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ABSTRACT 

Triple Helix model by Etzkowitz represents and explains a convergence and cross over in three formerly 
separated words: university, industry and government. Triple Helix and the other integration-oriented 
innovation models point out: innovation no longer a function of single institution but a complex system 
transformation which requires absolutely new forms of communication. Academic, industrial and gov-
ernmental institutions contain communication structures and culturally encoded messages that are diffi-
cult for outsiders to interpret. The success of innovation process in recent decades depends on 
cross-institutional conversation. For achieving active dialogue seems to be essential to set up active 
interfaces to transmit the information between the stakeholders and to find bridge-persons who are able to 
translate the codes and support the management of institutions on new conditions. 

 
Az innovációt sokan és sokféleképpen definiálták 
az elmúlt évtizedek folyamán. A fogalom folya-
matos fejl dése mögött a gazdasági környezet, a 
piac szakadatlan változása áll, amely a környezet 
komplexitásával párhuzamosan növelte az in-
novációs folyamatok összetettségét, újabb és 
újabb elemekkel b vítve a leírásokat. Az innová-
ció technológiacentrikus, lineáris megközelítés  
els  generációját egyre összetettebb és dinami-
kusabb, piacközpontú rendszerek követték át. 
Egyre b vült az innovációban érintettek köre, és 
a klasszikus technológia transzferfolyamata „tu-
dásmegosztó” folyamattá alakult át. 

A cikk egyrészt bemutatja, melyek azok az in-
tézmények, szerepl k, csoportok, akikkel a piaci 
siker érdekében a vállalatnak együtt kell m -
ködnie az innovációs folyamatokban, és hogyan 
b vül ez a kör, másrészt pedig választ keres a 
következ  kérdésekre: 

 Miként változott a vállalaton belüli és az érin-
tettek közötti kommunikáció jellege, valamint 
a tudás(termékek) átadásának a módja? 

 Milyen jelent s szerepet tölt be az innovációs 
folyamatokban az érintettek közötti párbeszéd, 
illetve hogyan válik annak min sége a tudás 
alapú gazdaság fejl désének alapvet  té-
nyez jévé? 

 

Az innováció öt generációja 
Az els  generációs innovációs folyamat a második 
világháború után kezd dött, és mintegy húsz évig 
tartott. A piaci hátteret a fogyasztás iránti igény 
rendkívüli mérték  emelkedése adta, ami jelent s 
keresletnövekedésben mutatkozott meg. Az inno-
váció e szakaszát a technológiai nyomás (techno-
logy push) jellemezte, amelyben a K+F szerve-
zetek prototípusok és kutatási jelentések formá-
jában átadott tudományos felfedezéseit a vállala-
tokhoz fejlesztették tovább, technológia szem-
pontból el nyös termékekben realizálták (lásd 5-1. 
ábra). A vállalati innováció stratégiai alapját ebben 
a szakaszban egyértelm en a K+F tevékenység 
adta, amely a vállalaton belüli fejlesztési egysé-
gekben, valamint küls  (egyetemi és állami) ku-
tatóintézetekben egyaránt megvalósulhatott. 
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Forrás: [12]  

5-1. ábra  Az els  generációs innováció modellje – technology push 

 
A hatvanas évek közepére az átlagos vállalati 
méret növekedése következtében a termelé-
kenység jelent sen emelkedett, az élez d  
versenyben a piaci részesedés növelésének 
kézenfekv  módja a vev i igényekhez való ru-
galmasabb alkalmazkodás volt. A vállalatoknál 
új innovatív funkció, a marketing jelent meg, 
amely nemcsak a meglév  szükségletek felde-
rítésében, hanem újak generálásában is jelent s 
szerepet kapott (lásd 5-2. ábra). A korszak új 
termékei, amelyek többnyire a létez  technoló-

gián és innováción alapultak, már nem csupán a 
K+F eredményei voltak, a második generációs 
innováció során ugyanis a vállalatok figyelme a 
piac, illetve a vev i igények felé fordult. Az új 
termékfejlesztésre vonatkozó ötletek forrása a 
fogyasztó lett, a K+F csupán reaktív szerepet 
játszott, ami felvetette annak a lehet ségét is, 
hogy a vállalatok hanyagolják a hosszú távú 
fejlesztéseket, ehelyett a piaci igényeket inkább 
létez  termékek adoptálásával és fejlesztésével 
elégítik ki. 

