néhány professzor és 

4. Technológiai hasznosító vállalkozások („spin-off”). Azokat az ötleteket, 
technológiákat, amelyeket egy vállalat nem akar házon belül hasznosíta-
ni, „kipörgetheti” más vállalkozások számára, akik általában egy új piacon 
kezdik meg működésüket. A hasznosító vállalkozásokat úgy is definiálhat-
juk, mint egy függetlenné váló vállalati csoport vagy divízió.

A nyílt innovációs koncepció egyik fontos üzenete az, hogy alaposan végig kell 
gondolni egy-egy felfedezés, technológia vagy bármely más újdonság haszno-
sítási lehetőségeit, és csak megfelelő mérlegelés után lehet döntést hozni a 
vállalkozás érdekét leginkább szolgáló – házon belüli vagy külső – megvaló-
sítás mellett.
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kutató foglalkozik egy adott kutatási területtel, ami alapvetően behatárolja a 
vállalatokkal való együttműködési lehetőségeiket, vállalati problémák megol-
dásában való részvételüket.

Lényeges kérdés tehát, hogy az egyetemek képesek-e együttműködő part-
nereik számára biztosítani a szükséges tudást a kívánt formában és időben, 
 elfogadható árért? Akkor tudnak ugyanis a nyílt innováció világában hatékony 
együttműködő partnerré válni, ha korábbi gyakorlatukat és sokszor idejét múlt 
működési modelljüket feladják, és részesévé válnak a tudás nyílt áramlásának. 
Természetesen ez egy nagyon komoly kihívás, ami az egyetemek hagyományos 
kutatás-fejlesztési, tanácsadási, technológiatranszfer tevékenységének és a 
szellemi tulajdonjogok menedzselésének megújítását és radikális megváltoz-
tatását igényli (Alexander et al. 2012).

Különböző lehetőségek vannak a nyílt innovációban való részvételre és az 
 egyetemektől a vállalkozások felé irányuló tudástranszferre. Sok esetben a 
kapcsolatok és interakciók egyéni szintűek, például megbízási szerződések 
vagy óraadás formájában jönnek létre. Változatos kapcsolatok alakulhatnak ki 
az ad-hoc tanácsadási feladatoktól a közös kutatás-fejlesztési tevékenységekig. 
A valós együttműködés azonban olyan közös szellemi erőfeszítés, ami különböző 
személyek és szervezetek között jön létre egy közösen meghatározott cél el-
érése érdekében. Az együttműködés megvalósulhat egy adott szervezeten belül 
vagy szervezeti határokon átívelően, különböző társaságok, intézmények között. 

Az együttműködések legkifinomultabb és legkomplexebb formája az olyan szer-
ződéses kutatás, ami specifikus problémák megoldását célozza meg, illetve a 
közös kutatási projektek megvalósítására irányuló, együttműködésen alapu-
ló kutatás. Ezen alapvető típusokon kívül számos más együttműködési forma 
 létezik, ami közös egyéni szintű erőfeszítéseket, egyéni és szervezeti szintű, va-
lamint szervezeti szintű együttműködéseket takar (Inzelt 2004). Az 1. táblázat az 
interakció szintje szerint mutatja be az együttműködési típusokat.

…az egyetemek akkor tudnak a nyílt innováció világában 
hatékony együttműködő partnerré válni, ha feladják 
korábbi gyakorlatukat és sokszor idejét múlt működési 
modelljüket…
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Az együttműködés 
szintje Az együttműködés típusa

Egyéni

1. A vállalati alkalmazottak és az egyetemek közti ad hoc meg-
beszélések 

2. Vállalati alkalmazottak egyetemi előadásai 

3. Egyetemi oktatók előadásai cégek számára 

4.
Az egyetemi oktatók és vállalati alkalmazottak rendszeres (in-
formális) megbeszélései szakmai találkozókon, konferenciákon, 
szemináriumokon 

