
 
         Mészáros Gábor: 
Az innováció és az ember; a három oldal: kutató- fejlesztı, 
befektetı, felhasználó. 
 
 
Ebben az esszében az innováció összetevıir ıl és az innovációhoz 
szorosan főzıdı dolgokról írok. 
Mint tudjuk, az innováció a mai világban egy nélkülözhetetlen 
fogalom, melyet legtöbbször a gazdasági, vállalkozási és a 
pénzügyi foglalkozások terén használunk. 
Az innováció pontos fogalma az alábbi: 
„Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, 
illetve korszerősített termékké, vagy az iparban és a 
kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett 
mőveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta 
megközelítése.” (OECD 1993. 19.o.) 
Látható tehát, hogy a fogalom magában hordozza, magába 
foglalja a technikai és gazdasági fejlesztések összességét. 
Az innováció ugyebár ember nélkül nem lenne, ezért is 
kapcsolódik össze az innováció és az ember fogalma. 
Következzen a címben felsorolt három oldal közül elsıként a K+F, 
tehát a kutatás + fejlesztés. 
A két fogalom szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis fejlesztés 
kutatás nélkül nem létezne, ez teljesen nyilvánvaló. 
Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy ehhez képzett szakemberek és 
pénz is kell. A kutatás és fejlesztés (innentıl kezdve K+F) pontos 
meghatározása az alábbi: 
„A kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F) az a rendszeresen végzett 
alkotó munka, amelynek célja az ismeretanyag bıvítése, beleértve 
az emberrıl, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismereteket, 
valamint ennek az ismeretanyagnak a felhasználását, új 
alkalmazások kidolgozását. A K+F háromféle tevékenységet ölel 
fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti 
fejlesztést (OECD 1993).” 
A K+F az innovációs tevékenység lényege, kemény magja. 
Tudnunk kell, hogy a K+F területei leginkább a kísérleti munkák, 
valamint a vállalkozások. Az alkalmazott kutatás ezeken a 



területeken jelenik meg, de ezek sikerességéhez szükségesek más 
innovációs tevékenységek, mint pl. tervezés, engineering ,licensz 
megvásárlása. 
Erre valók a különbözı innovációs szervezetek, mint pl. NKTH, 
vagy a Kutatási és Innovációs Alap. Ezek látják el a különbözı 
innovációs feladatok és fejlesztési feladatok összegzését, 
nyilvántartását. Természetesen az innovációs folyamatok 
felügyelésében az államnak is nagy szerepe van, épp ezért az 
innovációs szövetségek a kormányhoz kötıdnek valamilyen 
szinten, ugyanis a különbözı vállalatoknak, vállalkozásoknak a 
kormány által meghatározott Nemzeti Fejlesztési Terv szerint kell 
mőködniük.  
A befektetıi oldalról nézve már másabbak a dolgok, fıleg 
azoknak, akik az innovációs folyamatokban üzletet látnak. 
Ugyebár tudjuk, fontos dolog a pénzkérdés ezen a téren.  
A befektetık számára igen fontos a versenyképesség kérdése is, 
mert piaci verseny mindig is volt, van, lesz, és ezáltal az esélyek is 
hasonlók ezen a területen. Az ilyesmit az épp aktuális gazdasági 
helyzet is befolyásolhatja. Egy befektetés az innováció területén 
akkor lehet sikeres, ha megvannak hozzá a gazdasági alapok, és a 
hozzávaló adatok is pozitívak. 
Felhasználói szemszögbıl nézve az innovációs folyamatok egyfajta 
vásárlás összességét jelentik. A felhasználók esetében ez rendkívül 
fontos, hiszen az innovációs folyamatok, technikai fejlesztések 
garantálják az emberek számára a mindennapi megélhetést és a 
jövıt, ugyanis a felhasználok amolyan vásárló- fogyasztó 
szerepkörében helyezkednek el. 
Látható tehát, hogy az innováció és az ember fogalma igen 
szorosan függ össze, a 2 tulajdonképpen ha úgy nézzük, önállóan 
nem említhetı meg, hiszen ha nem lenne innováció, ember se 
lenne, és ha nem lenne ember, innováció se lenne a világon. 


