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1. Bevezetés 

A kutatás az élőlaboratórium (a továbbiakban „Living Lab” azaz „LL”) -alapú interaktív 

értékteremtés elméleti fogalomrendszerének és az innovációs forma gyakorlati 

megvalósulásának elemzését tűzte ki célul. Ezt egészíti ki a LL-ek értékelési módszerének 

elemzése és azok továbbfejlesztésére tett javaslatom. A kutatás kiindulópontja a Henry 

Chesbrough által bevezetett nyílt innováció fogalma. Eszerint a „nyílt innováció” „a tudás 

célirányos be- és kiáramlásainak létrehozása és fenntartása egyrészt a belső innováció 

felgyorsítása, másrészt az innováció külső hasznosítása céljából”. (Chesbrough, 2003, 1. o.) A 

LL-alapú1 interaktív értékteremtés a nyílt innováción belül egy innovációs forma, amely sajátos 

módon épít a felhasználók aktív, kezdeményező, együtt alkotó szerepére. (Pascau és Lieshout, 

2009, Almirall, Lee és Wareham, 2012) A LL olyan kutatási koncepció és gyakorlat, amelyben 

a kísérletezés és a közös alkotás valódi környezetben (Lehmann, Frangioni és Dubé, 2015), 

valódi felhasználókkal közösen történik. A végfelhasználók a kutatókkal, cégekkel és 

közintézményekkel együtt, interaktívan kutatják, tervezik és valósítják meg az új és innovatív 

termékeket2. A koncepció minimálisan azt jelenti, hogy a végfelhasználó aktív szerepet kap a 

szélesebb értelemben vett terméktervezési folyamat legalább egy elemében, rendszerint vagy a 

koncepció kidolgozásában vagy a termék végső kialakításában. Legteljesebb formájában a 

folyamat a felhasználó vezetése mellett megy végbe a koncepció megalkotásától a piacra vihető 

termék kifejlesztéséig (DG INFSO, 2009). Az általános elméleti vizsgálaton túl iparág-

specifikus kutatás keretében felmértem a megújulóenergia-iparág sajátosságait, a LL-alapú 

interaktív értékteremtés iparágbeli hozzáadott értékét, kialakításának lehetőségeit és szerepét. 

A kutatás az alábbi részcélok megvalósítását követte:  

- A LL-ek szakirodalmának elemzése. A LL-ek értékelésére alkalmazott módszerek 

vizsgálata, szükség esetén azok továbbfejlesztése. 

- A LL-alapú interaktív értékteremtés lehetséges hozzáadott értékének megállapítása a 

megújulóenergia-iparágban.  

- Annak megállapítása, hogy hozzájárulhat-e a LL-alapú interaktív értékteremtés ahhoz, 

hogy a megújulóenergia-felhasználás növekedjen Magyarországon. 

                                                            
1 A LL terminust William Mitchell, az MIT építészettel foglalkozó professzora alkotta meg 2003-ban (Cleland 

et al, 2012, Eriksson, Niitamo és Kulkki, 2005, Nielsen és Nielsen, 2011) A LL terminus eredetileg egy várost 

vagy épületet takart, ahol a lakók termékekkel történő interakcióját szenzorokkal figyelik, majd az eredményeket 

felhasználják a termékek fejlesztésében. 
2Dolgozatomban „termék” terminus alatt a fizikai javakat és a szolgáltatásokat együttesen kezelem, Philip 

Kotler termékdefiníciójára alapozva. Kotler (2003, 40-41. o.) termékmeghatározása szerint: „Egy termék lehet 

bármi, amivel adott szükséglet vagy igény kielégíthető…egy termék vagy ajánlat legalább három összetevőből áll: 

fizikai javakból, szolgáltatásokból és elképzelésekből.”   
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- Annak megállapítása, hogy Magyarországon van-e és ha igen, mi vagy melyek a legfőbb 

korlátozó tényezői a LL jellegű együttműködések elterjedésének, fenntartható 

működésének.  

 A kutatás három részből állt. Az első rész a nyílt innováció és a LL-alapú interaktív 

értékteremtés szakirodalmának kritikai elemzésén keresztül rávilágított a koncepció 

alkalmazásával elérhető hozzáadott értékre. Az elemzés része a nyílt innováció megjelenési 

formáinak vizsgálata, beleértve a felhasználók szerepének vizsgálatát az innovációs 

folyamatban. Majd azt kibővítettem a megújulóenergia-iparág interaktív értékteremtés 

szempontjából releváns sajátosságainak vizsgálatával. A szakirodalmi elemzést a nyílt 

innováció és a LL-ek jelenleg elérhető szakirodalmának kritikai vizsgálatával zártam, 

rávilágítva a koncepcióhoz kapcsolódó néhány szakirodalmi hiányosságra, a kutatás 

indokoltságára.  

 A kutatás következő része az európai LL hálózat (ENoLL) tagjait megcélzó kérdőíves 

felmérésen alapult. A kutatás célja az volt, hogy a LL-ek működéséről, eredményeiről a kutatási 

célokhoz illeszkedő összefüggéseket állapítson meg.  

 A továbbiakban a kutatás a magyarországi LL-ek kialakításához szükséges feltételek 

azonosításával, lehetséges hozzáadott értékének megállapításával, valamint a LL, mint 

innovációs koncepció ösztönzésének lehetőségeivel foglalkozott. Ennek céljából strukturált 

szakértői interjúk készítésével megvizsgáltam a LL-alapú interaktív értékteremtés kialakítási 

lehetőségeit, a lehetséges résztvevők attitűdjét, eddigi kezdeményezéseit. Kutatást végeztem 

egy osztrák, a Stájer régió megújuló energiában aktív vállalatai körében arra vonatkozóan, hogy 

az iparágban jelenleg megfigyelhető-e az iparági szereplők innovációs folyamatainak nyílt 

innováció, különösen annak a LL felé nyitása. A kutatást a magyar vállalatok körében 

folytattam, majd összevetettem az osztrák és a magyar kutatási eredményeket.  

2. Szakirodalmi elemzés 

 A kutatási témához kapcsolódó szakirodalmi elemzés három részből épül fel. Az első rész 

egy rövid, innovációelméleti bevezető. Ezt követően a nyílt innováció elméletét és 

megvalósulási formáit ismertetem. Majd a  LL koncepció megjelenésének hátterére, elméleti 

alapjainak és a LL-ek gyakorlati megvalósulásának a kutatási téma szempontjából lényeges 

elemeire fókuszálok. Ismertetem a LL-ek elemzési kereteit, amelyeket jelenleg azok 

értékelésére és egymással való összevetésükre használnak. A megújulóenergia-iparág interaktív 

értékteremtés szempontjából releváns sajátosságait a kutatások előzményeit ismertető 3., majd 

az osztrák kutatást részletesen bemutató 5. fejezetben vázolom fel.  
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2.1 A nyílt innováció kialakulása és fogalma 

   Az innovációs modellek alapja az innováció fogalmának definíciója, amellyel kapcsolatosan 

az Oslo, (OECD, Eurostat, 2005) valamint a 2002-es Frascati kézikönyvet (OECD, 2002, 

NKTH, 2004) tekintem alapul. Mindkét műben meghatározott fogalmak arra irányulnak, hogy 

az innováció új vagy továbbfejlesztett termékek  és eljárások megvalósításához vezet.  

 Az OSLO kézikönyv definíciója szerint „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék 

(áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti 

módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső 

kapcsolatokban.” (OECD, Eurostat, 2005, 46. o., Katona, J., 2006, 3. o.) 

 A Frascati kézikönyv meghatározása alapján „A műszaki innováció olyan tudományos, 

műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, ideértve az új 

ismeretanyagba történő befektetést is, amely ténylegesen vagy szándék szerint technikailag új 

vagy továbbfejlesztett termékek és eljárások megvalósításához vezet.” (OECD, 2002 - NKTH, 

2004, 14. o.) 

 Joseph Alois Schumpeter osztrák közgazdász (Schumpeter, 1980) az innováció öt alapesetét 

különbözteti meg: 

1. Új termékek, javak (vagy már meglévő javak más minőségi szinten) előállítása  

2. Új, az adott iparágban eddig újdonságnak számító termelési (akár kereskedelmi) eljárás 

bevezetése 

3. Új piacok megnyitása 

4. Nyersanyagok vagy félkész termékek új beszerzési forrásból való beszerzése 

5. Új szervezet létrehozása (Schumpeter, 1980) 

Schumpeter munkásságában a technológiavezérelt/szükségletteremtő innovációt teszi 

vizsgálódásának középpontjává, amely során a gazdaság szereplői a technológiai3 fejlődésre 

építve igyekeznek kihasználni a piaci lehetőségeket. Hangsúlyozza a vállalkozó személyét, 

mint az innováció fő forrását, de nem említi a felhasználót ebben a tekintetben. A piaci 

igényeket a vállalat próbálja meg felismerni, azokat „lefordítja” saját kutatórészlegének. A 

                                                            
3„A technológia olyan szaktudás- és eszközrendszer, amely lehetővé teszi szükségleteink kielégítését a 

természetben rejlő lehetőségek kiaknázásával.” (Pataki, 2014, 12. o) A technológia nem kizárólag gyártási eljárást 

jelent. Fogalmába beletartozik pl. a konstrukciós eljárás is. A technológia szaktudás és eszközök rendszere. (Pataki, 

2014) A technológia két típusát különböztethetjük meg, mint termék- és folyamattechnológiát.  (Steele, 1989, 

Pataki, 2014) A terméktechnológia a termék koncepciójának megalkotását, specifikálását, termékfejlesztést, 

testreszabott alkalmazások kidolgozását, illetve a szervíz kialakítását jelenti. (Pataki, 2014) A 

folyamattechnológiába beletartozik a termelés eszközparkja, a termelés inputjainak és beszállítóinak kiválasztása, 

a termelés, anyagkezelés, a termelőrendszerek, minőségmenedzsment és a karbantartás. (Pataki, 2014) Röviden, 

Pataki (2014. 21. o) nyomán: „a terméktechnológia arra vonatkozik, mit hozunk létre, a folyamattechnológia pedig 

arra, hogyan hozzuk létre”. 
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vállalat ezen lefordított igényeknek megfelelően fejleszti termékeit. A „lefordítás” során 

ugyanakkor számos téves információ juthat el a fejlesztéshez. (Hronszky és Kovács, 2013) 

Ennek eredményeként a piac igényeivel szemben torzított termékek kifejlesztése indulhat el. A 

termékek kialakításában a lineáris modellek még nem jelzik a felhasználók szerepét, a 

felhasználókkal való kapcsolatot. A felhasználókkal való kapcsolat alapvetően a gyártást 

követően alakul ki, amikor hagyományos marketingeszközöket alkalmazva a kifejlesztett 

termékek értékesítésének ösztönzése valósul meg. A visszacsatolásos modellek a nyolcvanas 

években már figyelembeveszik az innovációs folyamat későbbi elemeinek visszahatását. Ebbe 

kezd beépülni a piaci igények előzetes felmérése és az azokhoz való alkalmazkodás. Például 

Rothwell modellje visszacsatolásos modell. Abban is különbözik a lineáris innovációs 

modelltől, hogy a folyamat során a vállalat szereplői nyomon követik a piaci igényeket és 

alkalmazkodnak ahhoz. (Rothwell, 1994) 

 Az innováció – a doktori értekezés rendkívül szűk terjedelmi követelményei miatt csak 

nagyon vázlatos – elméleti megközelítésében csak arra tudok utalni, hogy a vizsgálódások fő 

irányát az innováció indíttatása, illetve az innováció folyamatának meghatározása adja. Az 

innováció indíttatását, az ötletgenerálást tekintve a koncentráció először a feltalálóra illetve a 

vállalkozóra irányult. De a felhasználó szerepe még alapvetően passzív volt, még abban az 

esetben is, amikor az innovációt piacvezéreltnek tekintették, illetve ha feltételezték, hogy a 

folyamat során marketingkutatással piaci információs visszacsatolásokat valósítanak meg. Bár 

a nyolcvanas évektől megjelennek a fogyasztó tényleges igényei (sőt a mai, fejlett marketinges 

módszer alkalmazásakor azok változásai, sőt előrejelzései is az innovációs folyamatban, mint 

figyelembe veendő alapvető változók), a felhasználó kezdeményezésén alapuló interaktív 

értékteremtés és ennek a kutatókkal és fejlesztőkkel kialakított közvetlen kapcsolatban való 

megvalósítása sem a korábbi elméleti megközelítésekben, sem a gyakorlatban nem játszott 

szerepet. Ez, szemben a tömegtermeléssel, akkor válik alapvető jelentőségűvé, amikor már a 

tartós piaci sikerhez az egyéni fogyasztó specifikus igényei is figyelembe vehetőekké válnak.  

 Az innovációs folyamatok fejlődése az ezredfordulóra azonban még nem az interaktív 

értékteremtés középpontba állításának irányába mozgott, hanem a vállalati kutatás és fejlesztés 

sajátos meghaladása felé. A főcélként a vállalat belső tudásbázisának fejlesztésére és 

kiaknázására alapozó törekvések átalakulására volt szükség a 20. század végére, mivel döntően 

a vállalaton belüli kutatási és fejlesztési tevékenység ösztönzése már nem bizonyult 

elegendőnek tartós versenyelőny kialakításához. Ez a meghaladás részben a szerződéses alapú 

szervezeti együttműködéseknek egyre jobban a középpontba kerülésével, a vállalati kutatási és 

fejlesztési tevékenység mellett, a „nyílt innovációval” valósult meg, ahogy a „nyílt innováció” 
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terminust először bevezették. Eszerint a 20. század végére gyorsan jelentős alternatívává vált, 

hogy az innováció alapvető feladatait ne a vállalati képességek fejlesztésével oldják meg, 

hanem együttműködések gyorsan kifejlődő piaci rendszerét (Allen, 1983) hozzák létre.      

 A nyílt innováció és az interaktív értékteremtés kulcstényezője, hogy a fejlesztésekhez 

szükséges adat, információ és tudás4 jelentősen, esetleg akár bizonyos vonatkozásokban 

dominánsan, a vállalaton kívülről áramlik be piaci kapcsolatok létesítésével (Hippel, 2005b), 

részben az innováció rendszeres kiszervezésével.5 A felhasználókkal való interaktív 

értékteremtés megértéséhez kiindulópontként legalább utalni kell arra, amit Eric von Hippel 

„ragadós (sticky)” információnak (Hippel, 1994) nevez, illetve a tacit, a rejtett, „hallgatólagos” 

(Polányi, 1958, Dasgupta és David, 1994) és az explicit tudás elengedhetetlen 

megkülönböztetésére. „Ragadós” mindaz az információ, amivel a felhasználó kétségtelenül 

rendelkezik, de egyáltalán nem vagy csak nehezen explikálható. Az utóbbiba beleértjük azt is, 

hogy azért „ragadós”, mert „természetes háttérismeretté” válása miatt létezése is nehezen 

ismerhető fel. Sőt, Hronszky Imre PhD előadásaira (Hronszky, 2010-2013) támaszkodva 

hangsúlyozom, hogy különösen fontos megkülönböztetni a rejtett tudás egy részét attól, amit 

Polányi után „tacit”, „hallgatólagos” tudásnak nevezünk. Az előbbi ugyan „rejtett”, de 

maradéktalanul explikálható. Ez a tudás megalkotójának vagy felhasználójának tudatában 

olyan evidenciális tudáselemként van jelen, amely vagy nem lett tudatos, amikor először 

felhasználásra került, vagy használata során kikerült a tudatos kontrollból, de szükség esetén, 

akár hosszabb elemzés útján, teljesen explikálható. Az utóbbi, Polányi „hallgatólagos” tudása 

nem explikálható teljesen, de gyakorlatilag teljesen elsajátítható az általa indukált cselekvések 

megfelelő utánzásával és új helyzetekre való alkalmazásával. Ahogy Hronszky Imre 

előadásaiban hangsúlyozta, a hallgatólagos tudás mindkét fajtája alapvető szerepet tölt be a 

felhasználókkal való interaktív értékteremtésben. 

 Mind a tudás mind az információ átadásának gyorsan csökkenő tranzakciós költsége, illetve 

az adott vállalat számára szükséges tudományos- és műszaki innovációs potenciál gyors 

növekedése bármely adott vállalaton kívül a környezetben létrejövő innovációs kínálati oldal 

bővülését eredményezi. Ugyanakkor a vállalatoknak a kínálati oldal gyors növekedési 

                                                            
4Az adat „valakinek vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő tény, részlet. Az adatból 

akkor lesz információ, ha az valamilyen értelmezést nyer, segíti valaminek a megítélését és/vagy valamely 

cselekvés indítását” (OECD, 2004, 12. o.) „A tudás körülhatárolt tapasztalatok, adatok és kontextuális (értelmezési 

keretbe helyezett) információk heterogén és folyamatosan változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új 

tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához.” (OECD, 2004, 12. o) Felhívom a figyelmet arra, hogy 

a már ismertetett „technológia” fogalmában (Pataki, 2014)  „tudás” helyett a „szaktudás” fogalmát használtuk.  
5A beáramlás először elháritó válaszreakciókat ösztönzött sok vállalat részéről, amely a „Not Invented Here – 

NIH” szindrómához vezetett el.  (Katz és Allen, 1982) 
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tendenciája mellett a gyorsan növekvő és minőségileg megváltozó keresleti igényeknek kell 

megfelelni. Amennyiben ez nem sikerül, ún. pazarló gazdaság jöhet létre. Rendszeressé válik, 

hogy a kínálat nem találkozik az egyre specializáltabb keresleti oldallal, esetleg sikertelenül 

próbálja meg azt magának kedvezően befolyásolni. (Hronszky és Fésüs, 2011)  

Olyan fontos intézmény, mint az Európai Bizottság Hírközlési Hálózatok, Tartalmak és 

Technológiák Főigazgatósága (DG CONNECT, korábban DG INFSO) hangsúlyozza, hogy a 

szoftveriparban kifejlesztett termékek nagy része még mindig nem felhasználóbarát. (DG 

INFSO, 2009) A „pazarló gazdaság” veszélyének elkerülésére a fogyasztóval való minőségileg 

újfajta kölcsönhatás kialakítása szükséges. Mind az információ mind a tudás nagy része ma már 

összehasonlíthatatlanul könnyebben beszerezhető, mint korábban. (Chesbrough, 2015) 

Ugyanakkor az internet és különböző interaktív közösségi hálózatok létrejötte és elterjedése, 

(Bogers, Afuah és Bastian, 2010, Poetz és Schreier, 2012) a marketing kutatás és gyakorlat 

rendkívül gyors fejlődése, a tudás, mindenekelőtt a konkrét fogyasztói igények megismerése és 

a vállalati folyamatokba történő integrálásának módszerei még elmaradnak a már megjelenő 

szükségletektől. Rendszeres nyitásra és minőségileg új gyakorlat kialakítására van szükség más 

vállalatok, beszállítók, versenytársak, sőt, talán leginkább a fejlesztendő termék 

felhasználóinak irányába.  

A „tudásalapú gazdaság” alapvető globális potenciálja a „nyílt innováció”. Az innováció 

irodalmában megjelent elméletekre alapozva, a gazdasági folyamatokat megfigyelve 

nyilvánvaló, hogy a korábbi, tömegtermelést kiszolgáló innovációtípussal szembeforduló, új 

alapvető tendencia bontakozik ki a Chesbrough (2003) által nyílt innovációnak elnevezett 

folyamat irányába. A különbség érzékeltetésére Chesbrough poláris szembeállítást alkalmaz, és 

szembeállítja a „zárt” és „nyílt” innováció fogalmát. A zárt innováció modelljében a vállalatok 

arra törekszenek, hogy amit lehet, maguk fejlesszenek ki és megőrizzék szabadalmaikat azért, 

hogy abból versenytársaik ne tudjanak profitálni. Ezzel szemben a nyílt innováció modelljében 

a vállalatok alapvető jelentőséget tulajdonítanak a külső forrásoknak. Ezen kívül a vállalatok 

rendszeresen értékesítik a piacon azon fejlesztéseiket, amelyek feleslegessé váltak kiválasztott 

innovációs stratégiájuk megvalósítása során. (Hippel és Krogh, 2006, Dittrich és Duysters, 

2007, Hronszky és Kovács, 2010, Hronszky, 2011) Chesbrough 2011-ig ebben a vállalatok 

közötti interakcióban jogi szempontból az intellektuális tulajdonjogok nyílt piacának létrejöttét 

látja, erre szűkíti le az általa elemzett folyamatokat. Az innováció folyamatának nyitása, a tudás 

be-és kiáramlásának ösztönzése viszont nem kizárólag vállalatok közötti interakció 

eredményeként jöhet létre. Az ötletek, tudás forrásaként a felhasználók, illetve felhasználók 

csoportjának aktívabb szerepe is megjelenik. (Hronszky, 2011) Ugyanakkor Chesbrough, 2011-
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ben megjelent művéig csak megemlíti a felhasználókat, legyenek akár más vállalatok, akár 

felhasználó személyek csoportjai, mint a tudás lehetséges forrását az innovációs folyamatban, 

de nem elemzi azok lehetséges aktív szerepét. Open services innovation című, 2011-ben 

megjelent könyvében viszont hangsúlyozza már, hogy a társadalom tagjai egyre magasabb 

szintű tudással és információval rendelkeznek (és legalább az információ vonatkozásában az 

internet révén megszerzésük költsége egyre alacsonyabbá válik), míg mind a termékek 

kifejlesztésének, míg maguknak a termékeknek az életciklusa, a termékek kifejlesztésének ideje 

rövidül. Chesbrough kizárólag a szolgáltatásokkal foglalkozó művében már előtérbe állítja a 

fogyasztót, mint azt a szereplőt, akit integrálnunk kell az innováció folyamatába. Természetesen 

minden új tendenciával előbb-utóbb megjelenik annak korlátja, s az új tendencia elemzése 

mellett annak korlátaira való figyelemfelhívás is. 

Huizingh (2011) számos, a nyílt innovációval foglalkozó szakirodalom kapcsán 

összefoglalja, hogy mind a vertikális integráció szintje mind a nyitottság túlzott mértéke is 

gátolhatja az innovációt és a vállalat teljesítményét, amelyet a nyílt innováció „költségének” 

nevez. (Laursen és Salter, 2006) A mai irodalom elsősorban az előnyökre koncentrál. 

Reichwald és Piller (2009) és Braun et al. (2012) utal arra, hogy a nyílt innováció 

eredményeként a termékek piacra juttatásának ideje lerövidíthető, valamint költséghatékonyság 

növelése érhető el. Trott és Hartmann (2009) ugyanakkor kifejti, hogy a falak átjárhatóvá 

tételével a vállalat magkompetenciáját is védeni kell, mivel a vállalat versenyelőnyét adó, 

magkompetenciát képező tudás vállalaton kívülre áramlásával bizonyos esetekben viszont 

versenyhátrány keletkezik. Ennek a fontos megállapításnak a megvitatását a dolgozat keretein 

belül nem tudom megtenni.  

A nyílt innovációs folyamat megvalósíthatóságának alapvető része a megfelelő üzleti modell 

(Giandiodis Ellis, és Secchi, 2010) kialakítása, a nyílt innováció során létrejövő folyamatok 

azonosítása, értékelése, szűrése és szelektálása, a vállalat üzleti modelljébe, stratégiájába 

(Vanhaverbeke és Cloodt, 2014) illesztése. A nyílt innováció egy menedzsment szemléletet 

jelent, amely során a vállalat középpontba állítja külső ötletek megszerzését, (Almirall és 

Casadesus-Masanell, 2010) majd azt a vállalat belső innovációs folyamatába, vállalati 

kultúrájába (Giandiodis Ellis, és Secchi, 2010) építi be. (Chesbrough, 2003, West és Gallagher, 

2006) A vállalati innovációs folyamatok modellezése a nyílt innováció esetében alapvető, mivel 

a meglévő és hiányzó kompetenciákat kell azonosítani. (Carroll és Helfert, 2015). A vállalat 

nyitását annak missziójához, céljaihoz és stratégiájához, vállalati rendszereihez, az erőforrások 

allokációjához, a tudásmenedzsment folyamatához és a vállalat kultúrájához kell igazítani. 

(Ibarra, Rueda és Arenas, 2015) A nyílt innováció alkalmazására kialakított üzleti modellt 
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három fő szempontot vizsgálva célszerű kialakítani: a vállalat céljaihoz való illeszkedés, 

konzisztencia a belső vállalati folyamatokkal illetve annak megvalósíthatósága. (Rits, 

Schuurman és Ballon, 2015) 

Chesbrough jellemzése szerint az innováció ezen új típusú megközelítésének fókuszában a 

vállalat „falainak” átjárhatóvá tétele áll. A tudás áramlását a nyílt innovációban az 1. számú 

ábra mutatja be. 

 

1. ábra: A tudás áramlása a nyílt innováció modelljében 

Forrás: Gassmann, Enkel és Chesbrough, 2010 

 

Számos, a nyílt innovációval foglalkozó szakirodalomban utalást találunk arra, hogy a nyílt 

innováció többek között az outsourcing, azaz a feladatok kiszervezését takarja. (Chesbrough és 

Crowther, 2006) A nyílt innováció terminust azonban nem szabad erre leszűkíteni és a 

kiszervezést a nyílt innováció elengedhetetlen részének tekinteni. Egy részében nem 

kiszervezés történik, hanem a vállalat innovációs tevékenységét környezetével6 interaktív 

módon intenzíven együttműködve valósítja meg. (Vanhaverbeke, 2012) A nyílt innovációban 

résztvevő, felek közötti együttműködés kapcsán Köpcke (2008) hangsúlyozza, hogy a nyílt 

innováció a nyer-nyer stratégián (Sulaiman, Parimoo és Banga, 2016) alapul és az 

együttműködő felek közti bizalomra épül. A bizalom, mint az egyik kulcstényező (Hossain, 

2015) különösen fontos az interaktív értékteremtésben, mivel magas bizalmi szint esetén a 

szereplők sokkal inkább együttműködőek egymással. (Akçomak és Müller-Zick, 2013) A nyílt 

                                                            
6 Egy vállalat környezetének elemei: politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai környezet („PEST” 

model); (Aguilar, 1967) illetve az új belépők és helyettesítő termékek fenyegetése, a vevők alkuereje, a beszállítók 

alkuereje, iparági verseny intenzitása (Porteri 5 erő model). (Porter, 2006) 
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innovációt számos vállalat alkalmazza sikeresen a gyakorlatban. Ehhez néhány példát említek 

meg: a Procter&Gamble, a NIVEA és a LEGO7 crowdsourcing8 kezdeményezése, a NOKIA 

nyílt innovációval foglalkozó fejlesztő részlege. Ezen kívül a General Electric, Ericsson, 

Kellog’s, Volvo, Kraft Foods, Philips, Siemens, Henkel, Lufthansa, Fiat, Unilever is ismeri és 

aktívan alkalmazza a nyílt innovációt innovációs folyamataiban.  

2.2 A LL-ek megjelenése 

A disszertáció eddigi részében az innováció alapvető definícióinak bemutatását követően a 

nyílt innováció ismertetésén túl a felhasználók aktívabb szerepe körvonalazható az innovációs 

folyamatban. Számos termék sikeres kifejlesztése érdekében elengedhetetlen a felhasználó 

bevonásával megvalósított fejlesztés. (Hienerth, 2016) A felhasználó egyedi igényeinek 

megjelenése az innováció folyamatában nem kizárólag az adott felhasználó preferenciájának 

megfelelő termékek kifejlesztését eredményezheti. Hasonló jellemzőkkel rendelkező 

felhasználók fogyasztói szükségleteihez is illeszkedhet. (Jong et al., 2015) Azon felhasználók, 

akik részt vesznek a fejlesztés folyamatában, szívesen közzé is teszik fejlesztéseiket. (Jong et 

al., 2015; Jong J., 2016) A felhasználók bevonásával megvalósított innováció eredményeként 

nem kizárólag a résztvevő felhasználók igényeinek megfelelő termékek kifejlesztését célozzák 

meg a vállalatok. (Gambardella, Raasch and Hippel, 2016)  

Innen továbbléptem a kutatás fő tárgyköréhez, a LL módszerhez, a felhasználóval valós 

környezetben megvalósított interaktív értékteremtéshez. A DG INFSO által adott definíció 

szerint: „A LL olyan nyílt innovációs miliő, amelyben a felhasználó mindennapi, normál, 

valós környezetében vesz részt a vállalati innováció folyamatában. A felhasználó 

fejlesztésben való együttműködése teljesen integrált az új szolgáltatások, termékek és 

társadalmi infrastruktúrák együttalkotási folyamatába”. (DG INFSO, 2009, 5. o.) Az 

Európai Bizottság 2006-ban kezdeményezte a LL-ek Európai Hálózatának (továbbiakban 

ENoLL - European Networks of Living Labs) létrejöttét, 19 induló taggal. 2016 novemberére 

a szervezet tagjainak száma 406-ra emelkedett. A fenti definíciót érdemes kiegészíteni: „A 

kitűzött cél szerint a LL egy kutatási és innovációs platform, (Schuurman, 2011) amelyben 

                                                            
7 A LEGO innovációs stratégiáját kifejezetten a crowdsourcing előnyeinek kiaknázására alakította át, amely a 

vállalat és „rajongói” közötti folyamatos párbeszédre épült, szorosra fűzve a vállalat kapcsolatát vevőivel 

(Robertson, 2014) „Az emberek tökéletesítették a terméket, és olyan réspiaci igényeket is megcéloztak, amelyeket 

a LEGO nem tudott kiszolgálni” (Robertson és Breen, 2014, 237. o)  
8 A „Crowdsourcing”, azaz közösségi ötletbörze, a ”tömegbe kiszervezés” során a vállalatok, (vagy azok 

szövetségei) kidolgozott fejlesztési problémájukra a tömeg tudását felhasználva, nyílt felhívás közzététele útján 

keresik a választ. (Howe, 2008) Crowdsourcing kapcsán Ståhlbröst és Lassinantti (2015) hangsúlyozza annak 

alkalmazhatóságát a LL-ek felhasználóbevonásának gyakorlatában.  
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felhasználói csoportok, kutatólaboratóriumok, helyi szervezetek, szabályozó hatóságok és 

akár befektetők is együttműködhetnek.” (Pallot et al, 2010, 1. o.) Csak mellékesen jegyzem 

meg, hogy információ és tudás megszerzése mellett a LL-ben együttműködő vállalatok számára 

további hozzáadott értéket jelent, hogy a felhasználók innovációs folyamatba történő 

bevonásával a felhasználók megnövekedett lojalitása érhető el. (Grissemann és Stokburger-

Sauer, 2012).  

Ismeretelméleti szempontból a LL-szerű interaktív értékteremtés helyét az adja meg a mai 

rendkívül fejlett és rendkívül gyorsan továbbfejlődő marketing gyakorlat mellett, hogy a 

„ragadós információnak” (Hippel, 1994) és tudásnak cselekvésben megvalósuló utánzása 

helyett közvetítők (Chesbrough és Crowther, 2006, Chesbrough és Schwartz, 2007) 

„lefordításon” alapuló hasznosítása nehézségeket épít be az információ hasznosításának 

folyamatába. Ez elkerülhetetlenül lényeges veszteségekkel jár. A LL, a benne megvalósuló 

közvetlen kapcsolatteremtéssel átlép ezen a nehézségen, természetesen más problémákat vetve 

fel az együttműködés fejlesztésében. A szervezetek innovációs folyamataikat akkor nyitják 

meg, amikor annak előnyei magasabbak az információ védelmével szemben. (Elmquist, 

Fredberg és Ollila, 2009) Ennek a kialakuló gyakorlatnak egy lényeges eleme a LL, a 

felhasználóval valós közegben (Ballon, Pierson és Delaere, 2005) való interaktív kísérletezésen 

alapuló innovációs, termékfejlesztési módszer. Az értékteremtéshez a vállalatoknak létre kell 

hozniuk a megfelelő infrastruktúrát és természetesen a szakmai hátteret, tanácsadást, valamint 

az interaktív értékteremtéshez szükséges eszközöket is. (Hippel, 2005a) A LL-ek kapcsán 

hangsúlyozandó, hogy mind a tömegtermelés mind a személyre szabás (customization) helyett 

egy sajátos participatív viszony valósul meg, amikor a termelő és felhasználó között interaktív 

termelői viszony jön létre az innovációs folyamatban. Ez vezethet ahhoz, hogy a termék jobban 

illeszkedik a fogyasztó szükségleteihez. (Hronszky, 2011) Viszont, ahogy arra Füzi Anita, 

2013-ban megjelent cikkében helyesen utalt, a LL definíciója még formálódó. (Füzi, 2013) A 

LL koncepciónak megfelelően a LL a felhasználókkal már az innovációs láncnak akár a 

legkorábbi stádiumától, az ötletadástól interaktív termékfejlesztési kapcsolatot alakít ki. A 

termékfejlesztés a koncepciónak megfelelően a felhasználó valós környezetében valósul meg. 

Az elmélet szerint a fejlesztésbe bevonásnak különböző szintjei lehetségesek. Egyrészt, 

minimális interaktivitás megvalósításával, irányulhat csak valós közegben végrehajtott 

tesztelésre. De ezen túlmenően a LL akár a felhasználó által javasolt, neki leginkább megfelelő, 

a fejlesztés tárgyát képező termék speciális funkcióinak kialakítását célozhatja meg a 

felhasználó irányítása alatt az egész fejlesztési folyamat során. Tehát a felhasználó domináns 

szerepet tölthet be akár az egész innovációs „lánc” mentén. A LL-alapú értékteremtés 



16 

alapvetően a tömegtermelésben alkalmazott innovációs módszer fordítottjának a megvalósítása. 

(DG INFSO, 2009, Kovács, 2014)  

A LL-ek alkalmazási területe összefüggésben van a termékek kifejlesztésében, illetve a piaci 

bevezetésben rejlő kockázatokkal. Egyértelmű, hogy azon termékek esetén, amelyek még nem 

eléggé érettek a piaci bevezetésre, a pénzügyi forrás bevonása nehézkes, hiszen magas és 

részben ismeretlen kockázatúnak tekintendőek. Ezen probléma áthidalásában segít, ha a 

termékeket a fejlesztés korai stádiumától kezdve felhasználói csoportokkal együtt fejleszti ki a 

vállalat, hiszen akkor a fejlesztés kockázata csökkenthető. Ezzel megjelenik a LL-ek harmadik 

funkciója, a fogyasztói „ragadós tudás” megszerzése a fogyasztói hűség növelése mellett, amely 

tovább csökkenti a fejlesztés kockázatát. Az együttműködések révén a finanszírozási probléma 

is mérsékelhető, hiszen az állami, civil, vállalati együttműködés révén egy stabilabb szervezeti 

háttér áll a termékfejlesztés mögött. A 2. számú ábrán (a  leegyszerűsített innovációs lánc a LL-

ek szerepének ábrázolására) látható, hogy a LL-ek célja a piaci bevezetés előtti rés áthidalása, 

amely során a fogyasztók különböző csoportjait bevonják a termékek kifejlesztésébe.  

 

2. ábra: A piaci bevezetés előtti rés áthidalása LL-ekkel 
Forrás: DG  INFSO, 2009 

A LL kialakítása legalább minimális infrastrukturális hátteret igényel. A kis- és 

középvállalati szektor tagjai sokszor nem tudják ezt létrehozni.  Döntő jelentőségű lehetőség 

számukra, ha igénybe vehetik a LL-ek által nyújtott szolgáltatásokat. Ezáltal alacsonyabb 

infrastrukturális kiadások mellett megfelelően el tudják érni felhasználóikat. (Hronszky, 

Kovács és Veress, 2010) A LL-ekben részt vevő vállalatoknak azon túl, hogy a 

felhasználóbevonáshoz szükséges infrastruktúrájukat kell kialakítaniuk, meg kell tanulniuk a 
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felhasználóktól érkező fejlesztési javaslatokat integrálni, értékelni és dönteni a fejlesztés 

további irányáról. (Ulwick, 2002) Ennek megfelelően üzleti modelljüket is módosítaniuk kell. 

A felhasználókkal kapcsolatosan Hippel részletesen ismerteti a vezető felhasználók szerepét, 

illetve a vezető felhasználókra vonatkozó tapasztalatait továbbfejlesztve megalkotta a 

„horizontális innovációs közösségek” terminusát. (Hippel, 2007) Ugyanakkor egyetlen, a 

témával foglalkozó szakirodalomban és eddig elvégzett kutatásban sem találhatunk utalást arra, 

hogy a vezető felhasználók bevonása az innováció folyamatában milyen termékek esetén 

valósítható meg leginkább, milyen sajátosságai vannak a bevonásnak, iparáganként különböző 

motivációs eszközökre van-e szükség ahhoz, hogy a felhasználók bevonása sikeres legyen. Az 

online felhasználói közösségek a vezető felhasználók azonosítását is megkönnyíthetik. (Kratzer 

et al., 2016) Ugyanakkor, ahogy Ulwick nyomán Pataki (2014) is felhívja rá a figyelmet, a 

felhasználók bevonását körültekintően kell elvégezni, mivel az nem kizárólag előnyökkel 

járhat. Egyik hátránya lehet, hogy a felhasználó jelentéktelen módosítási javaslatainak, vagy 

olyan megoldásoknak, amelyek már léteznek a piacon, túlságosan nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a vállalatok. A vezető felhasználók által javasoltak sem feltétlenül jelentenek 

megoldást, illetve nem feltétlenül lesznek előnyösek a nem vezető felhasználók csoportjának 

számára. (Ulwick, 2002, Pataki, 2014) A vállalatok, illetve a LL menedzsmentje által kialakított 

üzleti modellben fontos szerepet kap a munkavállalók nyílt innováció iránti elkötelezettsége is, 

(West és Sims, 2016) ezen túl az interakció ösztönzése az innovációs folyamat vállalaton belüli 

és kívüli szereplőivel. (Leminen, Turunen és Westerlund, 2015) A nyílt innováció eredményét 

meghatározza, hogy a vállalatoknak milyen mértékben sikerült nyílt innovációs stratégiájukat 

a vállalat üzleti modelljéhez illeszteni. (Saebia és Fossa, 2015) A vállalatok üzleti modelljének 

általános módosulásáról, mint szükségszerű tendenciáról ír Prahalad és Krisnan (2008). 