Egyéni / intézményi

5. Egyetemi kutatási eredmények (szabadalmak) ad hoc jellegű 
megvásárlása

6. Egyetemi oktatók rendszeres alkalmazása szakértőként 

7. Vállalati alkalmazottak továbbképzése egyetemi kutatók által 

8. Vállalati alkalmazottak továbbképzése egyetemi oktatók által 

9. Egyetemi kutatók és vállalati alkalmazottak közös publikációi 

10. PhD- és mesterkurzusok egyetemi és vállalati alkalmazottak 
közös vezetésével 

11. Egyetemi és vállalati alkalmazottak közös szellemi tulajdonjogai 

12. Közös szervezésű konferenciák egyetemi oktatók és vállalati alkal-
mazottak részvételével

Intézményi

13. Speciális egyetemi/vállalati berendezésekhez való hozzáférés a 
tulajdonos engedélyével vagy anélkül 

14. Egyetemi kutatóhelyekbe történő vállalati beruházások 

15. Egyetemi kutatási eredmények, szabadalmak rendszeres vásárlása

16. Alkalmi tanácsadás során „ismert megoldások” alkalmazása vál-
lalati problémákra

17. Formalizált K+F-együttműködések, például kutatási szerződések 

18. Formalizált K+F-együttműködések, például közös kutatási projektek 

19. Felsőfokú végzettségűek mobilitása az egyetemektől a vállalatok 
felé, és fordítva, ideiglenes vagy végleges jelleggel 

20. Tudásáramlás a kipörgetett cégek kialakulásával 

21. Vállalkozások és akadémiai partnerek közös vállalkozásai bizonyos 
problémák vizsgálatára

1. táblázat: Egyetemi-vállalati együttműködések típusai

Forrás: Inzelt 2004 alapján
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A partnerek közötti együttműködés és bizalom a tudástranszfer kulcsa, amit 
következetesen kell felépíteni. Mielőtt bonyolultabb, komplexebb feladatok, 
mint például intézményi szintű formális K+F együttműködésbe kezdenének az 
egymást még nem kellően ismerő partnerek, célszerű egyéni szinten kezdeni a 
kapcsolatok építését. Az egyének közötti, informális kapcsolatok, például szak-
mai beszélgetések nagyban elő tudják segíteni a bizalom kialakítását, amivel el 
lehet kerülni mindkét oldalon a kutatás-fejlesztési feladatok és várt eredmények 
félreértelmezését, illetve az ebből adódó idő- és pénzbeli veszteségeket.

Az egyetemek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a nyílt innovációs csa-
tornához kapcsolódó, a vállalkozások által potenciálisan megvalósítható négy 
különböző nyílt innovációs stratégiához. A különböző egyetemi tanszékek által 
létrehozott tudás és kutatási eredmények (pl. új módszerek, teszteredmények 
és technológiák formájában) jelentős hozzáadott értéket jelenthetnek a vállalati 
innovációs folyamatok számára. A sikeres innovációk mögött gyakran áll olyan 
technológia vagy prototípus, amit egyetemeken kísérleteztek ki közösségi forrá-
sok segítségével, majd vállalatok fejlesztettek tovább sikeres termékekké.

A vállalkozások technológiai igényeinek és az egyetemek, kutatóhelyek tudás 
kínálatának találkozása csak igen ritkán véletlenszerű, azokat jellemzően ak-
tív személyes kapcsolatok és valamilyen közvetítő tevékenység segíti elő. Ez azt 
jelenti, hogy az egyetemeknek, kutatóhelyeknek rendszeresen leltárt kell készí-
teni, illetve naprakész adatbázisokkal kell rendelkezni kutatási eredményeikről 
és technológia kínálatukról.

Mindezt pedig a vállalkozások által érthető formában kell tálalniuk úgy, hogy 
már egy rövid bemutatás is felkeltse érdeklődésüket. Az egyetemek által szaba-
dalmaztatott technológiákat és különböző megoldásokat is könnyebben tudják 
hasznosítani a vállalkozások, ha vannak olyan egyetemi egységek vagy más köz-
vetítő szervezetek (pl. technológia transzfer irodák vagy specializált tanácsadó 
cégek), amelyek feladata a technológia transzfer és licenszbe adás elősegítése.