 

 
Forrás: [12]  

5-2. ábra  A második generációs innovációs folyamat – demand pull 
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Az innováció els  két generációja szekvenciális 
fejlesztési modellekkel írható le, amelyek a 
klasszikus technológiatranszfer a jellemz . Eb-
ben az id szakban a tudás, az új ismeret kuta-
tási jelentések formájában vagy prototípusokba 
ágyazva került a laboratóriumokból illetve az 
egyetemekr l a vállalatokhoz [1]. 

A ’70-es, ’80-as években a makrogazdasági 
tényez k (munkanélküliség, infláció) hatására a 
racionalitás és a hatékonyság fokozása a vál-
lalati stratégiák központi kérdésévé vált, ami a 

harmadik generációs innovációs folyamatok 
kialakulásához vezetett. Ennek lényege az el z  
két modell összekapcsolása, azaz a technoló-
giai lehet ségek és a piaci igények összehan-
golása volt. Az új innovációs folyamatban részt 
vev  érintettek köre nem változott, de a válla-
laton belüli folyamatokban jelent s változásokat 
generált. A K+F valamint a marketingfunkciók 
összekapcsolása a folyamat minden fázisában 
visszacsatolásokat tett szükségessé. Ezt a fo-
lyamatot szemlélteti az 5-3. ábra.  

 

 

Forrás: [12]  

5-3. ábra   A harmadik generációs innováció - az összekapcsolt modell 

 
A harmadik generációs innováció jelent s vál-
tozásokat hozott a vállalati m ködésben. Empi-
rikus tanulmányok sokasága hívta fel a figyelmet 
arra, hogy az innováció sikere már nem csupán 
a piac és a K+F, hanem, éppen a vállalaton be-
lüli funkciók összefonódása miatt, számos szer-
vezeti tényez  függvénye. Rothwell ezek között 
els  helyen említi a hatékony küls  és bels  
kommunikációt, valamint felhívja a figyelmet a 
kulcsszerepl k (key individuals) innovációs fo-
lyamatban betöltött szerepére [12]. Ezek a 
szerepl k azonban inkább kommunikációs hidat 
képeznek a fejleszt k és a piac között, nem 
pedig a „tudás hordozói”, mint például a negye-
dik generációs innovációban. A harmadik ge-

nerációs folyamatok kommunikációs jellemz je 
a folyamatos kétirányú párbeszéd és az infor-
mációk cseréje. 

A nyolcvanas és a kilencvenes években er s 
verseny alakult ki a fejlesztés területén, amelynek 
következtében a termék-életciklus jelent sen rö-
vidült, rákényszerítve a vállalatokat az id alapú 
stratégiák, a „just in time” rendszer és az IT 
használatára, valamint a K+F és a marketing még 
szorosabb összekapcsolására. A negyedik gene-
rációs innováció (4G) már „nem egy rögbi-játszma, 
ahol a játékosok egymásnak dobják a labdát” [8], 
hanem új érintettek (szolgáltatók, vezet  vev -
csoportok) bevonásával párhuzamosan dolgozó, 
fejleszt -teamekben végzett munka. Az innováció 
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sikerének f  tényez i a tudással bíró emberek, a 
technológia és a rendelkezésre álló eszközrend-
szer hatékony folyamatokba-rendezése a tech-
nológia- és a tudásmenedzsment eszközeinek 
kombinálásával [6]. A negyedik generációs inno-
váció során az új ötletek a proaktív teamek és az 
innovációs folyamat érintettjei közötti interakciók 
eredményei, amelyek révén az innovációs rend-
szer tanuló rendszerré válik [1]. 

A ’90-es évek végén, a felgyorsult globális 
gazdasági változások id szakában a környezeti 
kihívások, a gyors technológiai fejl dés és a 
tovább rövidül  termék-életciklus sok vállalatot 
késznyerített arra, hogy még hatékonyabb és 
gyorsabb innovációs stratégiát dolgozzon ki. Az 
ötödik generációs innováció tulajdonképpen a  

4G továbbfejlesztése a rendszerintegrált háló-
zatok (System Integrated Network – SIN) irá-
nyába. Ebben a megközelítésben még nagyobb 
hangsúlyt kapnak a párhuzamos fejlesztési fo-
lyamatok, az er s vertikális kapcsolatok, az 
elektronikus alapú információáramlás és a gyors 
döntéshozatali eljárások, míg új elemként jelenik 
meg a küls  hálózatokba való bekapcsolódás és 
a horizontális integráció er södése. Az 5-1. 
Táblázat az innovációs folyamatok f bb jellem-
z it foglalja össze. Fontos látni, hogy az inno-
vációs generációk egymásra épülnek (lásd 5-4. 
ábra), és mindegyik tartalmazza az el z k f bb 
elemeit, megoldásait, és a generációváltás va-
lójában a folyamatok továbbfejlesztése, az új 
tényez k figyelembe vétele. 