Szerintük egyre inkább érvényesül az a tendencia, hogy a vállalatoknak akkor is, ha több millió 

felhasználót céloznak meg termékükkel, különleges, személyre szabott terméket kell nyújtaniuk 

a vásárlóknak. Mindemellett, erőforráshiány miatt egyetlen vállalat sem képes mindegyik 

fogyasztó egyéni igényére koncentrálni egyidőben. Diverzifikált erőforrásokra van szükség 

ahhoz, hogy a megfelelő színvonalon tudjanak a felhasználók igényeire fókuszálni. Erre az 

nyújthat megoldást, ha erőforrásaikat a vállalaton kívülről szerzik be, többféle forrásból. A 

vállalatoknak az N (Number of consumer) = 1, R (Resources) = G (Global) irányba kell 

elmozdulniuk annak érdekében, hogy versenyelőnyre tegyenek szert.  Ez azt jelenti, hogy üzleti 

modelljüket úgy kell kialakítaniuk, hogy minden fogyasztó egyedi igényeit tudják megcélozni, 

és ehhez erőforrásaikat globális forrásból kell beszerezniük. A vállalatoknak ezen túl a 

beszerzett erőforrásokat mobilizálniuk kell, beépíteni vállalati folyamataikba a termelési 
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költségeik csökkentésével. Összefoglalva, a LL koncepció lényege, hogy vállalatok vagy 

vállalatok szerveződései más vállalatokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, valamint egyéb, 

a kutatásban és az új termékek kifejlesztésében érdekelt szervezetekkel lehetőséget teremt az 

adott fejlesztési témában érdekelt (vagy érdekeltnek feltételezett) felhasználóknak a fejlesztési 

folyamatban való aktív részvételre az interaktív értékteremtés feltételeinek kiépítésével. A LL-

alapú értékteremtés alapvetően a tömegtermelésben alkalmazott és az elméleti bevezetőben 

ismertetett innovációs folyamatok fordítottjának alkalmazása. A tömegtermelés során a 

vállalatok, vagy vállalatok szerveződései prototípust hoztak létre először, majd azt a funkciók 

ellenőrzése, esetlegesen felhasználókkal való tesztelését követően tömeggyártást követően 

igyekeztek értékesíteni. A LL koncepcióval viszont az individualizálódott felhasználó aktívabb 

szerepkörbe lép, és igényeinek gyakorlati kinyilatkoztatásával már a prototípus fejlesztéséhez 

(esetleg egy kezdetleges prototípus továbbfejlesztéséhez) is hozzájárul fő problémáinak 

megoldása érdekében. A felhasználók számára nem feltétlenül az anyagi ösztönzők lehetnek 

motiválóak. Motiváció lehet a felhasználók számára többek között az is, hogy új dolgokat 

tanulnak, (Veeckman és Graaf, 2015) szórakoztató lehet számukra a LL-ben való részvétel, 

ezen kívül a legújabb fejlesztési trendeket ismerhetik meg. (Georges, Schuurman, Vervoort, 

2016) Az interaktív értékteremtésre nyitott felhasználók számára az együttműködés öröme 

(Fuller, Jawecki és Mühlbacher, 2007), a kihívás, és a társadalmi tőke építése jelenhet meg 

hatékony motivációs eszközként. (Pitt et al., 2006) A vállalatok, vagy vállalatok csoportja az új 

termékek kifejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és együttműködési környezet 

megteremtésével a felhasználókkal való interaktív értékteremtés alapját hozza létre, radikális 

innovációs megoldások kifejlesztése érdekében. A LL-ek a kkv-k, mint a legmagasabb 

innovációs kockázatot magukban hordozó vállalatok számára ideális megoldást jelenthetnek 

innovációs folyamataik elősegítésére. (Coorevits és Schuurman, 2014, Schuurman, D., Marez 

L.D., és Ballon, P., 2016) A LL koncepció különösen izgalmas és magas hozzáadott értékű 

lehet a társadalmi innováció, (pl. az idősödő társadalom segítése) illetve városfejlesztés 

szempontjából. Ugyanakkor rendkívül fontos minden gazdasági, piaci hasznosulást megcélzó 

fejlesztés esetében is. Az innovációval foglalkozó szakirodalomban találunk utalást arra, hogy 

a bizalom szintjének növekedése esetén az innováció eredménye (Akçomak és Müller-Zick, 

2013) is magasabb színvonalú. Ugyanakkor a nyílt innováció, azon belül a LL-ek szakirodalma 

nem említi, hogy a résztvevők közötti bizalomnak milyen szerepe van az innovációs folyamatok 

elősegítésében.   
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2.3 A LL fő funkciói, következtetések  

A LL-eknek számos előnyük van. A termékek valós környezetben történő kifejlesztése az 

egyik fő meghatározó lépés az új termékek sikeréhez. (Niitamo, Eriksson és Kulkki, 2006) Ezen 

túl lehetővé teszi a szervezeti tanulást, amely szükséges a termékek sikeres piaci bevezetéséhez. 

(Trimi és Berbegal-Mirabent, 2012) A LL-ek kialakításához és sikeres működtetéséhez az 

iparági szereplők bevonása és elkötelezettsége is elengedhetetlen. (Almirall és Wareham, 2008) 

Alkalmazásukkal, -mivel a felhasználó részt vesz akár már a fejlesztési folyamat kezdeti 

stádiumában-, moderáló tevékenysége révén nagyobb valószínűséggel fejleszthető ki a számára 

megfelelő termék. A fejlesztési idő lerövidülhet, a fejlesztés közbeni visszacsatolások száma 

csökkenthető és a termékek piaci fogadtatása is kedvezőbb ahhoz az esethez képest, mint 

amikor a felhasználók bevonása kizárólag a fejlesztési folyamat utolsó stádiumában valósul 

meg. A kis- és középvállalkozások számára a LL-ekben való részvétel két oldalról is 

megközelíthető. Részt vehetnek a gyártói, illetve akár a felhasználói oldalon is, mint a termékek 

kifejlesztésében részt vevő partnerek, felhasználók. A kis- és középvállalatok számára a LL-

ben való részvétel a gyártói oldalon különösen előnyös lehet, ugyanakkor meglévő pénzügyi 

nehézségeik következtében LL jellegű együttműködésekben való részvételük relatíve nagyobb 

erőforrást igényel részükről. Többek között a felhasználókkal, más vállalatokkal, egyetemekkel 

való együttműködés eredményeként magasabb innovációs teljesítmény érhető el. (Hochleitner, 

Arbussà és Coenders G., 2016) A felhasználóbevonáson alapuló nyílt innováció előnye, így a 

LL-é is, hogy a felhasználók igényei jobban megérthetőek. Az együttműködés eredményeként 

létrejött új termékek kifejlesztése és adaptációja is könnyebb, gyorsabb, (Fertő, Molnár és Tóth, 

2016) az innováció sikeresebbnek tekinthető. (Chiaroni, Chiasa és Frattini, 2010, Köpcke, 

2008) Összefoglalva, a LL:  

- a felhasználók és gyártók/termelők együttműködése a termékek kifejlesztése, 

optimalizálása érdekében;  

- kutatás és fejlesztés termékek használatára, piaci lehetőségeire vonatkozóan; 

- kísérletezés, amely során felhasználói közösségen tesztelnek egy-egy fejlesztési 

irányvonallal kapcsolatosan meglévő elméleti szcenáriót; 

- értékelés, koncepcióalkotás a termékekkel kapcsolatosan: ergonómiai, gazdasági és 

műszaki kritériumok szerint. (Hronszky és Kovács, 2011a, 2011b) 
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3. Hipotézisek és kutatási kérdések kialakulása  

3.1 A kutatás előzményei 

A kutatás előzményeinek rövid összegzése a 1. számú mellékletben található, amely 

tartalmazza az általam technikailag koordinált kutatási projekteket, valamint konferenciákat, 

amelyek segítettek a doktori kutatás témájának körvonalazásában. A kutatás előzményeként 

említett projekteken kívül Magyarországra vonatkozóan mások nem végeztek kutatást a 

témában, a PhD kutatást megelőzően. Ugyanakkor a kutatás iparág-specifikus vonalát illetően 

számos külföldi kutatást végeztek el a felhasználók szerepének vizsgálatára. Wüstenhagen, 

Wolsink és Bürer (2007) a megújuló energiát hasznosító termékek elterjesztését illetően 

hangsúlyozzák, hogy a megújuló energiát hasznosító eszközök innovációja különleges 

figyelmet igényel. A termékek piaci hasznosítását illetően kiemelik azok társadalmi 

elfogadottságának fontosságát, amelynek a kialakítása és fenntartása az iparág minden 

szereplőjének aktív közreműködését igényli. A felhasználók iparági innovációt illető egyre 

inkább aktívabb szerepét megerősítik a gráci IFZ intézet egykori kutatói. Ornetzeder és 

Rohracher (2006), hangsúlyozzák, hogy: „…a szükséges feltételek kiépítésével a felhasználók 

magas szintű bevonása ún. önépítő (self-building) csoportokba, bizonyos energetikát illető 

fejlesztések esetén elősegítik a sikeres innovációs folyamatokat, amelyek egyébként nem 

alakultak volna ki. Ezzel hozzájárul a termékek kialakításához és piaci hasznosításához…” 

(Ornetzeder és Rohracher, 2006, 139. o.) Heiskanen és Lovio (2010) tanulmányozta a 

felhasználók és gyártók közötti interakciót finn, energia fókuszú fejlesztéseket illetően. Annak 

eredményeként megerősítették, hogy a felhasználók bevonásának magas hozzáadott értéke van 

az alacsony energiafelhasználást elősegítő fejlesztések elfogadtatásának tekintetében. 

Hangsúlyozzák, hogy az innovációs folyamatokban különböző forrásból megszerzett tudásra 

van szükség még a felhasználók oldaláról is. Ezen tudás, információ fejlesztési folyamatokba 

történő becsatornázását kell megoldaniuk a gyártóknak. (Heiskanen és Lovio, 2010) Ehhez a 

vállalatok részlegeinek együttműködése szükséges. (Sloane, 2011) A jelentős innováció kutató 

osztrák intézmény, a „ZSI – Zentrum für Soziale Innovation” egyik, a nyílt innováció területén 

elvégzett kutatásának eredményei között megemlítette: „Az alacsony energiafelhasználást 

megvalósító termékek piaci sikere azon múlik, hogy a felhasználókat már a fejlesztés korai 

stádiumába bevonják és javaslataikat figyelembe veszik a fejlesztés folyamatában. Szemben 

azzal, hogy kizárólag a fejlesztés végső stádiumában valósítanak meg egy sikeres 

marketingkampányt (…) kulcsfontosságú, hogy a jövő innovációs folyamatai társadalmi 

aspektusokat is figyelembe vegyenek.” (Ornetzeder et al., 2008, 3. o.) A témában eddig 
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megjelent kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a felhasználók szerepe a 

megújulóenergia-iparág tekintetében is illeszkedik a globális trendekhez (Leitner, Warnke  és 

Rhomberg, 2016), azaz átalakulóban van, a felhasználók szerepe egyre dominánsabb új 

termékek kifejlesztésében, illetve azok optimalizálásában, egymáshoz való illesztésében.  

Az energiahatékonyság növelése és a megújulóenergia-iparág fejlesztése nem csak 

Magyarország számára jelenik meg kiemelt területként. Úgy vélem, hogy a LL-alapú interaktív 

értékteremtés hozzáadott értékét ebben az iparágban kiemelt fontossággal ki kell használni. 

Ebből a célból az ismertetett, megújulóenergia-iparág innovációs folyamatainak vizsgálatára 

elvégzett kutatási eredményekre építve megkísérlem a LL-alapú interaktív értékteremtés 

módszerének iparág-specifikus elemzését.  

3.2 A témaválasztás indoklása 

A doktori kutatást megelőző vizsgálatok eredményei alapján egyértelmű volt, hogy a LL 

koncepció és gyakorlat tisztázása két alapvető ok miatt további kutatásokat igényel. Az egyik 

ok, hogy a LL-ek kis- és középvállalatok számára nyújtott hozzáadott értéke a kis- és 

középvállalatok foglalkoztatásban és értékteremtésben betöltött szerepe miatt vitathatatlan. 

Ezért mindenképp fontos a LL, mint gazdaságfejlesztési koncepció hozzáadott értékével 

foglalkozni a kis- és középvállalati szektor fejlesztésében Magyarországon. A Közép-

magyarországi Innovációs Központban elvégzett kutatások tanulsága, hogy Magyarországon a 

vállalatok általánosságban még nem nyitottak, nem készek arra, hogy nyílt innovációs 

kezdeményezésekben, LL-ekben vegyenek részt. A doktori kutatás célja feltárni a probléma 

okát, illetve megkísérelni javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne elérni a vállalatok nyitását, 

ezzel együtt fejlesztésüket. Ezen túl, a hazai és nemzetközi tapasztalatokat alapul véve 

fontosnak tartottam a koncepció tisztázását, alkalmazási lehetőségeinek feltárását és a 

koncepció hozzáadott értékének hangsúlyozását a magyar kis- és középvállalati szektor részére.  

A témaválasztás másik indoka a megújulóenergia-iparág, a LL koncepció hozzáadott 

értékének iparág-specifikus elemzéséhez kapcsolódik. Az energiahatékonyság növelése, a 

megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése hazánkban és EU-s szinten is kiemelt 

cél. Ebből következően az energiahatékonyság, mint központi gazdaságfejlesztési terület 

tekintetében a LL-ek feltételezhetően szintén jelentős hozzáadott értékkel bírhatnak. A LL-ek 

hazánk számára nyújtott lehetséges hozzáadott értékének feltárása és a koncepció iparág-

specifikus elemzése a megújulóenergia-iparág tekintetében ezért szintén kiemelt fontosságú. 

A doktori kutatás megkezdése előtt elvégzett magyar és nemzetközi kutatások, konferenciák 

tapasztalaira alapozva felmerült kutatási kérdésként, hogy miért van nyilvánvaló ellentét a 
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módszer széleskörű elterjedése és a koncepció alkalmazásának magyarországi (közép-kelet 

európai) sikertelensége között. Ehhez a kutatás előzményei közül a magyarországi kutatás adott 

inspirációt, amelynek eredményeit felhasználtam a PhD kutatás elindításához. A külföldön a 

felhasználók szerepének vizsgálatára elvégzett kutatások inputot adtak ahhoz, hogy a kutatást 

iparág-specifikusan, a megújulóenergia-iparágra fókuszáljam. Az eddig elvégzett kutatásokból 

kizárólag ezen eredményeket használtam fel.  

3.3 Hipotézisek és kutatási kérdések 

A kutatás négy hipotézis és két kutatási kérdés vizsgálatára épül. A már működő LL-eket az 

ENoLL tagjait megcélzó kutatással elemzem. A vizsgálattal működésük részleteit tártam fel a 

1. hipotézisben foglaltaknak megfelelően.  

1. Hipotézis: Az aktív LL-ek nagy része fejlett infrastrukturális háttérrel rendelkezik, amely 

lehetővé teszi azt, hogy több száz felhasználót is bevonjanak a fejlesztésbe már annak korai 

szakaszában. A felhasználókkal történő interaktív fejlesztés eredményeként a termék 

felhasználóbarát jellege kiemelt szerepet kap. A LL-ek többsége EU-s forrásra alapozva jött 

létre. 

A LL-alapú interaktív értékteremtés iparág-specifikus vizsgálatát követően a koncepció 

alkalmazásában hazánk számára rejlő lehetőségek és az esetleges akadályok feltárásával az 

alábbi 2. és 3. hipotézist és a 3. hipotézishez tartozó kutatási kérdéseket vizsgálom. 

2. Hipotézis: A nemzetközi tapasztalatok szerint a LL-eknek, amit ausztriai vizsgálataim 

példaként megerősítenek, van szerepe a megújulóenergia-iparág fejlesztésében. 

Magyarországon a helyzet ettől eltérő, nem mutatható ki a LL-eknek az ausztriai példához 

hasonló szerepe.  

3. Hipotézis: A magyarországi, iparág-specifikus felmérésben résztvevő vállalatok túlnyomó 

többsége nemcsak nem alkalmazza, de nem is ismeri a nyílt innováció és a LL fogalmát.  

Kutatási kérdések: Amennyiben igaz a 3. hipotézis, mi az oka annak, hogy a vállalatok 

túlnyomó többsége nem ismeri a LL koncepciót? Amennyiben a vállalatok ismerik a LL 

koncepciót, miért nem alkalmazzák azt? 

A 4. hipotézis a LL-ek elméletéhez kapcsolódik. Úgy vélem, hogy a LL-ek elemzésére és 

azok összevetésére alkalmazott módszereket külön-külön alkalmazva nem kapunk megfelelő 

információt ahhoz, hogy a LL-ek fejlettségi szintjét értékeljük és feltárjuk a fejlesztendő 

területeket. A módszerek alkalmazásával nem kapunk egy, különböző iparágakban 

megvalósuló LL-ek összehasonlítására alkalmas mérőszámot, amely segítségével különböző 

iparágban működő LL-ek fejlettsége összevethető. A LL-ekre vonatkozó szakirodalmi elemzés 
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kritikájaként és a vonatkozó szakirodalom, elméleti módszerek bővítése érdekében a 4. 

hipotézis vizsgálatát végzem el. 

4. Hipotézis: A LL–ek fejlettségének meghatározásához a meglévő módszerek kiegészítésre 

szorulnak, mivel azok nem alkalmazhatóak megbízhatóan a LL-ek fejlettségének 

összevetésére. 

3.4 A kutatás felépítése és kutatási módszerek 

A kutatás során annak előzményeire építve folyamatos szakirodalmi elemzéssel és 

nemzetközi konferenciákon való részvétellel követtem nyomon az aktualitásokat. Az iparág-

specifikus elemzés a megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó LL-ekkel készített 

telefonos (Skype-os) interjúkkal, valamint másodlagos kutatással, szakirodalmi elemzéssel 

kezdődött. Ezt követően 2012 tavaszi szemeszterében a gráci, „IFZ - Inter-University Research 

Centre for Technology, Work and Culture”9 szakmai támogatásával végeztem kutatást.  

Személyes, strukturált szakértői interjúkat készítettem a helyi, releváns szervezetek, 

többségében az Eco World Styria klaszter tagjainak körében. Az osztrák tapasztalatokra 

alapozva az interjúsorozatot folytattam Magyarországon. Ugyanazon profilú szervezeteket 

kerestem meg, és szintén személyes strukturált szakértői interjúkat sikerült készíteni a témában.  

Az ENoLL tagokat megcélzó kérdőíves felmérés a működő LL-ek sajátosságainak, többek 

között a termékfejlesztés és felhasználóbevonás módjának felmérésére irányult. A hazai kutatás 

záró része a kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelését követően néhány hazai innovációs 

szakemberrel, állami szervezet képviselőjével folytatott interjúra épült. Az innovációs 

szakemberek megállapításait nevük említése nélkül vettem figyelembe a következtetések 

megállapításakor. Az interjúkra azért volt szükség, hogy megerősítést nyerjenek a hazai kutatás 

eredményei arra vonatkozóan, hogy miért alacsony a magyarországi fogadókészség nyílt 

innováció és a LL-alapú interaktív értékteremtés témájában. A szakértők listája a 2. számú 

mellékletben található.  

 

 

 

 

 

                                                            
9 A kutatás a gráci “IFZ - Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture”, intézet szakmai 

támogatásával valósult meg a 2012. január – 2012. április időszakban. Az ösztöndíj finanszírozója: ”Austrian 

Agency for International Cooperation in Education and Research, Centre for International Cooperation and 

Mobility, Austria” (http://www.oead.at/). A doktori ösztöndíj azonosítója: ICM-2011-03428 
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1. táblázat: A kutatás felépítése 

Kutatás Sokaság Minta 
Kutatási 

módszer 

Vizsgált 

hipotézis 

száma 

Vonatkozó 

fejezet  

A LL-ek 

működésének 

vizsgálata I. 

35410 52 Kérdőív 1 4 

A LL-ek 

működésének 

vizsgálata II. 

29 LL 

energia 

témában 

29, azaz a LL-ek 

mindegyike 

vizsgálat tárgyát 

képezte, 5 

szervezettel 

strukturált szakértői 

interjú készült 

Másodelemzés 2 4 

Iparág-

specifikus 

kutatás I. - 

Ausztria 

59 szervezet 30 szervezettel 

készített strukturált 

szakértői interjú 

Strukturált 

szakértői interjú 

2 5 

Iparág-

specifikus 

kutatás II. - 

Magyarország 

32 szervezet 12 szervezettel 

készített strukturált 

szakértői interjú 

Strukturált 

szakértői interjú 

2,3 

Kutatási 

kérdések 

6 

A LL-ek 

értékelésére és 

összevetésére 

alkalmazott 

módszerek 

Az ENoLL 

által 

alkalmazott 

módszerek 

Másodelemzés 4 7 

 

A strukturált szakértői interjúk kialakításakor elsősorban a LL Harmonizációs Kocka 

(Mulder, Velthausz és Kriens, 2008), mint a LL-ek értékelésének alapjául szolgáló módszerére 

támaszkodtam. Az IFZ szakértőinek iránymutatásával megtervezett és elvégzett vizsgálat 

kvalitatív kutatásra épült. Természetesen kizárólag kvalitatív eszközökre támaszkodva nem 

lehet megbízhatóan elfogadni vagy cáfolni egy-egy hipotézist, ugyanakkor a vizsgált téma 

sajátosságait figyelembe véve mégis ezt a kutatási módszert tartottam leginkább megfelelőnek. 

A kvalitatív kutatás indokoltsága: 

A LL-alapú interaktív értékteremtés egy új kutatási területnek tekinthető, amely 

feltérképezésére a vállalatok, döntéshozók körében célszerű strukturált szakértői interjúval 

tájékozódni. Az interjú keretében tisztázhatók az esetleges félreértések, fogalmak, mivel az 

interjúalany által adott válaszok félreértése elkerülhető az interjú során, illetve új kutatási 

                                                            
10 A szervezetnek 2014-ben hivatalosan 354 tagja volt, ugyanakkor a kérdőívek kiküldésekor 312 e-mail címre 

sikerült kézbesíteni a felkérést a kutatásban való részvételre. Feltételezhetően a tagok egy része ténylegesen nem 

folytat tevékenységet. 
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kérdések merülhetnek fel az interjú alatt. Ennek alapvető oka, hogy egy vállalatvezetőtől nem 

várható el a LL, mint egy új és formálódó innovációs koncepció ismerete. Ezért mindenképpen 

szükséges volt részletezni annak a kutatás szempontjából releváns alkotóelemeit.  

Egy esetleges kérdőíves lekérdezés esetén a matematikai, statisztikai módszerekkel elvégzett 

elemzés a fenti okok miatt téves, félrevezető eredményhez vezethet, még akkor is, ha szakértő 

jelenlétében történik a kérdőív kitöltése. A felmérés egyrészt a felhasználóbevonás mértékére, 

másrészt a vállalat nyitottságára utal. Kizárólag kvantitatív eszközökkel nem lehet feltárni 

megbízhatóan a vállalatok attitűdjét, jelenlegi gyakorlatát. A válaszok összegzésére illetve 

összefüggések vizsgálatára a válaszok utólagos skálázását követően megkíséreltem a Cramer-

mutató alkalmazását. Két minőségi ismérv közötti sztochasztikus kapcsolat szorosságának 

vizsgálatára alkalmazható a Cramer-féle asszociációs együttható. Annak értéke 0, ha nincs 

kapcsolat a két ismérv között. Függvényszerű kapcsolat esetén értéke 1. (Kerékgyártó, 

Mundruczó és Sugár, 2003) Doktori kutatásom során viszont kizárólag egyértelműen szoros 

összefüggés vagy a változók közötti teljes függetlenség esetén vontam le következtetéseket. 

 A már működő LL-eket kérdőíves felméréssel céloztam meg, amely egyértelmű kérdéseket 

tartalmazott a laboratóriumok működésével kapcsolatosan, ezért az elemzés egyszerű 

kvantitatív módszerekkel megbízhatóan elvégezhető volt.  

4.  A LL-ek működésének vizsgálata  

4.1 Az ENoLL tagjainak elemzése 

A LL-ek tényleges működésének feltérképezésére a LL-ek Európai Hálózatának tagjai 

közötti, az általam 2014 áprilisában megtervezett és kivitelezett kérdőíves felmérés alapján 

kerestem a választ (a kérdőív a 3. számú mellékletben található). A kutatás célja az volt, hogy 

általános képet adjon arról, hogy a hálózat tagjai a fejlesztés mely stádiumában vonják be 

tipikusan a felhasználókat, a bevonásnak mi a hozzáadott értéke, valamint hány felhasználó 

vesz részt a termékek kifejlesztésében. A kérdőíves felmérés arra is kereste a választ, hogy a 

LL-ek alapítása és fenntartása milyen forrásokból valósul meg és mik a működő LL-ek 

alapításának és fenntartható működésének mozgatórugói.   

A felmérésben a szervezet 312 aktív tagja közül 52 válaszadó vett részt, tehát a szokásos 

kérdőíves megkérdezéseknél kapott válaszokhoz képest jó a válaszadás aránya. A kapott 

válaszokat értékelem a 2. számú táblázatban összefoglalva.  
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2. táblázat: A LL -ek működésének vizsgálata az ENoLL tagszervezeteinek körében - eredmények 

Kritérium Eredmény Következtetés 

Bevont 

felhasználók 

száma 

A LL-ek közül csupán minden ötödik von 

be 100-nál kevesebb felhasználót a 

fejlesztési folyamatba. A válaszadó 

szervezetek több mint a fele nyilatkozott 

úgy, hogy a fejlesztés során a felhasználók 

bevont száma 100 és 1000 közötti.  

Mindemellett hangsúlyozandó, hogy a 

válaszadók több mint ötöde 1500-nál is 

több felhasználóval dolgozik együtt. 

A bevont felhasználók számát tekintve a 

kép pozitív. Az ismertetett eredmények 

arra engednek következtetni, hogy a 

felmérésben résztvevő szervezetek nagy 

része tudatosan alakítja a fejlesztésbe 

bevont felhasználói körét, és a kutatás 

magas színvonalú eredménye érdekében 

törekszik a reprezentativitásra, a 

fejlesztésbe bevont felhasználók magas 

számának elérésére. 

A felhasználók 

bevonásának 

mértéke 

A felhasználók bevonása nem csupán 

annyi, hogy egy-két vagy néhány 

felhasználóhoz kihelyezik a fejlesztés alatt 

álló terméket tesztelésre. A fejlesztés 

korábbi stádiumába bevonják a 

felhasználókat.  

A felhasználó adott terméket illető 

tudásától függ, hogy milyen mértékben 

vesz részt a termékfejlesztésben. 

A 

felhasználóbevonás 

a fejlesztés 

stádiumában 

A felmérés szerint a felhasználók több 

mint fele részt vesz már a kezdeti 

kutatásokban, valamint az első prototípus 

kifejlesztésében és tesztelésében. A 

válaszadók több mint negyede későbbi 

prototípusok kifejlesztésében illetve 

tesztelésében vesz részt. A válaszadók 

fennmaradó része, a termék piaci 

bevezetését megelőzően kapcsolódik be a 

termékfejlesztés folyamatába. 

Ezen eredmények a LL-ek legigényesebb 

elméleti definíciójától eltérően csak 

részleges, alacsonyabb szintű interaktív 

kapcsolatot mutatnak az innovációs lánc 

egészét tekintve. Az mindenesetre pozitív, 

hogy a válaszadók több mint fele már a 

fejlesztés korai stádiumában részt vesz a 

fejlesztésben. Annak ellenére, hogy a 

felmérés eredményei alapján arra 

következtethetnénk, hogy a gyakorlatban a 

felhasználók interaktív részvétele 

megvalósul a fejlesztés korai stádiumától. 

A LL-ek tevékenységét vizsgálva, 

személyes tapasztalataim alapján úgy 

vélem, hogy valójában a LL-ek többsége a 

felhasználót a fejlesztés késői stádiumába 

vonja be. Ez esetben a LL jellegű 

tevékenység kizárólag a már kifejlesztett, 

piacra szánt termékek tesztelésére 

irányulhat. Ha a felhasználó vezetése alatt 

megvalósuló teljes innovációs láncot 

tekintjük LL-nek, akkor a LL-ek 

elterjedésének eredményessége egyelőre 

alacsony. Magyarázó tényező lehet, hogy 

a tömegtermelésben megszokott 

innovációs gyakorlattól eltérő, például az 

elektronikus marketing ugrásszerű 

hasznosításán alapuló gyakorlat(ok) 

megtalálása és kifejlesztése is általában 

viszonylag rövid időre tekinthet vissza, így 

bármilyen értelemben vett LL gyakorlat 

kialakításáé is. 

A fejlesztés tárgya 

– A LL-ben 

résztvevő 

vállalatok számára 

nyújtott 

szolgáltatások 

A felhasználóval való interaktív fejlesztés 

tárgya a válaszadó LL szervezetekben a 

kapcsolódó szolgáltatások, valamint a 

termékek energiahatékonyságát érintő 

fejlesztések interaktív kialakítása. 

A termékek moduláris jellege miatt 

egyértelmű, hogy a kapcsolódó 

szolgáltatások és a termékek 

energiahatékony kialakítása a leginkább 

kézenfekvő a felhasználók számára. 
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Kritérium Eredmény Következtetés 

LL tagjainak 

száma 

A felmérésben részt vevő LL-eknek több 

mint fele 10, vagy annál több taggal, tehát 

konzorciumként valósította meg 

tevékenységét. LL együttműködésben 

vesz részt például a Nokia, a Philips, a 

Magyar Telekom és az Ericsson.  

Pozitívnak értékelhetjük, hiszen a LL 

koncepció dominánsan vállalatok, más 

szerveződések közötti együttműködés 

révén jön létre. Ez nagyon fontos, hiszen 

minél több tag vesz részt LL-ben, annál 

több kompetencia jelenik meg a fejlesztési 

folyamatban. A konzorciumi tagok között 

az esetek többségében találunk egyetemet, 

a kutatás szempontjából domináns, akár 

koordinátori szerepkörben is. 

Az interaktív 

fejlesztés tárgya 

A felhasználók módosítási javaslatainak 

típusai: a termék megjelenése – design, 

használhatóság, magasabb teljesítmény, a 

termék beillesztése a felhasználó 

környezébe, a már működő termékekhez.  

A felhasználóval együtt történő fejlesztés 

eredményeként a termék felhasználóbarát 

jellege kiemelt szerepet kap. 

Az interaktív 

értékteremtés 

eredményeként 

létrehozott 

termékek száma 

A fejlesztés eredményeit tekintve a 

válaszadó LL-ek több mint kétharmada 

10-nél kevesebb termék fejlesztését 

végezte el. 

A fejlesztésbe bevont felhasználók 

számával, valamint a koncepció gyors 

terjedésének tényével összevetve ez a 

szám kevésnek tűnik. Az eredmények 

kezdeti túlértékelése ellenére egy 

alapvetően új innovációs irány gyors 

kifejlődése megy végbe. 

A LL-ek 

kialakításának és 

fenntartásának 

körülményei 

A kormányzati kezdeményezéseket, a 

nemzeti szabályozást tekintve a 

válaszadók többsége arról nyilatkozott, 

hogy országukban nincs a LL-ek alapítását 

ösztönző kormányzati szabályozás. 

Viszont a felmérésben résztvevők jelentős 

hányada használ vagy használt fel EU-s, 

kormányzati vagy önkormányzati 

támogatást tevékenységeik 

finanszírozására és már működésük 

megkezdésére is. A LL-ek többsége 

egyetemi tudásbázisra épülve folytatja 

működését. 

A jelenlegi, kezdeti fázisban még 

elfogadható, hogy a LL-ek részben 

támogatásokat felhasználva működnek, 

viszont a későbbiekben akár minden 

szerveződés esetében felmerül a piaci 

alapú fenntarthatóság kérdése. 

 

A válaszadók közül megközelítőleg minden tizedik a felhasználót kizárólag közvetlenül a 

piaci bevezetés előtt, a prototípus kifejlesztését követően vonja be a fejlesztési folyamatba. 

Hozzá kell tennünk ehhez még azt is, hogy a felmérésben részt vevő, válaszadó LL-ek 

feltételezhetően alapvetően aktívabbak, mint azon szervezetek, amelyek nem reagáltak 

többszöri megkeresésemre sem. Ezért a reálisnál pozitívabb képet tükrözhetnek a kutatási 

eredmények. Van tehát egy ambíciózus koncepció, és ha már LL megvalósulásának fogadjuk 

el a piacra vitel közeli állapotú potenciális termék valós közegben való tesztelését is, akkor a 

LL gyakorlat elterjedése nagyon dinamikusan növekszik. Ugyanakkor a felhasználóval való, 

valamilyen szintű interaktív értékalkotás már vonzó lehet a piaci tapasztalatok alapján, vagy 

vonzóvá válhat már csupán azért is, mert elősegíti a szociális innovációt.  
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3. ábra: A felhasználók módosítási javaslatainak típusai LL környezetben 
 

4.2 A megújulóenergia-iparágban működő LL-ek vizsgálata  

Az iparágon belül releváns területek meghatározásával egy időben összegyűjtöttem azon 

működő LL szerveződéseket (a szervezetek listája a 4. számú mellékletben található), 

amelyek megújulóenergia-hasznosítással kapcsolatos tevékenységet végeznek. 

Tevékenységüket annak megfelelően elemzem, hogy milyen területen működnek, milyen 

termékek fejlesztését végzik el, valamint milyen módszereket alkalmaznak az adatgyűjtésre 

és elemzésre. A bevont felhasználók és a vállalatok számára egyaránt – a módszerek és az 

elemzési terület feltárásán túl -  kiemelt figyelmet kap a LL-ek hozzáadott értékének és 

fenntarthatóságának vizsgálata.   

Kutatási módszer: A hipotézisek vizsgálatát a már működő LL szervezetek elemzésével 

kezdem annak érdekében, hogy példák azonosításával fel tudjam tárni a LL-alapú interaktív 

értékteremtés megújulóenergia-iparágat érintő sajátosságait. A kutatással az ENoLL energia 

témában releváns tagjait céloztam meg. Továbbá, annak érdekében, hogy azokat a LL-eket is 

be tudjuk vonni az elemzésbe, akik nem tagjai a szervezetnek, internetes keresés 

eredményeként (keresőszóként alkalmaztam a „Living Lab”, „renewable energy” és az 

„energy efficiency” kulcsszavakat) további, a megújuló energia hasznosításának 

szempontjából releváns LL-eket azonosítottam. A keresés eredménye összességében 29 LL. 

A szervezetek mindegyikének kapcsolattartóját felkértem strukturált szakértői interjúra. 

Többszörös e-mailes és telefonos megkeresést követően 5 LL szervezettel sikerült interjút 

készíteni (az interjú vázlata az 5. számú mellékletben található). Az interjúk alacsony 

számossága miatt azok alapján nem volt egyértelműen levonható következtetés a LL-ek 
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tevékenységére. A kutatás során sajnos az információhoz jutás lehetősége limitált volt, hiszen 

a keresés eredményeként azonosított LL-ek nem mindegyike teszi közzé ugyanazon 

információt, amelyekre szükség volt a kutatáshoz. 

Mivel az adott LL-ek működési profilja és céljai alapvetően megegyeznek, a 3. táblázatban 

összefoglalt következtetéseket vonhatjuk le a kutatás eredményeként: 

3. táblázat: A megújulóenergia-iparágban működő LL -ek vizsgálata - eredmények 

Kritérium Eredmény Következtetés 

A 

felhasználóbevonás 

mértéke 

A felhasználók bevonása a tesztelésben a 

résztvevő vállalatok 

információigényének függvényében 

megy végbe. Interaktív nyílt innovációs 

munkaértekezleteken (workshopokon) 

keresztül nyerik ki a felhasználók 

véleményét, igényeit, és gyűjtik össze a 

termék specifikációit illető javaslatokat. 

A termékeket, technológiákat ismertető 

ún. interaktív kiállításokon is lehetőség 

nyílik a felhasználók aktív részvételére. 

Amikor már létrejött egy prototípus, a 

felhasználók normál környezetében azt 

alkalmazva, tesztelve a felhasználók 

visszajelzését begyűjtve valósul meg a 

termékek fejlesztése. 

A LL-ben a tesztelés eredményeként 

növelhető a felhasználók elkötelezettsége 

a tesztelés alatt lévő termékek iránt. Oka, 

hogy a tesztelés alatt lévő termékek 

használatával az adott eszközt annak 

későbbi alkalmazási környezetében 

kifejlesztve a termék a felhasználó egyedi 

igényeinek, az épület specifikumainak 

megfelelően kisebb költséggel alakítható. 

Ezen túl a termékek társadalmi 

elfogadásának ösztönzése a 

megújulóenergia-iparágban különösen 

fontos. A társadalmi elfogadáshoz 

szükséges, hogy a felhasználók 

meggyőződjenek a megújulóenergia-

iparághoz kapcsolódó termékek 

hasznosíthatóságáról. A 

felhasználóbevonás 

a fejlesztés 

stádiumában 

A LL-ekben prototípusok kialakítása, a 

felhasználókkal való együttalkotás, 

valamint a kialakított prototípusok 

tesztelése zajlik.  

A fejlesztés tárgya 

– A LL-ben 

résztvevő 

vállalatok számára 

nyújtott 

szolgáltatások 

A megújulóenergia-iparágban működő 

LL-ek az épületek 

energiahatékonyságának kialakítását 

célozzák meg. A LL-ben való részvétel a 

kis- és középvállalatok, kutatóintézetek 

és nemzetközi nagyvállalatok számára 

egyaránt lehetőséget nyújt arra, hogy 

optimalizálják fejlesztéseiket és 

versenyelőnyre tegyenek szert. Akár 

termékeik megfelelő célcsoportot 

megcélzó kifejlesztésével, illetve 

kapcsolódó szolgáltatások kialakításával 

és nyújtásával, a termékek megfelelő 

kombinációjának kialakításával és az 

adott épületbe való illesztésével. 

Elősegítik az energiamegtakarítást, 

valamint segítenek csökkenteni a 

károsanyag-kibocsátást azáltal, hogy a 

megújuló energiát hasznosító termékek 

elterjedését, valamint azok használatát 

segítik elő a felhasználó mindennapi 

környezetéhez illeszkedően. A termékek 

optimális kombinációja kialakítható, 

amelynek eredményeként az 

energiafelhasználás optimalizálható. A 

LL-ek javíthatják a termékek társadalmi 

elfogadását, amely a megújulóenergia-

iparág kapcsán kiemelten fontos.  

A LL tagjai 

Többnyire egyetemek, innovációs 

központok, kis- és középvállalkozások, 

valamint háztartások vesznek részt a LL-

ekben, jelentős infrastrukturális háttérrel 

(okos mérők, hálózatok támogatásával). 

A kis- és középvállalati szektor számára 

lehetőséget ad közös tesztelésre, amellyel 

fejlesztési költségeiket és a kapcsolódó 

kockázataikat tudják együttműködve 

optimalizálni. A partnerek tesztelésének 

költségei és annak kockázata 

csökkenthető. 
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Kritérium Eredmény Következtetés 

Az interaktív 

fejlesztés tárgya 

A LL együttműködések során 

prototípusokat telepítenek ki 

háztartásokba, vagy ún. „teszt házak”-ba, 

majd szenzorok, okos mérők és okos 

hálózatok alkalmazásával visszajelzést 

gyűjtenek a termékek működésével 

kapcsolatosan. A LL-ek tagvállalatai 

folyamatosan megfigyelik a felhasználók 

termékkel kapcsolatos interakcióját, 

felhasználói szokásait és a fejlesztéshez 

szükséges egyéb tényezőket. 

A megújuló energiát hasznosító 

termékekben sokkal több lehetőség rejlik 

annál, mint hogy a hagyományosan 

tömegtermelésben előállított termékeket 

alkalmazzák a felhasználók. A különböző 

típusú termékek optimális 

kombinációjával növelhető azok 

működésének eredményessége, és az 

adott épületben alkalmazott 

energiaforrásokhoz, az épület 

sajátosságaihoz leginkább illeszkedő, a 

megújuló energiát hasznosító rendszerek 

állíthatók elő. 

A LL-ek 

kialakításának és 

fenntartásának 

körülményei 

Alapvetően az Európai Unió által 

finanszírozott projektek keretein belül 

jöttek létre. A konzorciumi tagok a 

fejlesztésben résztvevő vállalatok, 

amelyek a közös fejlesztés 

eredményeként optimalizálják fejlesztési 

költségeiket. Az interaktív 

értékteremtéshez szükséges 

infrastruktúra a megfigyelést támogató 

eszközökből, mint ahogy a legtöbb LL 

esetében, ICT eszközökből áll. 

Felmerül a kutatási kérdés, hogy piaci 

indíttatásból létrejönnének, illetve 

fenntarthatóak lennének-e a LL-ek a 

megújulóenergia-iparágban, mivel 

létrejöttük alapvetően EU-s támogatások 

igénybevételével valósul meg.  

 

Az ENoLL tagjait megcélzó kérdőíves kutatás eredményeire építve a 1. hipotézist 

elfogadottnak tekinthetjük és az alábbi, 1. tézist állapíthatjuk meg.  

1. Tézis: A jelenleg működő LL-ek többsége EU-s vagy nemzeti forrásra építve kezdte 

és folytatja tevékenységét. A felmérésben részt vevő LL szervezetek nagy része tudatosan 

alakítja a fejlesztésbe bevont felhasználói körét és a kutatás magas színvonalú 

eredménye érdekében törekszik a fejlesztésbe bevont felhasználók magas számának 

elérésére. A felhasználók bevonása az esetek többségében elsősorban felhasználóbarát 

termékek megtervezését célozza. A fejlesztés tárgyát képezi a termékek hatékony 

működése, valamint a fejlesztés alatt álló terméknek a felhasználó meglévő termékeihez 

illesztése. 