Az egyetemeknek, kutatóhelyeknek rendszeresen 
leltárt kell készíteni, illetve naprakész adatbázisokkal 
kell rendelkezni kutatási eredményeikről és technológia 
kínálatukról.
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4. A felmérés eredményei és a 
projekt során nyert tapasztalatok
A bemutatott elméleti megfontolások és az innovációs együttműködések külön-
böző lehetőségeinek igazolása érdekében számos kérdést lehet  megfogalmazni. 
Ebben a fejezetben azon nemzetközi vállalati felmérés eredményeit ismertet-
jük, ami a válaszadó vállalatok elvárásaira építve bemutatja azt, hogyan tudnák 
javítani az egyetemek a technológia transzfer folyamataikat. A feltáró jellegű 
 kutatás elsősorban azokat a vállalkozásokat célozta meg, amelyek az elmúlt 
években megvalósítottak valamilyen innovatív tevékenységet és aktív kapcso-
latuk van felsőoktatási intézményekkel. A felmérés során a lengyel Lodz, a 
 spanyol Navarra, a német Stuttgart és a hazai Nyugat-Dunántúl régióban össze-
sen 144 vállalkozás töltötte ki az on-line kérdőívet. A válaszadók háromnegyede 
50-250 fő közötti kis- és közepes méretű vállalkozás volt. A fennmaradó egy-
negyed részben egyenlő arányban szerepeltek 10 fő alatti mikrovállalkozások, 
valamint hazai és nemzetközi nagyvállalatok. 

A nyílt innováció koncepció ismertsége. Annak ellenére, hogy a felmérés 
 elsősorban az innovatív vállalkozásokat célozta meg, meglepő eredménynek 
tekinthető, hogy a válaszadók többsége nem alkalmazza a nyílt innováció kon-
cepcióját a fejlesztési tevékenysége során. Erre két magyarázatot lehet adni: 
egyrészt a mintában szereplő vállalkozások innovativitása nem volt különösen 
kiemelkedő mértékű, másrészt a nyílt innovációról elérhető információk meg-
lehetősen hiányosak. 

Külső erőforrások iránti igények. A felmérés aggregált adataiból kiderült, hogy 
a válaszadók mintegy ötöde nem vesz igénybe semmiféle külső erőforrást 
 innovációs tevékenysége során. Ezek az eredmények arra engednek következ-
tetni, hogy a gyakorlatban kevésbé alkalmazzák a nyílt innováció koncepcióját. 
További egyötödük használ valamilyen internetes adatbázist, míg a válasz-
adók 15%-a vette igénybe valamely vállalkozásfejlesztő szervezet (pl. kamara) 
 segítségét. Ugyanekkora hányad használ különböző ágazati portálokat a techno-
lógia transzfer tevékenysége során. A mintából összesen 20 vállalkozás  jelezte, 
hogy rendszeresen bevon valamilyen külső erőforrást (pl. másik vállalkozást, 
 egyetemet, szabadalmi ügyvivőt, önkormányzati vagy vállalkozásfejlesztő szer-
vezetet) innovációs tevékenységébe. 
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Meg kell azonban említeni, hogy a felmérésben szereplő négy régió vállalkozásai 
között jelentős eltérések mutatkoznak. Stuttgart régióban az ágazati  portálok a 
legnépszerűbbek, ezzel párhuzamosan Navarrában a cégek egyharmada kap 
innovációs tevékenysége számára értékes információt valamely vállalkozás-
fejlesztési szervezettől. Nyugat-Dunántúlon és Lodz régióban az internetes 
 adatbázisokat tekintik a válaszadók a leghasznosabb külső erőforrásnak. A ma-
gyar cégek bizonyos mértékben kilógnak a többi régió vállalkozásainak sorából, 
mivel a válaszadók harmada egyáltalán nem használ külső erőforrást. Ezzel 
szemben a német vállalkozásoknál ez az arány csak 8 százalék.