 
 

5-1. Táblázat  Az innovációs generációk összehasonlítása 
Forrás: [12], [1] és [13]  
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Forrás: [6]  

5-4. ábra  Az innovációs generációk egymásra épülése 
 

 
Az innovációs folyamatok jellegének a változása 
els sorban az érintettek számának a növeke-
désében, a feldolgozandó ismeretek mennyi-
ségében és a folyamat sebességének rohamos 
felgyorsulásában érhet  tetten. Az ötödik ge-
nerációs elméletek már a tudás alapú gazdaság 
modelljei, amelyben „az innováció az új ötletek 
el idézése, fejlesztése, cseréje, piacképes 
termékekké és szolgáltatásokká transzformá-
lása egy olyan folyamat keretében, amely si-
kerre vezeti a vállalatot, er ssé teszi a gazda-
ságot, és fejl dést biztosít a társadalom szá-
mára” [1]. Az innováció nem egyetlen intézmény 
(vállalat) keretei között valósul meg, hanem 
innovációk összetett rendszerében [4], amely-
ben a tudásháló az ismeretek megszerzésének 
és a tudás áramlásának egy új, szinergikus ha-
tásokat er sít  megoldása [2]. 

 

Integráció és hálózat 

A „network” már a legrégibb id kt l kezdve, 
minden gazdasági és tudományos tevékenység 
elválaszthatatlan része volt. Nelson [7] és Lund-
vall [5] rámutatott arra, hogy számos intézmény 

m ködése hatással van az innovációs folyama-
tokra, amelyek menetét és sikeresélyeit alap-
vet en a korszer  termeléshez szükséges tudás 
áramlásának a sebessége és hatékonysága 
befolyásolja [11]. 

Az ötödik generációs innovációs folyamatok 
során szükségessé váló hálózatok kiépítése és 
menedzselése az egyes vállalatok, illetve a 
regionális és nemzeti innovációs rendszerek 
(RIS, NIS) szempontjából is kiemelked  jelen-
t ség . A megvalósításban azonban komoly 
kihívás rejlik: a tudás felértékel dése, az is-
meret, a tudás kulcser forrássá válása ugyanis 
jelent sen módosítja az innovációban részt-
vev k korábbi viszonyait, átformálja a hálózat-
ban részt vev  intézmények bels  szerkezetét, 
illetve együttm ködésre késztet jelent sen el-
tér  kommunikációs struktúrájú intézményeket. 
Az infokommunikációs folyamatok tartalmi és 
szerkezeti átalakításának sikere a közeljöv ben 
mind az egyes szervezetek, mind az innovációs 
rendszer szempontjából meghatározó lesz. 
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A legújabb típusú innovációs folyamatok elem-
zése során nem kerülhet  meg annak az elmúlt 
évtizedben els sorban a fejlett országokban 
megfigyelhet  átalakulási folyamatnak a vizs-
gálata, amely során korábban egymástól elkü-
lönült területek (a K+F közösségi intézményei, 
vagyis az egyetemek, a vállalati szféra és a 
kormányzat) egyre szorosabb együttm ködést 
építettek ki, illetve vették át részben egymás 
szerepét. A folyamatot Etkowitz írta le, azóta a 
koncepciót többen, köztük Leydesdorff [4], Jo-
nes-Evenst is [3] továbbfejlesztették, így ez, az 
ún. Triple Helix modell (TH) mára már számos 
empirikus tanulmány alapját szolgál. A modell a 
tudást késítés különböz  szakaszaiban az in-
novációban érintett szférák között (egyetem-
kormányzat-vállalat) kölcsönösen egymásra 
ható kapcsolatokat tételez fel.  