5. Ausztriai iparág-specifikus elemzés 

5.1 Előzmények 

A háztartások illetve az épületek energiafelhasználásának optimalizálása és korszerűsítése, 

a károsanyag-kibocsátás csökkentése általános kormányzati illetve EU-s célok, amelyek 

tükröződnek gazdasági folyamatainkban is. Ugyanakkor a fosszilis energiaforrásokat 

helyettesítő, vagy csak kiegészítő megújuló energiaforrások még nem terjedtek el 

széleskörűen. Kormányzati ösztönzőkkel természetesen elősegíthető lenne az elterjedésük, 
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bár léteznek kezdeményezések, amelyekben új üzleti modellekkel segítik a megújuló 

energiaforrások elterjedését.11 A termékek elterjedése esetén ugyanakkor felmerül az a 

probléma, hogy a telepített rendszer nem teljes mértékben illeszkedik a felhasználó által már 

használt termékekhez, illetve az épület sajátosságaihoz.12 Szükségképpen felmerül a vevőre 

szabás, vagy méginkább a LL-ek megvalósításának igénye. Ezért feltételezésem szerint a LL-

ek szerepe ezen iparágban elsősorban a termékek meglévő eszközökhöz történő optimális 

illesztésében rejlik.     

A megújuló energiaforrások, -annak ellenére, hogy számos szabályozás lépett életbe, hogy 

elősegítse fejlesztésüket-, elterjedése és széleskörű használata jelenleg még korlátozott. Ennek 

oka, hogy a fosszilis energiaforrásokkal szemben az áruk még mindig magas. (Johnstone, 

Haščič és Popp, 2010) Elterjedésüket és fejlesztésüket elsősorban kormányzati eszközök 

célozzák meg. (Jacobsson és Bergek, 2004) A kormányzati eszközök a megújuló energiába 

történő befektetések gyorsabb megtérülését célozzák meg, amelynek eredményeként a 

befektetések kockázatát csökkentik. (Wüstenhagen és Menichetti, 2012) A megújuló energiát 

hasznosító termékek elterjesztésében kulcskérdés a termékek társadalmi elfogadottsága. 

(Mallett, 2007)   

Úgy vélem, hogy a fejlesztés tárgyát képező termékek sajátosságai alapján 

meghatározhatóak azon fő elemek, amelyek lehetővé, vagy akár szükségessé teszik azt, hogy 

a fejlesztés interaktív környezetben, a felhasználó aktív részvételével valósuljon meg. Ezen 

pontokon végigmenve leszűkítem a megújulóenergia-iparágban azon termékek körét, 

amelyek alkalmasak a kutatási témának megfelelő további elemzésre. A megújulóenergia-

iparágon alapvetően a szél, víz, geotermikus és napenergia, valamint biomassza hasznosítását 

értjük. Gondoljuk át, hogy a megújulóenergia-iparágon belül mely termékek esetén érdemes 

a felhasználót bevonni ilyen jellegű együttműködésbe, mely területek azok, amelyek 

leginkább alkalmasak interaktív értékteremtésre. A felhasználóval való interaktív 

értékteremtés véleményem szerint általánosságban a következő esetekben valósítható meg 

magas hozzáadott értékkel: 

- a termékkel a felhasználó napi szinten érintkezik, érdeke ezért, hogy az felhasználóbarát 

legyen; 

                                                            
11Például Ausztriában egy település lakói „részesedést” vehetnek a településen elhelyezkedő 

napkollektorokból, illetve ennek megfelelően a napkollektor telep által termelt energiából.  
12Az osztrák kutatás során készített (részleteiben a második hipotézis vizsgálatakor ismertetendő) interjúk 

megerősítik, hogy még Ausztriában is ritkaság, hogy a felhasználók tanácsadó cégek bevonásával elvégzik egy 

adott épület előzetes vizsgálatát energiahatékonyság szempontjából. A legtöbb esetben egyszerűen egy adott 

terméket (pl. napkollektort) gyártó vállalat termékét telepítik és alkalmazzák azt, mint pótlólagos energiaforrást.  
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- a termék olyan működése a cél, amely magas hozzáadott értéket jelent a felhasználónak; 

- különös előny, ha a felhasználó rendelkezik mindazon műszaki tudással, amely lehetővé 

teszi azt, hogy magas hozzáadott értékkel vegyen részt a fejlesztésben; 

- kialakítható az a termékhez fűződő motivációs rendszer, amely érdekeltté teszi a 

felhasználókat az interaktív értékteremtésben való részvételre. 

A megújuló energia hasznosítására használt termékek sajátosságainak következtében 

ugyanakkor limitált a felhasználó szerepe. A szél, víz és geotermikus energiát hasznosító 

termékek LL környezetben való fejlesztése releváns, mert bár a hasznosítás erőművekben 

valósul meg, a felhasználó termékfejlesztést illető ko-kreatív szerepköre pl. geotermikus 

házak kialakításánál releváns lehet. Ugyanakkor napenergia és biomassza energia 

hasznosításában a felhasználó aktívabb szerepköre feltételezhető. Napenergia hasznosítása 

esetében például lehetnek a felhasználónak speciális igényei az elhelyezésre, a keletkezett 

energia felhasználására. Biomassza esetében a fűtőanyag változtatható a felhasználó 

igényeinek megfelelően. A termék felépítése, elhelyezése, a keletkezett energia felhasználása 

szintén módosítható. Mindehhez társulhat ún. okos mérők alkalmazása, amelyek nyomon 

követik az adott háztartás fogyasztását, és jelzik, hogy az egyes termékeken történő bármilyen 

módosítás milyen változtatást eredményezett az energiafelhasználásban. A felhasználókkal 

való együttműködés során fő kommunikációs tényező, hogy az együttműködés új formája 

különösen nagy befektetések nélkül, magas hozzáadott értékteremtés mellett megvalósítható. 

(Eskelinen et al, 2015) 

A vállalatok falainak átjárhatóvá tétele a szakirodalom szerint (Chesbrough, Vanhaverbeke 

és West, 2006) globális tendenciaként figyelhető meg, válaszként az egyre inkább erősödő 

kihívásokra. A megújulóenergia-iparágat megcélzó kutatás keretében felmértem azt, hogy az 

osztrák, megújulóenergia-felhasználásban aktív gazdasági térségben jelen van-e a LL-alapú 

interaktív értékteremtés vagy annak bármilyen kezdeménye.  Felmértem azt is, hogy milyen 

az iparági szereplők felhasználóbevonás iránti attitűdje. A kutatás fő célja a felhasználó 

szerepének azonosítása volt, illetve annak felmérése, hogy az iparág szereplői valóban 

követik-e a Chesbrough által felvázolt globális tendenciát. Az iparágban működő jó 

gyakorlatok – mint ahogy a LL-ek többsége – kormányzati vagy EU-s projektek keretein belül 

jöttek létre. Alapvető kérdés ebből következően, hogy létrejönnek-e LL-ek piaci indíttatással, 

kizárólag az interaktív értékteremtés gazdasági hozzáadott értékének kihasználása céljából. 

Az 1. hipotézis vizsgálatának részeként felmértem, hogy a LL-eknek van-e relevanciájuk a 

megújulóenergia-iparág fejlesztésében, illetve, hogy a gráci, megújulóenergia-hasznosításban 

aktív régióban megfigyelhető-e a felhasználók aktívabb szerepe.  
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A kutatás a megújulóenergia-iparágon belül a biomassza és napenergia hasznosítását 

megcélzó szervezetek magatartásának, attitűdjének felmérésére irányult. A vizsgálattal 

Ausztria megújulóenergia-hasznosításban élenjáró régióját, a Stájer régiót céloztam meg. A 

régió élenjár Ausztriában a kutatási és fejlesztési kiadásokban13 (SFG - Styrian Business 

Promotion Agency, 2012). Különösen a nap- és biomassza hasznosítását célzó termékek 

fejlesztésében kiemelkedő a régió. (Schreuer, Katzmair és Gulas 2010) A Stájer régió 

megújuló energia felhasználása már a 2020-as EU-s célokat is meghaladja 25%-os értékével. 

(Eco World Styria, 2014) A régióban az Eco World Styria klaszter tömöríti a régió releváns 

„Cleantech” vállalatait. A Global Cleantech Directory 2012-es értékelése alapján a 

klasztertagok koncentrációját, dinamikáját és innovációs tevékenységét értékelve a világ 

legjobb „Cleantech” klaszterének választotta. (Eco World Styria, 2014)  

5.2 A kutatás felépítése 

A klaszter biomassza- és napenergia hasznosításban aktív tagjainak kutatási témához 

illeszkedő innovációs aktivitása volt a kutatás fókusza. A klaszter a kutatás kezdetekor 

rendelkező összességében 170 tagjából (2012. január) 59, napenergia- és biomassza-

hasznosításban aktív tagot tömörített, amelyek mindegyike felkérést kapott a kutatásban való 

részvételre, azaz egy személyes strukturált szakértői interjúra. Első körben 17 strukturált 

szakértői interjút sikerült készíteni a tagvállalatokkal, majd személyes ajánlásokkal további, a 

Stájer régióban működő szervezeteket sikerült bevonni a felmérésbe. Összességében 30, a 

biomassza és/vagy a napenergia hasznosításában aktív szervezettel sikerült strukturált 

szakértői interjút készíteni. A minta 12 szakmai, 8 kutatást és gyártást végző, 3 kereskedelmi 

tevékenységet végző és 6 tanácsadó szervezetből, valamint egy egyetemből állt (a kutatásba 

bevont szervezetek listája a 6. számú, míg az interjúk vázlata a 7. számú mellékletben 

található). Mindegyik strukturált szakértői interjút személyesen készítettem, időtartamuk 

átlagosan 45-60 perc volt. A kutatás során készített interjúkat alapvetően kvalitatív 

eszközökkel elemezhetjük. Az interjúalanyok által elhangzottakat összegezve 

következtethetünk arra, hogy az adott kutatási területre jellemzőek-e a feltételezett állítások. 

Ugyanakkor a hagyományos kvalitatív eszközökön túl kísérletet teszek kvázi-kvantitatív 

adatok képzésére annak érdekében, hogy az interjúkon elhangzottakat további módszerrel alá 

lehessen támasztani. Viszont megjegyzem, hogy az alapvetően kvalitatív kutatás 

eredményeiből nem vonunk és nem is vonhatunk le kvantitatív elemzéssel következtetést. A 

                                                            
13 4,7 %, ami messze meghaladja a Lisszaboni Szerződésben rögzített 3%-os célt  
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kvantitatív módszerek alkalmazása kizárólag kiegészítő. A kvantitatív elemzés során a 

Cramer-mutatót alkalmazom összefüggések megállapítására. A mutatóval számolt értékeket 

kizárólag teljes mértékű összefüggés illetve függetlenség esetén veszem figyelembe. Az 

elemzést az iparági szereplőket csoportosítva végzem el, mivel a fenti kutatási témakörök 

természetesen minden szereplő számára más kontextusban értelmezhetőek. A 30 szervezettel 

készített interjúból 25-öt sikerült teljes mértékben strukturáltan végrehajtani, ezért nem lehet 

minden interjú alapján ugyanazon témában következtetést levonni. Ezért a válaszok 

kategorizálását 25 strukturált szakértői interjú (szakmai: 8, tanácsadó: 5, gyártó: 8, telepítő: 3, 

egyetem: 1) alapján végzem el.  A fennmaradó interjúk során kapott válaszok ugyanakkor 

segítenek következtetések levonásában, összefüggések feltárásában. 

 5.3 Kutatási területek 

Az interjúsorozat a szakmai szervezetekkel kezdődött, mivel szakmai tapasztalatukkal 

további információt tudtak nyújtani a kutatáshoz. Ezen inputok segítségével előzetesen a LL 

Harmonizációs Kocka (Mulder, Velthausz és Kriens, 2008) főbb pontjai alapján készítettem 

el az interjú vázlatát. Ezt ismételten módosítottam az IFZ intézet munkatársainak 

munkatapasztalataira építve, mivel a LL-ek elemzésére kialakított keret az interaktív 

értékteremtéssel kapcsolatos attitűd vizsgálatára kizárólag változtatásokkal, kiegészítésekkel 

volt alkalmazható. Az elemzési keret változtatását a 4. táblázatban részletezetteknek 

megfelelően végeztem el a szakmai szervezetek javaslatára, amelyet a kutatásban résztvevő 

szakmai szervezetek, szövetségek, valamint tanácsadó és gyártó vállalatok esetében is 

alkalmaztam. 

4. táblázat: Elemzési keret az interaktív értékteremtésre vonatkozó attitűd vizsgálatára I. 

A LL Harmonizáció Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Felhasználóbevonás 

 Volt-e már módosítás a felhasználó tapasztalatait 

felhasználva, adott-e ötletet a felhasználó a 

fejlesztés tekintetében? 

 Interakciós formák a felhasználóval, a 

felhasználók bevonásának módja a fejlesztési 

folyamatba, lehetőségek a felhasználóbevonásra 

(pl. okos mérők alkalmazása). 

 Megkülönböztetnek-e felhasználói csoportokat, 

tartanak-e meetingeket a felhasználóval a 

fejlesztés során? 

 Megvalósul-e a szervezetben az interaktív 

értékteremtés vagy annak bármilyen kezdeménye? 

 Elősegítené-e a felhasználóbevonás a termékek 

társadalmi elfogadottságát? 

 A fejlesztés során egyeztetnek-e a felhasználóval? 

Szolgáltatások 
 Nyújt-e a felhasználónak szolgáltatásokat a 

szervezet? 

Infrastruktúra 
 Az interaktív értékteremtésre vonatkozó attitűd 

vizsgálata során a szükséges infrastruktúra 
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vizsgálata még nem volt releváns a felmérésben (a 

felhasználóhoz még nem helyeztek ki termékeket 

“tesztelés”-re, ezért nem kellett nyomon követni 

azt célzó eszközökkel a fejlesztés folyamatát). 

Irányítás 

 A klaszter által nyújtott előnyök, kapcsolatépítési 

lehetőségek 

 Az innovációs folyamat szereplői a fejlesztési 

folyamat “szakaszaiban” 

 Kiszervezések, licencing 

Az innováció eredményei 
 A LL-ek elemzésekor ez a kutatási kérdéskör még 

nem volt releváns  

Módszerek és eszközök  Az innováció forrásai, változások 

 

Szükséges kiegészítések: 

 

5. táblázat: Elemzési keret az interaktív értékteremtésre vonatkozó attitűd vizsgálatára II. - kiegészítések 

Szükséges kiegészítések Részletek 

Üzleti modell 

 Alkalmaznak-e egyéni üzleti modellt a 

felhasználóknál? 

 A termékek társadalmi elfogadtatása érdekében 

milyen üzleti modellt alkalmaznak? 

A kormányzat szerepe 

 Kormányzati támogatások, projektek a megújuló 

energia hasznosításának elősegítésére a 

felhasználók aktívabb szerepének elősegítésével. 

Iparjogvédelem  A szabadalmaztatás fontossága és szerepe. 

Fejlesztési problémák 

 Milyen problémái vannak a vállalatnak a 

fejlesztésben és ezen problémák megcélozhatóak 

lennének-e a felhasználók bevonásával? 

A megújuló energiát hasznosító termékek 

elterjesztésének ösztönzése 

 Mit tesz érte a vállalat? 

 Vannak-e projektjei, amelyekkel ezt célozzák meg, 

milyen monitoring eszközöket alkalmaznak? 

Az egyetemek, kutatóintézetek szerepe  Milyen a kapcsolatuk az egyetemekkel? 

5.4 Eredmények – szakmai szervezetek, szövetségek 

A kutatásban részt vevő szövetségek, szakmai szervezetek a helyi vállalkozásokat tömörítő 

szövetségek, valamint kormányzati szervek, akik részt vesznek a releváns stratégia- és 

jogszabályalkotásban, valamint domináns szerepük van a helyi gazdaság fejlesztésében. 

Meghatározó szerepük van az információáramlás elősegítésében, a kis- és középvállalkozások 

innovációs folyamatainak előmozdításában, valamint a megújuló energiát hasznosító 

termékek elterjesztésének ösztönzésében. A 6. táblázatban kiemelek néhány releváns 

megjegyzést az interjúalanyoktól, valamint jelzem, hogy az milyen aspektusból releváns a 

kutatás számára. 

6. táblázat: Interjú részletek - szövetségek 

Relevancia a kutatásban Interjúrészletek Következtetések 

Az önkormányzat 

szerepe a gazdasági 

szereplők közötti 

együttműködés 

elősegítésében 

Önkormányzat, Grác:  
 Az önkormányzat 

gazdaságfejlesztéssel foglalkozó 

egysége a technológiatranszfer 

folyamatok elősegítésére, valamint a 

kis- és középvállalatok közötti 

 Az önkormányzat szerepe alapvetően 

passzív, nem törekszik közvetlenül a 

tudásáramlásra, kizárólag segítő 

szerepe van abban, hogy a vállalatok 

közötti kapcsolatok kialakítását 

ösztönözze. 
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kapcsolatok fejlesztésére irányul a 

szinergiák kihasználása érdekében. 

 Az önkormányzat tevékenysége az 

engedélyeztetés, függetlennek kell 

maradnia a vállalatoktól, ezért nem 

alakít ki velük szoros kapcsolatot. 

 Évente beszámolót készítenek és a fő 

gazdasági szereplők bevonásával 

találkozókat szerveznek a gazdasági 

stratégia kidolgozása érdekében. 

Osztrák Biomassza Szövetség: 

 kizárólag információnyújtás a 

szerepük  

  A felhasználók és a vállalatok közötti 

kapcsolatok kialakítására, interaktív 

értékteremtés ösztönzésére nem 

irányul a szervezetek  tevékenysége.  

 A gazdasági stratégia kialakításába 

bevonják a fő szereplőket, de nem 

törekednek kifejezetten a 

felhasználók bevonására.  

 

A megújulóenergia- 

hasznosítás elősegítésére 

létrejött szövetség 

szerepe az 

információáramlás 

elősegítésében 

Güssing, Európai Megújuló   

Energia Központ: 

 A szervezet igyekszik a megújuló 

energia hasznosításával kapcsolatos 

új információt átadni az 

érdekelteknek, beleértve a 

felhasználókat.  

 Munkaértekezleteket tartanak a 

felhasználói csoportok részvételével, 

majd javaslataikat figyelembe veszik 

további munkájukban pl. egy új 

biogáz stratégia kidolgozásánál.   

 Szerepük a gazdaságfejlesztési 

stratégia kidolgozásában releváns, 

abba bevonják az érdekelt 

szereplőket.  

 Figyelembe veszik, hogy a 

gazdaságfejlesztési stratégia hogyan 

hat a fő szereplők gazdasági 

tevékenységére, amely egy fontos 

jellemvonása a stratégiaalkotásnak. 

 A nyílt innováció iránti attitűd 

pozitívnak értékelhető, az 

interjúalanyok látják a nyílt innováció 

hozzáadott értékét és a felhasználók 

aktívabb szerepét. 

A felhasználók szerepe a 

városfejlesztésben 

Európai Fenntartható Energia    

Innovációs Szövetség (ESEIA): 

 A szervezet kifejezetten egy ún. „nyílt 

innovációs környezet” kiépítésén 

dolgozik.  

 Olyan készségek fejlesztésén 

fáradoznak, amelyek lehetővé teszik a 

különböző gazdasági szereplők 

közötti együttműködés elősegítését. 

 Kooperáció kialakítását célozzák 

meg, amelyen partnerségek (public-

private partnership, PPP) kiépítését is 

értik, a végfelhasználók, vállalatok és 

minden az innovációban érdekelt 

szereplő bevonásával.  

 Városfejlesztésre irányuló 

projektjüket említi a végfelhasználók 

aktív szerepét illetően, amely 

termékfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységet is tartalmaz. 

 A legnagyobb kihívás a szereplők 

közötti kapcsolat és együttműködés 

kiépítése 

  A nyílt innovációhoz nyitott 

emberekre van szükség nyelvek, 

kultúra, együttműködési témák és 

generációk közti kapcsolatépítés 

tekintetében. 

 A végfelhasználók esetében a 

legnagyobb motivációt a jövő 

generációja iránti felelősségtudat 

jelenti. 

 Készségek kifejlesztésén fáradoznak. 

 Szerepük aktív a nyílt innováció 

elősegítésében. 

 Célozzák a kooperáció kialakítását 

 A felhasználók szerepe megjelenik a 

városfejlesztésben.  

 Nehéznek, és kihívásnak tekinti a 

kapcsolatépítést és együttműködést a 

szereplők között. A sikeres 

együttműködés kialakításához nyitott 

emberekre van szükség. Leginkább a 

nyitottságra való készségeket kell 

fejleszteniük a gazdaság szereplőinek, 

amelyhez meg kell találni a megfelelő 

ösztönzőket anyagi értelemben is.  

 Megjelenik a felhasználók 

motivációja a jövő generáció iránti 

felelősségtudat formájában.  
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A felhasználó szerepe a 

régió megújulóenergia-

iparágának releváns 

vállalatait tömörítő 

klaszterben 

Eco World Styria:  

 Rendszeres kerekasztal beszélgetések 

a vezető felhasználókkal. 

 Vezető felhasználók szerepe a 

fejlesztés későbbi szakaszában. 

 A felhasználók szerepének 

ösztönzésére utal, hogy a szervezet fő 

szerepe, hogy összehozza a 

felhasználókat és a gyártókat, 

valamint tanácsot adjon, információt 

közvetítsen az épület tulajdonosainak 

a megújuló energia hasznosítását 

illetően.  

 Rendezvényeket szerveznek, amelyek 

célja, hogy a megújulóenergia-

rendszerek kiépítésének pénzügyi és 

műszaki feltételeit megteremtsék. 

Ezen rendezvényekre bankokat, 

vállalatokat és felhasználókat is 

meghívnak. 

 Megerősítette a felhasználók aktívabb 

szerepét: PPP partnerségek 

ösztönzését tartja szem előtt a klaszter 

képviselője, valamint ismeri és 

példaként említi a vezető 

felhasználókat és szerepüket a 

szervezet tevékenységében, 

partnerségek kialakításában.  

 Hangsúlyozza az interjúalany, hogy a 

fejlesztési ötletek a legtöbb esetben a 

kutatóintézetektől indulnak ki. 

 Ez a szintű felhasználóbevonás az 

interjúalany felismerése szerint is 

elmarad a felhasználó által 

kezdeményezett (a termékfejlesztési 

folyamat egészének irányítása) 

innováció fogalmától. 

 A felhasználók érdekeinek 

érvényesítése, a felhasználók és 

gyártók közötti kapcsolatok kiépítése 

már prioritásként jelenik meg a 

vállalatokat tömörítő szervezet 

tevékenységében. 

 Az interjúalany látja az „innovációs 

folyamatok” eltolódását a felhasználó 

által kezdeményezett innováció 

irányába, mivel egyértelműen 

kockázatcsökkentést jelent a 

vállalatok számára, ezért is 

kezdeményezték a felhasználók 

bevonását kerekasztal- 

beszélgetésekbe. 

 

A felhasználók szerepe 

üzleti modellek 

kidolgozásában 

 LandesEnergieVerein Steiermark: 

Szervezetük, tanácsadó szervezetek 

és a végfelhasználók 

közreműködésével valósítható meg 

egy projekt sikeresen, ugyanakkor a 

felhasználók innovációhoz fűződő 

szerepe a megújulóenergia-

hasznosítást illetően leginkább az új 

üzleti modellek (a felhasználók 

részesedésében) alkalmazásában 

nyilvánul meg.  

 Számos felhasználónak lenne ötlete a 

fejlesztések kapcsán, de az 

interjúalany úgy véli, sokak nem 

rendelkeznek a megfelelő 

alaptudással ahhoz, hogy 

fejlesztéseket eredményező ötleteik 

legyenek.  

 Az interjúalany említette a 

felhasználó által kezdeményezett 

(user-driven) innováció fogalmát, 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 

felhasználóbevonás a fejlesztés korai 

stádiumában a szükséges műszaki 

ismeretek miatt az iparágban nem jár 

magas hozzáadott értékkel.  

 A felhasználók szerepét említi a 

szolgáltatás-innovációban (pl. az 

energiahatékonyság mérése). A 

 A felhasználók aktívabb szerepére 

utal új üzleti modellek 

kidolgozásában. 

 A felhasználók egy része nem 

rendelkezik a megfelelő tudással 

ahhoz, hogy változtatást hajtson végre 

a termékeken.  

 Az intézet igazgatója a felhasználók 

aktívabb szerepét a termékek 

kihelyezését követően, új 

szolgáltatások kiépítésében látja, 

valamint a termékek elhelyezését, 

optimális kombinációját illető 

kérdésekben. 

 Az interjúalany tájékozott volt a 

felhasználóbevonásra irányuló 

vállalati kezdeményezések 

tekintetében. 

 A felhasználók szolgáltatások 

innovációját érintő aktív szerepe 

jelenik meg. 
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felhasználó által irányított innováció 

az interjúalany véleménye szerint a 

szolgáltatás-innovációban releváns, 

szemben a felhasználó-központú 

innovációval, amely a gyártásban is 

realizálható. 

 

A szervezetek szerepe a nyílt innovációs folyamatokban a kutatás szemszögéből nézve az, 

hogy tagvállalataik ez irányú folyamatait elősegítsék. A szervezetek alatt a kormányzati 

szerveket, valamint vállalatok szakmai szövetségeit értjük. Kormányzati szervek esetén 

természetesen nem beszélhetünk tagvállalatokról, viszont gazdaságfejlesztésben betöltött 

szerepük, különösen a kis -és középvállalati szektort megcélzó gazdaságfejlesztési stratégiák 

kidolgozásának tekintetében releváns. Az interjúkat az alábbi kategóriák szerint is elemeztem, 

értékelve az interjúalanyok válaszait. A cellákban megjelölt számok azt jelentik, hogy hány 

interjút, azaz szervezetet tudtam besorolni az adott, alacsony-közepes-magas kategóriába.  

7. táblázat: A szövetségek, szakmai szervezetek értékelésére alkalmazott kategóriák 

1. Szövetségek Alacsony Közepes Magas 

1. A szervezet nyílt 

innovációt ösztönző 

aktivitása 

1:A szervezet egyáltalán 

nem foglalkozik nyílt 

innováció ösztönzésével. 

2: A szervezetnek van 

nyílt innovációt ösztönző 

aktivitása, de azt nem 

célzottan teszi. Tipikus, 

hogy nem is tudja, hogy 

amit tesz az nyílt 

innováció ösztönzésére 

irányul. 

3: A szervezet célzottan 

folytat nyílt innovációt 

ösztönző tevékenységet. 

Szervezetek száma 3 2 3 

2. Kapcsolatépítési 

tevékenység 

1:  A szervezet kizárólag 

összegyűjti a tagokat, 

nem ösztönzi a tagok 

közötti kapcsolatépítést. 

2: A szervezet igyekszik 

a tagjai közötti 

kapcsolatépítést 

elősegíteni, de nem 

feltétlenül elkötelezett. 

3: A szervezet igyekszik 

elősegíteni a tagok 

közötti kapcsolatépítést. 

Szervezetek száma 2 0 6 

3. A végfelhasználók 

bevonása projektekbe, 

termékfejlesztésbe, ahol 

releváns 

stratégiaalkotásba 

1: A szervezet nem 

ösztönzi a 

végfelhasználók 

bevonását a hálózatba 

2: A szervezet bevonja a 

végfelhasználókat 

tevékenységébe, de nem 

ez a tevékenységének fő 

fókusza. 

3: A szervezet törekszik a 

végfelhasználók 

bevonására 

Szervezetek száma 2 1 5 

4. Ismerte-e az 

interjúalany a nyílt 

innováció fogalmát 

mielőtt megkerestem, 

véleménye 

1: A szervezet 

képviselője az interjún 

hall először a nyílt 

innovációról és az 

interaktív 

értékteremtésről. Nem 

látja hozzáadott értékét a 

megújulóenergia-

iparágban. 

2: A szervezet 

képviselője ismeri a nyílt 

innováció fogalmát, de 

szkeptikus annak 

hozzáadott értékét 

illetően a 

megújulóenergia-

iparágban. 

3: A szervezet 

képviselője ismeri a nyílt 

innováció fogalmát, és 

látja annak hozzáadott 

értékét a 

megújulóenergia-

iparágban. 

Szervezetek száma 1 1 6 
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5. A nyílt innováció és 

interaktív értékteremtés 

helye a 

megújulóenergia-

iparágban 

1: A szervezet 

képviselője nem látja az 

innovációs folyamatok 

eltolódását a nyílt 

innováció és interaktív 

értékteremtés irányába 

2. A szervezet 

képviselője ismer 

kezdeményezéseket nyílt 

innováció és interaktív 

értékteremtés témában. 

3. A szervezet 

képviselője látja az 

innovációs folyamatok 

eltolódását a nyílt 

innováció és interaktív 

értékteremtés irányába. 

Szervezetek száma 0 2 6 

Szervezetek száma 

összesen 
8 6 26 

 

Példaként az Európai Fenntartható Energia Központ nyílt innovációs aktivitását a 4. számú 

ábrán szemléltetve elemezhetjük.  

 

4. ábra: Az Európai Fenntartható Energia Központ nyílt innovációs aktivitása 

 

Ahogy az 4. számú ábrán láthatjuk, az Európai Fenntartható Energia Központ célzottan 

folytat nyílt innovációs tevékenységet, igyekszik elősegíteni a tagjai közötti 

információáramlást és a felhasználók bevonását a városfejlesztésbe. A következő példán, az 

5. számú ábrán a Gráci Önkormányzat, Gazdaság és Turisztikai Fejlesztési részlegének nyílt 

innovációs aktivitását szemléltetem.  
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5. ábra: A Gráci Önkormányzat, Gazdaság és Turisztikai Fejlesztési részlegének nyílt innovációs aktivitása 

 

Eszerint a szervezet egyáltalán nem foglalkozik célzottan a végfelhasználók bevonásával 

illetve a vállalatok nyílt innovációs aktivitásának ösztönzésével a vállalatok fejlesztési 

folyamatában. A szervezet képviselője ugyanakkor ismeri a nyílt innováció fogalmát és látja 

annak hozzáadott értékét a megújulóenergia-iparágban.  

A felmérésben a szervezetek nyílt innovációt ösztönző aktivitásával kapcsolatosan három  

interjúból volt leszűrhető, hogy a szervezet egyáltalán nem foglalkozik tagvállalatai nyílt 

innovációs folyamatainak ösztönzésével. Két szervezetről volt megállapítható, hogy a 

szervezetnek van nyílt innovációt ösztönző aktivitása, de azt nem célzottan teszi. Tipikus, 

hogy nem is tudja, hogy amit tesz az nyílt innováció ösztönzésére irányul. A megkérdezettek 

közül három szervezet célzottan folytat nyílt innovációt ösztönző tevékenységet. 

Kapcsolatépítés tekintetében a felmérésben részt vevő szervezetek többségének tevékenysége 

pozitívnak értékelhető, azaz igyekeznek a szervezetek elősegíteni a tagok közötti kapcsolatok 

kiépítését. A felhasználók bevonásának tekintetében öt interjúalany nyilatkozott kifejezetten 

pozitívan. Ez azt jelenti, hogy igyekeznek ösztönözni tagvállalataik és a végfelhasználók 

közötti kapcsolat kiépítését, fenntartását és fejlesztését. 

5.5 Következtetések  

A kormányzati szervezetek szerepe a nyílt innováció ösztönzésében elhanyagolható, nem 

jelenik meg prioritásként és a legtöbb esetben információnyújtás a szerepük. A vállalatokat 

tömörítő szakmai szervezetek (erre a legjobb példa az Eco World Styria) esetében a nyílt 
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innováció és a felhasználó aktív szerepének hangsúlyozása viszont már megjelenik 

prioritásként. Az interjúalanyok a legtöbb esetben ismerték a nyílt innováció és az interaktív 

értékteremtés fogalmát. Az Eco World Styria esetében az interjúalany a felhasználó által 

kezdeményezett és a felhasználó-központú innováció fogalmát is ismerte és el is tudta 

különíteni annak hozzáadott értékét és alkalmazására vonatkozó lehetőségeket. Ebből 

következően egyértelmű, hogy a nyílt innováció és ezzel együtt a felhasználók aktív szerepe 

piaci alapú működés esetén bár kezdetleges, de kezd kialakulni. Ebből következően 

egyértelmű, hogy a gazdasági mechanizmus, a piaci folyamatok valóban indukálnak ez irányú 

elmozdulást az innovációs folyamatokban. LL-ek kialakításában a kormányzati szervek 

szerepe egyértelműen a stratégiaalkotásban jelenik meg. Viszont a szövetségek, szakmai 

szervezetek szerepe kiemelten hangsúlyos LL-ek kialakításában a következők miatt: 

- elősegítik a tagok között információáramlást és kapcsolatépítést, amely alapvető 

fontosságú; 

- megkeresik és ösztönzik a felhasználókat arra, hogy részt vegyenek rendezvényeiken 

és véleményüket, preferenciáikat megosszák vállalatokkal; 

- aktuális információval rendelkeznek az adott témákban, amelyet megoszthatnak 

tagjaikkal; 

- az interaktív értékteremtéshez szükséges kapcsolatokat, feltételeket segíthetnek 

megteremteni a gazdasági szereplőknek; 

- együttesen tudják a tagok érdekeit képviselni, forrást szerezni a felhasználóval való 

interaktív értékteremtéshez. 

A fentiek kapcsán következtethetünk a szakmai szervezetek, szövetségek dominanciájára 

a Stájer régió innovációs folyamataiban. A gazdasági folyamatok elindultak a felhasználók 

aktívabb szerepének irányába, amely viszont még nagyon kezdetleges. A felhasználókkal való 

interaktív értékteremtésre utaló jeleket még nem találtam az ezzel a csoporttal készített 

interjúk alapján. A Prahalad által elméletileg hangsúlyozott (N=1, R=G) tendencia nem 

releváns a szakmai szervezetek körében. A szakmai szervezetekkel készített interjúk során a 

szolgáltatás-innováció iránti tendencia vizsgálatát nem tartottam relevánsnak. A 

szolgáltatások innovációja irányába való eltolódás alapvetően a gyártó vállalatok, illetve 

kutatóintézetek innovációs folyamatait tekintve releváns. A szakmai szervezetekkel készített 

interjú során a szervezetek LL-ek kialakításában betöltendő lehetséges szerepét, valamint 

jelenlegi gyakorlatát tudtam feltárni.  Ezen túl a kialakított elemzési kerettel lehetőségem volt 

arra, hogy a szervezetek nyílt innovációs gyakorlatát értékeljem, illetve a megfelelő 

kategóriák szerint összevessem egymással a bemutatott példáknak megfelelően.  
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8. táblázat: Eredmények összefoglalása a szövetségek szerepéről a nyílt innováció, illetve interaktív értékteremtés 

ösztönzésében 

A LL Harmonizáció Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Felhasználóbevonás 

 A városfejlesztésben jelenik meg a legaktívabban. 

 A jövő generáció iránti felelősségtudat megjelent 

és motivációként hat a felhasználókra az interaktív 

értékteremtés tekintetében. 

 A vezető felhasználók szerepe a fejlesztések 

későbbi szakaszában jelenhet meg. 

 A felhasználó által vezérelt innováció még nem 

jelenik meg. 

Szolgáltatások 

 Érdekérvényesítés, a felhasználók és gyártók 

közötti kapcsolatok kiépítése a szövetségek egyik 

prioritása. 

 A felhasználó által irányított innováció a 

szolgáltatásokra irányuló innovációban releváns, 

a fejlesztéshez szükséges műszaki ismeretek 

miatt.  

Infrastruktúra 

 Kerekasztal-beszélgetések keretében zajlik a 

legtöbbször a felhasználók bevonása a 

fejlesztésbe. Ebből következően nincs szükség 

speciális infrastruktúrára a felhasználók 

fejlesztésbe való bevonásához. 

Irányítás 

 A szövetségek szerepe a vállalatok, 

tagszervezetek közötti információáramlás 

elősegítése. 

Az innováció eredményei 

 Stratégiák kidolgozásánál veszik figyelembe a 

felhasználók javaslatait a megújuló energia 

hasznosítását célul tűző szervezetek. 

 A fejlesztések eredménye, a felhasználóbevonás 

tárgya a megfelelő termékek kifejlesztése a 

meglévő épületbe, a már meglévő rendszerekhez 

és az épület sajátosságaihoz való illesztése révén. 

Módszerek és eszközök 

 Munkaértekezletek a felhasználók részvételével. 

 Készségek kifejlesztése szükséges ahhoz, hogy a 

felhasználók alkalmasak legyenek interaktív 

értékteremtésre. 

 A kapcsolat és együttműködés kiépítése a 

legnagyobb kihívás. Együttműködésre van 

szükség nyelvek, kultúra, generációk közötti 

szakadékok áthidalása érdekében.  

Üzleti modell 

 A megújulóenergia-rendszerek kiépítéséhez 

szükséges pénzügyi és műszaki feltételek 

megteremtése a szervezetek feladata. Ennek 

érdekében a felhasználók és az iparág egyéb 

szereplőinek bevonása és együttműködése 

szükséges. 

 PPP partnerségek kiépítése a szervezetek fő 

szerepe 

A kormányzat szerepe 

 Az önkormányzatnak semlegesnek kell lennie, 

nem alakíthat ki „szoros” kapcsolatot a 

vállalatokkal.  

 A gazdasági stratégia kialakításában van szerepe. 

Iparjogvédelem 
 A szervezet szerepe tanácsadás a vállatok részére 

iparjogvédelmi kérdésekben.  
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A LL Harmonizáció Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Fejlesztési problémák 

 A városfejlesztésben jelenik meg a felhasználók 

aktívabb szerepe. 

 A felhasználók sok esetben nem rendelkeznek a 

szükséges műszaki tudással ahhoz, hogy részt 

vegyenek a fejlesztésben aktívan. 

A megújuló energiát hasznosító termékek 

elterjesztésének ösztönzése 

 A szövetségek, vállalatokat tömörítő szervezetek 

szerepe információnyújtás tagvállalataik számára. 

 A megújulóenergia-hasznosítás növelését célul 

kitűző szervezetek fő szerepe információátadás a 

felhasználók részére (üzleti modellről, a termékek 

sajátosságairól, aktualitásokról). 

Az egyetemek, kutatóintézetek szerepe 

 Technológiatranszfer folyamatok elősegítése. 

 A fejlesztési ötletek nagyon sok esetben a 

kutatóintézetektől indulnak ki. A szervezetek, 

szövetségek szerepe a kutatóintézetek és a 

vállalatok közötti „híd” képzése. 

 

5.6 Eredmények - Kutatást és gyártást végző szervezetek 

A felmérésben résztvevő vállalatok a vizsgált megújuló energiát hasznosító termékeket 

illetően kutató, gyártó tevékenységet folytatnak. Egyrészt a szervezet jelenlegi innovációs 

aktivitása, másrészt a felhasználók szerepének konkretizálása volt az elemzés tárgya. A 9. 

táblázatban összefoglaltam és kategorizáltam a kutatásban betöltött relevanciája alapján az 

interjúalanyok meglátásait. A táblázat utolsó oszlopában megjelenítettem az interjúból 

levonható következtetéseket.  

9. táblázat: Interjú részletek - vállalatok 

Relevancia a kutatásban Interjú részletek Következtetések 

A kis –és középvállalatok 

tudatossága fejlesztési 

igényeiket illetően 

Bioenergy 2020 GmbH  

 Vállalati partnereik, akik 

legfőképp kis- és 

középvállalkozások, egyre 

tudatosabbak fejlesztési 

igényeiket illetően. 

 A jelenlegi generáció nyitottsága 

az oka annak, hogy a kis-és 

középvállalatok egyre 

nyitottabbak az új lehetőségekre, 

és tudatosabbak fejlesztési 

igényeiket illetően.  