A felmérés során két lehetséges ok került azonosításra, hogy a vállalkozások 
vajon miért nem használnak külső forrásokat a kutatási és innovációs tevékeny-
ségükhöz: egyrészt a cégeknek nincs igénye külső információra, másrészt nem 
tudnak a nyílt innováció lehetőségéről. Érdekes, hogy az összes válaszadó har-
mada érdeklődést mutat a nyílt innováció iránt, de nem tudnak nyílt innovációs 
lehetőségekről és megoldásokról (2. ábra). Ez meglehetősen nagy arány, ami 
rámutat arra, hogy a közvetítő szervezetek több erőfeszítést tehetnének, és több 
információt biztosíthatnának a vállalkozásoknak a nyílt innováció formáiról és 
előnyeiről.

2. ábra: Külső erőforrásokat nem használó vállalkozások 
által említett indokok

Forrás: kérdőívek, saját szerkesztés
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3. ábra: A vállalat fejlesztési tevékenységébe bevont 
külső szellemi erőforrás típusa

Forrás: kérdőívek, saját szerkesztés

Külső szellemi erőforrások iránti ráfordítások. A felmérés azonosította azo-
kat a külső erőforrásokat, amelyekért a vállalkozások hajlandóak fizetni és 
amelyeket lényegesnek tartanak az innovációs tevékenységükhöz. Külső erő-
forrásnak tekintettük a munkatársak képzését, külső szakértők és kutatók 
(pl. egyetemi professzorok) bevonását a fejlesztési tevékenységbe, más vál-
lalkozásokkal és klaszterekkel való együttműködéseket, új ötletek, kutatási 
eredmények,  illetve a vevők bevonását a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, 
vagy éppen kutatás-fejlesztési eszközök vásárlását. A felmérés eredményei 
szerint a válaszadó vállalkozások átlagosan fele soha nem költött a felsorolt 
külső erőforrásokra. Általánosan azt lehet mondani, hogy még az innovatívnak 
tekinthető cégek is meglehetősen visszafogottak külső erőforrások bármilyen 
formában való bevonására. A négy régió közül a legnyitottabbnak a navarrai 
cégek pozíciója  tekinthető, mivel háromnegyed részük költött már valamifajta 
külső szellemi erőforrásra. A legalacsonyabb mértékű külső erőforrás bevonás 
a nyugat- dunántúli vállalkozások esetében volt megfigyelhető. Ebben a régió-
ban a  válaszadóknak csupán egynegyede vont be külső erőforrást fejlesztési 
tevékenysége során.
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Számos előnye van a vállalat számára, ha valamilyen 
formában külső szellemi erőforrást von be kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységébe.

A visszajelzések alapján a vállalkozások a leggyakrabban a munkatársaik kép-
zését, valamint szakértők és kutatók bevonását tekintik a legfontosabb külső 
fejlesztési erőforrásnak. Úgy tűnik, hogy az élethosszig tartó tanulás elősegítése 
valóban fontos prioritása a vállalkozásoknak, mivel a válaszadók több, mint fele 
lehetővé tette munkatársai számára azok felsőoktatási intézményekben történő 
továbbképzését. Azoknak a cégeknek a 40 százaléka, amelyek költöttek külső 
szellemi erőforrásra, innovációs tevékenységükbe bevontak külső szakértőt és 
kutatót, például egyetemi professzort. Ebben a tekintetben a nyugat-dunántúli 
cégek bizonyultak a legaktívabbaknak, 86 százalékuk kötött szerződést külső 
szakértő, kutató bevonására. Ezzel szemben Navarrában ezt csak a válaszadók 
24 százaléka tette meg. A felmérés aggregált adatai szerint a vállalkozásoknak a 
harmada működik együtt fejlesztési tevékenysége során más vállalkozásokkal, 
klaszterekkel. Stuttgart régióban az együttműködési hajlandóság jóval maga-
sabb, ott a válaszadók 75 százaléka dolgozik együtt más cégekkel. Jelentősen 
alacsonyabb ez a ráta Navarrában (24%) és a Nyugat-Dunántúlon (29%). A vála-
szok alapján az is kiderült, hogy a vállalkozások egynegyede fejlesztett tovább 
külső üzleti ötletet, vagy mások által elért kutatási eredményt, illetve minden 
tízedik válaszadó vásárolt kutatás-fejlesztési eszközt az elmúlt években. 