Gyakorlati szempontból két megközelítés jelen-
t s:  

 A neo-korporatista értelmezésben az innová-
ciós folyamatokat a közösségi és a magán-
szektor közrem ködésével létrehozott koor-
dinációs intézmények (regionális innovációs 
központok, technológia transzfer ügynöksé-
gek) szervezik, ezek közvetítik az információt 
az innovációt megvalósító vállalati szektor és 
az els dlegesen oktatási intézményként defi-
niált egyetemek között. Ezen modell alapján 
Európa több régiójának innovációs rendszerét 
elemezve Viale [14] megállapítja, hogy „az 
ügynökségek ritkán képesek betölteni tudás-
közvetít  feladatukat, m ködésük nem ered-
ményez valódi innovációt, és nagyon sok eset-
ben technikai segítségnyújtási intézménnyé 
degradálódnak”. Ennek oka, hogy még a fej-
lett országokban m köd  koordinációs in-
tézmények sem rendelkeznek megfelel  in-
formációval, szaktudással és tapasztalattal 
ahhoz, hogy képesek legyenek hatékonyan 
közvetíteni az eltér  kódrendszerrel kommu-
nikáló vállalati és egyetemi szféra között. A 
neo-korporatista modell kommunikációs hiá-
nyosságai folytán Viale szerint ez „hatástalan, 
védekez  válasznak tekinthet ” [14] azokra 
az innovációs kihívásokra, amelyek az integ-

ráció révén kívánják növelni az eredmé-
nyességet; de amelyek hosszú távon nem 
válhatnak az új innovációs folyamatok által 
megkövetelt hálózatkialakítás elvi alapjává. 

 A másik jelent s, ún. evolucionista irányzat a 
fentivel ellentétben az érintettek közötti egyéni 
kezdeményezésekre, a bottom-up szervez -
dési elvre épít. Ennek révén trilaterális együtt-
m ködések, stratégiai szövetségek jönnek 
létre, illetve hibrid-intézmények alakulnak, 
mint például az egyetemek által alapított in-
kubátorházak. Az innovációs folyamat spirál-
szer , a visszahatások révén egyre maga-
sabb szint  együttm ködést tesz lehet vé, 
miközben például az egyetemek hagyomá-
nyos funkcióját, az oktatást is gazdagíthatja 
[9]. Az evolucionista TH az innovációt er sít  
tudásinfrastruktúra kialakulásában jelent s 
szerepet tulajdonít annak a transzformációnak, 
amely során a három érintett részben átveszi 
egymás szerepét. Amikor az egyetem, inku-
bátorházakban új cégeket alapít, akkor való-
jában vállalati funkciókat teljesít. A kormány-
zat, amikor programokon keresztül és támo-
gató szabályrendszer révén segíti ezeket az új 
kezdeményezéseket, átveszi a vállalati szféra 
feladatát. A vállalati kör pedig az egyetemekt l 
vállal át feladatokat, amikor fejleszt  trénin-
geket tart és kutatóintézeteket m ködtet [4]. 
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5-5. ábra  Az evolucionista Triple Helix modell 
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lyeknek „aktív régióbeli szerepváltásához új 
menedzselési módszerekre és új er forrás-gaz-
dálkodási elvekre van szükség” [10]. A tudás-
áramlás fenntartásában a fejlett ICT alkalma-
zása mellett azoknak a (közvetít ) hídembe-
reknek lesz kiemelked  szerepe, akik tapasz-
talataik révén képesek menedzselni a hibrid 
szervezeteket, közvetíteni tudnak az intézmé-
nyek között, illetve hozzájárulnak a hálózatok 
hatékony m ködéséhez szükséges interfészek 
kialakításához. 
Stratégia, irányítás, innováció 
 

Következtetések 
Jóllehet a termékek és szolgáltatások el állítása 
és forgalmazása révén az innováció végs  ki-
vitelez i  a piaccal kapcsolatban álló vállalatok 
(profitorientált szervezetek), de az „újdonság” 
el állításához szükséges tudást, információt 
biztosító küls  és bels  érintettek köre dina-
mikusan b vül. 

Az innováció fenntartásának a kulcsa a tudás-
áramlás folyamatos fenntartásában rejlik, amely 
alulról szervez d  hálózatok, valamint a vállalati 
szféra, a tudásteremtésben részt vev  intéz-
mények és az innováció pozitív nemzetgazda-
sági hatásaiban érdekelt kormányzat szerve-
zetei közötti szövetségekben valósulhat meg. 
Mindeközben a tudástranszferben részt vev  
intézmények szervezeti átalakulása is folya-
matban van, ami új tevékenységi körök, új 
szervezeti vezetés, valamint küls -bels  kom-
munikációs struktúrák kiépítését kívánja meg. A 
transzformációban egyre jelent sebb szerepet 
tölt be a humán faktor, amely egyrészt a „tudás 
hordozója”, másrészt sokrét  tapasztalatai ré-
vén kommunikációs közvetít  (fordító) funkciót 
is betölthet az intézményközi interakciókban. 
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