 A kis-és középvállalatok pl. a 

Bioenergy 2020 GmbH esetében 

felhasználóként jelennek meg.  

Az új ötletek forrása, 

kulcskompetencia 

megőrzése 

Herz Energietechnik GmbH 
 Az egyetlen negatív példa, aki 

aszerint nyilatkozott, hogy 

innovációs aktivitásuk során 

egyetemi kapcsolataikon kívül 

belső erőforrásaikra 

támaszkodnak, amely leginkább 

energiahatékonyabb termékek 

előállítására irányul. 

 Mindenképpen törekszenek 

kulcs kompetenciájuk 

megőrzésére és semmiképp sem 

tennék közzé fejlesztéseiket 

nyílt innovációs portálokon. 

Bioenergy 2020 GmbH  

 Amennyiben megvannak a belső 

erőforrások a fejlesztésre, nem 

törekszik a vállalat külső 

erőforrás bevonására.  

 De még ekkor is cél, hogy 

kapcsolatot alakítsanak ki az 

egyetemekkel.  

 Ebben az esetben a 

kulcskompetencia megőrzése is 

kiemelt fontosságú. 

 A telepítő vállalatok szerepe az 

információáramlás elősegítése a 

gyártó vállalatok és a 

felhasználók között. 
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 Termékeik vásárlói vállalatok, 

akik továbbértékesítik 

termékeiket a kereskedőknek, 

felhasználóknak.  

 A kereskedők, a termékek 

telepítői közvetlen kapcsolatban 

vannak a végfelhasználókkal, 

akiktől érkező ötleteket 

továbbítják a gyártó vállalat 

számára. 

A fejlesztések tárgya 

Ökotech GmbH  

 Rámutat arra, hogy a 

napkollektorokat minden 

esetben az épület sajátosságait és 

a meglévő műszaki 

berendezéseket figyelembe véve 

kell telepíteni. 

  Ritkán, de a végfelhasználóknak 

vannak új termékkel kapcsolatos 

ötletei, valamint javaslatai arra 

vonatkozólag, hogy a 

termékeket egy más 

kombinációban használják fel az 

épületekbe való telepítéskor. 

  A vállalat arra szakosodott, 

hogy napkollektorokat telepítsen 

speciális helyekre, nem a 

megszokott formában (nem csak 

a tetőre).  

Bioenergy 2020 GmbH  

 Legfőbb vásárlói vállalatok, 

akiket leginkább termékeik 

energiafelhasználásának 

csökkentése érdekel, amelyet a 

felhasználóval való folyamatos 

tesztelés eredményeként 

fejlesztenek ki. 

 Az Ökotech példája mutatja, 

hogy amennyiben a vállalat 

nyitott arra, hogy a termékeket a 

felhasználó igényeinek 

megfelelően alakítsa, a 

felhasználóknak vannak 

javaslatai azzal kapcsolatosan. 

 A napkollektorok esetében, 

annak ellenére, hogy azok 

fejlesztése speciális tudást 

igényel; van olyan fejlesztési 

terület, amelybe bevonhatóak a 

felhasználók és fejlesztési 

javaslatuk hasznos a vállalat 

számára. 

 A termékek kombinációja a 

legtöbb esetben a fejlesztés 

tárgya. 

Nyílt innovációs 

portálokban rejlő 

lehetőségek kihasználása 

VTU Holding GmbH   
 A nyílt innováció kapcsán a nyílt 

innovációs portálokban lát nagy 

lehetőséget. Érdekelné, hogy 

más vállalatok milyen jellegű 

fejlesztéseket tesznek közé, 

valamint ő is szívesen 

közzétenné fejlesztési 

problémáit, természetesen 

figyelve arra, hogy ne érje 

semmilyen hátrány vállalatát 

emiatt. 

BDI – BioEnergy 

International AG  

 A nyílt innovációs portálokban 

rejlő esetleges lehetőségeket 

hangsúlyozta a 

kapcsolatépítésben rejlő 

hozzáadott értékre rávilágítva.  

 Ugyanakkor idegenkedik tőle az 

esetleges szabadalmi problémák 

miatt. 

 Látnak lehetőséget a vállalatok a 

nyílt innovációban, a nyílt 

innovációs portálokon keresztül. 

 Fejlesztéseik szabadalmaztatását 

nem tartják fontosnak. 

 Ennek ellenére látják az azzal 

kapcsolatos problémákat, 

amelyek nyílt innovációs 

portálokon való részvételükkel 

jönnének létre.  
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A felhasználóbevonás 

módja 

Bioenergy 2020 GmbH  

 A gyártók az információáramlás 

elősegítése érdekében 

találkozókat szerveznek a 

felhasználókkal 

KWB  

 Igyekszik a nyílt innováció 

vállalati alkalmazását 

ösztönözni, nem kizárólagosan 

internetes portálon keresztül.  

 A felhasználók, vezető 

felhasználók azonosításával és 

nyílt innovációs workshopok 

szervezésével igyekeznek a 

felhasználók javaslatait 

megszerezni és beépíteni a 

vállalat innovációs folyamataiba. 

 A felhasználók aktív szerepe 

megjelent, workshopok 

formájában vonják be őket a 

fejlesztési folyamatba.  

 Hasznos visszajelzéseket kapnak, 

amelyeket fel tudnak használni a 

termékek kifejlesztésében. 

 A felhasználók motiváltak a 

részvételre.  

 Sikerült a vállalatnak azonosítani 

és bevonni a vezető 

felhasználókat a fejlesztésbe. 

Iparjogvédelem 

VTU Holding GmbH   

 Nincsenek szabadalmaik és nem 

is tartja azt fontosnak a vállalat 

vezetője, mivel az nem 

garantálja a kifejlesztett know-

how vállalaton belül tartását. 

BIOENERGY 2020+ GmbH 

 Partnervállalataik, többnyire kis- 

és középvállalatok sem tartják 

fejlesztéseik szabadalmaztatását 

fontosnak. 

 Nem tartják fontosnak a 

szabadalmaztatást a vállalatok. 

 Nem a szabadalmaztatott 

termékek határozzák meg 

versenyelőnyüket. 

 

A fenti elemzéseken kívül, az interjúkérdésekre adott válaszokat a 10. táblázatban 

kategorizáltam, illetve az interjúkra adott kategóriában adott válaszok számát összegeztem a 

feltüntetett elemzési kategóriák szerint:   

10. táblázat: A vállalatok innovációs aktivitása - elemzési kategóriák a strukturált szakértői interjúk alapján 

Tanácsadó, gyártó, kutatást 

végző vállalatok - 

Innovációs aktivitás 

Alacsony Közepes Magas 

1. Az innovációs 

folyamatokban felhasznált 

információ, tudás forrása 

1: A vállalat nem 

használ vállalaton 

kívüli 

információforrást 

innovációs 

folyamataiban. 

2: A vállalat nem 

törekszik célzottan 

külső 

információforrások 

megszerzésére és 

használatára, de nem 

zárkózik el tőle, 

amennyiben 

megkeresik. 

3: Külső információk 

megszerzése és 

vállalati folyamatokba 

csatornázása alapvető 

az innovációs 

folyamatokban. 

Szervezetek száma 3 2 3 

2. Licence adás-vétel 

1: A vállalat egyáltalán 

nem aktív sem licence 

vételben sem 

értékesítésben. 

2: A vállalat fő 

kompetenciájának 

fejlesztésére fókuszál, 

nem zárkózik el a 

"nem használt tudás" 

értékesítésétől és a 

hiányzó kompetenciák 

vételétől. 

3: A vállalat célzottan 

törekszik a "nem 

használt tudás" 

értékesítésére és a 

hiányzó kompetenciák 

vételére. 

Szervezetek száma 7 1 0 
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Tanácsadó, gyártó, kutatást 

végző vállalatok - 

Innovációs aktivitás 

Alacsony Közepes Magas 

3. A termékekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztése 

1: A vállalat nem 

foglalkozik a 

termékekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

fejlesztésével. 

2: A vállalat kizárólag 

a meglévő 

szolgáltatásainak 

fejlesztésével 

foglalkozik. 

3: A vállalat aktívan 

törekszik kapcsolódó 

szolgáltatásainak 

fejlesztésére, új 

szolgáltatások 

kifejlesztésére. 

Szervezetek száma 6 2 0 

4. A vállalat jelenlegi nyílt 

innovációs aktivitása 

1: A vállalat 

innovációs 

folyamataiban belső 

információk 

felhasználására 

törekszik, kizárólag 

szükség esetén von be 

külső információforrást 

innovációs 

folyamataiba. 

2: A vállalat nem 

zárkózik el attól, hogy 

külső forrást vonjon be 

a fejlesztésbe, 

amennyiben van rá 

lehetősége. 

3: A vállalat célzottan 

törekszik külső 

információforrás 

megszerzésére, annak 

bevonására az 

innovációs 

folyamatokba. 

Szervezetek száma 1 6 1 

5. A vállalat tevékenysége a 

megújulóenergiát 

hasznosító termékek 

társadalmi elfogadtatása 

érdekében 

1: A vállalat nem 

törekszik az alternatív 

energiaforrások 

elfogadásának 

elősegítésére (passzív). 

2: A vállalat nem 

törekszik célzottan 

pótlólagos 

információnyújtásra, 

amellyel az alternatív 

energiaforrások 

elterjedését segítheti 

elő. 

3: A vállalat célja 

annak elősegítése, 

hogy a potenciális 

vevők rendelkezzenek 

a vásárlói döntéshez 

szükséges minden 

információval, illetve 

elfogadják az alternatív 

energiaforrásokat. 

Szervezetek száma 6 2 0 

6. A nyílt innováció és 

interaktív értékteremtés 

helye a megújulóenergia-

iparágban 

1: A szervezet 

képviselője nem látja 

az innovációs 

folyamatok eltolódását 

nyílt innováció és 

interaktív 

értékteremtés irányába. 

2: A szervezet 

képviselője ismer 

kezdeményezéseket 

nyílt innováció és 

interaktív 

értékteremtés témában, 

és felismeri azok 

hozzáadott értékét. 

3: A szervezet 

képviselője látja az 

innovációs folyamatok 

eltolódását nyílt 

innováció és interaktív 

értékteremtés irányába. 

Szervezetek száma 1 3 4 

Szervezetek száma összesen 24 16 8 

 

A 10. számú táblázat összegezte az interjúkat a megfelelő kérdéskategóriák szerint. A kép 

nem mutat pozitív tendenciát az innovációs folyamatok nyílt innovációs tendenciájával 

kapcsolatban. Az eredmény azért fontos, mert elemzésemben a felhasználó szerepét a 

vállalatok innovációs aktivitásának (10. táblázat) elemzésétől különvettem. Ezzel az volt a 

célom, hogy a vállalatok és felhasználók kapcsolatát, a felhasználók aktívabb szerepét külön 

tudjam elemezni, mivel a LL-alapú interaktív értékteremtésben a felhasználók aktív szerepe 

számít központi elemnek. A nyílt innováció iránti attitűd kapcsán csupán egy vállalat 

nyilatkozott úgy, hogy az iparágban egyáltalán nem látja az innovációs folyamatok eltolódását 

a nyílt innováció, illetve az interaktív értékteremtés irányába. Az interjúalanyok fennmaradó 
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része ismer kezdeményezéseket és tudja azonosítani azok hozzáadott értékét a 

megújulóenergia-iparág innovációjában. Látja az innovációs folyamatok eltolódását a nyílt 

innováció és a felhasználókkal való interaktív értékteremtés irányába. Az elemzési módszerre 

példaként bemutatom egy vállalat innnovációs aktivitásának és a felhasználóbevonásnak 

elemzését a 6. számú ábra segítségével.  

A KWB GmbH számára, innovációs folyamatainak vizsgálatakor releváns, hogy a külső 

információk megszerzése alapvető, és a szervezet képviselője (aki a helyi egyetem oktatója 

nyílt innováció témában) látja az innovációs folyamatok eltolódását a nyílt innováció és az 

interaktív értékteremtés irányába az iparágat tekintve. Ugyanakkor a vállalat nem törekszik az 

alternatív energiaforrások hasznosításának ösztönzésére célzottan, kizárólag meglévő 

szolgáltatásainak fejlesztésével foglalkozik. Ezen túl a vállalat egyáltalán nem aktív sem 

licenc vásárlásban, sem értékesítésben.  

 

6. ábra: A KWB felhasználóbevonási gyakorlata 

 

A KWB GmbH felhasználóbevonás tekintetében kifejezetten aktív. Munkaértekezletek 

keretében bevonja felhasználóit a fejlesztési folyamatba, illetve azonosítja is vezető 

felhasználóit. A 6. számú ábrán látható, hogy a felhasználók megkeresik a vállalatot a 

termékeket illető módosítási javaslataikkal. A vállalat törekszik a hagyományos marketing 

eszközökön túlmutató, a felhasználókkal való interakciót elősegítő kommunikációs formák 

alkalmazására. Az interaktív értékteremtést az interjúalany relevánsnak tartotta a vállalat 

innovációs folyamataiban, valamint látja az interaktív értékteremtés hozzáadott értékét. 

Összességében a megkérdezett vállalatok igyekeznek innovációs folyamataikban külső 

tudást is felhasználni, viszont ebben a licenc adás-vétel nem releváns. Alapvetően akadémiai 
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kapcsolataikat erősítik és igyekeznek a magas tudásigényű feladatokat egyetemek 

együttműködésével elvégezni. Az interjúk alapján a vállalatok többségében nem volt jellemző 

a szolgáltatás-innováció dominanciája a termék, mint fizikai termék innovációjával szemben. 

Az interjúsorozatban részt vevő vállalatok, bár nem alakítottak ki interaktív értékteremtést a 

felhasználóval, de a felhasználókat bevonják a fejlesztés folyamatába annak érdekében, hogy 

figyelembe vegyék preferenciáikat a fejlesztendő termékkel kapcsolatosan. Preferenciáik 

alapvetően a termékek megfelelő kombinációinak kialakítására irányul az 

energiahatékonyság elérése érdekében.   

Egyik legjobb példának említhető a KWB vállalat kezdeményezése, amely a 

végfelhasználókat meghívja rendezvényeire, ahol kifejezetten a termékekkel kapcsolatos 

problémáikat, ötleteiket szeretnék feltárni. Eredetileg interjúkat készítettek a felhasználókkal, 

majd nyílt innovációs munkaértekezleteket kezdtek el szervezni. Termékeik tesztelését is 

elvégzik a felhasználókkal, azok mindennapi környezetébe illesztve. A nyílt innovációs 

munkaértekezleteken egyszerű ötletbörzét, illetve különböző ötletgenerálási technikákat 

alkalmaznak a végfelhasználók ötleteinek kinyerésére. A munkaértekezleteket már a 

fejlesztések kezdetén (vagy azelőtt) alkalmazzák. Előkészítésükbe bevonják vezető 

felhasználóikat, illetve a termékeik telepítését végző vállalatokat is, mivel ők vannak 

közvetlen kapcsolatban a termékek végfelhasználóival. Az ötletgenerálást célzó 

rendezvényeket a fejlesztéssel és a felhasználókkal való teszteléssel párhuzamosan, 

rendszeresen megszervezi a vállalat annak érdekében, hogy az ott generált ötleteket be tudják 

csatornázni a vállalat fejlesztési folyamatába. A kapott ötletek hasznosítását a vállalat kutatási 

és fejlesztési részlege végzi. A felhasználók számára nem szükséges különösebb anyagi 

motivációt ajánlaniuk. A vállalat kommunikációjának része, hogy érzékeltetik a 

felhasználókkal, hogy különlegesek a vállalat számára. A résztvevők átlagos száma 30 fő. A 

felhasználókon kívül azon vállalatokat is meghívják, amelyek a munkaértekezlet adott 

témájához hasonló területtel foglalkoznak, illetve hasonló probléma megoldásán dolgoznak. 

A munkaértekezleteken kívül a vállalat tervezi, hogy megjelenik nyílt innovációs portálokon.  

A 11. számú táblázat összegzi a vállalatok felhasználóbevonással kapcsolatos 

tapasztalatait, gyakorlatát a vállalatokkal készített interjúk alapján. Az interaktív 

értékteremtésben a felhasználóbevonás kulcsszerepet tölt be.  
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11. táblázat: A felhasználók szerepe a vállalatok innovációs folyamataiban – elemzési kategóriák a strukturált szakértői 

interjúk alapján 

Tanácsadó, gyártó, 

kutatást végző 

vállalatok - 

Felhasználóbevonás 

Alacsony Közepes Magas 

1. A felhasználóktól 

érkező módosítási 

javaslatok 

1: Eddig nem érkezett 

módosítási javaslat a 

felhasználóktól és a 

vállalat sem törekszik 

azok ösztönzésére. 

2: Érkezik módosítási 

javaslat a felhasználóktól, 

de csak abban az esetben, 

ha a vállalat célzottan 

törekszik azok 

ösztönzésére. 

3: A felhasználók 

megkeresik a vállalatot 

módosítási javaslataikkal. 

Szervezetek száma 1 3 4 

1. A 

felhasználóbevonást 

célzó interakciós 

formák 

1: Nincsenek a 

felhasználóbevonást 

megcélzó interakciós 

formák (pl. 

munkaértekezlet, online 

fórum) 

2: A vállalat alkalmaz 

hagyományos 

marketingeszközöket a 

felhasználóbevonás 

megcélzására a fejlesztés 

utolsó szakaszában. 

3: A vállalat számos 

interakciót ösztönző 

eszközt alkalmaz, és 

törekszik a hagyományos 

marketing eszközökön 

túlmutató módszerek 

alkalmazására. 

Szervezetek száma 0 4 4 

3. A vezető 

felhasználók 

azonosítása, szerepük 

1: A vállalat nem 

törekszik a vezető 

felhasználók azonosítására 

és a tőlük érkező 

információk 

felhasználására az 

innovációs folyamatban. 

2: A vállalat nem 

azonosítja vezető 

felhasználóit célzottan, de 

ad-hoc kommunikál velük 

információszerzés 

céljából. 

3: A vállalat célzottan 

törekszik vezető 

felhasználói azonosítására 

és véleményük beépítésére 

a vállalat innovációs 

folyamataiban. 

Szervezetek száma 0 7 1 

4. A vezető 

felhasználók aktivitása 

1: A vezető felhasználók 

egyáltalán nem aktívak, 

nem keresik meg a 

vállalatot ötleteikkel. 

2: Amennyiben a vállalat 

megkeresi a vezető 

felhasználókat, a 

felhasználók véleményt, 

ötleteket adnak a vállalat 

innovációs folyamataihoz. 

3: A vezető felhasználók 

aktívak és megkeresik a 

vállalatot 

termékfejlesztést illető 

javaslataikkal. 

Szervezetek száma 2 3 3 

5. Az interaktív 

értékteremtés 

relevanciája az 

innovációs 

folyamatokban 

1: Az interaktív 

értékteremtés gyakorlata 

nem jelenik meg a vállalat 

innovációs folyamataiban. 

2: Az interaktív 

értékteremtés gyakorlata 

még nem jelenik meg, de 

a vállalat relevánsnak 

tartaná innovációs 

folyamataiban. 

3: Az interaktív 

értékteremtést az 

interjúalany relevánsnak 

tartja a vállalat 

termékfejlesztési 

folyamataiban, és bár 

kezdetleges, de 

megjelenik a 

felhasználókkal való 

interaktív értékteremtés. 

Szervezetek száma 0 4 4 

6. Az interjúalany 

véleménye az 

interaktív 

értékteremtés 

hozzáadott értékéről 

1: Az interjúalany nem 

látja az interaktív 

értékteremtés hozzáadott 

értékét a vállalat 

innovációs folyamatait 

illetően. 

2: Az interjúalany az 

interaktív értékteremtés 

minimális hozzáadott 

értékét látja a vállalat 

innovációs folyamataiban. 

3: Az interjúalany az 

interaktív értékteremtés 

jelentős hozzáadott értékét 

látja a vállalat innovációs 

folyamataiban. 

Szervezetek száma 0 3 5 

Szervezetek száma 

összesen 
3 24 21 

 

A 11. számú táblázat alapján egyértelmű a felhasználók aktív szerepe az értékelt vállalatok 

esetében. Viszont mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Stájer 
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régióban jellemző lenne a LL-alapú interaktív értékteremtés. Ahogy a válaszkategóriáknak 

megfelelően is láthatjuk, kizárólag a felhasználók aktívabb szerepét, illetve a vállalat 

interaktív értékteremtéssel kapcsolatos attitűdjét elemeztem. Ennek elemzése kiemelten 

fontos volt, mivel azt követően láthatjuk, hogy egy fejlett régióban a felhasználók aktívabb 

szerepe piaci indíttatásra, EU-s támogatások nélkül is megvalósul.  

Az eddigiekben a szakmai szervezeteket, szövetségeket, valamint a gyártást és 

kutatótevékenységet végző szervezetek működését elemeztem. A kutatásba bevontam 

ezenkívül kereskedelmi és telepítő tevékenységet végző szervezeteket, valamint egy 

egyetemet is. A feltételezésem az volt, hogy a termékeket telepítő illetve azokat forgalmazó 

vállalatoknak, - mivel a felhasználókkal közvetlen kapcsolatban vannak- , alapvető szerepük 

van interaktív értékteremtés kialakításában. Feltételeztem, hogy a kereskedő illetve a 

termékeket telepítő vállalatok a felhasználók ötleteit, a termékekhez kapcsolódó javaslataikat 

közvetítik a gyártók számára. Az interjúk során kapott válaszok megerősítik feltételezéseimet, 

ugyanakkor azok alapján még nem vonhatunk le általános következtetést a sokaság egészére 

nézve. Az interjúsorozatban részt vevő, gráci műszaki egyetem (TU Graz) ismerte a nyílt 

innováció fogalmát, és jelezte, hogy a megújulóenergia-iparágat tekintve a biomassza és a 

napenergia hasznosítása releváns a felhasználóval való interaktív értékteremtés tekintetében. 

Az egyetem technológia transzfer szervezete áll közvetlen kapcsolatban a kis- és 

középvállalkozásokkal, ugyanakkor a megújulóenergia-iparág egy kifejezetten új területnek 

tekinthető az egyetem számára. Lehetséges szerepe az interaktív értékteremtés kialakításában 

kizárólag a tudásbázis létrehozása, átadása a vállalatok számára. A 12. táblázatban 

részletezem a Cramer-mutató értékeit, amelyek rávilágítanak a megjelölt elemzési kategóriák 

közötti összefüggések megállapítására. A mutatók részletei a 8. számú mellékletben 

találhatóak.  

12. táblázat: A Cramer- mutató értékeinek összefoglalása  

Elemzési kategóriák 
Cramer 

érték 
Összefüggés, következtetések 

 Az interaktív értékteremtés 

relevanciája az innovációs 

folyamatokban, a felhasználók 

szerepe  

 Az interjúalany véleménye az 

interaktív értékteremtés hozzáadott 

értékéről 

0,8 

Azon vállalatok, amelyek a nyílt innovációt 

magasra értékelik, bevonják a végfelhasználót a 

fejlesztési folyamatba. Ebből következik, hogy a 

nyílt innováción belül hasznosnak tartják a 

végfelhasználók bevonását. 

 Az innovációs folyamatokban 

felhasznált információ, tudás 

forrása  

 A vezető felhasználók aktivitása/Az 

interjúalany véleménye az 

interaktív értékteremtés hozzáadott 

értékéről 

0,7 / 0,8 

A vállalat minél inkább támaszkodik külső tudás 

bevonására innovációs folyamataiban, annál 

jellemzőbb, hogy azonosítja vezető felhasználóit, 

illetve bevonja innovációs folyamataiba. Ezzel 

egyidejűleg az interaktív értékteremtésről alkotott 

véleménye is pozitív. 
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Elemzési kategóriák 
Cramer 

érték 
Összefüggés, következtetések 

 A termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése 

 A vállalat jelenlegi nyílt innovációs 

aktivitása 0,7 

Azon vállalat, amelynek magas nyílt innovációs 

aktivitása van, jellemzően aktívabban fejleszti a 

fizikai értelemben vett termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatásait. Ezzel igazolhatjuk a szolgáltatás-

innováció jelentőségét a termék, mint fizikai 

termék innovációja mellett, nyílt innovációs 

tevékenység meglétét feltételezve.   
 A vállalat jelenlegi nyílt innovációs 

aktivitása/Az interaktív 

értékteremtés relevanciája az 

innovációs folyamatokban, a 

felhasználók szerepe  

 Az interjúalany véleménye az 

interaktív értékteremtés hozzáadott 

értékéről 

0,8 

Minél inkább jellemző a vállalatra a 

felhasználókkal történő interaktív értékteremtés 

relevanciája, annál inkább nyilatkozik pozitívan 

annak hozzáadott értékéről.  

 

 

5.7 Következtetések  

A szövetségekkel és szakmai szervezetekkel készített interjúk kapcsán leszűrhetőek a 

következők: 

13. táblázat: Következtetések összefoglalása 

A LL Harmonizáció Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Felhasználóbevonás 

 Tudatos kis-és középvállalatok 

 Új generáció nyitottsága, tudatossága 

 A felhasználók aktívak, vannak módosítási 

javaslataik a gyártók felé. 

Szolgáltatások 

 A vállalatok többnyire nem foglalkoznak a 

termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztésével, annak ellenére, hogy a felhasználó 

ezen a területen tudna leginkább közreműködni az 

innovációs folyamatban.  

Infrastruktúra 
 Nem szükséges különleges infrastruktúra a 

felhasználók bevonásának ezen a szintjén. 

Irányítás 

 Törekszenek a kulcskompetencia megőrzésére. 

 A kereskedők, telepítők közvetlen kapcsolatban 

vannak a felhasználókkal. Közvetítenek a gyártók 

és a felhasználók között.  

Az innováció eredményei 
 Szükség van a termékek módosítására az épület 

sajátosságaihoz illeszkedően. 

Módszerek és eszközök 

 Nyitottság a nyílt innovációs portálokra a 

vállalatok részéről. 

 Többnyire találkozókat szerveznek a vállalatok a 

felhasználókkal. 

Üzleti modell 

 A vállalatok nem aktívak licence adás-vételben. 

 Nem jelenik meg egyedülálló üzleti modell a 

vállalatok innovációs folyamataiban. 

A kormányzat szerepe 

 A kormányzat szerepe a vállalatok innovációs 

aktivitásának ösztönzése a megfelelő adózási 

háttérrel, az innovációt ösztönző gazdasági 

környezet megteremtésével. 
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A LL Harmonizáció Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Iparjogvédelem 

 A nyílt innovációs portál használata esetén 

idegenkedne a szabadalmi problémáktól.  

 Nem tartják fontosnak a kutatási eredmények 

szabadalmaztatását. 

Fejlesztési problémák 

 A fejlesztés tárgya a termékek illesztése a 

meglévő eszközökhöz, valamint a termékek 

megfelelő kombinációjának kialakítása. 

 Annak ellenére, hogy a napkollektorok fejlesztése 

speciális tudást igényel, a felhasználóknak vannak 

javaslatai a termékekkel kapcsolatosan. 

 Energiafelhasználás csökkentése 

A megújuló energiát hasznosító termékek 

elterjesztésének ösztönzése 

 A vállalatok alapvető feladata termékeinek 

értékesítése, egyben azok elfogadtatásának 

ösztönzése. 

Az egyetemek, kutatóintézetek szerepe 
 Fejlesztéseikbe bevonják az egyetemeket, 

amennyiben az speciális tudást igényel. 

 

Az elemzett interjúk alapján az 1. hipotézist alátámaszthatjuk azzal, hogy a LL-alapú 

interaktív értékteremtés alkalmazásának van relevanciája a megújulóenergia-iparágban, a 

biomassza- és napenergia-hasznosítást megcélzó termékek kifejlesztésében és azok 

elterjesztésében. A megújulóenergia-iparágban háztartások illetve vállalatok, intézmények (a 

gyártási folyamatok, irodák energiaigénye miatt) jelennek meg, mint felhasználók. A 

megújuló energiát hasznosító termékek (pl. napkollektorok) gyártói, fejlesztői, pl. egyetemi 

kutatólaboratóriumok részei lehetnek egy LL-nek, amely a háztartások vagy irodák, vállalatok 

optimális vagy felhasználóbarát energiaellátásának megvalósítására irányul. A fejlesztés 

tárgya a megújuló energiát hasznosító termékek, (pl. napkollektorok, biomassza-kazánok) 

optimális és felhasználóbarát kialakítása, valamint az épületek már meglévő energiaellátási 

rendszerekhez való illesztése, intelligens épületek kialakítása. A cél az, hogy az eszközök 

rendszere az energiaellátás és energiahatékonyság szempontjából optimális 

kombinációjukkal, elrendezésükkel és esztétikai jellegükkel a fogyasztó igényeihez és az 

épület sajátosságaihoz maximálisan illeszkedjen. Ezen túl a LL fejlesztések fontos területe a 

megújuló energiaforrások közlekedési eszközök fejlesztésébe való integrálása.  

6. Magyarországi  iparág-specifikus elemzés 

Ebben a fejezetben sorra veszem, hogy mely területeken lenne célszerű a LL-ek hozzáadott 

értékét hasznosítani Magyarországon. Elemzésemmel célom bemutatni, hogy a 

magyarországi vállalatok innovációs aktivitásának elősegítésében lenne szerepe a LL 

koncepció alkalmazásának a vállalkozásfejlesztés illetve az innovációmenedzsment területén.  
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6.1 A LL-ek alkalmazásának szükségessége Magyarországon 

Magyarországon a LL nevet viselő szervezetek nem mindegyike folytat a LL-alapú 

interaktív értékteremtés elméleti koncepciójának megfelelő tevékenységet. Továbbá 

fenntarthatóságuk, finanszírozásuk kétséges, illetve alapvetően külső, azaz nem a LL által 

generált forrásokra, hanem pályázatokra támaszkodva tartják fenn magukat. Ebből kiindulva 

fenntarthatóságuk a pályázati lehetőségek kimerülését követően kétséges. Több LL csupán 

névleg található meg. A kapcsolattartót megkeresve (Living Lab Budapest, BME Energetikai 

Informatikai Living Lab kísérleti rendszer, Creative Knowledge Centre Living Lab, Győr 

Automotive Living Lab) kiderült, hogy az adott LL-nek csupán a weboldala létezik. 

Valójában, alapvetően forráshiány miatt, már egyáltalán nem működik.  

6.2 A magyarországi találmányok piaci hasznosításának akadályai 

A LL-ek következő lehetséges alkalmazási területe véleményem szerint a találmányok 

piaci hasznosítása. A LL-ek innovációmenedzsmentben betöltendő szerepét a ValDeal 

Innovációs Zrt. (ValDeal) innovációmenedzsment programjának eredményeivel mutatom be. 

A LL-ek alkalmazási területének vizsgálatára ezen kívül egy, a magyarországi vállalkozások 

nyílt innovációs aktivitását, akadályainak felmérését megcélzó kutatás eredményeit 

ismertetem. Az innovációmenedzsment módszerek az elmúlt években a rendelkezésre álló 

hatalmas információmennyiség, illetve azok elérésének alacsony tranzakciós költsége miatt 

egyre komplexebbé váltak. (Buzás, 2007) Az innovációmenedzsment folyamatának első, és 

talán legfontosabb lépése a megfelelő fejlesztések kiválasztása, amelyek piaci 

hasznosításának előkészítésével érdemes foglalkozni. A ValDeal a magyar, magas piaci 

potenciállal rendelkező találmányok piaci hasznosításának céljára jött létre. Összesen közel 

600 projekt szűrését végezte el a vállalat a Texasi Egyetem IC2 intézetének szűrési módszerét 

felhasználva. (Kovács, 2013) A begyűjtött magyarországi ötletek csupán 10%-a volt alkalmas 

arra, hogy a piaci hasznosítás első lépéseit megtegyék a ValDeal szakértői. A találmányok 

további fejlesztése volt a legtöbb esetben szükséges, mivel a jelenlegi fejlettségi fázisában 

nem rendelkeztek magas piaci potenciállal, amely elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy a 

piaci bevezetéshez szükséges első lépések sikeresen megtehetőek legyenek. Ezen eredmények 

megerősítették azt a magyarországi kkv-k körében elvégzett felmérés eredményét (Szerb, 

2009), miszerint a magyarországi kis- és középvállalati szektor vállalatainak csupán 0,25%-

a alkalmas arra, hogy kockázati tőkét vonjanak be működésükbe. A tanulmány tapasztalatai 

szerint Magyarországon a vállalkozók nem elég tájékozottak a kockázati tőkét alkalmazó 
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finanszírozási formák, lehetőségek tekintetében. Hiányzik a finanszírozásban közbenjáró 

intézményrendszer, valamint a vállalatok menedzsmentjének szaktudása sem megfelelő 

ahhoz, hogy erőforrásaik között kockázati tőkét vonjanak be. (Karsai, 2012) Már jól ismert 

európai paradoxon, miszerint a magas piaci potenciállal rendelkező találmányok hasznosítása 

alacsony szintű (Dosi, Patrick és Mauro, 2006). Magyarországra fókuszálva: számos, az 

innovációt ösztönző kormányzati intézkedés jött létre, azonban a Nemzeti Innovációs 

Rendszer mégis gyenge maradt (Havas, Nyiri, 2007). Az Egyesült Államokbeli innovációt és 

versenyképességet mérő mutató az EU-15 országok átlaga felett van a kockázati tőke 

befektetések tekintetében is. Az Egyesült Államokban ezen túl 30%-al több új vállalatot 

alapítanak. (Atkinson és Andes, 2009) Az innovációs tevékenységet folytató vállalatok aránya 

Magyarországon az EU27 átlagához (52,9%) viszonyítva csupán 31%-os értéket mutat. 

(Eurostat, 2013) Magyarországra duális szerkezet jellemző, egyrészről a multinacionális 

nagyvállalatok nemzetközi kutatási és fejlesztési hálózatának jelenlétével, másrészről a kis- 

és középvállalati szektor alacsony innovációs aktivitásával. (OECD, 2004) 

A ValDeal tevékenységének ismertetésével célom volt bemutatni azt, hogy a 

magyarországi innovációs környezetben létrejövő találmányok nagy része alkalmatlan a piaci 

hasznosításra, még a megfelelő innovációmenedzsment támogatás megléte esetén is. 

Fejlettségi szintjük alacsony volt, ebből következően nem voltak alkalmasak arra, hogy 

befektetéseket vonzzanak, hiszen a projektek tulajdonosai nem tudták meggyőzni a 

befektetőket a fejlesztés piaci sikeréről.  Ugyanakkor a LL környezetben való fejlesztés épp 

ezt a problémát célozná meg, azaz olyan termékek kifejlesztését, amelyeknek, mivel bevonják 

a felhasználót a fejlesztésbe, már meglévő, vagy legalábbis formálódó piaca van. A 

fejlesztések kockázatának csökkentése érdekében a LL módszer alkalmazásával lehetőségük 

nyílhat a vállalatoknak, fejlesztőknek arra, hogy csökkentsék az új termék bevezetésének 

kockázatát, hiszen a még szükséges technológiai fejlesztést a potenciális fogyasztókkal való 

interaktív együttműködésben végezhetnék el.   

A piaci hasznosítás alacsony szintjének egyik legfőbb oka, hogy a vállalatok nem tudnak 

egy stabil fogyasztói kört, valamint a felhasználók igényeinek leginkább megfelelő terméket 

piacra vinni. Ezt a LL-ek alkalmazásával lehetne elősegíteni. A LL módszer 

implementálásával sok vállalatnál csökkenthető lenne a fejlesztések kockázata. Ezzel 

elérhetnék a kockázati tőke eredményesebb bevonását, illetve a felhasználók termékek iránti 

erősebb elkötelezettségét.   
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6.3 A magyarországi kutatás célja és kérdéskörei 

A kutatás célja, hogy felmérje, ismerik-e, alkalmazzák-e a vállalatok a nyílt innováció és 

LL gyakorlatát, illetve látják-e hozzáadott értékét a magyarországi megújulóenergia-

hasznosítás növelésében. A kutatás eredeti célja volt, hogy az osztrák kutatást 

Magyarországon megismételve komparatív elemzés keretében feltárja a fő különbségeket az 

interaktív értékteremtéssel kapcsolatos attitűd kapcsán, majd meghatározza ennek okait. 

Azonban ugyanaz a kutatás és teljes mértékben megegyező szofisztikált elemzés nem volt 

elvégezhető Magyarországon. Az interaktív értékteremtésre vonatkozó attitűd és a 

megújulóenergia-hasznosítás gyakorlata hazánkban messze elmaradt a Stájer régióban 

tapasztaltakkal szemben. Néhány, ugyanazon elméleti alapokra épülő interjút követően 

egyértelművé vált, hogy a vállalatok/szövetségek a nyílt innováció és interaktív 

értékteremtéssel kapcsolatosan az esetek többségében elutasítóak voltak. A LL 

kezdeményezések véleményük szerint kizárólag akkor relevánsak, amikor a piaci igényekre 

alapozva a vállalatok innovációs aktivitása élénkebb lesz.  

A magyarországi kutatás eredményére építve, miszerint a magyar kis- és 

középvállalkozások még nem érettek erre a nyílt innovációs kezdeményezésre, tovább 

vizsgáltam a LL–ek esetleges hozzáadott értékét és az ahhoz kapcsolódó lehetőségeket a 

megújuló energia hasznosításában tevékenykedő vállalkozások körében. A kutatásba bevont 

vállalkozások azon kis- és középvállalatok, amelyek Magyarországon vannak bejegyezve, és 

Magyarország területén fő, vagy melléktevékenységként a napenergia és biomassza energia 

iparágban termelő és/vagy szolgáltató tevékenységet folytatnak.14 A kutatást a 9. számú 

mellékletben található kérdőív segítségével végeztem el. Az interjú során követtem a 

                                                            
14 A Magyar Cégjegyzékben történő kereséskor beállított szűrő alapján a „napenergia” illetve „biomassza” 

kulcsszavakkal történő keresés eredményezte a legtöbb találatot. Ugyanakkor a keresés eredményeit tovább 

kellett szűrni ahhoz, hogy megtaláljam a sokaság tagjait.  A kapott vállalatokból kiszűrtem az adatbázisban még 

szereplő, de felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló vállalkozásokat, valamint a minimális árbevételt 

termelő egyéni vállalkozásokat. Az Opten Kft. cégtár light szolgáltatását igénybe véve a sokaság tagjaira 

egyenként rákeresve rögzítettem azok árbevételét, valamint tevékenységüket kategorizáltam aszerint, hogy a 

napenergia és/vagy biomassza-hasznosításhoz kapcsolódóan milyen tevékenységet folytatnak. A következő 

csoportokat különítettem el: tervezés (a gyártást megelőzően), gyártás, forgalmazás, tervezés (a vállalat 

igényeinek megfelelő megoldás kialakítása) és telepítés, üzemeltetés/karbantartás. A legmagasabb forgalmú 

vállalatokat és a vállalat tevékenységét ellenőrizve, eszerint az interjúra leginkább alkalmasakat kiválasztva 

felállítottam egy rangsort a vállalatok között. A napenergia- illetve biomassza hasznosításával foglalkozó 

vállalatok listáját összevetettem az internetes kutatás eredményével, amely során különös hangsúlyt fordítottam 

a szakmai oldalakon, fórumokon történő keresésre; valamint a kapott eredményeket összevetettem a legújabb 

Magyar Megújuló Energia Kézikönyvben (Kovács, 2010) szereplő vállalatokkal. Ezt kiegészítettem a 

Magyarországon működő, de külföldön bejegyzett vállalatok leányvállalatának listájával. A kapott listát 

egyeztettem, valamint kiegészítettem a Közép-magyarországi Innovációs Központban egykor működő Megújuló 

Energia Kompetencia Központ vezető munkatársának ajánlásaival. A fenti szervezeteket kiegészítettem egy 

interjúalany ajánlása alapján megkeresett egyetemi kutatóhellyel. A szervezetek közül 12-vel sikerült strukturált 

szakértői interjút készíteni. 
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kérdőívben meghatározott fő kérdéseket. Az interjúkat 2013 őszén készítettem el. A kutatásba 

bevont szervezetek listája a 10. számú mellékletben található.  

