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szex 65,7 millió
pénz 16,3 millió
labdarúgás 5 millió
innováció 2,85 millió

Mi az innováció?

(Ezt nyilván mindenki tudja, mert 

sokat beszélünk róla.)

money 10,6 milliárd
sex 8,9 milliárd
innovation 3,5 milliárd
soccer 1,6 milliárd



„Innovation is the ability to take new ideas
and translate them into commercial outcomes
by using new processes, products or services
in a way that is better and faster than the
competition.”

Reviewing Community innovation policy in a 
changing world
European Commission (2009)

Mi az innováció?

„Az innováció az a képesség, amellyel új gondolato-
kat gazdasági eredménnyé fordíthatunk új eljárások, 
termékek, vagy szolgáltatások útján, jobban és gyor-
sabban mint a versenytársak.”



Committee for Economic Development tanulmány 
„Learning for the future” (2003)

„A gazdasági növekedés hajtóereje a technológiai 
innováció. A technológiai fejlődés hosszú története 
nélkül országunk [az USA] mesterembereknek, és 
öszvér hajcsároknak a nemzete lenne, az ennek 
megfelelő életszínvonallal.”

Innováció és gazdasági fejlődés



Innováció és gazdasági fejlődés

Source: WEF Global competitiveness index

2013-2014
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Válasz: TRACES (NSF, 1968)  a nagy társadalmi ha-
tással járó fejlesztések (videomagnó, elektronmik-
roszkóp, orális fogamzásgátló stb.) alapkutatási
eredményből indulnak ki

Project Hindsight (DoD, 1967-69)  a fegyver rendsze-
rek fejlesztése nem támaszkodik alapkutatásra

A régi vita: alapkutatás ⇔⇔⇔⇔ alkalmazott kutatás?



Az innováció lineáris modellje

alapkutatás

Alap ⇔⇔⇔⇔ alkalmazott kizáróak?

alkalmazott
kutatás

fejlesztés gyártás

K+F támogatási rendszer



Kétdimenziós modell (D. Stokes)
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Kutatási eredmények 
hasznosítása



A K+F hasznosításának modelljei

Spin-off alapítás

Szerződéses kutatás

Professzorok megmondják 
az iparnak mi a teendő



A gondolkodásmódok különbsége

Kutató

Probléma  megoldás

Mérnök/ipari vezető

Megkötések:  Gyártásba vihető?
Gazdaságos?
Beilleszthető a logisztikai rendszerbe?
Szorít ki saját terméket?
Lesz rá piaci igény?

Probléma  megoldás



Forrás: C. W. Wessner

The valley of death



A halálvölgy oka

Alapk. Alk.k. Prototípus Gyártás Értékesítés
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Egy másik csapda: az örök buhera

Előfejlesztés Termék fejlesztés Termék
támogatás
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Az innováció Magyarországon



Két közkeletű félreértés

Magyarországon nincs elég kockázati tőke

Magyarországon a kockázati tőke nem talál elég
projektet

Kevesebb pénzt nyilván könnyebb szerezni mint sokat

A finanszírozók csip-csup projektekkel nem
foglalkoznak



Az ár/érték 
arány számít



Transzdiszciplináris kutatás

OECD Science and Technology Policy Papers, No. 88, (2020)



Transzdiszciplináris kutatás



ENERGIA kihívások

A német „Energiewende” 

kudarca

Németország és a megújuló energiák

Forbes „The Reason 

Renewables Can't Power 

Modern Civilization Is 

Because They Were Never 

Meant To”



Legalább próbáljuk meg a helyes kérdést feltenni

Transzdiszciplináris kutatás



USA „The endless frontier act”.

For over 70 years, the United States has been the 
unequivocal global leader in scientific and 
technological innovation, and as a result the people 
of the United States have benefitted through good
paying jobs, economic prosperity, and a higher 
quality of life. Today, however, this leadership 
position is being eroded and challenged by foreign 
competitors, some of whom are stealing intellectual 
property and trade secrets of the United States and 
aggressively investing in fundamental research and 
commercialization to dominate the key technology 
fields of the future.

Merre tart a világ?



USA „The endless frontier act”.

“While America has long been the global leader in 
science and technology, our superiority is at risk. 
The Chinese Communist Party has used decades of 
intellectual property theft and industrial espionage 
to close this technological-gap in a way that 
threatens not only our economic security, but our 
also our way of life,” said Representative 

Gallagher.

Merre tart a világ?



Az „The endless frontier act”-ot 2022-re számos 

kompromisszum mellett átnevezik US Innovation and 

Competition Act (USICA) 

Prohibits federal research awards from being
awarded for any proposal where the principal
investigator or other individuals directly involved in
the research are members of a foreign government
talent recruitment programs sponsored by China,
Russia, Iran, or North Korea.

Merre tart a világ?
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