A külső erőforrások előnyei. A válaszadók több mint fele (58%) vezetett be az 
elmúlt években valamilyen új technológiát, terméket vagy szolgáltatást. Hason-
ló arányban dolgoztak ki a válaszadó cégek alaptevékenységükön túlmutató, 
valamilyen új víziót. Harmaduk pedig képes volt új fogyasztók és új piacok meg-
hódítására. Egynegyedük nyert külső forrásból új ötleteket az üzleti folyamataik 
optimalizálásához. A válaszok egyértelműen igazolják, hogy számos előnye van 
a vállalat számára, ha valamilyen formában külső szellemi erőforrást von be 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységébe.

Mindebből arra következtethetünk, hogy a vállalatok többsége tudatában van 
annak, hogy kifizetődő más cégekkel együttműködni, még ha az együttműködés 
előnyeit eltérően is ítélik meg a felmérésben részt vevő vállalkozások (4. ábra).
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Az együttműködés mind az elmélet, mind a gyakorlat szerint egyértelműen ked-
vező hatású, hiszen a vállalkozások bizonyíthatóan sokat profitálnak a közös 
tevékenységből. A felmérés alátámasztotta ezt az állítást, habár a válaszadók 
jelentős hányada nem gyakorolja kellő mértékben az együttműködést. Mi lehet 
ennek az oka? Mi történik azokkal a cégekkel, amelyek nem működnek együtt kel-
lő mértékben? A vizsgálat rávilágított néhány potenciális válaszra. A válaszadók 
közel egyharmada azt jelezte, hogy nincs megfelelő információ és pénzügyi esz-
közök a birtokában az eredményes együttműködésekhez. Ezen főbb akadályozó 
tényezők mellett, számos egyéb dolognak is betudható, hogy a vállalkozások nem 
használják ki az együttműködésekből adódó innovációs potenciált. A kifogások 
között megjelenik például az időhiány, illetve bizalmatlanság más szervezetek, cé-
gek iránt, valamint jogi problémák, például nem tisztázott szellemi tulajdonjogok.

A német, a spanyol, a lengyel és a magyar üzleti környezet közötti kulturális kü-
lönbségeket figyelembe véve nem meglepő, hogy jelentős eltérések mutatkoznak 
a négy régió gazdasági szervezeteinek viselkedése között. Általános akadályozó 
tényezőnek tekinthető a forráshiány, de a német és a lengyel vállalkozások közel 
felének problémát jelent, hogy nem világosak számukra az innovációs együtt-
működésekből adódó előnyök. Mindez azt jelenti, hogy a cégek által elérhető 
információk nem elégítik ki igényeiket, nekik több, vagy más formában elérhető 
információra lenne szükségük, amiből jobban kiderülhetnének számukra az 
együttműködésekből adódó előnyök. Ezzel szemben Navarrában a válaszadók 
elégedetten nyilatkoztak az együttműködési lehetőségeket bemutató informáci-
ókról, illetve az együttműködéseket támogató forrásokról. Nyugat-Dunántúlon 

4. ábra: A külső erőforrás-bevonás előnyei

Forrás: kérdőívek, saját szerkesztés
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5. ábra: A külső szellemi erőforrások igénybevételét akadályozó tényezők

Forrás: kérdőívek, saját szerkesztés

az első helyen említett hiányzó források mellett második helyen szerepelt a biza-
lomhiány, mint az együttműködéseket akadályozó legfontosabb tényező (5. ábra).