6.4 Eredmények 

6.4.1 Szövetségek 

A megkérdezett szövetségek fő funkciója az információátadás tagjaik számára, amely 

révén elő tudják segíteni innovációs folyamataikat. Ezenkívül funkciójuk a vállalati 

együttműködések elősegítése, illetve a vállalatok képviselete a döntéshozókkal szemben 

érdekérvényesítés céljából. A szövetségek munkájának legfőbb hozzáadott értéke az 

információs kampányok megvalósítása, hálózatok kialakítása illetve szakmai 

együttműködések elősegítése. Rendezvényszervezés tekintetében nem részesítik előnyben az 

interaktív munkaértekezleteket, illetve a megkeresett szövetségek egyike sem ismerte a nyílt 

innováció fogalmát – szemben az osztrák példákkal.   

Az interjúalanyok, miután megtudták mi a nyílt innováció, illetve a LL módszer, úgy 

nyilatkoztak, hogy látják a helyét, hozzáadott értékét a LL-eknek a megújulóenergia- 

iparágban, ugyanakkor működtetésük idejét még nem látják elérkezettnek Magyarországon. 

Az interjúalanyok szakmai tapasztalatuk alapján úgy vélik, hogy először a keresleti oldalt kell 

ösztönözni annak érdekében, hogy piaci indíttatással elinduljon az interaktív értékteremtés 

folyamata és a felhasználó a vállalattal együtt aktívabb szerepkörbe lépjen. A keresleti oldal 

növelésének fontosságát támasztja alá Bíró-Szigeti Szilvia doktori értekezésében, amelyben 

utal arra, hogy: „a lakossági energiamegtakarítási beruházások megvalósításának – 

fenntarthatósági kritériumokhoz is igazodó – állami és iparági koordinációja számos 

problémával terhelt. Az épületenergetikai termékek és szolgáltatások piacát átfogó, konkrét 

célokat tartalmazó stratégiai terv és állami iránymutatás hiánya érzékelhető.” (Bíró-Szigeti, 

2011, 20. o.) A magyarországi biomassza- és/vagy napenergia-felhasználás elősegítése, a 

megújulóenergia-hasznosítás növelése kapcsán az interjúalanyok mindegyike az állami 

ösztönzők szerepét tartja hangsúlyosnak. A válaszadók többsége reálisnak tartja, hogy 

valamikor LL szerveződések alakuljanak ki a biomassza- és/vagy napenergia-iparágban.  

Azonban véleményük szerint kialakításukat és fenntartásukat nem állami ösztönzőkkel 

kellene elérni, hanem sokkal inkább a piaci feltételek megteremtésével, az ezt ösztönző 

gazdasági folyamatok elindításával. Amennyiben mégis támaszkodunk a kormányzat 

közvetlen ösztönző szerepére, a válaszadók adókedvezményeket, a jogi feltételek támogatását, 

valamint próbaprojektek elindítását javasolják. Amennyiben a kormányzat kezdeményezné 
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LL-ek létrejöttét, a szövetségek nagy része részt venne a kezdeményezésben. A szövetségek 

számára egy kivételtől eltekintve nem volt releváns a vezető felhasználók azonosítása. 

Ugyanakkor a válaszadók látják a realitását, hogy LL jellegű együttműködések alakuljanak ki 

Magyarországon a megfelelő állami kezdeményezés eredményeként azonosítva és bevonva a 

felhasználókat a fejlesztésbe.  

6.4.2 Vállalatok 

Az interjúsorozatban részt vevő vállalatok kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a felhasználó 

alapvető szerepe az, hogy megvásárolja a vállalat termékeit/szolgáltatásait, azaz a 

fejlesztések eredményét. A felmérésben résztvevő vállalatok felének már adott a felhasználó 

javaslatot a termékek fejlesztését illetően, amelyeknek csupán egyötöde nem volt használható 

a fejlesztésben. A vállalat és a felhasználók közötti kommunikációt tekintve első helyen 

természetesen a vásárlás részletei (ár és mennyiség meghatározása) állnak, amelyet követ az 

új termékek iránti igény, illetve a felhasználók igényei a már létező termékekkel 

kapcsolatosan. Ezt követi a felhasználók javaslata arra, hogy milyen módosítást hajtsanak 

végre a termékeken, valamint az értékesítési problémák. Az interjúalanyok többsége csak 

közvetlenül a piaci bevezetést megelőzően, vagy a piaci bevezetést követően lép kapcsolatba 

a felhasználóval. Az interjúalanyok többsége úgy nyilatkozott, hogy a felhasználónak előnye 

származhatna abból, hogy részt vesz a fejlesztésben, akkor is, ha ezt az előnyt ezek az 

interjúalanyok sem tartják számottevőnek. Amennyiben LL-et alakítanának ki, a válaszadók 

nagy része workshopokat szervezne, valamint egy tesztelésre alkalmas központba meghívná 

a termékek későbbi felhasználóit annak érdekében, hogy begyűjtse javaslataikat az adott 

termékkel kapcsolatosan. A válaszadók nagy része úgy véli, hogy a felhasználók nem 

rendelkeznek azzal a tudással, amely segítené őket a fejlesztésben. Meglepő módon pozitív, 

hogy kereskedő, telepítést végző vállalatok esetében, amennyiben közvetlen kapcsolatban 

állnak a felhasználókkal, többségük megkérdezi őket a termékkel kapcsolatos véleményükről 

és az esetleges módosítási javaslataikat továbbítják a gyártó vállalatnak.  Az 

interjúeredmények összegzését a 14. számú táblázat tartalmazza.  
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14. táblázat: A magyarországi interjúk eredményeinek összegzése a LL Harmonizációs Kocka elemei alapján 

A LL Harmonizációs Kocka keretei Relevancia az attitűdvizsgálat során 

Felhasználóbevonás 

 A felhasználóknak nincs aktív szerepe. 

 A vezető felhasználók azonosítása nem releváns. 

 A felhasználó alapvető szerepének azt tartják a 

vállalatok, hogy megvásárolják a vállalat 

termékeit. 

 A felhasználóval való kommunikáció kapcsán 

első helyen a vásárlás részletei állnak. A 

felhasználók igényei az új termékekkel 

kapcsolatosan nem prioritás a vállalatok számára. 

 A kommunikáció a felhasználóval közvetlenül a 

piaci bevezetést megelőzően történik. 

Szolgáltatások 

 Információátadás, információs kampányok 

megvalósítása a szövetségek fő funkciója. 

 Érdekérvényesítés, vállalati együttműködések 

elősegítése a szövetségek szerepe. 

Infrastruktúra 

 Az interaktív értékteremtéshez szükséges 

infrastruktúrához nem szükséges jelenleg 

speciális eszköz, a kérdéskör alapvetően nem 

releváns a vállalatok, szövetségek számára. 

Irányítás 

 A LL–ek irányítása a multinacionális vállalatok 

részvételével valósulhatna meg (saját javaslat, 

nem az interjúkon hangzott el). 

Az innováció eredményei 

 A felhasználók nem rendelkeznek azzal a tudással 

az interjúalanyok szerint, amely segítené őket a 

fejlesztésben.  

Módszerek és eszközök 

 Interaktív munkaértekezleteket nem szerveznek a 

szövetségek, az interaktív értékteremtésről az 

interjún hallottak először. 

 Amennyiben a vállalatok részt vennének LL-

ekben, a munkaértekezletek tartását tartanák 

leginkább célravezetőnek. 

Üzleti modell 

 Új üzleti modellekkel elősegíthető lenne 

Magyarországon a megújulóenergia-hasznosítás 

ösztönzése (Pl. napkollektor telepek költségeinek 

és bevételeinek elosztása az osztrák példákhoz 

hasonlóan). 

A kormányzat szerepe 

 A LL-ek elindításának ideje még nem érkezett el 

Magyarországon. Ennek fő oka, hogy a 

megújulóenergia-hasznosítására irányuló 

termékek piaca, illetve az arra irányuló kereslet 

még nem eléggé érett. Kormányzati ösztönzőkkel 

lehetne ösztönözni a keresletet. 

  A LL-ek piaci indíttatását kellene először 

ösztönözni, azt követően alakulna ki az interaktív 

értékteremtés Magyarországon. 

 Próbaprojektek elindítása, a jogi feltételek 

kialakítása és adókedvezmények bevezetése a 

kormányzat lehetséges eszközei.  

Iparjogvédelem 

 Mivel a magyar vállalatok többsége nem aktív 

fejlesztésben, (többnyire forgalmazó), így az 

iparjogvédelmi kérdések kevésbé relevánsak 

számukra. 

Fejlesztési problémák 

 Már adott javaslatot a felhasználó a termékek, 

fejlesztését illetően, amelyek nagy része 

hasznosítható volt. 
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 Az interjúalanyok szerint a felhasználónak előnye 

származhatna abból, hogy részt vesz a 

fejlesztésben. 

A megújuló energiát hasznosító termékek 

elterjesztésének ösztönzése 

 Az interjúalanyok látják a helyét, a lehetséges 

hozzáadott értékét a LL-eknek. 

 A LL koncepció a megújulóenergia-hasznosítás 

elősegítésének egyik kiegészítő lépése lehetne 

annak érdekében, hogy a társadalmi 

elkötelezettséget, a környezettudatos attitűdöt 

fejlesszék a felhasználókban.  

Az egyetemek, kutatóintézetek szerepe 

 Az egyetemek, kutatóintézetek szerepe a LL-ek 

kialakításában alapvető lenne vállalati 

együttműködések kialakításával.  

6.5 Az osztrák és magyar kutatási eredmények összevetése 

A magyar és az osztrák kutatási eredményekben a szövetségek szerepét tekintve 

egyértelmű eltérés van abban, hogy Magyarországon korábban az interjúalanyok egyike sem 

ismerte a nyílt innováció és az interaktív értékteremtés fogalmát, szemben az Ausztriában 

tapasztaltakkal. A nyílt innovációt, ezen belül pedig a felhasználók bevonását az innovációs 

folyamatokba, a megújuló energiát hasznosító termékek elterjesztését ösztönzik a vállalatok 

Ausztriában. A felhasználók bevonása a szövetségek esetében ugyanakkor megreked 

munkaértekezletekben, azon belül pedig a résztvevők véleményét leginkább kinyerő 

technikák alkalmazásában. Valószínűsíthetően, mivel az osztrák szervezetek 

tevékenységében már létrejött a nyílt innováció illetve a felhasználók aktívabb szerepe is 

megfigyelhető, annak hozzáadott értékéhez való attitűdjük is pozitív eddigi tapasztalataik 

alapján. Ezzel szemben Magyarországon egyértelmű, hogy a nyílt innováció hozzáadott 

értékét be kell bizonyítani a szövetségek számára annak érdekében, hogy azt hasznosítani 

tudják napi tevékenységükben. A válaszadó szervezetek közül csupán kettő volt nyitott arra, 

hogy a termékek fejlesztését a felhasználóval együtt valósítsa meg. A magyar szövetségek 

funkciói között nem szerepel alapvetően városfejlesztési cél. Azok fő funkciója a szövetség 

tagjainak érdekérvényesítése a kormányzat felé, valamint infomációátadás a tagok részére 

szakmai kérdésekben. Az iparági innovációs folyamatokban az osztrák szervezetek látják a 

nyílt innováció hozzáadott értékét, szemben a magyar tapasztalatokkal. A magyar 

interjúalanyok úgy vélik, hogy a koncepció hozzáadott értékét akkor lehetne elkezdeni 

kihasználni, amikor már a kereslet ösztönzése megvalósul kormányzati intézkedések 

eredményeként. Azt megelőzően nem látják hozzáadott értékét. Összességében a szövetségek 

Magyarországon nem látják a felhasználók aktív szerepét az innovációs folyamatokban, míg 

Ausztriában a felhasználók aktívabb szerepe már megfigyelhető. 
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Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felhasználók szerepe a 

megújulóenergia-iparágat tekintve a két ország tekintetében eltérő. Ausztriában a vállalatok 

foglalkoznak termékfejlesztéssel, illetve a kifejlesztett termékek kitelepítésével is. Ellenben 

Magyarországon a vállalatok fő tevékenysége a forgalmazott termékek telepítése. A LL-ek 

szerepe a magyarországi esetben ebből következően okos mérők alkalmazásával valósulhat 

meg, amelynek eredményeként a felhasználók a megújuló energiát hasznosító termékek 

megfelelő illesztését, optimális felhasználását érhetik el. A 15. számú táblázatban összegezve 

találjuk a 2012-ben elvégzett osztrák és a 2013-ban elvégzett, magyar kutatás eredményeinek 

összevetését.  

15. táblázat: Az osztrák és magyar kutatás eredményeinek összevetése - szövetségek 

SZÖVETSÉGEK Ausztria Magyarország 

Tájékozottság a témával 

kapcsolatban 

Megkérdezettek többsége ismeri a 

nyílt innováció fogalmát. 

A megkérdezettek egyike sem ismeri 

a nyílt innováció fogalmát. 

Interaktív értékteremtés - 

attitűd 

Látja hozzáadott értékét és jövőjét az 

iparágban. 

„Több bizonyítékot” szeretne arra, 

hogy egy ilyen együttműködés 

sikeres lehet hosszú távon. 

Tevékenység - nyílt 

innováció 

A szervezetek nagy része célzottan 

folytat nyílt innovációt ösztönző 

tevékenységet a felhasználót is 

megcélozva. 

A szervezetek fő funkciója 

információátadás a tagok részére, 

kevésbé kapcsolat kialakításának 

ösztönzése. 

Tendencia/attitűd - nyílt 

innováció 

A szervezet képviselői látják az 

innovációs folyamatok eltolódását 

nyílt innováció és interaktív 

értékteremtés irányába. 

A szervezetek képviselői a nyílt 

innováció megjelenésének 

alapfeltételeit a keresleti oldal 

ösztönzésében látják, a megújuló  

energiát hasznosító termékek 

esetében. 

A felhasználó szerepe 

A gazdasági folyamatok elindultak a 

felhasználók aktívabb szerepének 

irányába. 

A felhasználók aktívabb szerepe nem 

figyelhető meg a gazdasági 

folyamatokban. 

 

A vállalatokkal készített interjú alapján a 16. számú táblázatban részletezett eltéréseket 

találjuk.  

16. táblázat: Az osztrák és magyar kutatás eredményeinek összevetése - vállalatok 

VÁLLALATOK Ausztria Magyarország 

Tendencia-interaktív 

értékteremtés 

A felhasználók egyre inkább 

aktívabb szerepe figyelhető meg, 

jelzik javaslataikat a gyártónak. 

A felhasználók aktívabb szerepe nem 

releváns. 

A vállalatok és 

felhasználók kapcsolata 

A vállalatok nem zárkóznak el attól 

(egy részük kifejezetten törekszik rá), 

hogy bevonják a felhasználót a 

fejlesztés folyamatába annak 

érdekében, hogy figyelembe vegyék 

preferenciáikat a fejlesztendő 

termékkel kapcsolatosan. 

A vállalatok nem törekszenek arra, 

hogy bevonják a felhasználókat a 

fejlesztés folyamatába. 

A tudás forrása a 

fejlesztésben 

A vállalatok nem zárkóznak el tőle, 

sőt törekszenek külső és a 

felhasználókkal interaktív 

együttműködésben megszerzett tudás 

A vállalatok nem törekszenek külső 

tudás bevonására a fejlesztés 

folyamatában. 
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bevonására az innovációs 

folyamatokban. 

Attitűd - interaktív 

értékteremtés 

Pozitív attitűd, látják a vállalatok 

képviselői annak hozzáadott értékét a 

megújulóenergia-iparágban. 

Pozitív attitűd, miután megismerték a 

koncepciót. Ugyanakkor még nem 

tartják időszerűnek. Különösen 

megújuló energia esetében a 

termékek iránti kereslet ösztönzését 

tartják szükségesnek. 

A felhasználóbevonást 

célzó interakciós formák 

A marketing eszközök alkalmazása 

alapvető, de a vállalat törekszik az 

interaktív értékteremtést célzó 

interakciós formák, pl. a fejlesztést 

megelőző workshopok 

alkalmazására. 

A legtöbb esetben a piaci bevezetést 

közvetlenül megelőzően, vagy azt 

követően kommunikálnak a 

felhasználóval. 

A vezető felhasználók 

azonosítása, szerepük 

A vállalatok egy része kifejezetten 

törekszik vezető felhasználóik 

azonosítására. 

Nem azonosítja a vezető 

felhasználókat a vállalat. 

Az interaktív értékteremtés 

relevanciája a vállalat 

innovációs folyamataiban 

Attól függetlenül, hogy megjelenik-e 

az interaktív értékteremtés a 

gyakorlatban, a vállalat relevánsnak 

tartja és látja annak hozzáadott 

értékét innovációs folyamataiban. 

Releváns eszköznek tartja az 

interaktív értékteremtést, de a vállalat 

folyamataiban még nem jelent meg. 

 

A 16. számú táblázat alapján egyértelmű különbség látszik a két terület (illetve Ausztria 

tekintetében a Stájer régió) gazdasági szereplőinek nyílt innovációhoz, illetve interaktív 

értékteremtéshez való attitűdjében, illetve gyakorlatában. A magyar kutatásba bevont 

szereplők többsége 2012-ben nem ismerte a nyílt innováció fogalmát és kételkedett a LL-

alapú interaktív értékteremtés hozzáadott értékében. Az interjúk alapján ennek a 

kételkedésnek a legfőbb okai az egymás iránti bizalom hiánya az innovációs folyamat 

szereplői között, valamint a megújulóenergia-iparágban használt termékeket (napenergia és 

biomassza), illetve a magyar szabályozási környezetet illető sajátosságok. A 

megújulóenergia-felhasználás növelése és a termékek elterjesztése kapcsán probléma, hogy a 

magyar felhasználók keresetükhöz képest a termékek árát túlságosan magasnak tartják.  

Kormányzati oldalról nézve a LL koncepció szerepe, hogy a megújuló energiát hasznosító 

termékek társadalmi elfogadtatását ösztönözze, keresletet teremtve a megújulóenergia-

hasznosítást célzó termékek iránt. Ennek egyik eszköze lehetne a LL koncepció ösztönzése 

Magyarországon. A LL koncepció ösztönzéséhez viszont motivált, elkötelezett felhasználók 

szükségesek, akik hajlandóak fejlesztési ötleteiket megosztani, idejüket munkaértekezleteken 

tölteni, illetve akár okosmérők alkalmazásával egy már telepített megújulóenergia-rendszer 

hatékonyságáról visszajelzést adni a vállalatok számára. Első lépésként ezen felhasználói 

réteget kellene kialakítani. A nagyvállalatok szerepe a felhasználók bevonásának ösztönzése, 

a környezettudatos szemléletmód átadása és erősítése munkavállalóik számára. Egyik 
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lehetséges módszer, hogy hazai multinacionális vállalatok munkavállalóik motiválására 

munkaértekezleteket szerveznek hazai vagy külföldi megújulóenergia-hasznosítást megcélzó 

vállalatok részvételével, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Első lépésként a 

multinacionális vállalatok részére adókedvezményekkel lehetne elősegíteni magyar vagy akár 

nemzetközi kapcsolatok kialakítását megújulóenergia-hasznosítást megcélzó vállalatokkal. 

Ezen vállalatok fejlesztési problémájukra a magyarországi felhasználók közreműködésével 

kaphatnának választ magyarországi LL-eken keresztül, amelyben a multinacionális vállalatok 

aktív szerepet képviselnének. Ezen modell megoldást jelenthetne arra, hogy kialakuljon 

Magyarországon egy érdeklődő, környezettudatos felhasználói réteg, amely rendelkezik 

mindazon információval, amely szükséges ahhoz, hogy tudatosan döntsenek 

energiahasznosítást célzó vásárlásaik felől. A megújulóenergia-hasznosítást ösztönző 

kormányzati lépés tehát a keresleti oldal ösztönzése. Ez az anyagi ösztönzőkön 

(adókedvezmények) kívül magában foglalja a társadalmi elkötelezettség, a környezettudatos 

fogyasztói réteg kialakítását. Ennek egy kulcstényezője lenne a felhasználók aktivizálása az 

interaktív értékteremtés eszközrendszerén keresztül.   

Az osztrák kutatási eredmények alátámasztják a 2. számú hipotézist, miszerint a 

felhasználók aktív szerepe megfigyelhető magas megújulóenergia-felhasználás esetén az 

innovációs folyamatokban. Az interjúk alapján megállapítható, hogy a felhasználókkal való 

értékteremtésnek van relevanciája a megújuló energiát hasznosító termékek fejlesztésében és 

elterjesztésében. A magyar kutatási eredmények ezzel szemben arra utalnak, hogy hazánkban 

nem mutatható ki a felhasználóbevonás ausztriai példájához hasonló aktív szerepe. Az osztrák 

és magyar kutatási eredményekre alapozva a 2. hipotézist elfogadottnak tekinthetjük. A 2. 

számú hipotézis elfogadása mellett a 2. tézis állapítható meg. 

2. Tézis: A LL-eknek, bár a termékek sajátosságai miatt azok kifejlesztésében 

korlátozottan, de alapvető relevanciájuk van a megújulóenergia-iparág 

fejlesztésében, a megújuló energiát hasznosító termékek elterjesztése révén 

elsősorban a városfejlesztés részeként. Céljuk az energiahatékonyság és a 

felhasználóbarát jelleg növelése és a felhasználók elkötelezettségének kialakítása a 

megújuló energiát hasznosító termékek mellett. Magas megújulóenergia-felhasználás 

mellett a Stájer régióban megfigyelhető a felhasználók aktív szerepe az innovációs 

folyamatokban. A kialakított elemzési módszerrel felmérhető a vállalatok interaktív 

értékteremtés iránti attitűdje, jelenlegi gyakorlata szervezetenként elemezhető.  
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6.6 Az osztrák és magyar kutatás eltérő eredményeinek okai 

Az osztrák és magyar interaktív értékteremtéssel kapcsolatos attitűdben rejlő eltérések 

okait az IFZ gráci kutatóintézet által elvégzett kutatás segítségével közelíthetjük meg. A 

kutatás a Stájer régió regionális innovációs rendszerének elemzésére irányul, fókuszálva a 

megújulóenergia-iparágra. (Schreuer, Katzmair és Gulas, 2010). A tanulmány történelmi 

összefüggésbe helyezi a Stájer régióban a napenergia és biomassza hasznosítását. A 

napenergia hasznosítása tekintetében már a 80-as években megjelentek az ún. önépítő (self-

build) csoportok, azaz a napkollektor rendszereket saját maguk számára felépítő csoportok. 

Gyakorlatilag a lakosság – megfelelő szakértői háttér által segítve – elkezdett 

napkollektorokat előállítani saját használatra. Ezen a kezdeményezésen alapult és mára 

sikeres vállalattá nőtte ki magát az AEE Intec nevű vállalat, amely székhelye Gleisdorfban 

található. Werner Weiss üzletvezetővel készített interjúm során is megerősítést nyert, hogy a 

vállalat a helyi lakosság önépítő kezdeményezésére építve, a lakosság számára eszközökről 

illetve szakértői háttérről gondoskodva jött létre. Mára ez a vállalat sikeres kutatóintézetté is 

vált. A biomassza-hasznosítás tekintetében a kutatási hátteret jól megalapozott 

szakértőgárdájú osztrák intézetek képezték, egyetemi valamint kormányzati indíttatásra. 

Önépítő csoportok megjelenése korábban nem volt tipikus ezen a területen. Egyértelmű, hogy 

a LL-ek kialakításához a legalapvetőbb szinten háttérként a társadalom szereplőinek egymás 

iránti bizalma szükséges.  

A kis-és középvállalkozások fejlesztése kiemelt figyelmet igényel, mivel a kisebb 

vállalatoknak nagyobb szüksége van arra, hogy külső tudást vonjanak be innovációs 

folyamataikba (ugyanakkor a nagyobb vállalatok befogadóképessége magasabb). (Barge-gil, 

2010) A magyarországi kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének vizsgálata az 

Innotars program keretén belül Csath Magdolna vezetésével a 2009-2011 időszakban valósult 

meg. A kutatás eredménye az, hogy a válaszadó 814 cég közül 43,87%-nál az elmúlt közel 15 

évben nem volt innovációs tevékenység. A válaszadók 36,48%-a apróbb fejlesztéseket 

valósított meg. A vállalatok legtipikusabb innovációs formája a termék, mint fizikai termék 

innovációja, valamint a marketinginnováció, azaz új piacok megnyitása (65%). A kutatás 

kimutatta, hogy a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységüket többnyire már meglévő 

erőforrásaikat felhasználva végzik, nem törekednek külső erőforrások becsatornázására a 

fejlesztésben. (Varga, 2014) Az Innotars kutatásba bevont vállalatok a kooperáció hiányát a 

bizalom alacsony szintjére vezetik vissza. Javaslatuk az állami szerepvállalás bizalom növelő 

szerepének növelésére irányul, de konkrét javaslatuk nincs a megoldásra. (Varga, 2014) 
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Doktori kutatásában Varga János (2014) a magyarországi vállalatok nyílt innovációs 

aktivitását vizsgálta. A mikro, kis és középvállalati szektort megcélozva, 3000 vállalatot 

keresett meg kérdőívével, amelyből 152 (5,06%) érkezett vissza. Kutatásában különös 

hangsúlyt fektetett a bizalom kérdéskörére, amely a vállalkozások és üzletfeleik közötti 

bizalom mértékét vizsgálta. Annak eredménye, hogy a válaszadók és az üzletfelek közötti 

bizalom a legtöbb esetben közepes vagy gyenge. A válaszadók kormányzati, 

vállalkozásfejlesztést megcélzó kezdeményezéseinek eredményességében is kevésbé bíznak. 

Az eredmények 97 vállalkozás esetében minimális, míg 30 cégnél mutattak gyenge bizalmi 

szintet. Varga János felmérése szerint a válaszadók több mint 60%-ára nem jellemző, hogy 

együttműködik külső gazdasági szereplőkkel, annak ellenére, hogy a válaszadók szerint a 

külső együttműködések elősegíthetnék az innováció folyamatát és az értékteremtést. Viszont 

az interaktív értékteremtésre irányuló kutatásom szempontjából fontos hangsúlyoznom, hogy 

a felmérés szerint a korrupció vagy a felek közötti bizalomhiány megakadályozza az 

együttműködésre irányuló kezdeményezéseket.  

A válaszadók csupán 20%-a nyilatkozott úgy, hogy ismeri és érti a nyílt innováció 

fogalmát, amely vállalatok szívesebben is működnek együtt külső szereplőkkel, legfőképpen 

egyetemekkel, kutatóintézetekkel. (Varga, 2014) Ez a felismerés kutatásom szempontjából 

arra utal, hogy a nyílt innováció előnyeinek terjesztésével együttműködéseket lehetne 

generálni. Varga János kutatása szerint azon vállalatoknál, ahol a bizalom alacsony szintű, 

egyértelműen külső kapcsolataik is gyengébbek.  

Annak érdekében, hogy fel tudjam tárni a disszertációban bemutatott kutatás 

eredményeinek okait, a kutatás idejére vonatkozóan (2012) a gazdasági és társadalmi 

környezet legfőbb mutatóit ismertetem. Varga János 2008-2012-es évekre vonatkozó 

hatásvizsgálatán alapulva kiemelem a termékpiaci hatékonyság, illetve az innováció és az 

üzleti kifinomultság indexeket. Kizárólag a kutatási téma szempontjából releváns indexekre 

koncentrálok, ugyanakkor megjegyzem, hogy ezen indexek komplex elemzése annak okait 

taglalva mindenképpen releváns gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozásakor.  

A WEF (World Economic Forum) indexe15 2008 és 2012 között 148 ország 

versenyképességét értékelte több, mint 300 indikátor alapján (Varga, 2014). A Világgazdasági 

                                                            
15 A Világgazdasági fórum részindexe három fő részindexből épül fel (Varga, 2014):   

1. „alapvető követelmények” részindex, amely összetevői: intézmények, infrastruktúra, makroökonómiai 

stabilitás, egészségügy, alapoktatás.  

2. „hatékonyság fokozása” részindex: felsőoktatás és képzés, termékpiaci hatékonyság, munkaerőpiaci 

hatékonyság, pénzpiacok kifinomultsága, technológiai felkészültség, piacméret.  

3. „innováció és az üzleti kifinomultság” részindex: az innovációs teljesítményt és az üzleti élet 

kifinomultságát részletezi 
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Fórum jelentése szerint Magyarország 2008-ban a 62., míg 2012-re a 60. helyet foglalta el a 

versenyképességi rangsorban. Az index összetevőit értékelve egyértelmű, hogy az alapvető 

követelmények részindex jelentős, míg az innovációs és üzleti kifinomultság részindex 

szerény erősödése, és a hatékonysági index jelentős csökkenése okozta ezt a változást. A 

részindexek közül kiemelem termékpiaci hatékonyság szempontjából a vevők kifinomultsága 

részindexet, amely a 2008-as, 95. helyről 2012-re a 123. helyre gyengült. Ezen kívül a 

disszertáció témájában releváns ügyfélorientáció indexe a 2008-as 114. helyről 2012-re a 103. 

helyre erősödött. A vállalkozói környezet szempontjából releváns teljes adókulcs mértéke a 

2008-as 105. helyről 2012-re a 114. helyre gyengült. (Varga, 2014) Varga János 

disszertációjában kiemeli, hogy Magyarország versenyképesség szempontjából alacsony 

helyezésének oka a korrupció magas szintje is. Az általam kiemelt magas adózási mutatók 

magyarázatot adnak arra, hogy a vállalatok adózási terheik mellett kevésbé tudnak figyelni 

ügyfeleik igényeire. (Varga, 2014) Ezzel szemben a vevők kifinomultsága, innovatív, magas 

minőségű termékek iránti igénye sem jelenik meg, mivel az ár fontos tényező döntéseik 

meghozatalakor. A vevők alacsony kifinomultsága nem ösztönzi a vállalatokat innovációra. 

(Varga, 2014) 

Technológiai felkészültség és technológiai abszorpció tekintetében 2012-re visszaesés volt 

tapasztalható. A vállalatok többsége nem saját fejlesztésű technológiát alkalmaz. (Varga, 

2014) A magyar társadalom szereplőire Varga János szerint leginkább az individualizmus és 

a bizonytalanságkerülés jellemző. Ez leginkább a változtatásokkal, reformokkal szembeni 

bizonytalanságra vonatkozik, amely megmagyarázza a magyarországi kutatási eredmények 

eltérését az Ausztriában tapasztaltakkal szemben.  

Összevetve a 2012-es, a doktori disszertációban részletezett kutatás idejében készült 

felmérést a jelenlegi, azaz a 2016-os helyzettel, Magyarország a GCI (Global Competitiveness 

Index) tekintetében a 60. helyről sajnos visszaesett a 69. helyre. Az összehasonlító elemzés 

szempontjából releváns Ausztria ezzel szemben a 19. helyen áll. (WEF, 2016) A 

Világgazdasági Jelentés hazánkra vonatkozóan kiemeli (WEF, 2016), hogy az üzleti 

környezetben leginkább problémás a szabályozások instabilitása valamint a korrupció. Ezen 

túl az adózás, a nem megfelelően képzett munkaerő, a bürokrácia, valamint az innovációhoz 

szükséges elégtelen kapacitás jelenik meg a leginkább releváns problémaként. A kutatási 

téma, azaz a LL-alapú interaktív értékteremtés szempontjából a következőkben kiemelem a 

GCI, azaz a versenyképességi index egyes pilléreinek értékeit és annak releváns összetevőit. 

Az intézményrendszer hatékonysága (1. pillér) tekintetében a 138 ország rangsorában a 114. 

helyet foglaljuk el. (WEF, 2016) A 2. pillérre, az infrastruktúra színvonalára a 62-es, míg a 3. 
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pillérre, a makroökonómiai környezetre a 47. hely utal. Mindkét értéket kifejezetten jónak 

értékelhetjük a 138 ország rangsorában. A 4. pillér az egészségügy és az alapszintű oktatás 

(78. hely), az 5. pillér a felsőoktatás és tréning (72. hely) szintén, az országok rangsorát 

tekintve jónak értékelhető. Részletesebben elemzendő ugyanakkor a 6. pillér (59. hely), amely 

a piaci hatékonyság összetevőit, a vállalkozói környezetet részletezi. A vállalkozói környezet 

meghatározója az adók magas mértéke (103. a rangsorban). Ezzel szemben az új vállalkozások 

indításának adminisztrációja (22. hely), míg a vállalatindításhoz szükséges idő (26. hely) 

kifejezetten kedvező értéket mutat. Kutatási témám szempontjából a vevőorientáció a 2008-

as (114. hely) és 2012-es értékekkel (103. hely) összevetve kifejezetten kedvező tendenciát 

(72. hely) mutat az országok rangsorában. Ezen kívül a vásárlók kifinomultsága részindex a 

2008-as (95.), illetve a 2012-es (123.) hellyel szemben 2016-ra a 74. helyre erősödött.  

A 7. pillér a munkaerőpiaci hatékonyságra utal, amely a 80. helyen áll a rangsorban, 

összességében kedvezőtlen tendenciát mutatva. Ebből kiemelem az agyelszívás tendenciáját. 

A tehetséges szakértők megtartásában a 130. helyet (!) foglaljuk el a 138 országból álló 

rangsorban. Sajnos ugyanilyen kedvezőtlen a szakértők vonzásának indexe, amely a 122. 

helyen áll. A 8. pillér a pénzpiaci hatékonyság, amely összességében a 70. a rangsorban. Ebből 

kiemelem a pénzügyi szolgáltatások üzleti igényeknek való megfelelésének kedvezőtlen (89. 

hely) értékét. Ugyanakkor ezzel szembeállítva hangsúlyozom, hogy a hitelhez jutás feltételei 

kifejezetten kedvezőek (29. hely). (WEF, 2016) A 9. pillér a technológia fejlettségére utal, 

annak 54. helyével, amely alapvetően kifejezetten kedvezőnek tekinthető. Ugyanakkor a 

technológiai felkészültség sajnos negatív tendenciát mutat a 2008-as (40.) és 2012-es (49.) 

helyhez viszonyítva. A tendencia meghatározó összetevője a technológiai abszorbció értéke, 

amely a 135. a rangsorban a 138 (!) országból álló listában. A 2012-es értékhez (64. hely) 

viszonyítva ez kifejezetten jelentős változás. A vállalati szintű technológiai abszorbció 

ugyanis arra utal, hogy a technológiai fejlesztések alapfeltételei nem megfelelőek. Kutatási 

témám szempontjából a LL-alapú interaktív értékteremtés egyik alapfeltétele a megfelelő 

infrastruktúra, a vállalat műszaki feltételeinek színvonala, amely ezek szerint kedvezőtlen 

képet mutat. A 10. pillér a piac méretére utal (53. hely), amely stabilnak tekinthető. A 11. 

pillér az üzleti kifinomultságról szól, amelyben kiemelem a klaszterek fejlettségi állapotának 

96. helyét, amely a 2012-es helyhez (104.) képest kedvezőbb tendenciát mutat. A 

versenyképességi index 12. pillérének, azaz az innovációnak az értéke a 80. a 138 országból 

álló rangsorban, amely viszont sajnos kifejezetten kedvezőtlen tendenciát mutat a 2012-es 37. 

(!) helyhez képest. A mutató összetevői közül kiemelem az innovációs kapacitásunk 

tekintetében kedvezőtlen mutatót, amely a 2012-es 45. helyhez képest 2016-ra a 101. helyre 
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romlott. A rangsorban elfoglalt kedvezőtlen helyünk kiemelkedő oka ezen túl az egyetemi-

ipari kapcsolatok romlása a kutatási és fejlesztési tevékenység területén, amelyre a rangsorban 

elfoglalt 109. helyünk (!) utal. Fejlett technológiák beszerzése terén a kormányzat továbbra is 

alacsonyan teljesített 2016-ban, amelyet a rangsorban elfoglalt 114. hely is igazol. A 

vállalatok továbbra is keveset (98. hely) költenek K+F tevékenységre. (Varga, 2014) 

A következtetések levonásakor fontos kihangsúlyoznom, hogy a dolgozat keretein belül 

nem tudok belemenni a WEF egyes indexeinek összetevőibe, és azok egymásra való 

hatásának vizsgálatába. Ez a mélységű elemzés már túlmutat a disszertáció keretein. 

Összességében kiemelem, hogy a 2012-es értékekhez képest egy kedvező tendencia 

figyelhető meg a vevőorientáció és a vásárlók kifinomultságának tekintetében. A klaszterek 

fejlődésének állapota szintén kedvezőbb képet mutat. A vállalkozások indításának feltételei, 

beleértve a pénzpiac hatékonyságát is kedvezőbbek. Ennek megfelelően feltételezhetjük, hogy 

a pénzpiac hatékonysága nem illeszkedik a pénzpiaci termékek keresletéhez megfelelően, 

még akkor sem, ha a hitelhez jutás feltételei alapvetően kedvezőek. Kutatási témám 

szempontjából az együttműködések alacsony színvonalát hangsúlyozva kiemelem az 

egyetemi-ipari kapcsolatok gyengeségét, amelynek erősítése – a technológiai abszorbció 

fejlesztése mellett - alapvető lenne a LL-alapú interaktív értékteremtés ösztönzéséhez, az 

innovációs aktivitás elősegítéséhez.  

Mivel a disszertáció lényegi megállapításait az osztrák-magyar iparág-specifikus elemzés 

eredményeként vezettem le, ezért fontosnak tartom a kutatási téma szempontjából lényeges 

osztrák indexek ismertetését is. Az osztrák üzleti környezet leginkább problémás kérdései a 

magas szintű bürokrácia és a magas adók. Ugyanakkor a korrupció nem jelenik meg az üzleti 

hatékonyságot korlátozó tényezőként. Az üzleti hatékonyság pillérben a vevőorientáció a 

magyarországi 72. rangsorral szemben Ausztriában az 5. helyet foglalja el. A vásárlók 

kifinomultsága index a magyarországi 74. hellyel szemben a 40. a rangsorban. (WEF, 2016) 

Munkaerőpiaci hatékonyság (7. pillér) tekintetében Magyarországgal szemben (80. érték) 

Ausztria a 40. a rangsorban. Ezen belül az agyaelszívás mértéke a magyarországival (130.) 

szemben kifejezetten alacsony. A tehetséges munkaerő megtartása tekintetében a 24., míg 

annak vonzása tekintetében a 34. a rangsorban. A pénzpiac hatékonysága (8. pillér) 

tekintetében Ausztria a 34., szemben Magyarország 70. helyével. A pénzügyi szolgáltatások 

üzleti igényekhez való illeszkedése tekintetében a magyarországi 89. hellyel szemben 

Ausztria a 20. helyet foglalja el. Emellett a hitelhez jutás feltételei nem sokkal kedvezőbbek a 

hazai feltételeknél. Hitelhez jutás tekintetében Magyarország a 29., míg Ausztria a 19. a 

rangsorban, amely a vállalatok hatékony finanszírozása tekintetében számos kérdést felvethet 
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Magyarországon. A technológiai felkészültség tekintetében Ausztria a 23., míg Magyarország 

a 49. helyen áll.  

A 11. pillér, azaz az üzleti kifinomultság Ausztria esetében a 8. helyet foglalja el, szemben 

Magyarország 113. helyével. A pilléren belül kiemelem a klaszterek fejlettségi állapotának 

19. helyezését szemben a magyar 96. helyezéssel. A 12., azaz az innováció pillére Ausztriában 

összességében a 14. az országok rangsorában, szemben Magyarország 80. helyével. Az 

innováció pillérének indexei kapcsán az egyetemi-ipari kapcsolatok indexét emelem ki, amely 

Ausztriában a 15. helyen van a rangsorban, szemben Magyarország 109. helyével. Innovációs 

kapacitás tekintetében Ausztria a 7. helyen áll, amely Magyarországgal (101. hely) szemben 

kiemelkedő. Végezetül a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységre fordított kiadásai 

tekintetében Ausztria a 19.,  míg Magyarország a 98. helyen áll.  (WEF, 2016)  

Ebből következően az állami szabályozásnak, vagyis a LL-ek kialakítását ösztönző 

kormányzati intézkedéseknek sokkal inkább az üzletileg fenntartható kialakítást kell céloznia, 

kevésbé a LL-ek fenntartását.  A koncepció ösztönzésekor véleményem szerint nem egy-egy 

jól működő (azaz új termékek, szolgáltatások kifejlesztését végzi a felhasználóval való 

interaktív értékteremtés eredményeként, üzletileg fenntartható módon) LL kialakítását kellene 

kormányzati eszközökkel ösztönözni. Elegendő lenne elősegíteni azt, hogy a vállalatok 

felismerjék, hogy a felhasználók bevonása a vállalat fejlesztési folyamataiba hozzáadott 

értékkel jár. Próbálják meg azt ösztönözni és lehetőségeiket a szabályozás oldaláról 

elősegíteni. Egyértelmű, hogy a LL-ek kialakításához több szereplő együttes munkájára van 

szükség, viszont a társadalom szemléletének módosulása is elengedhetetlen annak érdekében, 

hogy a társadalom innováció iránti attitűdje pozitívabb legyen.  Információs kampányokkal, 

oktatással, a megfelelő motivációs eszközök kidolgozásával az ilyen irányú folyamatokat elő 

lehetne segíteni, mintegy első lépést az interaktív értékteremtés kialakításában. LL-ek akkor 

fognak kialakulni piaci alapon, ha az oktatási illetve információs kampányok, a megfelelő 

motivációs rendszerek, kormányzati kezdeményezések, adókedvezmények kialakítása sikeres 

lesz. A megújulóenergia-iparágat tekintve, a LL-ek eredményeként a megújulóenergia- 

hasznosítás elősegítése érhető el. A felhasználók elkötelezettsége javítható lenne aktívabb 

szerepük eredményeként. Magyarországon a napenergia illetve biomassza-hasznosítással 

foglalkozó vállalatok többsége alapvetően kereskedelmi tevékenységet végez, tehát a 

felhasználók bevonása a fejlesztési folyamatba – a LL-ek elméletéhez illeszkedően – nem 

kézenfekvő. Viszont a termékek megfelelő kombinációjának telepítése a későbbi 

felhasználóhoz, valamint a fogyasztás monitorozása, optimalizálása esetén van 

létjogosultsága a LL-nek. Ekkor a LL elméleti koncepcióját figyelembe véve, a fejlesztés alatt 



69 

álló termék nem egy napkollektor vagy biomassza hasznosítását megcélzó eszköz, hanem a 

felhasználó saját épülete a napkollektorral együtt, amelyben a lehető legalacsonyabb az 

energiafogyasztás. Annak eredményeként, hogy több profilú vállalat (pl. napenergia, 

biomassza, geotermikus energia) együttműködésével, a felhasználó igényeinek és napi 

rutinjának megfelelő megújulóenergia-hasznosítást megcélzó termékeket telepítettek, 

valamint az épület sajátosságaihoz illeszkedően optimalizálták azokat. A LL-ek kialakítását a 

gyakorlatban – a magyarországi sajátosságokat figyelembe véve – így lehet reálisan 

megvalósítani.  

A magyarországi iparág-specifikus kutatás eredményeként a 3. hipotézist is elfogadottnak 

tekinthetjük és a 3. tézist állapíthatjuk meg, amely egyben választ ad a megfogalmazott 

kutatási kérdésekre is.  

3. Tézis és válasz a kutatási kérdésekre: A LL-ek kialakításának, gazdaságilag hatékony 

és szociálisan releváns működésének Magyarországon sajátos akadályai vannak. A 

vállalatokra alacsony innovációs aktivitás jellemző. A felhasználók szerepe az innovációs 

folyamatokban alapvetően passzív, a vállalatok nem is törekszenek felhasználóik 

szerepének bővítésére. Az osztrák eredményekkel szemben a magyar vállalatok bizalmi 

szintje nem elegendő ahhoz, hogy interaktív értékteremtés keretében végezzék a 

termékek fejlesztését. A LL–ek hozzáadott értékét a vállalkozásfejlesztés és 

innovációmenedzsment területén lehetne alkalmazni. 

7. A LL-ek értékelésére kialakított módszerek továbbfejlesztése 

7.1 Értékelés a Harmonizációs Kockának megfelelően 

A LL-ek értékelésére, a Rubik kocka mintájára kialakított ún. LL Harmonizációs Kocka 

(Mulder, Velthausz és Kriens, 2008) oldalaiként (11. számú melléklet) megnevezett hat 

nézőpont keretként szolgál a LL-ek fejlettségének értékelésére illetve azok működésének 

összevetésére. A módszert követve az értékelés során az alábbiakat kell figyelembe venni:  

- a felhasználók bevonását: A felhasználóbevonás kulcstényezője a LL-ek 

működtetésének. A LL-et kialakító szervezetnek figyelnie kell arra, hogy a termékfejlesztés 

szempontjából releváns felhasználókat válassza ki, a megfelelő módon motiválja őket, 

megbízható és pontos adatot tudjon begyűjteni a felhasználóktól. Ezen túl a szervezés további 

kulcskérdése, hogy hogyan valósítják meg nagyszámú felhasználói csoportok bevonását a 

fejlesztésbe. Amennyiben ez sikerül, kérdéses, hogy a beérkezett hatalmas adattömeget 
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milyen módszerekkel, informatikai támogatással tudják elemezni. (Mulder, Velthausz és 

Kriens, 2008) 

- a szolgáltatásokat: A LL-ek által nyújtott szolgáltatások az együttműködésben részt vevő 

tagok (alapvetően a termékek kifejlesztésében részt vevő szervezetek) számára leginkább 

relevánsak. Céljuk az együttműködés ösztönzése felhasználók és gyártók között, valamint a 

felhasználók speciális igényeinek megfelelő szolgáltatások kialakítása. 

- az infrastruktúrát: Az együttműködések műszaki hátterét adó, alapvetően informatikai 

támogatással megvalósított infrastruktúra kialakítását a termékek sajátosságaihoz, a 

felhasználó környezetéhez, valamint a kinyerni kívánt adatok, információk sajátosságaihoz 

kell illeszteni. A kiépített infrastruktúra magában foglalja az adatgyűjtéshez, tároláshoz, 

feldolgozásához szükséges informatikai eszközöket, amelyek célja a LL zökkenőmentes 

működésének fenntartása.   

- az irányítást: A kocka „irányítás” oldala a LL, mint szervezet menedzsmentjének, a 

szervezet üzleti modelljének részleteit tartalmazza. A LL irányítása magában foglalja a 

hosszútávú irányítás mellett a humán erőforrás, a pénzügyi erőforrások, a partnerek, az 

infrastruktúra, a módszerek, a felhasználói csoportok operatív, napi koordinációját is.  

 - az innováció eredményeit: Az innováció eredményét meghatározzák a felhasználóktól 

érkező ötletek, amelyek hasznosítása a fejlesztési folyamatba történő becsatornázásás 

sikerességétől függ.  

- az interaktív értékteremtés során alkalmazott módszereket és eszközöket: A 

felhasználókkal történő interaktív értékteremtés módszereinek kidolgozása és megvalósítása 

minden egyes LL számára nagy kihívást jelent. A felhasználók kulturális jellemvonásai, 

korosztályai, szokásai, a tesztelés alatt álló termék típusa meghatározzák azon módszereket és 

eszközöket, amelyek a termékek interaktív fejlesztéséhez szükségesek. Ebbe tartozik többek 

között az, hogy milyen eszközöket adnak (Hippel, 2005a, Thomke és Hippel, 2002) a 

felhasználóknak, amellyel fejleszthetik az adott terméket, ha az interaktivitás megvalósul, 

továbbá, hogy milyen gyakran kommunikálnak a felhasználóval, mi a beérkezett adatok 

feldolgozási folyamata. 

A kis- és középvállalkozások nyílt innovációban betöltött fontosságát, illetve azt 

hangsúlyozva, hogy a kkv-k sokszor nem rendelkeznek megfelelő kutatási és fejlesztési 

kapacitással, egy újabb pillérrel egészül ki az értékelési módszer. A kkv-k számára a LL-

ekben való részvétel számos lehetőséget és kihívást is jelent, amivel üzleti modelljüket 

módosítaniuk kell. A LL-ek értékelésére alkalmazott módszerek a szakirodalmi részben 

bemutatott LL Harmonizációs Kockára épülnek. A LL-ek fejlettségi szintje minden egyes 
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kategóriában egy 0-100 skálán értékelhető. A 0 érték azt jelenti, hogy a vizsgált tényező még 

nem alakult ki. A 100-as érték értelemszerűen arra utal, hogy az adott kategóriában a vizsgálat 

tárgyát képező LL maximálisan teljesített. Az 50-es jelző közepes fejlettségre utal. Ez azt 

jelenti, hogy a működéshez szükséges alapvető intézkedések már megvalósultak. Tekintsük 

át, hogy az egyes kategóriák, azaz a LL Harmonizációs Kocka egy-egy oldalának megfelelően 

a jelenlegi gyakorlat milyen módszerrel végzi a LL-ek értékelését.  

17. táblázat: A LL -ek értékelésére alkalmazott módszer bemutatása 

Értékelési kategória 0 50 100 

Felhasználóbevonás 

Nincs felhasználó –

bevonás. 

A felhasználóbevonás 

módszerei ki vannak 

dolgozva, a felhasználók 

bevonása megkezdődött.  

A felhasználóbevonás 

megvalósult a teljes 

innovációs folyamatban, 

figyelembe véve a 

kulturális különbségeket.  

Szolgáltatások 

Technikai, felhasználókat 

célzó szolgáltatások 

kialakultak. 

Hozzáadott értéket 

jelentő szolgáltatások (pl. 

üzleti támogatás) 

kidolgozottak. 

Műszaki, felhasználókat 

megcélzó, valamint a 

hálózaton belüli 

szolgáltatások 

kialakultak.  

Infrastruktúra 

Nincs a LL 

megvalósítására alkalmas 

infrastruktúra. 

Az együttműködésre 

alkalmas infrastruktúrát 

kidolgozták és 

megvalósították. 

Alkalmas a LL 

fenntartására. 

Az együttműködésre 

alkalmas, standardizált 

infrastruktúra 

megvalósult. 

Irányítás 

Nincs szervezeti illetve 

menedzsment-struktúra.  

Szerződésben rögzített 

partneri feltételek 

vannak. 

Az üzleti modell és a 

menedzsment-módszerek 

tisztázva vannak, a LL 

működőképes. 

Az innováció 

eredményei 

Semmi innovációt 

elősegítő tevékenység 

nincs. 

 

A célpiacok és a LL 

hozzáadott értéke 

tisztázott a résztvevők 

számára. 

Az innovációt támogató 

környezetet kialakították, 

a szabadalmaztatás 

részleteit tisztázták. 

Módszerek és 

eszközök 

Nincsenek kidolgozott 

módszerek a 

felhasználók bevonására. 

 

Hagyományos 

piackutatási módszerek, 

(pl. interjúk, 

fókuszcsoportos 

vizsgálatok) valósulnak 

meg. 

A felhasználók bevonását 

szolgáló módszerek ki 

vannak dolgozva és 

megvalósították őket. 

A kis-és 

középvállalkozások 

szerepe a LL-ben 

Nincs kapcsolódás kis- 

és középvállalatokkal. 

A kis- és középvállalatok 

bevonása részben 

valósult meg. 

A kis- és 

középvállalkozások 

bevonása a LL-be 

megvalósult, a kkv-k 

üzleti modellje átalakult. 

Forrás: Molinari, 2013a, 73. o.  

A LL-ek legfontosabb összetevőjét, a felhasználók bevonását próbálják mérni az említett 

módszer esetében. Nem nevezhetjük LL-nek azon szerveződéseket, ahol a felhasználó 

interaktív részvétele nem valósult meg. Ez a 0 érték. A közepes, 50-es vagy a teljes 
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kifejlettség, a 100-as érték jellemzése az irodalomban hiányosságokat mutat, mivel nem lehet 

csupán a felhasználók számának növekedésével jellemezni a LL-et. Az 50-es értéknél nem 

feltétlenül a felhasználók körének bővülése jelenthet előrelépést a LL-ek működésében. 

Sokkal inkább lényeges a felhasználói visszajelzések milyensége, a változtatások jellege, 

illetve az, hogy a kapott változtatási javaslatokat sikerül-e a fejlesztést végző vállalatnak 

becsatornáznia (Cohen és Levinthal, 1990) a fejlesztés folyamatába. A 100-as értéket tekintve 

az irodalomban semmiféle részletezés nincs arra nézve, hogy milyen visszajelzéseket kap a 

vállalat a felhasználótól és azokat hogyan veszi figyelembe. A módszert bemutató 

szakirodalomban nincs utalás arra sem, hogy a 0, és az 50- es, vagy az 50-es és 100-as érték 

közötti skálán hogyan mozdulnak el az értékek.  

A szolgáltatásfejlesztés kapcsán a módszer leírásában nem részletezik pontosan, hogy 

milyen jellegű szolgáltatások kifejlesztésére utalnak. Mivel a fő kategóriák pontos jelentése 

is kérdéses, nehezen következtethetünk arra, hogy a kategóriák közötti skáláknak mi a 

tartalmuk. A LL-ek működéséhez szükséges támogató infrastruktúra kapcsán a fenti 

kategóriák jelentése egyértelmű. Ugyanakkor a fő kategóriák közötti skálákról nem találunk 

részletes információt. Azt kellene tükrözniük, hogy az adott infrastruktúra optimálisan 

működik-e, milyen jellegű felhasználói visszajelzést tud rögzíteni, milyen szintű elemzést tud 

végezni illetve mennyire automatizált. A LL-ek irányítása és eredményei, a 

felhasználóbevonáshoz alkalmazott módszerei és eszközök kapcsán a fenti kategóriák közötti 

skálák pontos jelentéséről szintén nem található leírás az elemzési módszerben. Az 

eredmények értékelésében nem feltétlenül a LL hozzáadott értéke a lényeges, hanem az 

eredmények kialakításának feltételei. A köztes értékekről, mint más esetben sem, szintén nem 

tudunk meg részletes információt.  

A kis- és középvállalkozások bevonása kapcsán a módszer szintén nem utal konkrétumra. 

A közepes érték szerint a vállalatok részvétele a LL-ben „részben” valósul meg. A 

szakirodalom nem rögzíti ennek módját. Feltételezéssel élhetünk arra nézve, hogy a közepes 

érték arra utal, hogy mindenekelőtt a vállalatok üzleti modellje nem felel meg teljes mértékben 

annak, hogy részt vegyenek LL-ekben. A szervezet nem tudja a beérkezett vállalati ötleteket 

teljes mértékben becsatornázni vállalati folyamataiba (Cohen és Levinthal, 1990). A kis- és 

középvállalatok bevonása nem szerepel a LL Harmonizációs Kocka oldalai között, bár egy 

plusz értékelési tényezőként bevezették, a téma fontosságára való tekintettel. A kis- és 

középvállalkozások LL-ekben való részvételének ösztönzése kiemelten fontos és magas 

hozzáadott értékkel járhat, mivel termékeik kifejlesztése, saját kutatási és fejlesztési erőforrás 

hiányában, vagy korlátos kapacitásuk miatt, alapvetően megkönnyíthető a felhasználók 
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interaktív részvételével. LL-ekben való részvételük érdekében üzleti modelljük átalakítást 

igényel a következők figyelembevételével: 

- Amennyiben közvetlenül végzik a termékek fejlesztését a felhasználóval, a 

felhasználóktól érkező ötleteket fel kell tudniuk használni vállalati tevékenységük 

során. El kell érniük, hogy a felhasználók kellően motiválva legyenek, majd az ötletek, 

módosítási javaslatok strukturált formában, a megfelelő helyre, szervezeti egységhez 

eljussanak és ott felhasználják azokat.  

- A vállalat dolgozóinak attitűdjét meg kell változtatni. Fontos, hogy nyitottak legyenek 

az új ötletekre és hagyják azokat érvényesülni a vállalat fejlesztési folyamatában. 

- Amennyiben szakértelmükkel járulnak hozzá a LL teljesítményéhez, a LL-be 

allokálniuk kell a megfelelő humán erőforrásaikat. 

- Sorra kell venniük, hogy milyen szellemi termékkel, tudással rendelkezik a szervezet 

és rendszerezniük kell azt. A megfelelő jogi feltételek tisztázása mellett meg kell 

tanulniuk beszerezni a tudást kívülről és meg is kell osztaniuk meglévő tudásukat a 

LL többi tagjával. A vállalatok menedzsmentjének és a szervezeti egységeknek is 

ennek megfelelően kell szervezni a folyamataikat.  

7.2 Értékelés az Alcotra projekt módszerének és üzleti modellnek megfelelően 

A Harmonizációs Kocka mellett az Alcotra projektben kidolgozott módszer is alkalmazott 

a LL-ek teljesítményének értékelésére. Az Alcotra projekt a LL-eket indikátorok képzésével 

és azok összevetésével értékeli. A projekt a 12. számú mellékletben részletezett indikátorokat 

alkalmazza. Ugyanakkor nem határoz meg kategóriákat, amelyekbe az indikátorok alapján 

besorolja a LL-eket.   

Osterwalder és Pigneur (2010) a Harmonizációs Kocka értékelési rendszerén túl a LL-eket 

azok üzleti modellje (Business Model Canvas – BMC) szempontjából javasolja értékelni. 

Ennek megfelelően a Harmonizációs Kocka értékelési rendszeréből hiányolja a 

költségstruktúrát, a vevői szegmensek részletezését illetve az árbevételek áramlását. Ezen túl 

javasolja, hogy az értékelés során az idő tényezőt, a LL-ek reprodukálhatóságát (regionális 

vagy helyi közösségre épülnek-e), illetve a kulturális és intézeti környezetet is figyelembe kell 

venni.  (Mastelic, Sahakian és Bonazzi, 2014)  

Az ENoLL is kialakított egy szempontrendszert a LL-ek értékelésére (ENoLL, 2014), 

amely a LL Harmonizációs Kockán kívül a következőket tartalmazza:  

1. A közös értékteremtés eredménye 

2. A LL résztvevőinek nyújtott értékek, szolgáltatások 
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3. A LL kontextusa 

4. Felhasználó-központúság 

5. A teljes termék életciklus támogatása  

6. Az értéklánc szereplőinek támogatása 

7. A felhasználó által irányított módszerek és eszközök minősége 

8. A szükséges infrastruktúra, technológia elérhetősége 

9. A LL-ek működtetéséhez szükséges szakértelem megléte 

10. Nyitott folyamatok iránti elköteleződés 

11. Az iparjogvédelem alapjainak tisztázottsága a nyitottság támogatása érdekében 

12. Új partnerek és befektetők felé nyitottság 

13. PPP partnership erőssége és fejlettsége 

14. A LL menedzsmentje és működése 

15. A LL fenntartására létrehozott üzleti modell 

16. EU innovációs rendszerek felé nyitottság, a megfelelő kapacitás megléte 

17. Nemzetközi tapasztalat, kapcsolatrendszer 

18. Nyilvánosság az interakció elősegítése érdekében 

19. A LL menedzsmentjének kulcsszereplői  

A szakirodalomban nem érhető el információ arról, hogy milyen skálát alkalmaznak az 

ENoLL szakértői a LL-ek értékelésére. Az értékelés feltételezhetően szubjektív alapon 

történik.  A szempontrendszernek sem a gyakorlati alkalmazásáról, sem a mögötte meghúzódó 

pontozási rendszerről nem érhető el részletes információ. Az üzleti modell értékelésének fő 

kategóriái: kulcstevékenységek, kulcsfontosságú erőforrások, kulcspartnerek, értékjavaslat 

(value proposition), vevői csoportok, vevői kapcsolat, értékesítési csatornák, 

költségstruktúrák, bevételi források.   

A vállalatok értékelésére alkalmazott BMC-t az Alcotra projekt a következő értékelési 

tényezőkkel javasolja kiegészíteni: konzorciumépítés, a LL kialakításának körülményei, 

együttműködés elősegítése régiók között, a LL hozzáadott értéke az iparágban tapasztalt 

legjobb megoldással összevetve, a LL fenntarthatósága és hatása, valamint a 

megvalósíthatóság és alkalmazhatóság értékelése. Az Alcotra projekt a BMC kiegészített 

módszerével is értékeli a LL-eket, egy 0-50 skálán. Ugyanakkor nem határozza meg azt, hogy 

hogyan történik a skálázás pontosan és mely tényezőknek megfelelően értékeli a LL-eket az 

egyes aspektusok szerint. A LL-ek értékelési módszereinek bemutatásakor fontos 

megemlíteni, hogy a LL-ek folyamatainak leírására a „FormIT” eljárást (Ståhlbröst és Holst, 

2012, Ståhlbröst, 2008) alkalmazzák, amely során a termékek fejlesztésének folyamatát több 
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szakaszra (Igények-lehetőségek felmérése, a megoldás kidolgozása, a hatás-használhatóság 

értékelése) bontják. A C@R projekt keretében (Ståhlbröst és Holst, 2012) a LL–ekben lezajló 

fejlesztési folyamatot négy fázisra (előkészület, tesztelés limitált felhasználói körben, 

tesztelés bővebb felhasználói körben, közös értékteremtés a felhasználók irányításával) 

különítik el.  

7.3 Értékelési rendszer a LL-ek összevetésére –továbbfejlesztési javaslat 

A rendelkezésre álló szakirodalom alapján a LL-ek értékelésére és azok összevetésére a 

fenti módszeren túl az Alcotra projekt (Molinari, 2013b) keretein belül kidolgozták a LL-ek 

kvantitatív értékelésére alkalmas módszert, amely már kellő gondossággal kidolgozott és 

alkalmas a LL-ek összevetésére. Ugyanakkor kiegészítésre szorul, mivel az ott feltüntetett 

kategóriák szerinti értékelésben összegzendő többek között a LL-ben résztvevők száma, 

illetve a kifejlesztett termékek száma. Sikeres fejlesztések esetén ezek száma iparági 

sajátosságoktól függően tipikusan eltérő lehet. Egyértelmű tapasztalat, hogy például 

szoftverfejlesztés esetében magasabb a felhasználók száma összevetve egy mezőgazdasági 

profilú LL-el. Ezért az önmagukban objektív nagyságú értékek összevetése félrevezető lehet.  

Mindegyik elemzési módszert alkalmazzák és a vonatkozó szakirodalomban mindegyik 

kellően kidolgozottnak tekintett a LL-ek fejlettségének értékelésére. Mégis, a fentiek alapján 

az említett két elemzési módszert javaslom kiegészíteni az alábbiakban részletezett pontozási 

rendszerrel. A LL-ek iparágtól független értékeléséhez a LL Harmonizációs Kockából kell 

kiindulnunk. Pontozva az egyes oldalakat a LL fejlettségétől függően kaphatunk egy 

pontozáson alapuló értékelési rendszert, amely objektívebb összehasonlítást tesz lehetővé az 

egyes LL-ek között, iparágtól függetlenül.  Az új pontozási rendszer arra épül, hogy az ENoLL 

által alkalmazott, 0-50-100 skála tekintetében egyetlen szakirodalomban sincs utalás arra, 

hogy a skála három értéke között, (0 és 50 illetve 50 és 100 között) mi alapján mozdulnak el 

az értékelők. Az új értékelési módszerben az eddigi értékelési kritériumokat használom fel. A 

kritériumokat a LL Harmonizációs Kocka szempontjai szerint csoportosítom. A skálázáshoz 

Stevens skálaelméleti alapjait használom fel (Stevens, 1946) Stevens négy skálát különböztet 

meg munkájában. Ezek a nominális-, az ordinális-, az intervallum- és az arányskála. (Stevens, 

1946) A skálákat értékelve választani tudunk, hogy melyik alkalmas leginkább a LL-ek 

értékelésére. A LL-ek értékelésénél azok fejlettségét kell meghatároznunk, ehhez szükséges 

biztosítani a megfelelő statisztikai alapot. A nominális skála esetében a skálaértékek 

kódszámokat jelölnek, amelyek között matematikai összefüggés nem állapítható meg. Mivel 

kódszámokról van szó az értékelésnél, ezért fejlettség vizsgálatára nem alkalmas. Az ordinális 
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skála esetében kizárólag a sorba rendezés elve érvényesülhet, és azt tudjuk megállapítani, 

hogy egy-egy érték „jobb”, vagy „több”, mint a másik. Matematikailag az értékek között 

kizárólag medián vizsgálható, mivel nem kaphatunk pontos információt arról, hogy az 

objektumok közötti különbség mekkora. A LL-ek fejlettségének értékeléséhez viszont 

pontosan erre az információra lenne szükség, tehát ezt a skálatípust sem alkalmazhatjuk a LL-

ek vizsgálatára. Az intervallumskála és az arányskála esetében az értékek közötti viszonyok 

és az értékek közötti eltérés mértéke is meghatározható. Az intervallumskálára példa a °C 

skála, amely esetében két érték közötti különbség egyértelműen meghatározható, ugyanakkor 

az arányszámítás nem releváns. Az arányskála esetében (pl. bérek) viszont már van realitása 

az arányszámításnak is. A két skálatípus közötti különbség tehát az arányszámítás. A LL-ek 

közötti fejlettség meghatározásához nincs szükség arányszámításra (pl. mi alapján 

mondhatnánk azt, hogy az egyik LL infrastruktúrája kétszer olyan megbízható, mint a 

másik?). Még abban az esetben is, amikor pl. meg tudjuk mondani, hogy hány felhasználó 

vesz részt a LL-ben, a két LL összehasonlítása kizárólag a számok összevetésével nem 

szolgálhat reális értékelési alapként. Ebből következően az új értékelési módszerhez az 

intervallumskálát alkalmazom. A skálázás alapfogalmaihoz hozzáteszem, hogy a skála 

értékeinek meghatározásához ítéleteink megadására 9 –nél több elemből álló skálát nem 

célszerű alkalmazni. (Miller, 1956).  

7.4 Az értékelési tényezők csoportosítása, beosztása 

A 13-18. számú mellékletekben kategorizálom az egyes értékelési tényezőket, amelyeket 

eddig használtak LL-ek értékelésére a felhasználóbevonás szempontjából. A Harmonizációs 

Kocka kereteit felhasználva ezen kívül meghatározom, hogy az egyes értékelési tényezőknek 

milyen relevanciája lehet a LL–ek fejlettségi fázisaiban. A 13-18. számú mellékletekben az 

Alcotra projektben meghatározott kategóriák helyett a LL Harmonizációs Kocka fő oldalait 

tüntetem fel. A kezdeti fázisban már a LL-ek meglétét (25-ös pontszám) feltételezhetjük, 

amelyben természetesen pl. a felhasználók bevonása és motiválásása már elkezdődött. Ezáltal 

kisebb lesz a „távolság” a két szélső és a középértékek között. (A pontozáskor, abban az 

esetben, ha a LL–re még az 1. értékelési kategória sem jellemző, 0 pontot kapna) A 

Harmonizációs Kockában ugyanis az 1. kategória már egy kialakult LL kezdeti fázisára utal, 

ahol pl. már a felhasználókat elkezdték motiválni arra, hogy részt vegyenek a LL-ben. Ezzel 

egy ellentmondás látszik a két értékelési módszer között, annak ellenére, hogy az Alcotra 

projekt keretében kidolgozott módszert a LL Harmonizációs Kocka oldalaira építve dolgozták 

ki. Dolgozatomban a LL Harmonizációs Kocka által meghatározott oldalakat használom a 
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LL-ek értékelésére. Kiegészítem azt a BMC módszerével, az ENoLL által meghatározott 

értékelési módokkal, valamint az Alcotra projekt keretében kidolgozott indikátorokkal. A 

javasolt értékelési módszerben a LL Harmonizációs Kocka oldalainak megfelelően 

csoportosítom az értékelés tényezőit, illetve meghatározom, hogy a LL egyes fejlettségi 

szintjének megfelelően az adott kategóriára mi lehet a jellemző. Az egyes kategóriák 

tartalmának megfelelően végzem el a LL pontozását. A pontozáskor az egyes értékelési 

tényezőket külön-külön értékelem, majd átlagot számolok az egyes oldalakra vonatkozóan. 

Az értékelési módszer felhasználóbevonásra vonatkozó összetevőit a 13. számú melléklet 

tartalmazza. A Harmonizációs Kocka további oldalai (szolgáltatások, infrastruktúra, irányítás, 

az innováció eredményei, módszerek és eszközök) alapján is kidolgoztam a LL-ek 

értékelésének alapjaira vonatkozó javaslatomat, amelyek a 14-18. számú mellékletekben 

találhatóak.  

A LL-ek objektív értékeléséhez a LL Harmonizációs Kocka oldalainak pontozását 

végezhetjük el. A korábbi értékelési módszerrel való könnyű összehasonlíthatóság céljából a 

LL-et a 0-100-as skálán értékelem. A Kocka egy-egy sora (Szervezeti, Környezeti, Műszaki 

tényezők) a maximális 100-as értéket veheti fel abban az esetben, ha a LL elérte a stabil 

növekedési fázist. 25-ös pontszámot kaphat az a LL, amely a létrehozás fázisában van, és az 

említett fő lépések a LL kialakítására megtörténtek. A fenntartás fázisában lévő LL-et, az adott 

fejlettséget elérve 75-ös pontszámmal, míg a stabil növekedés fázisában lévő LL-et 100-as 

pontszámmal értékelem. Az értékek közti pontszámokat a LL sajátosságainak megfelelően 

értékelhetjük a 13-18. mellékletben található értékelési kategóriák kritériumait mérlegelve. A 

„kialakítás” és „fenntartás” közötti 50-es, míg a „fenntartás” és „növekedés” közötti 25-ös 

különbség – amely eltér az ENoLL által javasolt értékelési módszertől (17. táblázat) – mögött 

az áll, hogy a létrehozás és fenntartás között sokkal több lépést kell megtenni, hiszen egy 

teljesen új szervezetet, működési formát kell kialakítani. Ezért van szükség a LL szervezet 

számos összetevőjének értékelésére. A növekedési fázisban a kialakult működési forma 

bővítésére kell törekedni.  

A 18. táblázatban foglalom össze a LL értékeléséhez használt pontszámokat. 

18. táblázat: A LL-ek fejlettségének értékelése 
 Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 25 25 25 

Fenntartás 75 75 75 

Stabil Növekedés 100 100 100 
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A 13-18. mellékletben összefoglalt értékelési kategóriáknak megfelelően mindegyik 

tényezőt értékelve, majd azokat átlagolva kaphatjuk meg a LL-re jellemző összpontszámot. 

Az összpontszámok egyes kategóriák szerinti összevetése alapján következtethetünk a LL-ek 

fejlettségére.  

7.5 Tesztelés - A „Smart City” LL felhasználóbevonásának értékelése 

A LL-ek egyik fő megvalósulási területe a várostervezés. Ahogy több finn kutató 

rámutatott, (Harmaakorpi és Niukkanen, 2007, Melkas és Harmaakorpi, 2008) a LL-ek a 

regionális innovációs hálózatok egy részeként értelmezhetőek és vizsgálhatóak. Ennek 

megfelelően a LL-ek több szereplős innovációs hálózatoknak tekinthetőek, amelyek során a 

társadalom számos szereplőjét egybefogják és interaktív tanulás eredményeként a megfelelő 

koordinációval (Leminen, 2013) érik el céljukat. (Juujärvi és Pesso, 2013, Harmaakorpi és 

Niukkanen, 2007, Leminen, Westerlund és Nyström, 2012) Hronszky Imre PhD előadásaiban 

hangsúlyozta, hogy a várostervezés esetében jól megmutatkozik a LL módszer előnye olyan 

esetben, amikor nagyon heterogén fogyasztói közösség számára készül valamilyen „termék”, 

különösen az igényelt szolgáltatások heterogenitása vonatkozásában. A LL-ekkel 

kapcsolatosan ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy az innovációs hálózatokkal szemben 

tevékenységükben a hangsúly a felhasználókon van.  (Melkas és Harmaakorpi, 2008, Juujärvi 

és Pesso, 2013)   

A kidolgozott módszer teszteléséhez egy már működő LL-et értékelek, kizárólag a 

felhasználóbevonás oldalára fókuszálva. A kiválasztott LL városfejlesztéssel foglalkozik. A 

városfejlesztés téma kiválasztása a tesztelés részeként a kutatási téma szempontjából azért 

releváns, mert a városfejlesztésben a megújulóenergia-termékek alkalmazása és elterjesztése 

is prioritást kaphat. A várostervezésben- és fejlesztésben a város lakosai vagy az ott működő 

vállalatok, intézmények, például sport vagy kulturális intézmények, azok használói és 

dolgozói lehetnek a felhasználók.  

A város tervezését és a fejlesztés technikai megvalósítását végzők, mint kínálati oldal, 

elsősorban, mint várospolitikusok, beruházók, tervezők és kivitelezők, sokszor egymással is 

konfliktusban álló együttesként jelennek meg. A fejlesztés tárgya a város, vagy részeinek 

átalakítása, a lakosok igényeinek megfelelő, „intelligens” városok kialakítása LL jellegű 

együttműködésben. A kommunikáció tárgya a klasszikus történeti esetekben a lakosság egyes 

rétegei ellenérdekeltségének kifejezése, érvényesítésének különböző szintű lehetőségei. 

Például lokális környezetvédelem beépítése az interaktivitás megvalósításába vagy éppen 

megakadályozásába.  
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„Intelligens város” jöhet azonban létre azzal is, hogy LL együttműködésben fejlesztve egy 

kulturális koncepció valósul meg. Ilyen Helsinkiben az Arabianranta kerület fejlesztése, 

amely középpontba állítja azt, hogy koncentráltan adjon helyet művészeti alkotásoknak és 

művészeti oktatási intézményeknek. Arabianranta többek között ezzel valósítja meg, hogy 

lokális fejlődésével globálisan is vonzóvá váljék. Ez piaci előnyöket is teremt.  

Az „intelligens városok” egy másik változata az „igazságos város”, a „Just City”. A 

várostervezésben a tervezés fő céljának a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

helyzetének javítását, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését tekinti, amely hosszútávon 

a társadalom egészének érdekeit szolgálja. (Fainstein, 2010) Fainstein az „igazságosságot” a 

diverzitás (pl. etnikai diverzitás), a demokrácia és az egyenlőség kritériumainak integrált 

megvalósításában látja. Az „igazságos város” esetében különösen látható a különböző 

érdekcsoportoknak és mozgalmaknak az egész innovációs folyamatot átfogó részvételének 

fontossága. LL jellegű együttműködés létrejöhet a városfejlesztésben mindhárom, a makro-, 

a mezo- és a mikroszinten is a lakók életszínvonalának javítása (Tukiainen, Leminen és 

Westerlund, 2015) céljából. Ma már egyre inkább megvalósul a gyakorlatban, LL néven 

nevezése nélkül is a város- illetve lakókerület-tervezés egyes területein, nagyvárosokban, mint 

pl. Amszterdam vagy Helsinki. A módszer megvalósítása irányulhat az egész város, vagy a 

kerületek, vagy csak egyes funkcionális elemek, az ún. „köztes területek” (utak, parkok, 

sétálóutcák, szórakozó negyedek, kórházak, temetők) fejlesztésére. 

A Világbank és az ENoLL együttműködésében (Eskelinen et al, 2015) elkészített 

tanulmány rávilágít arra, hogy a közösségi média, a Web 2.0 model és az okostelefonok 

elterjedése, különböző szenzorok alkalmazása nyújt lehetőséget arra, hogy a termékeket a 

lakosokkal együttműködve, azok diverzitását kihasználva, alacsony költséggel fejlesszék ki. 

A lakók (felhasználók) által irányított innováció segíthet a szolgáltatások új struktúrájának 

kialakításában és a közösségi szolgáltatások minőségének javításában. Az innováció nem 

csupán műszaki jellegű fejlesztésekben jelenik meg, hanem az innováció társadalmi 

aspektusait is figyelembe veszi a lakosok életszínvonalának javítása érdekében. A 

városfejlesztésről szóló tanulmány példaként említi többek között a Mexico City, Cornella, 

Bristol, Colombia, Helsinki, Poznan városok által kezdeményezett fejlesztéseket is. 

A tesztelést a párizsi „Smart City” LL értékelésével végzem el, a felhasználóbevonás 

gyakorlatára vonatkozóan. A LL számos alkalmazást kifejlesztett 2007 óta, amelyek 

hozzájárulnak a város aktualitásait érintő információ megosztásához. Fő területek: 

közlekedés, kultúra, turizmusfejlesztés, közösségi hálózatok. Az elemzéshez az inputot a 
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párizsi LL nyári iskolán gyűjtöttem, majd az eredményeket egyeztettem a LL 

menedzsmentjének képviselőjével.  

A felhasználóbevonás tekintetében a LL a „Fenntartás” fázisába sorolható, mivel egyelőre 

nem alkalmaz különböző megközelítéseket a felhasználók egy-egy csoportjára nézve. Az 

érték összetevőit a 19. táblázatban mutatom be. A LL törekszik a bevont felhasználók 

diverzitásának elősegítésére, amelynek érdekében művészeket, designereket, a fejlesztési 

téma szakértőit, felhasználókat és a LL szervezet tagjait vonja be a városfejlesztésbe. Ezért 

felhasználó-központúság tekintetében a 75-ös értékkel jellemezhetjük a LL-et. A felhasználók 

diverzifikációja ugyanakkor megjelenik, különböző szervezetek (egyetemek, 

közintézmények, vállalatok, végfelhasználók) vesznek részt a LL-ben. Ugyanakkor, annak 

ellenére, hogy hálózati tagságaik kihasználásával igyekeznek elősegíteni a felhasználói kör 

bővítését és a felhasználók, lakosok bevonását már a fejlesztési folyamat kezdeti szakaszába, 

még nem rendelkeznek szisztematikus növekedési tervvel, ezért erre az értékelési kategóriára 

nem adható maximális, 100–as érték. A „fenntartás”-i fázisnál viszont sokkal inkább 

előrehaladottabbak a LL szervezet ez irányú folyamatai, ezért a 2. értékelési kategóriát az 50-

es értékben (a 25 és 75-ös érték átlagával) határozom meg. A 3. értékelési kategória 

tekintetében maximális, 100-as érték határozható meg, mivel a teljes felhasználói kör 

bevonásra került, újabb felhasználói csoportok bevonása folyamatban van a LL-ben. A 4-es 

és 5-ös értékelési kategória esetében is maximális érték vehető figyelembe, mivel a LL 

rendszeresen értékeli a beérkező ötleteket. A LL nem törekszik a felhasználók csoportjaihoz 

leginkább illeszkedő módszerek kidolgozására, ezért a 6-os és a 7–es értékeket minimálisra, 

25-ösre pontozhatjuk. 