A kutatás-fejlesztési tevékenység legfontosabb előfeltételét a jól képzett mun-
katársak jelentik. Az innovációs szereplők közötti információáramlás sűrűsége 
és intenzitása határozza meg az együttműködések szintjét. A felmérés eredmé-
nyei alapján azt mondhatjuk, hogy az együttműködések elsősorban személyes 
kapcsolatokon nyugszanak, amelyek között mind a formális, mind az informális 
kapcsolatok is hangsúlyosak. Mivel a vállalkozások olyan diplomásokat keresnek, 
akik a legújabb technológiák ismeretével rendelkeznek, ezért a felsőoktatási 
intézményeknek is olyan kurzusokat kell kínálni a vállalati alkalmazottaknak, 
hogy fejleszthessék tudásukat és új kapcsolatokra tegyenek szert. A felmérés 
szerint a válaszadók többsége (82%) rendelkezik valamilyen élő felsőoktatási 
kapcsolattal. Ezen a területen Stuttgart régiónak van a legjobb helyzete, mivel 
minden válaszadó vállalkozás kapcsolatban áll valamelyik helyi felsőoktatási 
intézménnyel. Válaszaik szerint azonban nem használják ki teljes mértékben ezt 
a potenciált, hiszen értékelésük szerint az együttműködések intenzitása csak 
átlagosnak tekinthető. A legerősebb vállalati-egyetemi kapcsolatok a német, a 
leggyengébbek a lengyel régióban voltak megfigyelhetők. 

A vállalatok és egyetemek közötti kapcsolatok formája. Elméletileg az együttmű-
ködések a résztvevő vállalkozások és egyetemek számára egyaránt előnyösek, 
ezért meglepő, amikor a vállalkozások azt mondják, hogy nincs kihasználva az 
együttműködésekben rejlő potenciál. Miért nem működnek együtt többet a válla-
latok az egyetemekkel?
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Miért nem működnek együtt többet a vállalatok az 
egyetemekkel?

6. ábra: Az egyetemek által nyújtott információ hasznosulása/eredménye

Forrás: kérdőívek, saját szerkesztés

Mi lehet ennek az oka? Tudomásuk van a vállalatoknak arról, hogy milyen tu-
dással rendelkeznek az egyetemi tanszékek? Hogyan tudnak hozzáférni ahhoz 
a tudáshoz, azokhoz az ismeretekhez? Kapnak rendszeresen tájékoztatást az 
egyetemi kutatásokról? Mennyire hasznosak ezek az információk?

A felmérésünk szerint a vállalkozások nagy része (42%) képes volt új partner-
kapcsolatok kiépítésére az elmúlt években. A leggyakoribb együttműködési 
formaként (27%) az egyetemi oktatók tanácsadási szolgáltatásait nevezték meg 
a válaszadók. Az egyetemek által szervezett képzéseket, tréningeket kevésbé 
tartják fontosnak a vállalkozások. Meglehetősen kicsi, de számottevő hányad, 
a cégek 14 százaléka vette már igénybe valamely felsőoktatási intézmény labo-
ratóriumi szolgáltatásait és kutatási eszközeit. Hasonló arányú válaszadó (12%) 
jelezte, hogy óraadóként közreműködött egyetemi kurzusok megtartásában, 
illetve felkínált gyakornoki helyet hallgatóknak vagy lehetővé tette a cég eszkö-
zeinek kutatási célokra történő használatát. Az említett együttműködési formák 
mellett, a válaszadók 8 százaléka épített ki valamilyen kapcsolatot az egyetemi 
technológia transzfer szervezetek segítségével. Néhány válaszadó pedig kutatási 
eszközt vagy gépet adományozott egyetemeknek (6. ábra).
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5. Összegzés: a nyílt innovációs 
modell kialakítása
A négy európai régióban elvégzett vállalati felmérés tapasztalatai szerint érde-
mes új együttműködési lehetőségeket és utakat keresni mind az egyetemeknek, 
mind a vállalkozásoknak. A hagyományos együttműködési formák, mint például az 
oktatási és kutatási együttműködések, azoknak a körében működnek gördüléke-
nyen, ahol már sok éve ismerik egymást és nyitottak egymás kezdeményezéseire 
a partnerek. Meglehetősen sokat lehet tenni azoknak az egyetemi tanszékek-
nek, kutatóknak az érdekében, akiknek megvan a megfelelő kompetenciájuk és 
tudások az együttműködések folytatására, csakhogy eddig még nem találtak egy-
másra. Úgy tűnik, hogy mindkét oldalon bizonyos változásra van szükség, ugyanis 
a nagyobb nyitottság és proaktív magatartás leküzdheti a kifogások keresését.