A LL kapcsolata a vevőkkel interaktív, ugyanakkor még nem tekinthetjük a 

felhasználóbevonást a felhasználó által vezéreltnek, ezért a 8-as értékelési kategóriára 75–ös 

pontszám adható. A 9-es és 10-es kategóriára maximális érték adható, mivel a LL által 

alkalmazott eszközök alkalmasak adatgyűjtésre és a LL igyekszik a felhasználókat új 

módszerekkel megcélozni az adatgyűjtés érdekében.  
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19. táblázat: A „Smart City” LL” értékelése - felhasználóbevonás 

FELHASZNÁLÓBEVONÁS Értékelési kategóriák Értékelés 

Szervezeti/ Szervezési 

tényezők 

1. Felhasználóbevonás, felhasználó-központúság/ENoLL 75 

2. A LL-be bevont fejlesztésben résztvevők száma és a fejlesztői 

csoportok kategóriái/Alcotra 

Főbb csoportok, indikátorok: 

 Közintézmények 

 Vállalatok, végfelhasználók 

 Egyetemek, kutatóintézetek 

 Egyéb szervezetek (szakértők) 

50 

3. A LL-be bevont egyének száma/Alcotra 100 

4. Nyitott folyamatok iránti elköteleződés/EnoLL 100 

5. A felhasználókkal való interakció hozzáadott értékének 

értékelése 

100 

Átlag: 85 

Környezeti tényezők 
6. Felhasználóbevonás/ENoLL 25 

7. Vevői szegmensek, csoportok részletei/BMC 25 

8. Vevői kapcsolat/BMC 75 

Átlag: 41,6 

Műszaki tényezők 
9. Felhasználóbevonás/ENoLL 100 

10. A felhasználó által irányított módszerek és eszközök 

minősége/ENoLL 

100 

Átlag: 100 

TOTAL:  75,5 

 

A szervezeti, környezeti és műszaki tényezők mindegyik értéke magas. Kiemelendő a 

műszaki tényezők fejlettsége. A környezeti tényezők viszonylag alacsonyabb értéke azért 

jelenik meg, mert a LL, annak ellenére, hogy azonosította a felhasználói csoportokat, 

amelyekkel együttműködik, a fejlesztést nem alakította a felhasználói csoportok 

sajátosságaihoz. Ennek egyik oka lehet, hogy a városfejlesztésben nem látta a menedzsment 

szervezet annak relevanciáját.  

A felhasználóbevonás oldalát megcélzó elemzés alapján egyértelmű, hogy a kialakított 

módszerrel kiegészítve a LL-ek értékelésére alkalmazott technikákat teljesebb, objektívebb 

képet kaphatunk a LL-ek fejlettségi státuszáról, annak összetevői felől és azok számosságáról. 

A kialakított elemzési módszer alkalmas arra, hogy a kategóriákon belüli értékeket 

elemezzük, ezáltal átfogó képet kaphatunk arról, hogy hogyan épültek fel az egyes oldalak 

összetevői. Az összetevők részleteire is fény derül, amely tovább pontosítja a LL-ek 

értékelését és összehasonlíthatóságát. A bemutatott módszerek együttes alkalmazásával 

elkerülhetjük azt, hogy iparági specifikumok megzavarják, torzítsák az értékelést. Az ENoLL 

tagok között elvégzett kutatás eredményei is arra engednek következtetni, hogy a LL-ek 

eredményességének, működésének összevetésére nem elegendő az, ha a LL-ben résztvevő 

tagok vagy a keletkezett szabadalmak számát vetjük össze. A LL-ek fejlettségét sokkal inkább 

meghatározza, hogy a kialakításhoz szükséges feltételek (A LL Harmonizációs Kocka fő 

oldalai) milyen mértékben alakultak ki. A keletkezett fejlesztések, piacra bevezetett termékek 

száma illetve az addicionális árbevétel növekedés viszont már iparág-specifikus, amely 

összevetése nem vezethet megbízható eredményhez.  Az ENoLL tagokat megcélzó kérdőíves 
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felmérésben, például egy ICT profilú LL és egy mezőgazdasági profilú LL értékelésében 

egyértelműen kiderült, hogy míg ICT esetén a bevont felhasználók száma sok esetben 1000 

közeli, addig egy mezőgazdasági profilú LL esetében 200, az iparág sajátosságai miatt. 

Eredményességük tekintetében viszont nem a bevont felhasználók száma számít, hanem a LL 

szervezése, fejlettsége. Ennek megállapításához viszont nem elegendő az Alcotra projektben 

feltüntetett indikátorok alkalmazása. Az Alcotra módszer véleményem szerint megbízhatóan 

az azonos profilú LL-ek eredményességének összevetésére, működésük kvantitatív 

összetevőinek vizsgálatára alkalmas.  

Az értékelési módszer átalakításával egy teljes képet kaphatunk a LL-ekről, indikátorok 

alapján részletesen értékelhetőek, összehasonlíthatóak és fejlettségük alapján 

kategorizálhatóak lesznek. A pontozás és kategorizálás segíthet a LL-ek „besorolásában” 

ahhoz, hogy azokat specializált gazdaságfejlesztési programokkal célozzák meg, az ENoLL –

on keresztül célzott együttműködéseket valósítsanak meg. Ezáltal egy teljesebb képet kap a 

LL menedzsment is, hogy mely területeken kell további fejlődést elérniük. Ezen tervekhez 

tudnak anyagi és humán erőforrásokat rendelni.  

A korábbi értékelési rendszer erre nem nyújtott lehetőséget. Az ENoLL módszerét 

alkalmazva sugárdiagramban ábrázolták a LL-eket, nem meghatározva azt sem, hogy az 

értékeléskor hogyan mozdulnak el az értékelők a 0-50-100 skálán. Most viszont az eddig 

sugárdiagramban ábrázolt LL-eket tudjuk kategorizálni, majd azokat összevetni. Fejlődésüket 

pedig tudjuk értékelni, tudjuk, hogy mely tényezőkre kell odafigyelni ahhoz, hogy fejlesszük 

őket. Az értékelési kategóriákat is változtattam, a 0 érték helyett az első kategória 25-ös 

értéket vett fel a kialakított értékelési módszerben, amellyel utalok a LL minimális 

fejlettségére. Ezzel a LL-ek fejlettsége (kialakítás, fenntartás, növekedés) közötti különbség 

könnyebben meghatározható. A pontozásban sajátos módon a kialakítás és fejlettség közötti 

osztályköz duplája a fejlettség és növekedés közötti osztályköznek. Ennek oka, hogy a 

szervezetekben sokkal több tényező megfelelő, összehangolt működését kell biztosítani 

ahhoz, hogy a LL fenntartható legyen, mint ahhoz, hogy a növekedés fázisába lépjen. A 

növekedéshez a már meglévő felhasználói bázist, partnerek számát, finanszírozási forrást kell 

növelni. Ellenben a kialakítás és fenntartás kategóriái között a LL menedzsment szervezetnek 

kell felállnia és annak megfelelő működését kell biztosítani. Ezen túl a LL működési 

modelljét, finanszírozási struktúráját kell stabilizálni, hosszú távon fenntarthatóvá tenni. 

Ahogyan azt a felhasználóbevonás elemzésekor is bemutattam, ez számos tényező kialakítását 

igényli, amelynek értékelésére egy szélesebb pontozóskálát kell alkalmazni.  
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Összefoglalva, a kidolgozott módszer alkalmazásával, szemben a korábbi módszerekkel, 

egy objektívebb, a LL-ek értékelésére alkalmasabb mérőszám, pontszám keletkezik, amellyel 

akár a különböző iparágban működő LL-ek fejlettsége összevethető, valamint azok összetevői 

is meghatározhatóak. Az értékekből lehet következtetni arra, hogy mely területeket szükséges 

fejlesztenie a LL-nek és mely lépéseket kell megtennie annak érdekében, hogy a fenntartási, 

növekedési fázisba lépjen. A tesztelés eredményeként megállapíthatjuk, hogy a korábbi 

elemzési módszerek pontosítására volt szükség annak érdekében, hogy az iparági 

sajátosságoktól függetlenül alkalmas legyen a LL-ek összevetésére. Ennek megfelelően a 4. 

hipotézist is elfogadottnak tekinthetjük és az alábbi, 4. tézist állapíthatjuk meg:  

4. Tézis: A LL-ek elemzése, fejlettségük értékelése objektívebb, iparági 

sajátosságoktól független összevetése az eddig alkalmazott elemzési módszerekkel nem 

volt megbízhatóan megvalósítható. Fejlettségi szintjük iparágtól független értékelése 

érdekében az új skálázási módszerrel az eddigi értékelési módokat „harmonizálhatjuk”. 

Az értékelés kritériumait meghatározva a LL-ek összevetésére egy iparágaktól független 

érték (pontszám) származtatható. A mérőszám összetevőinek értékelésével a LL-ek 

fejlesztéséhez szükséges lépések határozhatóak meg. A mérőszám segíthet abban, hogy 

a gazdaságfejlesztés részeként a LL-eket a leginkább megfelelő eszközökkel célozzák 

meg. 

8. Összefoglalás 

A LL módszer lényege, hogy a felhasználó a tömegtermelésben felvett szerepétől eltérően 

magában a termékfejlesztési folyamatban kap aktívabb szerepet. A módszer és annak terjedése 

dinamikus fejlődést mutat az elmúlt évtizedben.  

A szakirodalmi elemzésben sorra vettem a felhasználók szerepének változását az 

innovációs folyamatokban, amely végén eljutottam a nyílt innováció, majd a LL koncepció 

bemutatásáig, amelyben a felhasználó már egy aktív, együttműködő szerepkörben jelenik 

meg. A felhasználó e szerepkörének behatárolásához körbejártam a nyílt innováció és a LL 

szakirodalmát. A felhasználók együttalkotó szerepén túl azok proaktivitása nagy szerepet 

játszik a radikális innovációk előállításában a LL-ekben. Ezért a LL menedzsment szerepe a 

felhasználók kreativitásának, kezdeményezőkészségének elősegítése. (Leminen, Nystro és 

Westerlund, 2015) 

Kritikával illetem Henry Chesbrough zárt és nyílt innovációra vonatkozó éles 

szembeállítását, hiszen ezen fogalmak kizárólag ideáltipikusnak tekinthetőek. Nem létezik 

teljesen zárt, és természetesen teljesen nyitott vállalat sem, hiszen a fentieknek megfelelően a 
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teljes nyitottság az innovációt korlátozó is lehet. A „zárt innováció” 20. századi példáinál is 

létrejöttek horizontális együttműködések, illetve innovációs „hálók”. Viszont a „nyílt” 

innováció már jelentős mértékben túlmutat ezen. A nyílt innováció nem a belső kutatási és 

fejlesztési tevékenység leépítését, sokkal inkább a belső tevékenység nyílt innovációs 

folyamatokkal való egyesítését jelenti a magkompetencia megőrzésével. Ugyanakkor 

figyelemreméltó, hogy Henry Chesbrough egy folyamatról beszél, amely során az innovációs 

folyamatok eltolódnak a nyílt innováció irányába. 

A LL-ekhez kapcsolódó szakirodalmi elemzés eredményeként a LL-ek még formálódó 

definícióját kiegészítem azzal, hogy a LL-ekben való részvétel mind a felhasználó, mind a 

vállalat szempontjából kölcsönös előnyökön kell, hogy alapuljon. Szükséges mindkét fél, 

valamint a szabályozó intézmények meggyőződése erről, vagy legalábbis ideiglenes hite 

benne. Ezen kölcsönös előnyök a vállalat szempontjából egyértelműek, hiszen a felhasználó 

bevonásával a fejlesztési folyamat lerövidíthető, optimalizálható. Az interaktív 

értékteremtésben való részvétel felhasználói oldalának motivációja viszont nem egyértelmű. 

A felhasználó kizárólag akkor vesz részt a vállalat fejlesztési folyamatában, ha a fejlesztés 

alatt álló termék számára magas hozzáadott értéket képvisel, s azt remélheti, hogy LL jellegű 

együttműködéssel ezt lényegesen tovább növelheti. A LL-ek fő hozzáadott értéke: a 

felhasználók rejtett tudásának és igényeinek megfelelő termékek előállítása, többszöri 

visszacsatolással a fejlesztésben előforduló hibák csökkentése a fejlesztési folyamat során, 

túlságosan magas marketingköltségek csökkentése, a fejlesztés költségeinek csökkentése a 

gyártási folyamat során, valamint a felhasználók érdekeinek, kulturális elvárásainak 

megjelenítése különösen a településtervezésben. 

Annak ellenére, hogy a LL-ek Európai Hálózatát megcélzó felmérés, a válaszok minden 

lehetséges félrevezető jellege ellenére döntően pozitív képet sugall a LL-ek működéséről, az 

elvégzett interjúk, és személyes benyomásom alapján úgy vélem, hogy a gyakorlatban a LL-

ek megvalósulása még az ebből a szempontból legfejlettebb európai országokban is elmarad 

az elmélettől. A teljes fejlesztési folyamaton végighúzódó interaktív értékteremtés a LL-ek 

esetében sehol nem tekinthető tipikusnak. A LL-ek ugyanakkor folyamatosan fejlődnek, 

számuk növekszik és vélhetően a koncepció kialakításának optimalizálásával a gyakorlat és 

elmélet közötti szakadék is csökken. A felmérésből is kiderül, hogy a LL-ek bármely 

iparágban kialakulhatnak és sikeresen működhetnek. Magyarországon a mezőgazdaság, a 

turizmus, a hulladékgazdálkodás illetve az oktatás területén valósult meg egy-két működő LL. 

Az ENoLL tagjai számos további területen valósítanak meg LL-et, miközben természetesen 

dominánsak az infokommunikáció területén kialakult szerveződések. A LL-ek hozzáadott 
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értékéből következik, hogy a szerveződések üzleti fenntarthatósága nem feltétlenül a LL 

környezetben kifejlesztett termékek számától függ. A LL-ek hozzáadott értékének maximális 

kihasználására kell törekedni, ezáltal a fejlesztés színvonala, ezzel együtt költsége lesz 

javítható. A koncepció alkalmazása természetesen nem valósítható meg a vállalatok jelenlegi 

innovációs folyamatának hirtelen, teljes mértékű átalakításával. Talán ez is az oka annak, 

hogy a LL-alapú interaktív értékteremtés alkalmazása jelenleg kezdeti stádiumban van 

Magyarországon. Egyes LL-ek már nem léteznek, mások tevékenységének LL jellege 

vitatható. 

A magyarországi LL-ek szempontjából releváns innovációs környezet elemzése alapján 

kiderül, hogy a magyar vállalkozásokra alapvetően az üzletfeleikkel, valamint a kormányzati 

szereplőkkel szembeni általános bizalomhiány, alacsony innovációs aktivitás a jellemző. A 

fejlesztések piacra jutása is nehézkes, komplex innovációmenedzsment tevékenységre van 

szükség ahhoz, hogy a fejlesztések sikeresek legyenek.  

A kutatás elején kitűzött céloknak megfelelően a disszertáció során a LL-alapú interaktív 

értékteremtés hozzáadott értékét állapítottam meg a megújulóenergia-iparágban. A kutatás 

egy részét egy jól fejlett iparterületen, Ausztria Stájer régiójában végeztem el, majd a kutatást 

Magyarországon, az iparág sajátosságaihoz igazítva folytattam. A LL-alapú interaktív 

értékteremtéshez való attitűdben, illetve a vállalatok felhasználókkal való kapcsolatában a két 

régió gazdasági szereplőinek eltérő hozzáállása figyelhető meg. Ennek oka a hazai innovációs 

háttérben, innovációs kultúrában, a gazdasági szereplők közötti bizalom alacsony mértékében, 

valamint a vállalatok elégtelen nyitottságában keresendő. Ezen hátráltató tényezők 

megszüntetésére, legalábbis csökkentésére az állami szerepvállalás kézenfekvő. Ez különösen 

fontos olyan területeken, ahol szociális célú innováció áll fókuszban. Ugyanakkor a 

kormányzat szerepét limitálni kell a LL-ek fenntartásában. Az állam szabályozó szerepének 

fenntartása mellett alapvetően a LL-ek, illetve a nyílt innováció szemléletének üzleti alapú 

megvalósítására kell törekednie a vállalatoknak, annak érdekében, hogy a koncepció 

hozzáadott értékét hosszú távon ki tudják használni. A vállalatok működési modelljét a 

vállalatok belső működéséhez, céljaihoz, termékeinek sajátosságaihoz kell illeszteniük. A 

LL-ek szakirodalmában kiemelt szerepe van az ún. Harmonizációs Kockának, amely a 

szervezetek tevékenységének, fejlettségének értékelésére szolgál. A Kockára épülő elemzési 

módszerek továbbfejlesztéseként bemutattam egy új módszert, amelynek alkalmazásával 

kiküszöbölhetőek a LL-ek összehasonlításakor fellépő esetleges iparágbeli különbségekből 

adódó értékelési torzítások. A módszer LL–ek értékelésében betöltött hozzáadott értékét 

bemutattam egy, a városfejlesztés területén aktív LL elemzésével.  
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Vegyük sorra, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy LL jellegű 

együttműködések alakuljanak ki. A LL koncepció kialakításához a vállalatoknak alapjában 

véve innovációvezérelt stratégiát kell folytatniuk, hiszen arra építve tudnak egy újabb 

fejlesztési koncepció irányába lépni. Kialakításuknak a kis- és középvállalatok innovációs 

hajlandósága, a fejlesztések esetleges kezdeti költségigénye, a szükséges humán erőforrás, a 

fejlesztéshez szükséges eszközök, a fejlesztés koncepciójának kidolgozása is korlátot szab. A 

gazdaság fejlettségén és stabilitásán kívül az adott ország innovációs kultúrája, a felhasználók 

és vállalatok nyitottsága is szintén feltétele annak, hogy a LL koncepcióval valóban a 

megfelelő hozzáadott értéket érjük el.  

Hangsúlyozandó, hogy elengedhetetlen a koncepció és a nyílt innovációs szemlélet szerves 

beépítése az innováció elméleti és gyakorlati jellegű oktatásába is, alapvetően a gazdasági, 

műszaki felsőoktatás területén. Ezen túl szükséges az is, hogy a lehetőségeket tudatosítsuk a 

lehetséges szereplők számára. De ez még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy LL-et 

valóban sikeresen létrehozzunk. Működési modelljüket igazítanunk kell a vállalatok belső 

működéséhez, céljaihoz, termékeinek sajátosságaihoz. A jelenleg Európában működő LL-ek 

nagy része EU-s vagy nemzeti forrásra építve kezdte, és folytatja LL jellegű tevékenységei 

egy részét. Ezek a LL-ek részben non-profit típusú tevékenységek köré csoportosulnak. A 

magyarországi innovációs szakértők véleményét osztva, az állami szerepvállalásnak a 

profitorientált LL-ek területén minimális szerepet kell szánni a nagyvállalatoknál esetleg 

kialakuló LL szerveződések kezdeményezésében és fenntartásában. Kialakításuk 

támogatásával (hitellel vagy ösztöndíjjal) elsősorban a kis- és középvállalatokat célszerű 

segíteni, azok esetleges erőforráshiánya, egyébként is alacsony innovációs aktivitása miatt. 

Időleges adókedvezmények, kedvezményes hitelek átmenetileg elősegíthetik a LL-ek 

működését, de nem szabad hosszú távon azokra építeni. Nem szabad, hogy a LL-eket vissza 

nem fizetendő állami támogatásokra építve tartsuk fenn, hiszen akkor azok valós 

tevékenysége, piaci sikerességhez vezető hozzáadott érték előállításuk háttérbe szorulhat. A 

profitorientált LL-eknek alapvetően a piaci nehézségek sikeres leküzdésével kell életben 

maradni. Azokat körültekintően kell kialakítani, szem előtt tartva azt, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben hozzájáruljanak a vállalatok innovációs folyamataihoz, csökkentve 

annak költség és időigényét valamint javítva a termékek minőségét. A magyarországi LL-ek 

kialakítása kapcsán fontos megemlíteni, hogy a 2014 novemberében elfogadott Nemzeti 

Intelligens Szakosodási Stratégia „nyitott laboratórium pilot projektek” kialakítását említi, 

amely alapul szolgálhat későbbiekben LL-ek kialakításához is. A „nyitott laboratórium” 
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kutatási infrastruktúra megosztását, ezáltal egy eszközparkhoz való optimalizált hozzáférést 

takar.  

A nyílt innováció elterjedése a korábbiaknál több lehetőséget jelentene a hazai innovációs 

rendszer jó néhány szereplője számára, hogy innovációs ágon is bekapcsolódhassanak a 

globális értékláncokba. Ezen túl nem feltétlen vállalati nyereségesség a célja a LL 

projekteknek, hanem innováció létrejötte, amely konkrét csoportok problémájára ad választ, 

civil partner koordinálásával. A LL koncepciót mindenképp be kell vezetni a gazdasági jellegű 

képzésekbe a vállalati innováció oktatásának fejlesztése céljából. Nincs szükség kormányzati 

szabályozásra a koncepció elterjesztéséhez. Eredményeket, materializálódott terméket kell 

felmutatni a koncepció kialakításának ösztönzéséhez. Reálgazdasági folyamatok generálását 

kell ösztönözni a LL-ek kialakításához.  

A nyílt innováció, és speciálisan a LL-ek szakirodalmában számos utalás található arra, 

hogy a vállalatoknak át kell alakítaniuk üzleti modelljüket annak érdekében, hogy a kívülről 

(esetlegesen a felhasználóktól) érkező ötleteket be tudják csatornázni fejlesztési 

folyamataikba. (Kima, Kima és Fossb, 2016) A LL-ek összehasonlító elemzésére alkalmas 

módszerek átalakításával kísérletet tehetünk arra, hogy elsősorban a kis- és középvállalatok 

számára iránymutatást adjunk az interaktív értékteremtés alkalmazásának érdekében. A nyílt 

innováció és LL-alapú interaktív értékteremtés egy aktuális, és fontos fejlesztési terület a fenti 

okok miatt.  

A doktori kutatás egyik újdonsága, hogy a LL témát iparág-specifikus megközelítésbe 

helyezi. Egy adott iparágra alkalmazható elméleti kereteket dolgoztam ki összehasonlító 

elemzés céljából, annak érdekében, hogy az interaktív értékteremtés mozgatórugóit tudjam 

vizsgálni. A kutatással a gazdasági szereplők interaktív értékteremtés iránti attitűdje, a LL-

alapú interaktív értékteremtésre irányuló kezdeményezések, valamint a szervezetek 

felhasználókkal való kapcsolata volt azonosítható. A kutatás eredményeként meghatároztam 

az iparág fő szereplőit és az interaktív értékteremtés kialakításában betöltött szerepüket. A 

kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága elsősorban a megújuló energiát 

hasznosító termékek telepítésének és működtetésének gyakorlatában jelenik meg. Ezen kívül 

a tág értelemben vett oktatásban (pl. egyetemi oktatás, vállalatok, gazdasági szervezetek saját 

továbbképzése), majd a gazdaság illetve vállalkozásfejlesztés eszközeként, a kormányzat 

számára szolgálhat iránymutatásként.  

Újabb kutatási irányként elsősorban javaslom a LL–ek értékelésének továbbfejlesztését, 

amely a skálázás finomítására, statisztikai módszerek alkalmazására irányul. A további 

kutatásra a LL-ek még összetettebb vizsgálata miatt van szükség, annak érdekében, hogy a fő  
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értékek közötti különbségek pontosabban meghatározhatóak legyenek. Ehhez a kutatáshoz 

akár személyes kapcsolatfelvétel, helyszínlátogatás, stakeholderekkel, menedzsment 

szervezetekkel interjúk készítése is szükséges lehet. Ezen túl a LL koncepcióval szembeni 

alacsony fogadókészség okaira vonatkozó, a Versenyképességi Fórum által közzétett adatok 

elemzésében nem tértem ki az egyes indexek összetevőire és azok egymásra hatásának 

elemzésére. Kizárólag a Versenyképességi Fórum által közzétett indexek közötti alapvető 

összefüggéseket kívántam feltárni. Ezzel célom volt, hogy egy átfogó képet mutassak be arra 

vonatkozóan, hogy az osztrák kutatási eredményekkel szemben miért ennyire alacsony a 

fogadókészség Magyarországon a LL-alapú interaktív értékteremtés iránt. Az indexek 

összetevőire, az értékelés és rangsorolás módszereire vonatkozó vizsgálat viszont már 

meghaladja a disszertáció kereteit. Viszont további kutatásokhoz kiindulási alapot adhat, 

amelyek eredményeként meghatározhatóak a gazdaságfejlesztéshez szükséges fő lépések. 

Ezen lépésekben kell megkeresni a helyét a LL-alapú értékteremtésnek Magyarországon. Az 

osztrák kutatási eredmények alapján egyértelműen látszik, hogy a felhasználók aktívabb 

szerepe akkor jelent meg, amikor a termékek iránti kereslet ösztönözte a vállalatok innovációs 

tevékenységét. Ebből is következik, hogy a LL-alapú interaktív értékteremtésnek nem 

feltétlenül az első helyet kell elfoglalnia a magyar gazdaság innovációs tevékenységének 

fejlesztésében. 

Ezen túl a kutatás folytatása, sőt további kutatási irányok szükségessége vethető fel arra 

vonatkozóan, hogy egyrészt a nyílt innováció és a LL-alapú interaktív értékteremtés oktatásba 

való bevezetése, tudatosítása, illetve kezdeti kormányzati intézkedések milyen eredménnyel 

jártak, elérték-e céljukat. Másrészt Magyarországon működő példákat kell felmutatni, mivel 

nem egyértelmű a döntéshozók és a vállalatok számára sem, hogy mit is takar a LL koncepció. 

Körül kell határolni a fogalmát. Meg kell határozni és kommunikálni, hogy milyen intézmény 

része lehet a LL koncepció, milyen tevékenységek zajlanak a szervezetben és milyen 

elszámolási módszert alkalmazhatnak, amely leginkább célravezető lenne optimális 

működésük kialakításához. A disszertáció elején felsorolt hipotézisek vizsgálatának 

eredményeként az alábbi tézisek és a kapcsolódó publikációk állapíthatóak meg. A tézisekhez 

hozzárendelt publikációkat a 19. számú mellékletben található listára hivatkozva jelöltem.  

1. Tézis: A jelenleg működő LL-ek többsége EU-s vagy nemzeti forrásra építve kezdte 

és folytatja tevékenységét. A felmérésben részt vevő LL szervezetek nagy része 

tudatosan alakítja a fejlesztésbe bevont felhasználói körét és a kutatás magas 

színvonalú eredménye érdekében törekszik a fejlesztésbe bevont felhasználók magas 

számának elérésére. A felhasználók bevonása az esetek többségében elsősorban 
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felhasználóbarát termékek megtervezését célozza. A fejlesztés tárgyát képezi a 

termékek hatékony működése, valamint a fejlesztés alatt álló terméknek a felhasználó 

meglévő termékeihez illesztése. Kapcsolódó publikációk: [1][2][4] 

2. Tézis: A LL-eknek, bár a termékek sajátosságai miatt azok kifejlesztésében 

korlátozottan, de alapvető relevanciájuk van a megújulóenergia-iparág fejlesztésében, 

a megújuló energiát hasznosító termékek elterjesztése révén elsősorban a 

városfejlesztés részeként. Céljuk az energiahatékonyság és a felhasználóbarát jelleg 

növelése és a felhasználók elkötelezettségének kialakítása a megújuló energiát 

hasznosító termékek mellett. Magas megújulóenergia-felhasználás mellett a Stájer 

régióban megfigyelhető a felhasználók aktív szerepe az innovációs folyamatokban. A 

kialakított elemzési módszerrel felmérhető a vállalatok interaktív értékteremtés iránti 

attitűdje, jelenlegi gyakorlata szervezetenként elemezhető. Kapcsolódó publikációk: 

[2][3][5][6][8] 

3. Tézis és válasz a kutatási kérdésekre: A LL-ek kialakításának, gazdaságilag 

hatékony és szociálisan releváns működésének Magyarországon sajátos akadályai 

vannak. A vállalatokra alacsony innovációs aktivitás jellemző. A felhasználók szerepe 

az innovációs folyamatokban alapvetően passzív, a vállalatok nem is törekszenek 

felhasználóik szerepének bővítésére. Az osztrák eredményekkel szemben a magyar 

vállalatok bizalmi szintje nem elegendő ahhoz, hogy interaktív értékteremtés keretében 

végezzék a termékek fejlesztését. A LL–ek hozzáadott értékét a vállalkozásfejlesztés 

és innovációmenedzsment területén lehetne alkalmazni. Kapcsolódó publikációk: 

[2][4][7] 

4. Tézis: A LL-ek elemzése, fejlettségük értékelése objektívebb, iparági sajátosságoktól 

független összevetése az eddig alkalmazott elemzési módszerekkel nem volt 

megbízhatóan megvalósítható. Fejlettségi szintjük iparágtól független értékelése 

érdekében az új skálázási módszerrel az eddigi értékelési módokat „harmonizálhatjuk”. 

Az értékelés kritériumait meghatározva a LL-ek összevetésére egy iparágaktól 

független érték (pontszám) származtatható. A mérőszám összetevőinek értékelésével a 

LL-ek fejlesztéséhez szükséges lépések határozhatóak meg. A mérőszám segíthet 

abban, hogy a gazdaságfejlesztés részeként a LL-eket a leginkább megfelelő 

eszközökkel célozzák meg. Kapcsolódó publikációk: [1][2][5][9][10] 
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10. Mellékletek 

1. sz. melléklet: A PhD kutatás előzményei  

A PhD kutatás előzményeit a 8. számú ábra foglalja össze.  

A: „Nyílt innováció, Living Lab és társadalmi párbeszéd ösztönzése Magyarországon” 

projekt 

B: ICE – International Conference on Concurrent Enterprising konferencia 

C: A Visegrádi Alap által finanszírozott kutatás: „Research on Living Labs in the V4 region 

D: LL nyári iskola – Párizs, E: Éves konferencia – International Concurrent Enterprising – 

Róma) 

 

6. ábra: A PhD kutatás előzményei 

 

A doktori kutatás előzményei az általam technikailag koordinált magyar illetve nemzetközi 

kutatások, amelyek a nyílt innováció és interaktív értékteremtés gyakorlatára irányultak 

Magyarországon, illetve a Visegrádi régió16 három tagországában. A magyarországi kutatás17 

eredményeit összegezve elmondható, hogy a projekt időszakában a LL-alapú interaktív 

értékteremtés még formálódó definíció volt, annak ellenére, hogy az ENoLL a projekt 2011-

es zárásának időpontjában már 276 taggal rendelkezett. A projekt nemzetközi tapasztalatai 

                                                            
16 A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával a LL-ek működésének eredményességét Lengyelországban, 

Szlovákiában és Magyarországon vizsgáltuk a Közép-magyarországi Innovációs Központ szervezeti keretein 

belül.  
17 Az NKTH (jelenleg NIH) projektje, melyet az ISC Cégcsoport egyik tagja, a Közép-magyarországi 

Innovációs Központ Nonprofit Kft. a 2008. november 1. – 2011. április 30. időszakban valósított meg „Nyílt 

innováció, Living Lab és társadalmi párbeszéd ösztönzése Magyarországon” címmel. A projekt vezetője volt 

Hronszky Imre, a CHIC egykori kutatásvezetője, a BME emeritus professzora.  
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között18 említendő, hogy a tagok között különböző súlyú és milyenségű felhasználói aktivitás 

jött létre az innovációs folyamatokban. A LL-ek magyarországi elemzése arra utal, hogy 

hazánkban, a kutatás időpontjában a Magyarországon megtalálható LL-ek többsége kezdeti 

fázisban volt. A magyarországi projekt egyik feladata, innovációs portál felállítása a bizalom 

hiánya miatt nem valósult meg, annak ellenére, hogy a részvétel feltételei jogilag 

megalapozottak voltak és egy stabil szervezeti és jogi háttér állt a projekt mögött. 

Szembeállítva a nemzetközi tapasztalatokkal azt állapíthatjuk meg, hogy a megkeresett kis- 

és középvállalatok beállítottsága és együttműködéshez való attitűdje negatív, illetve 

szkeptikus, amely nem teszi lehetővé azt, hogy nyílt innovációs kezdeményezésekben 

vegyenek részt. A Közép-magyarországi Innovációs Központ záró beszámolóját idézve: 

„Összességében az állampolgári zsűrik eredményei arra engednek következtetni, hogy a 

magyar társadalom még nem érett erre a nyílt innovációs kezdeményezésre, ugyanakkor a 

megfelelően célzott és kidolgozott kommunikációval elősegíthető a témához való 

hozzáállásuk változtatása. A külföldön – eddigi információink szerint gördülékenyen - 

működő nyílt innovációs kezdeményezések jogi feltételeit teljes mértékben ki kell 

alakítanunk, át kell dolgoznunk, és meg kell oldanunk azt, hogy a koncepció illeszkedjen a 

magyar társadalomba, és idővel gazdaságfejlesztési eszközként tudja Magyarország 

alkalmazni a nyílt innovációban rejlő lehetőségeket.” (Hronszky és Kovács, 2011, 15. o.) A 

LL-ekkel kapcsolatosan elmondható, hogy kevés valósul meg Magyarországon szemben 

azzal, hogy a koncepció alkalmazása rohamosan terjed Európában.  

A nemzetközi tapasztalatokat illetően elmondható, hogy az interaktív értékteremtés 

szakirodalma nem rögzíti egyértelműen azt, hogy milyen szintű felhasználóbevonás számít 

pontosan LL-alapú interaktív értékteremtésnek. Az ún. „user-driven”, azaz „felhasználó által 

vezérelt” innováció fogalmi tisztázására a DG INFSO szervezet tesz kísérletet, de a 

meghatározás további pontosításokat igényel. A szervezet a szakirodalomban használt „user-

driven”, azaz a „felhasználó által vezérelt” kifejezésre, a LL-ek kapcsán az alábbi definíciót 

használja: „A felhasználók aktívan részt vesznek a kutatás, fejlesztés és innováció 

folyamatában” (DG INFSO, 2009, 7. o.) amelyet viszont nem értékelhetünk egyértelműnek 

az innováció indíttatásának tekintetében. A definíció nem feltétlenül utal interaktivitásra, de 

kismértékben utalhat arra, hogy a felhasználók már a fejlesztés korai stádiumában 

                                                            
18 A projekt keretében több nemzetközi konferencián (Rómában és Noordwijkban - European Society of 

Concurrent Enterprising Network), illetve a Párizsban megrendezésre került több napos LL Nyári Iskolán is részt 

vettem. A konferenciák anyagait az említett projektek megvalósításában használtuk fel. Az ICE konferencia 

anyaga a vonatkozó kiadványban (ICE Conference: Thoben et al, 2009), érhető el, illetve egyéb, a kutatási 

témával kapcsolatos nemzetközi rendezvények anyagai az ENoLL weboldalán találhatóak.  
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megjelennek az innováció folyamatában. A nyári iskolán bemutatott LL-eket a jelenleg 

elérhető szakirodalommal összevetve egyértelmű következtetés volt levonható abban a 

tekintetben, hogy a résztvevők és a szervezet képviselői is a LL, mint együttműködési forma 

kialakításának kezdeti fázisában voltak. A felhasználók interaktív, ún. „user-driven” bevonása 

még nem valósult meg széleskörűen a gyakorlatban.  A „user –centric”, azaz „felhasználó-

központú” innováció gyakorlata legkésőbb a 90-es évek elejétől előtérbe állítja a felhasználó-

központúságot, mint az innováció sikerességének alapvető elemét. Ez megjelenik először 

abban, hogy a marketing hangsúlyozottan kezd el reagálni a fogyasztók individuális 

különbségére, majd a termékfejlesztés az egyénre szabásra (customizáció) fókuszál. Ehhez 

képest további lépés a „user-driven”, azaz a „felhasználó által irányított” innováció, amely 

legtisztább formában a LL-ben tud megvalósulni. A DG INFSO korábban ismertetett normatív 

definíciója is ezt emeli ki. A LL-ek nyugaton azonosulnak is ezzel.  
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2. sz. melléklet: A magyarországi kutatásban résztvevő innovációs szakértők  

Név Szervezet 
Betöltött 

pozíció 
Kutatás/Tématerület Interjú dátuma 

Dr. Lentner 

Csaba 

Nemzeti 

Közszolgálati 

Egyetem, 

Közigazgatás-

tudományi Kar 

Egyetemi tanár 

Nemzetgazdasági pénzügyek, 

gazdaságpolitika, költségvetési 

gazdálkodás és ellenőrzése, 

bankszabályozás, nemzetközi 

válságkezelés, és vállalati 

rendszerek elemzése 

2014. április 9. 

Dr. Dőry 

Tibor 

Széchenyi István 

Egyetem, 

Regionális-

Tudományi és 

Közpolitikai Tanszék 

Igazgató, 

egyetemi 

docens 

Innovációs rendszerek, 

innováció kutatása KKV-nél, 

tudás- és technológiatranszfer 

folyamatok, startup 

vállalkozások alapítása, 

fejlesztése, tudásmenedzsment 

2014. április 10. 

Dr. Pakucs 

János 

Magyar Innovációs 

Szövetség 

Tiszteletbeli 

elnök 

kutatásszervezés, kutatási és 

fejlesztési hatékonyság, a 

termelés, ill. gazdaság teljes 

megújulása 

2014. április 14. 

Dr. Pörzse 

Gábor 

Semmelweis 

Pályázati és 

Innovációs Központ 

Kft. 

Igazgató, 

egyetemi 

docens 

FP7 Health PC tag, IMI állandó 

szakértő, tudomány-, 

technológia és innováció-

politika, közösségi 

finanszírozási rendszerek 

2014. április 15. 

Dr. Kállay 

László 

Budapesti Corvinus 

Egyetem, 

Kisvállalkozás 

fejlesztési Központ 

Tanszékvezető 

Kis- és középvállalkozások, 

gazdaságfejlesztés, innováció 

tranzakciós költségek 

2014. április 16. 

Dr. Bajmócy 

Zoltán 

Szegedi 

Tudományegyetem, 

Gazdaságtudományi 

Kar Kutatóközpont 

Egyetemi 

docens 

Helyi gazdaságfejlesztés, 

Innováció- és 

technológiapolitika 

2014. április 22. 

Dr. Lengyel 

Balázs 

Hálózatok 

gazdaságtana 

kutatócsoport 

Tudományos 

munkatárs 

Offline innovációk és 

terjedésük, Cégek közötti 

tanulási hálózatok, Innovációs 

rendszerek kvantitatív elemzése, 

Regionális gazdasági növekedés, 

Technológiai közelség és 

regionális dinamika 

2014. április 22. 

Németh 

Vilmos 

Nemzeti Innovációs 

Hivatal 

H2020 

Transport 

Programbizotts

ági tag 

Közlekedés- EU 
2014. augusztus 

13. 