Az egyetemi-vállalati együttműködések legfontosabb eredményeként az új 
partnerkapcsolatok kialakítását nevezték meg a spanyol Navarrában (45%) és 
a német Stuttgart régióban (40%). Ezzel párhuzamosan a tanácsadói szolgálta-
tásokat veszik leginkább igénybe a vállalkozások a Nyugat-Dunántúlon (56%), 
illetve a lengyel Lodz régióban (40%). Míg a német vállalkozások 40 százaléka 
használt már valamilyen egyetemi kutatás-fejlesztési eszközt, addig a magyar 
cégek harmada kapcsolódott be valamilyen formában az oktatásba. Fontos 
szerepet tölthetnek be az egyetemi közvetítő szervezetek, például technológia 
transzfer irodák, mert Stuttgart, Lodz és a hazai Nyugat-Dunántúlon minden 
ötödik válaszadó szerint képesek voltak új együttműködések generálására.

Mind az egyetemek, mind a vállalatok oldalán változásra 
van szükség.

Nemcsak egyszerűen a menedzsment stílus és magatartás megváltoztatásáról 
van szó, hanem új típusú tevékenységeket kell elkezdeni a bizalom kialakítása és 
megerősítése érdekében. A 21. századi vállalkozások jól tudják, hogy a globális 
versenyben a túlélés elengedhetetlen feltétele a folyamatos fejlesztés és inno-
váció. Mind a vállalatok, mind a tudományos műhelyek rá vannak kényszerítve, 
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Ki kell emelni, hogy a felsőoktatási intézmények aktívabb szerepvállalással sok-
kal több együttműködést tudnának generálni, mint eddig. Természetesen saját 
érdekük is azt kívánja, hogy aktívabbak legyenek és több marketing tevékenysé-
get folytassanak. Például az egyetemek különböző rendezvények és kiállítások 
keretében be tudják mutatni kompetenciáikat és kutatási eszközeiket. Más 
felmérésekhez hasonlóan feltárásra került, hogy nem elegendő mértékű és in-
tenzitású az egyetemi és a vállalati partnerek közötti kommunikáció, sőt annak 
formája sem mindig megfelelő. Sok esetben nem értik pontosan azt sem, hogy 
mit akar a másik fél, mivel a vállalati és az egyetemi munkatársak különbö-
ző nyelvet beszélnek. Összefoglalóan több és intenzívebb kommunikációra van 
szükség.

Jó hír, hogy van megoldás. Mégpedig a nyíltabbá, nyitottabbá válás folyamata. 
Ennek első lépése, hogy megértsük a mozgatórugókat, a másik fél szempont-
jait. A második lépés lassan nyitni új partnerek, menedzsment folyamatok és 
végül új eredmények irányába (Alexander et al. 2012). A felmérés tapasztalatai 
szerint a felsőoktatási intézmények számára javasolt a kutatási kompetenciá-
ik, valamint laboratóriumi kapacitásaik és eszközeik erőteljesebb promóciója. 
A tudatosság és az információk biztosítása, megosztása mind elektronikus és 
nyomtatott formában jelentős potenciált hordoz, amit tovább lehet fejleszteni. 
A vállalati visszajelzések alapján a kommunikáció leghatékonyabb formáját a 
hírlevelek jelentik, amiket rendszeresen kiküldenek vagy a folyamatosan aktua-
lizált honlapjukról elérhetővé tesznek az intézmények. Ezen kívül éves kutatási 
jelentések és időszakos kutatási műhelytanulmányok is küldhetők potenciális 

A vállalatoknak ki kell nyílni, külső szereplőket és ötleteket 
is be kell vonni a kutatás-fejlesztési tevékenységükbe, 
hiszen nem tudnak minden technológiát  önmaguk 
kifejleszteni.

hogy új megoldásokat, jobbnál jobb megoldásokat találjanak, mivel a jelenlegi 
világrend az „olcsóbb, jobb és gyorsabb” termelésre épül. A zárt, csak a belső 
erőforrásokra támaszkodó innovációs tevékenység a múlté. A vállalatoknak ki 
kell nyílni, külső szereplőket és ötleteket is be kell vonni a kutatás-fejlesztési te-
vékenységükbe, hiszen nem tudnak minden technológiát önmaguk kifejleszteni.
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vállalati partnerek számára, akik érdeklődést mutathatnak az eredmények és 
közös projektek iránt. A vállalatok részéről hatékony kapcsolat- és bizalomépí-
tési módszernek tekinthető a különböző szakmai előadások és szemináriumok 
tartása az egyetemeken. Kritikus ugyanis a partnerek lépésről lépésre történő 
megismerése, mielőtt komolyabb szakmai együttműködésbe kezdenek egy-
mással. Közös kutatás-fejlesztési projektek ugyanis meglehetősen érzékeny 
területeket és bizalmas adatokat, információk cseréjét is érinthetik. Követke-
zésképpen ilyen együttműködések megkezdése előtt javasolt tapasztalatokat 
szerezni és megismerni egymást a korábban említett és kevésbé érzékeny 
együttműködési területeken. Ha ezt figyelembe veszik a felek, valóban gyü-
mölcsöző együttműködéseket tudnak kialakítani, amiket jelentős eredmények 
fognak követni.

Vanhaverbeke (2012) következtetéseihez hasonlóan felmérésünk is rámu-
tatott, hogy megfelelő menedzsment kompetenciákra van szükség mind a 
vállalatoknál, mind az egyetemeknél, ha jelentős hatású innovációkat kívánnak 
megvalósítani a partnerek.

A nyílt innovációt, a széleskörű együttműködéseket elsősorban a menedzs-
menthez és szervezeti kultúrához kapcsolódó tényezők akadályozzák, amelyek 
akkor merülnek fel, amikor a partnerek megkezdik a közös tevékenységüket. 
A sikeres nyílt innovációs együttműködések legfontosabb sikertényezőjét a jól 
menedzselt partnerkapcsolatok és hálózatok jelentik. 

Végül pedig néhány örök érvényű javaslatot fogalmazunk meg kis- és nagyvál-
lalatok, kutatás-intenzív egyetemek, illetve főiskolák számára, hogyan tudják 
sikeresen menedzselni kapcsolataikat partnereikkel (Vanhaverbeke 2012, 75-76):

A sikeres nyílt innovációs együttműködések  legfontosabb 
sikertényezőjét a jól menedzselt partnerkapcsolatok és 
hálózatok jelentik.

•  Figyelmesen válassza meg a partnereit.
•  Alakítson ki világos vezetési elveket, kereteket saját innovációs hálóza-

tának szervezéséhez és menedzseléséhez.
•  Segítse elő innovációs hálózatának folyamatos működését.
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Természetesen további siker recepteket is lehet találni, de azt javasoljuk, hogy akkor 
gyűjtsön továbbiakat, ha már kipróbálta az előző javaslatokat. Ugyanis semmi sem 
hasznosabb, mint a cselekedet: „Csináld!” Szerencsés megvalósítást kívánunk.
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•  Kommunikáljon nyitottan az innovációs partnerei felé.
•  Tartson egyensúlyt vállalkozásának vezetése és hálózatának külső me-

nedzselése között.
•  Válasszon hasonló méretű és ambíciókkal rendelkező partnereket, akik 

segítenek javítani az együttműködéseket.
•  Kontrollálja költségeit.
•  Figyeljen a „ki, mit tud?“ kérdésre, mert ez értékes tudás lesz a jövőben.
•  Proaktívan menedzselje a súrlódásokat és problémákat a hálózatában.