  

mailto:gabor.porzse@gmail.com
mailto:gabor.porzse@gmail.com
http://econ.core.hu/kutatas/netecon_desc.html
http://econ.core.hu/kutatas/netecon_desc.html
http://econ.core.hu/kutatas/netecon_desc.html
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3. sz. melléklet: Kérdőív az ENoLL tagszervezeteinek 

1. Name of the Living Lab 

2. Country of operation 

3. Industry/field of activity: 

 Automotive 

 Education 

 Entertainment 

 Healthcare 

 ICT 

 Logistics 

 Telecommunication 

 Tourism 

 Renewable Energy 

 Other, please specify:  

4. Activity of your Living Lab (in a few words) 

5. Date/Year of establishment 

6. Number of organizations involved in the Living Lab 

7. Number of end-users involved in the Living Lab 

8. Which are the typical aspects of your product development, where you involve the end-users?  

 Design 

 Usability 

 Functional efficiency 

 Energy efficiency 

 Attached services 

 Combination with other existing products 

 Placement in the user’s environment 

 Packaging 

 Other 

9. In a typical product development process, in which stages do the end-user participate? 

 Research in initial stage 

 Development of the first prototype 

 Testing the first prototype 

 Development of later prototypes 

 Testing of later prototypes 

 Testing of the prototype just before introducing it to the market 

 Other, please specify: 

10. How often do the organizations in the Living Lab interact with the end-user? 

 Daily 

 Weekly 

 In every two weeks 

 Monthly 

 In every two months 

 Other, please specify:  

11. How many products were developed in the Living Lab environment so far? 

12. How many of these products were commercialized so far? 

13. Is there any regulation in your country for the establishment of Living Labs? Please specify 

its key points: 

14. Did it affect the establishment of your Living Lab? Y/N 

15. Did it affect the sustainability of your Living Lab? Y/N 

16. Is there any saving in energy usage of end-users as a result of the Living Lab activity? 

 Yes 

 No 

 The energy saving is not relevant in my Living Lab 

 I have no information about it 

17. Have you received any EU or national grant to maintain your Living Lab? If yes, please 

specify its key points: 
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4. sz. melléklet: LL-ek energia témában 

Living Lab Város, Ország További információ 

Franhofer Center for Sustainable 

Energy Systems 

Boston, USA http://cse.fraunhofer.org/5cc/ 

TU Delft - Living Lab project Delft, the Netherlands, 

but 10 LL houses 

across Europe in the 

frame of the project 

http://www.livinglabproject.org/ 

RENER LL INTELI Lisboa, Portugal http://www.inteli.pt 

ICT for Smart Cities and Green 

Buildings” i 

Greece http://www.medlivinglab.eu/ 

Inno-SME Networks Pilot 

Description  

Greece http://www.intelspace.eu/greenmed/livinglab/ 

De Montfort University Living 

Lab 

Leicester, UK http://www.dmu.ac.uk/about-

dmu/sustainability/the-living-lab.aspx 

Singapore: a “living lab” for clean 

energy research Singapore: a 

“living lab” for clean energy 

research  

Singapore http://www.cleantechinvestor.com/portal/event-

reviews/3014-singaporelivinglab.html 

Habitat LL Vitória, Espírito 

Santo, Brazil. 

http://web3.ufes.br/habitat/organizacao_en.html 

Digital Lifestyles Centre (DLC) Essex, UK http://digital-

lifestyles.weebly.com/participation.html 

UPC.BarcelonaTech Barcelona, Spain http://campusenergia.upc.edu/research/living-

labs 

Energy villab Slovakia-Italy http://www.manergyproject.eu/project 

KEMA - Smart grid demonstration Hoogkerk, The 

Netherlands 

http://www.dnvkema.com/innovations/smart-

grids/smart-grid-interop/default.aspx 

Masdar Institute Tour: A Living 

Energy Efficiency Laboratory  

Abu Dhabi http://www.renewableenergyworld.com/rea/news

/article/2011/01/masdar-institute-tour-a-living-

energy-efficiency-laboratory 

Tragsa LL Spain http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/tragsa-

rd-labs 

Virginiatech USA http://www.ece.vt.edu/news/ar08/livinglab.html 

Smartcity Malaga Malaga, Spain http://www.endesa.com/en/aboutEndesa/business

Lines/principalesproyectos/Malaga_SmartCity 

University of Wisconsin - LL solar USA http://www4.uwm.edu/pps/Sustainability/Campu

sInit/renewable-energy.cfm 

http://www.inteli.pt/
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Unesco living lab USA http://thegreenpages.ca/ca/2009/12/07/unesco_li

ving_lab/ 

PowerMatching City, a living lab 

smart grid demonstration 

Netherlands http://www.dnvkema.com/innovations/smart-

grids/powermatching-city/default.aspx 

ETSAV Spain http://www.ecofriend.com/low3-sustainable-

solar-house-living-lab-etsavs-campus.html 

Quimera Living Labs Barcelona, Spain 

http://www.quimera-project.com/Html/Quimera-

Living.html 

Río Nacimiento Living Lab Spain http://www.openlivinglabs.eu/node/115 

Living Lab Malta Malta 

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/living-

lab-malta 

Euro-mediterranean Initiative for 

Technology and Innovation Malta 

http://www.openlivinglabs.eu/sites/enoll.org/files

/euromediti.pdf 

Iceland Living Lab Iceland 

http://www.openlivinglabs.eu/sites/enoll.org/files

/IcelandLL.pdf 

Living Lab Campiña de Jerez Spain 

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/living-

lab-campi%C3%B1-de-jerez 

Centre for Sustainable 

Technologies (CST) UK 

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/centre-

sustainable-technologies-cst 

E-zavod LL Slovenia 

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/e-zavod-

living-lab 

Greennovate Europe Belgium http://www.greenovate-europe.eu/ 
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5. sz. melléklet: Interjúvázlat LL-ek értékelésére 

1. General questions 

 How was your Living Lab established? What kind of organizations as partners are collaborating 

together? 

 What kind of technologies are mainly targeted for development in co-creation? Why exactly these 

technologies? How many technologies were already developed? What are the outcomes of 

innovation? 

 Could you please mention some exact technologies, products/services developed in co-creation with 

the end-users, focus on renewable energy technologies?  

 How much is the development by co-creation with the end-users more effective /quicker, cheaper, 

more useful, etc... / than the traditional development methods? What is its added value? How do you 

think it can be sustained or developed further? 

 What kind of services do you provide? (technical services, customer services, intra network services) 

 What kind of infrastructure do you use in the Living Lab activity?  

 What is/ Is there a governance model in the Living Lab? 

2. User involvement in the Living Lab 

 What are the method of user involvement you are using in your Living Lab? 

 How do you select, convince and motivate the end-users to participate in your Living Lab? Do you 

choose a definite group of users to participe in co-creation? 

 How many end-users are participating in your Living Lab? 

 What are the next steps after co-creation? How much time is still needed to introduce the technology 

in the market? 

 Does the activity enhance social acceptance of renewable energy technologies? 

3. The sustainability of the Living Lab 

 What is the business model of the Living Lab? How do you finance it, do you use any grant from 

EU? 

 What was the added value of the Living Lab concept over the traditional development? 

4. Experiences and lessons learned so far 

 Do you have any idea to emphasize the experiences you learned throught user involvement, 

sustainability of Living Labs or product development? 

 How do you think the usage of renewable energy technologies can be enhanced? 

 Do you have any suggestion for policy instruments, or changes in the policies on renewable energy 

innovation? 

 What kind of modifications have been provided by the users? Therefore what kind of technologies 

are more suitable to be developed in the frame of a Living Lab environment? 

 Did you have any problems related to IP so far? If it is necessary, how do you manage IP issues? 
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6. sz. melléklet: Az osztrák felmérésben résztvevő szervezetek listája 

Szervezet neve Interjúalany 
Interjúalany beosztása, 

tevékenysége 
Interjú dátuma 

Österreichischer 

Biomasseverband - 

Landesgruppe Steiermark 

Mag. Metschina 

Christian 
Referat für Energie und Biomasse 2012. február 1. 

EnviCare Engineering 

GmbH 

DI Dr. Mayr 

Bernhard 

Research, development, Chief 

executive officer 
2012. február 2. 

Department for Economic 

(and Tourist) Development 

Mag. Andreas 

Morianz 

Department for Economic and 

Tourism Development - 

Knowledge transfer representative 

2012. február 6. 

Eco World Styria 
Mag. Christian 

Köberl 

Internationale Cluster 

Kooperationen, Start-up Support 

and Projekte WINenergy und 

EcoCluP 

2012. február 8. 

Municipality of Graz 
DI Wolfgang 

Götzhaber 

Referatsleiter für Luftreinhaltung 

und Chemie, Energie und Klima 
2012. február 9. 

Technisches Büro und 

Sachverständigenbüro 

Dipl. Ing. Harald 

Führer 
CEO 2012. február 13. 

Bioenergy 2020+ Gmbh 
DI Dr. Fercher 

Erich 

Research, development, Chief 

executive officer 
2012. február 13. 

LandesEnergieVerein 

Steiermark 
DI Rally Helga Project manager 2012. február 14. 

Freiding Erneuerbare 

Energien GmbH 

Dr. Freiding 

Johannes A. 
Chief executive officer 2012 február 14. 

ÖkoTech - 

Planungsgesellschaft für 

Umwelttechnik G.m.b.H. 

Ing. Helmut 

Schmiedbauer-

Wenig 

Verkauf, Aussendienst 2012. február 15. 

Forschungs- & 

Technologie (F&T)-Haus \ 

Research & Technology 

House 

Dipl.-Ing. 

Christoph 

Adametz 

Deputy Head 2012. február 15. 

Technisches Büro Ing. 

Bernhard Hammer GmbH 

e2 group 

umweltengineering GmbH 

www.tbh.at 

Contact person: DI 

(FH) Christoph 

Urschler 

Leitung Projektentwicklung "E4 

Erneuerbare Energie", Projektleiter 
2012. február 17. 

ODÖRFER Haustechnik 

GmbH 

Prok. Lernpeis 

Gerhard 

Research, development, Marketing, 

sales 
2012. február 22. 

Landwirtschaftskammer 

Steiermark 

Dr. Holzner 

Heinrich; 
Agricultural chamber of Styria 2012. február 24. 

CPC - Cleaner Production 

Center Austria, 

Informationszentrum für 

umweltgerechte Produktion 

GmbH 

Jochen Johann 

Hödl 
Project manager 2012. február 24. 

AK Kammer für Arbeiter 

und Angestellte Steiermark 
DI Pressl Johann Energie, Sicherheitstechnik 2012. február 27. 

Landwirtschaftskammer 

Steiermark 

DI Dr. Horst 

Jauschnegg 
Agricultural chamber of Styria 2012. február 27. 
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VTU Holding GmbH dr. Josef Petek 
Representative of energy 

department 
2012. február 28. 

Herz Energietechnik 

GmbH 

Karlovits 

Wolfgang 
Product- and Export-manager 2012. március 12. 

BDI - BioEnergy 

International AG 

Heike Frühwirth, 

PhD 

Head of Research & Development 

BioTech 
2012. március 14. 

Bios Bioenergiesysteme 

Gmbh 

Dipl.-Ing. Klaus 

Supancic 
Projektleiter 2012. március 14. 

Europäisches Zentrum für 

erneuerbare Energie 

Güssing GmbH 

Joachim Hacker Geschaftführer 2012. március 19. 

KWB - Kraft Und Wärme 

Aus Biomasse Gmbh 

Erwin 

Stubenschrott 
Geschaftsführender Gesellshcafter 2012. március 23. 

European sustainable 

energy innovation alliance 

(eseia) 

Brigitte Hasewend Secretary General 2012. március 26. 

KWB - Kraft Und Wärme 

Aus Biomasse Gmbh 

Dipl.-Ing. Dr. 

Josef Tuppinger 
Product manager 2012. április 16. 

Klima- und Energiefonds 
Mag. Christoph 

Wolfsegger MSc 
Program and Research Manager 2012. április 19. 

Österreichische 

Energieagentur - Austrian 

Energy Agency 

Dr. Roland 

Hierzinger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 2012. április 19. 

AEE NÖ-Wien 

Doris 

Hammermüller 

M.A. 

Geschäftsführerin 2012. április 19. 

Grazer Energieagentur 

GmbH 

DI (FH) Daniel 

Schinnerl 

Technisch wirtschaftliche 

Machbarkeitsstudien, Management 

(inter)nationaler Projekte, Energie-

Effizienz-Dienstleistungen, 

Erneuerbare Energien 

2012. április 20. 

AEE INTEC AEE - Institut 

für Nachhaltige 

Technologien 

Dipl.-Päd. Ing. 

Werner Weiss 

Geschäftsführer, 

Projektmanagement, europäische 

und internationale Kooperationen 

2012. április 26. 
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7. sz. melléklet: Interjúvázlat az osztrák kutatáshoz 

1: Companies researching and manufacturing renewable energy  

General 

 Field of activity 

 Number of employees 

 Main customers/users 

Recent and past innovation activity 

 The innovation process, projects of the company, knowledge creation, diffusion and exploitation? 

 Internal/external sources of innovation? How do you involve them? (Innovation intermediaries?) 

 Have the sources of innovation/its tendency changed in the last years? If so, what was the reason 

for changing?  

 Do different innovation sources, as actors have definite different roles in different stages of the 

innovation process? 

 Do you focus on your core technology and outsource, licence other technologies? Were there any 

related changes in the last years?  

 What is the additional value of the cluster? 

The role of the user 

 Were any modifications introduced as a result of user experience so far? User interaction forms, 

in which way are the users/customers involved in the innovation process? Do you have different user 

groups, identified lead users, who intend to innovate? How can you get over information asymmetry? 

 Is the so called interactive user-involvement realized in your company? Were users involved in 

the development of innovation in any stage? Did users have any idea for product/process 

development (rearrangement?) 

 If there was any user participation, did it affect the rate of your return? 

 What are the possibilities of user involvement in your company? Do you think user involvement in 

early stage of the development process might cause higher social acceptance related to the new 

technologies? Do you involve users for giving feedback after measuring their energy usage, like 

smart metering, and then use these data for further development? 

 Do you educate users? Do you organize any meeting with the users during the development process? 

 Do you provide additional services for the users? 

Business models 

 Do you offer an individual business model to each building site, to users/investors based on the 

investment they can afford?  (or if they have a building with specialities, in which you want to 

implement your product?) 

 How much is the alternative solution more expensive and what is the rate of return? How can the 

breakeven point of users achieved earlier in order to motivate them to use RE products? 

 Business model behind to enhance social acceptance? Social acceptance of new technologies, how 

is social acceptance gained? 

 What services do you offer, were there any change in that offering so far? Can your product be 

provided as a service for users? (eg. Pay after usage or the energy produced, pay the users as they 

consume). Any changes in your internal working model or IT infrastructure accordingly? (N=1; R=G 

tendency, NIH Syndrome)  

 Open innovation portal participation? Pros and contras?  

The role of government 

 What incentives, projects do you have (eg. research project supported,or fully financed by the 

government) and what tools the companies use to keep the results sustanined alive  

 Available incentive forms to enhance RE usage. 

 Who are the main innovation actors, what is the innovation system like in the Austrian renewable 

energy sector? 

 Do you know anything about the changes in the practice of incentive forms and government project 

practices in the last decade in the renewable energy industry? What do you think about its tendency?  

Intellectual property rights (IPR) protection 
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 Importance of it in your sector 

 Practice; IP management in your sector 

 Licensing practice, in-out in your sector 

 Do you have any new development, which they /who?/ do not use, or sell outside, (ratio, patent 

coverage) outsourcing, license 

Final 

 What are the main obstacles of your company? 

 Number of new innovations in the last 5 years? 

 Number of commercialized innovations in the last 5 years? 

 Sales revenue changes in the last 5 years? 

 Plans for further development, innovation, company reorganization? 

2. Consulting companies 

 What are the most important issues, in which you as a company operating in the field of renewable 

energy contact consulting companies?  

 In which phase of the innovation process are these companies contacted? 

 Are there any specific problems (in each stages) companies in the field of renewable energy face 

nowadays? 

 Do you think these problems could be decreased by the interactive involvement of the users? Eg. 

by continuous testing and modifying according to the feedbacks? 

 Consultants for energy efficient buildings are in connection with the users of the building /when?/  

or the building manufacturers are in contact with the users after finishing the building? 

 Any related questions regarding the first question group!! 

3: Government, municipalities 

 How do they enhance the spread of renewable energy? 

 What incentives do they use and what projects do they have? 

 What monitoring tools do they use to keep the results alive and make them generate additional value 

even after the end of the project? 

 How continuous and sustained is the monitoring? 

 What is the main topic they support? How do they enhance innovation in companies? 

 The questions: 1/ The role of government and any related questions regarding 1 question group 

4. Universities, research institutes 

 Technology transfer, the direction of research, who and how decides the research topics? 

 Any related questions regarding the first question group 
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8. sz. melléklet: A Cramer – mutató értékei 
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A vállalat jelenlegi nyílt 

innovációs aktivitása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatépítési tevékenység 0,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető felhasználók 

aktivitása 
0,71 0,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerte-e az interjúalany a 

nyílt innováció fogalmát 

mielőtt megkerestem, 

véleménye  

0,53 1,00 0,84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az innovációs folyamatokban 

felhasznált információ, tudás 

forrása  

n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence adás-vétel  n.a. n.a. n.a. n.a. 0,43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése  
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,32 0,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalat jelenlegi nyílt 

innovációs aktivitása  
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,50 0,43 0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyílt innováció és interaktív 

értékteremtés helye a 

megújulóenergia-iparágban  

0,76 1,00 0,82 1,00 0,59 0,37 0,39 0,56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználóktól érkező 

módosítási javaslatok 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,50 0,31 0,38 0,52 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető felhasználók 

azonosítása, szerepük 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,63 0,31 0,27 0,49 0,56 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználóbevonást célzó 

interakciós formák 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,43 0,08 0,43 0,68 0,27 0,37 0,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető felhasználók 

azonosítása, szerepük 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,70 0,43 0,29 0,48 0,64 0,26 0,77 0,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető felhasználók 

aktivitása 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,70 0,43 0,29 0,48 0,64 0,26 0,77 0,53 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az interaktív értékteremtés 

relevanciája az innovációs 

folyamatokban 

n.a. n.a. n.a. n.a. 0,48 0,43 0,25 0,44 0,38 0,61 0,85 0,23 0,45 0,45 
 

 

 

 

 

 

Az interjúalany véleménye az 

interaktív értékteremtés 

hozzáadott értékéről 

n.a. n.a. n.a. n.a. 0,66 0,43 0,23 0,39 0,55 0,51 0,72 0,19 0,65 0,65 0,76 
 

 

 

 

A termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése  
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,00 0,50 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,00 1,00 
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9. sz. melléklet: Kérdőív/interjúvázlat a magyarországi kutatáshoz 

KUTATÁSI KÉRDŐÍV 

A kérdőív célja a felhasználóval való interaktív értékteremtés aktuális kérdéseivel foglalkozó doktori 

disszertáció szakmai támogatása empirikus felmérés útján. Az interaktív értékteremtés megjelenése Living 

Lab együttműködéseken keresztül valósulhat meg. „A Living Lab egy olyan ökoszisztéma, amelyben a 

kísérletezés és a közös alkotás valódi környezetben, valódi felhasználókkal közösen történik, és ahol a 

végfelhasználók a kutatókkal, cégekkel és közintézményekkel együtt kutatják, tervezik és valósítják meg az 

új és innovatív termékeket, szolgáltatásokat, megoldásokat és üzleti modelleket.” A kérdőív annak 

felmérésére irányul, hogy az Ön vállalata hogy viszonyul ehhez a fejlesztési formához, és hogy jelen van e 

már esetleg az interaktív értékteremtés vállalatában.  

A kérdőív többnyire zárt kérdéseket tartalmaz, ezért annak kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. Segítségét, 

illetve szakmai hozzájárulását doktori értekezésemhez előre is köszönöm! 

1. Alapadatok 

 A vállalat neve 

 Székhelye 

 Alapítási év 

 Jelenleg foglalkoztatottak száma 

 Értékesítés nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti év alapján 

 A vállalat licence szerződéseinek száma összesen 

 A vállalat licence szerződéseinek száma 3 éve 

 A vállalat fejlesztéseinek száma az elmúlt 3 évben 

 A vállalat szolgáltatás-innovációinak száma az elmúlt 3 évben 

 A vállalat szabadalmaztatás alatt álló, vagy szabadalmaztatott fejlesztéseinek száma az elmúlt 3 évben 

 A vállalat által piacra bevezetett fejlesztések száma az elmúlt 3 évben 

 A vállalat nettó árbevétele 3 éve 

2. A vállalat tevékenysége 

2.1 A vállalat tevékenységi köre: 

 Termelés, fejlesztés 

 Forgalmazás 

 Egyéb 

2.2 Megújuló energiában aktív az alábbi területeken: 

 Napenergia  

 Biomassza  

 Egyéb 

3. Felhasználóbevonás 

3.1  Hogyan találja meg vállalata vásárlóit? (Több választ is megjelölhet) 

 Jelentős marketing tevékenységet végez  

 A vásárlók felkutatása kizárólag a vállalat értékesítési részlegének feladata 

 Szakmai szervezetekkel való szoros kapcsolata révén talál vevőket 

 A vevők találnak a vállalatra 

 Egyéb 

3.2 Mi a felhasználó szerepe a vállalat innovációs tevékenységében? 

 A felhasználó szerepe, hogy megvásárolja a vállalat termékeit/szolgáltatásait, azaz a fejlesztések 

eredményét 

 A felhasználó javaslatokat ad a vállalatnak a termékek/szolgáltatások fejlesztéséhez  

 A felhasználókkal interaktívan együttműködve végzi a vállalat termékeinek/szolgáltatásainak 

fejlesztését 

 Egyéb 

3.3 Mi volt a felhasználó szerepe a vállalat innovációs tevékenységében 3 éve? 

 A felhasználónak semmi más szerepe nem volt, azon kívül, hogy megvásárolta a vállalat 

termékeit/szolgáltatásait 

 A felhasználó javaslatokat adott a vállalatnak a termékek/szolgáltatások fejlesztéséhez  

 A felhasználókkal interaktívan együttműködve végezte a vállalat termékeinek/szolgáltatásainak 

fejlesztését 

 Egyéb 
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3.4 Előfordult már, hogy a felhasználó javaslatokat adott a vállalatnak a termékek/szolgáltatások 

fejlesztését illetően? 

 Igen, nagyon jó ötlet volt, és a vállalat egy újabb fejlesztési irányát határozta meg 

 Igen, nagyon jó ötlet volt 

 Igen, de csak kisebb változtatást eredményezett a felhasználó javaslata 

 Nem, de jó ötlet lenne megkérdezni a felhasználók véleményét jelenlegi fejlesztéseikről 

 Nem, és nem gondolom azt, hogy a felhasználók véleménye bármilyen szempontból segíthetné a 

vállalat fejlesztési folyamatait.  

 Egyéb 

3.5 Kérem, rangsorolja, hogy mi a fő kommunikációs téma a vállalata és felhasználói között? (1: 

legjellemzőbb, 6: egyáltalán nem jellemző, amennyiben egy választ nem tart relevánsnak, kérem jelölje azt 0-

val) 

 Egyszerűen csak a vásárlás részletei (ár, mennyiség meghatározása) 

 Problémák az értékesítést követően 

 A felhasználók javaslata arra, hogy milyen fejlesztéseket hajtsanak végre a terméken 

 Új termékek iránti igény 

 Új szolgáltatások iránti igény  

 Egyéb 

3.6 Mikor kommunikál először a lehetséges későbbi felhasználóival egy új termék fejlesztésének 

folyamatában? 

 Már akkor, mikor a fejlesztés csak ötlet szintjén van meg 

 Az első prototípus kialakításakor 

 Az első prototípus tesztelésekor 

 Közvetlenül a technológia piaci bevezetését megelőzően 

 A piaci bevezetést követően 

 Egyéb 

3.7 Ekkor az első kommunikációs téma: 

 Javaslatok az új termék koncepciójának kialakítására 

 A tesztelés részletei 

 Fogyasztói igényfelmérés piackutatás céljából 

 Egyéb 

3.8 Alkalmasak a vállalata által előállított termékek arra, hogy azok tesztelését, fejlesztését a felhasználó 

saját környezetében végezze el? 

 Igen 

 Nem, mert: 

 Talán, a következő feltételekkel: 

3.9 Látja előnyét annak, hogy a felhasználót bevonja a fejlesztés folyamatának korai szakaszába 

bármilyen módon (pl. workshopok keretében)? 

 Igen 

 Nem, mert:  

 Talán, a következő feltételekkel: 

3.10 Tudná motiválni felhasználóit arra, hogy részt vegyenek a fejlesztés folyamatában? 

 Igen, a következő eszközökkel: 

 Nem, mert: 

 Talán, a következő feltételekkel: 

3.11 Ön szerint származhatna előnye a felhasználónak abból, hogy részt vesz a fejlesztésben? 

 Igen, mivel azon termékeket kapná a fejlesztés eredményeként, melyekre valóban szüksége van 

 Igen, nagy valószínűséggel 

 Nem, mivel: 

 Nem tudom meghatározni 

3.12 Ön szerint figyelembe kell venni az interaktív értékteremtés szervezésében azt, hogy a felhasználók 

között kulturális, meggyőződésbeli különbségek lehetnek?  

 Igen, és ezt mindenképp figyelembe kell venni az interaktív értékteremtés szervezésekor 

 Igen, de az eredményt illetően az ebből származó hatások elhanyagolhatóak, nem hangsúlyos a 

szervezéskor 

 Nem, mivel: 
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3.13 Ön szerint az interaktív értékteremtés eredményeként lehetne növelni a felhasználók elkötelezettségét 

a fejlesztés eredményeként létrejött termékek iránt? 

 Igen, 

 Nem, mivel: 

 Talán, a következő feltételekkel: 

4. Infrastruktúra 

4.1 Rendelkezésére állnak azon technológiák, eszközök, melyekkel (a megfelelő minőségben, 

torzításmentesen és a megfelelő időben) információt tud gyűjteni és feldolgozni? 

 Igen 

 Nem 

 Részben, de szükséges fejleszteni/beszerezni a következőket: 

4.2 Amennyiben nem állnak/állnának rendelkezésére a felhasználóbevonáshoz szükséges eszközök, 

bevonná partnereit illetve megkérné őket arra, hogy osszák meg az Ön vállalatával infrastrukturális 

erőforrásaikat?  

 Igen 

 Nem  

 Talán, a következő feltételekkel: 

4.3 Ellenkező esetben az Ön vállalata megosztaná saját infrastruktúráját másokkal interaktív 

értékteremtés céljából? 

 Igen 

 Nem 

 Talán, a következő feltételekkel: 

5. Finanszírozás 

5.1 Lennének pénzügyi akadályai a felhasználóbevonás megvalósításának az Ön vállalata esetében?  

 Igen 

 Nem 

 Talán. Bizonytalansági tényezők:  

5.2 Lát arra lehetőséget, hogy egy esetleges finanszírozási probléma esetén az interaktív értékteremtésben 

együttműködő partnereivel (5.1) együtt finanszírozza a felhasználók bevonását a fejlesztési folyamatba? 

 Igen 

 Nem 

 Talán, a következő feltételekkel: 

6. Az interaktív értékteremtés eredményei és módszerei 

6.1 Mit szeretne megtudni a felhasználóktól? Kérem, rangsorolja az alábbiakat (1: leginkább jellemző, 4: 

Legkevésbé jellemző, amennyiben egy választ nem tart relevánsnak, kérem jelölje azt 0-val): 

 Az új termék/szolgáltatás felhasználási lehetőségeit 

 Az új termék/szolgáltatás felhasználóbaráttá tételének szükséges lépéseit 

 Az új termék/szolgáltatás piaci hasznosításához szükséges fő lépéseket (pl. versenyelőnyök 

hangsúlyozása, mi győzi meg leginkább a vásárlót) 

 Egyéb, éspedig: 

6.2 Az alábbiak közül mely módon vonná be a felhasználókat a termelés folyamatába? (Több választ is 

megjelölhet) 

 Workshopokon keresztül 

 A felhasználónak adná a prototípust és azt követően rendszeresen érdeklődne az Önnek szükséges 

információ felől 

 A felhasználónak adná a prototípust és a telepített szenzorokon keresztül követné nyomon a termék 

működését 

 Építene egy teszt központot, ahová meghívná a termék későbbi felhasználóit 

 Egyéb, éspedig: 

7. Bizalom 

7.1 Amennyiben nem vonná be felhasználóit a vállalat fejlesztési folyamataiba, mi ennek az oka? (Több 

választ is megjelölhet) 

 Fél, hogy olyan információkhoz jutnak, mely révén mások versenyelőnyre tehetnek szert 

 Úgy gondolja, hogy a felhasználók nem rendelkeznek azzal a tudással, mely Önt segítené a 

fejlesztésben 

 Egyéb: 
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7.2 Mely információkat NEM tenné közzé felhasználói számára? (Több választ is megjelölhet) 

 Üzletfeleinek listáját 

 A termékfejlesztés fő lépéseit 

 Felhasználóit 

 Értékesítési csatornáit 

 Alapanyagait 

 Egyéb: 

7.3 Milyen esetben tenné mégis közzé a fejlesztés információit a felhasználók számára? (Több választ is 

megjelölhet) 

 Titoktartási nyilatkozat esetén 

 Amennyiben a résztvevők nem jelentenek semmilyen fenyegetettséget a vállalat jövőbeli értékesítési 

volumenére vonatkozóan 

 Amennyiben a felhasználók bevonása esetén jelentős hozzáadott érték érhető el a termékfejlesztés 

folyamatában 

 Egyéb: 

7.4 Az alábbi partnerei közül melyekkel íratna alá mindenképp ‘Titoktartási nyilatkozat’-ot interaktív 

együttműködés esetén? 

 Végfelhasználók 

 Nagykereskedők 

 Kiskereskedők 

 Beszállítók 

 Versenytársak 

 Kutatóintézetek 

 Egyetemek, főiskolák  

 Egyéb, egyebek:  

7.5 Kérem, rangsorolja, kivel működne együtt leginkább a felhasználóbevonás megszervezésében, 

amennyiben a felhasználóktól érkező információt MEGOSZTJA partnereivel? (1: leginkább jellemző, 8: 

Legkevésbé jellemző, amennyiben egy választ nem tart relevánsnak, kérem jelölje azt 0-val) 

 Végfelhasználók 

 Nagykereskedők 

 Kiskereskedők 

 Beszállítók 

 Versenytársak 

 Kutatóintézetek 

 Egyetemek, főiskolák  

 Egyéb, egyebek:  

7.6 Kérem, rangsorolja, kivel működne együtt leginkább a felhasználóbevonás megszervezésében, 

amennyiben a felhasználóktól érkező információt NEM OSZTJA MEG partnereivel? (1: leginkább jellemző, 

8: Legkevésbé jellemző, amennyiben egy választ nem tart relevánsnak, kérem jelölje azt 0-val) 

 Végfelhasználók 

 Nagykereskedők 

 Kiskereskedők 

 Beszállítók 

 Versenytársak 

 Kutatóintézetek 

 Egyetemek, főiskolák  

       …   Egyéb, egyebek:  

8. Egyéb általános kérdések 

8.1 Kapcsolódik e bármilyen szolgáltatás azokhoz a termékekhez, melyek az Ön vállalatában 

fejlesztés/értékesítés alatt állnak? 

 Nem 

 Igen, de csak alapvető szolgáltatások, mint üzembehelyezés, karbantartás 

 Igen, de az alapvető szolgáltatásokon túl nem törekszenek a szolgáltatási kör bővítésére 

 Igen, és folyamatosan fejlesztik a szolgáltatások kínálatát 
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8.2 Amennyiben Ön forgalmazó: 

 Mivel közvetlen kapcsolatban áll a felhasználókkal, megkérdezi őket a termékkel kapcsolatos 

véleményükről, esetleges módosítási javaslataikról, de a kapott információt NEM továbbítja a gyártó 

vállalatnak azt kizárólag saját munkájában használja fel 

 Mivel közvetlen kapcsolatban áll a felhasználókkal, megkérdezi őket a termékkel kapcsolatos 

véleményükről, esetleges módosítási javaslataikról és a kapott információt továbbítja a gyártónak 

 A felhasználókat kizárólag afelől kérdezi, hogy elégedettek e a termékkel 

 Egyáltalán nem kérdezi meg a felhasználók véleményét a termékkel kapcsolatosan 

8.3  Kérem, válaszoljon IGEN-nel (I) vagy NEM-el (N) az alábbi kérdésekre: 

 Meglátása szerint a (potenciális) felhasználókkal való folyamatos kommunikáció eredményesebbé 

teheti a termék/szolgáltatás fejlesztési folyamatát  

 Vállalkozása kínál kapcsolódó szolgáltatásokat termékeihez 

 A felhasználóknak egyre tudatosabb, szofisztikáltabb igényei vannak 

 A felhasználók a szolgáltatások innovációját részesítik előnyben a termékek innovációjával szemben 

 A felhasználók a termékek innovációját részesítik előnyben a szolgáltatások innovációjával szemben 

 Vállalkozása próbálja fejleszteni szolgáltatási kínálatát 

 Ön bevonná a korábbi vagy potenciális felhasználóit a termékek/szolgáltatások fejlesztési 

folyamataiba pl. workshopok keretében 

 Amennyiben bevonná felhasználóit a vállalat fejlesztési folyamataiba, közzétenné a fejlesztés   

minden információját 

8.4 Véleménye szerint milyen eszközökkel lehetne a magyarországi biomassza és napenergia  felhasználást 

elősegíteni? (Több választ is megjelölhet) 

 Állami ösztönzőkkel 

 Új, magasabb hatékonysággal működő technológiák kifejlesztésével 

 Információs kampányokkal 

 Új üzleti modellek kidolgozásával (pl. a felhasználók részesednek önkormányzatok által 

kezdeményezett napenergia projektekben) 

 Living Labek ösztönzésével (amely nem outsourcing vagy insourcing jellegű együttműködés, hanem 

a felhasználóval való interaktív értékteremtés) 

 Egyéb: 

8.5 Véleménye szerint milyen eszközökkel lehetne a magyarországi biomassza és napenergia-iparágban 

működő kis- és középvállalatok innovációs aktivitását elősegíteni?  (Több választ is megjelölhet) 

 Állami ösztönzőkkel 

 Új, magasabb hatékonysággal működő technológiák kifejlesztésével 

 Információs kampányokkal 

 Új üzleti modellek kidolgozásával (pl. a felhasználók részesednek önkormányzatok által 

kezdeményezett napenergia projektekben) 

 Living Labek ösztönzésével (amely nem outsourcing vagy insourcing jellegű együttműködés, hanem 

a felhasználóval való interaktív értékteremtés) 

 Egyéb: 

8.6 Véleménye szerint az interaktív értékteremtés megfelelő eszköze lenne a biomassza és napenergia 

energiaforrások elterjesztésében? 

 Igen 

 Nem 

 Talán, a következő feltételekkel: 

8.7  Amennyiben a kormányzat szorgalmazná a Living Labek (a felhasználókkal való interaktív 

értékteremtés) létrejöttét, részt venne a kísérletben? 

 Igen 

 Nem  

 Talán, a következő feltételekkel:  
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8.8 Amennyiben nem kívánna részt venni ilyen jellegű kísérletben, mi ennek az oka (több választ is 

megjelölhet)? 

 Nem bízom a partnereimben 

 Nem szeretném közzétenni a fejlesztéseim részleteit 

 Nem tudnám finanszírozni 

 Nincs rá időm 

 Nem látom az interaktív értékteremtés hozzáadott értékét 

 Több bizonyítékot szeretnék arra, hogy egy ilyen jellegű együttműködés sikeres lehet 

 Egyéb:  
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10. sz. melléklet: A magyarországi kutatásban résztvevő szervezetek 

Cégnév Interjúalany neve Interjúalany beosztása Interjú időpontja 

Naplopó Kft. Varga Pál Cégvezető 2013. szeptember 9. 

MANAP Iparági Egyesület 
Szolnoki Balázs 

Ádám 
Elnök 2013. szeptember 9. 

Biomassza Termékpálya 

Szövetség 
Tóth József Koordinátor 

2013. szeptember 

19. 

Magyar Megújuló Energia 

Szövetség 
Balogh László Elnök (leköszönt) 2013. október 1. 

Seeger AG - Budapesti Iroda Nemes Gábor Projektmenedzser 2013. október 3. 

Magyar Napelem és 

Napkollektor Szövetség 
Kiss Ernő Elnök 2013. október 3. 

Briomassza Kft. Bozori Róbert Ügyvezető 2013. október 7. 

Kardoslabor Kft Kardos Ferenc Ügyvezető igazgató 2013. október 8. 

Óbudai Egyetem Kandó 

Kálmán Villamosmérnöki Kar, 

Megújuló Energiaforrás 

Kutatóhely 

Herbert Ferenc Kutatóhely Vezető 2013. október 14. 

Prolan Smart Energy 

Rendszerház Kft. 
Haddad Richárd Ügyvezető 2013. október 24. 

Elektromos Művek Bessenyei Tamás 
Igazgató - Műszaki 

támogatás igazgatóság 
2013. október 25. 

Newergies Kft. Babó Gábor Ügyvezető igazgató 2013. október 28. 
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11. sz. melléklet: Az élő laboratórium harmonizációs kocka elemei 

 

Felhasználóbevonás 
Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 
A felhasználók 

motiválása 

A felhasználók 

típusainak, elvárásainak 

rögzítése 

A felhasználók 

bevonásához szükséges 

eszközök alkalmazása 

Fenntartás 

A felhasználók 

motivációjának 

fenntartása 

A felhasználót nem 

zavaró módszerek 

kidolgozása azok típusai 

szerint 

Automatikus 

adatgyűjtés 

megvalósítása 

Növekedés 

Különböző 

megközelítések 

alkalmazása a 

felhasználók egy-egy 

csoportjára 

Kulturális és jogi 

különbségek 

meghatározása, 

alkalmazkodás 

Alacsony költségű 

megfigyelésre és 

adatgyűjtésre alkalmas 

eszközök alkalmazása 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens, 2008 

 

 

 

Szolgáltatások  
Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás Szervezés, oktatás 

Ötletgenerálás, az üzleti 

folyamatokat támogató 

szolgáltatások 

Kommunikációs 

szolgáltatások 

Fenntartás Irányítás 

Ötletgenerálás, a 

stakeholdereknek 

nyújtott speciális 

szolgáltatások 

kidolgozása 

Együttműködést 

elősegítő szolgáltatások 

Növekedés Menedzsment 

Egyedi igényeknek 

megfelelő szolgáltatások 

nyújtása 

Értékelést és 

prototípusok kialakítását 

elősegítő szolgáltatások 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens, 2008 
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Infrastruktúra  
Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 

Együttműködést 

elősegítő folyamatok 

kidolgozása 

Az infrastruktúra 

kiépítéséhez kiválasztott 

partnerek 

Infrastruktúra, mely 

alkalmas a kezdeti 

feladatok hátterének 

kiépítéséhez 

Fenntartás 

Együttműködést 

elősegítő infrastruktúra 

fenntartása 

A környezethez 

leginkább illő 

infrastruktúra kialakítása 

Együttműködésre 

alkalmas, standardizált 

infrastruktúra 

Növekedés 

Az ENOLL –al 

kialakított, a tagok 

közötti együttműködést 

támogató infrastruktúra 

Infrastruktúra, mely 

változó környezethez is 

könnyen adaptálható 

Együttműködésre 

alkalmas, más LL-ek 

által adaptálható 

infrastruktúra 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens, 2008 

 

 

 

 

 Irányítás 
Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 
Tisztázott felelősségi 

viszonyok 

A környezethez 

illeszkedő, tulajdonosi, 

irányítói, menedzsment 

struktúra 

A menedzsment 

munkamódszeréhez 

rögzített infrastruktúra 

Fenntartás 

Rendelkezésre áll a 

szolgáltatások 

kiválasztásához 

szükséges pénzügyi 

fedezet 

Kialakított az esetleges 

változásokhoz illeszkedő 

finanszírozási struktúra 

Az erőforrások és 

infrastruktúra 

megosztása, 

megoszthatósága a 

szervezet tagjaival 

Növekedés 
Kidolgozott üzleti 

modellek 

Kidolgozottak a 

terjeszkedés fő lépései 

(szolgáltatások, 

partnerek, felhasználók) 

A működés, irányítás és 

a kitűzött üzleti modell 

fennakadás nélkül 

elérhető 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens, 2008 
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 Az innováció 

eredményei 

Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 

Az innovációhoz 

szükséges szakértelem, 

kompetenciák 

rendelkezésre állnak 

Tisztázott célpiacok, az 

érintetteknek kreált 

értékek 

Az innovációt támogató 

környezet 

Fenntartás 

Iparjogvédelmi kérdések 

tisztázottak az innováció 

kezdeti szakaszában 

Az interakció szintje 

megfelelő, mely 

illeszkedik a 

környezethez 

Megvalósított a 

megfelelő interaktivitás 

Növekedés 
Szakértők, érintettek 

bevonása 

A célpiac bővíthető, a 

környezeti tényezők 

változtathatóak 

Több felhasználói 

típusból, csoportból álló 

környezet 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens, 2008 

 

 

 

Módszerek és eszközök 
Szervezeti/Szervezési 

tényezők 
Környezeti tényezők Műszaki tényezők 

Létrehozás 

A módszerek és 

eszközök értékelése, 

csoportosítása 

Rendelkezésre állnak a 

megfelelő módszerek az 

interaktív 

értékteremtéshez 

A módszerek és 

eszközök kialakításához 

szükséges technológia 

rendelkezésre áll 

Fenntartás 

A módszerek és 

eszközök illesztése a 

szervezeti folyamatokhoz 

A LL koncepciójának 

megfelelő módszerek 

folyamatos alkalmazása 

A szükséges 

technológiákat 

implementálták 

Növekedés 

A módszerek és 

eszközök az ENoLL 

tagjai számára elérhetőek 

Tapasztalatok 

megosztása a páneurópai 

LL projektek körében 

Új technológiák, 

lehetőségek kihasználása 

az ENoLL-on keresztül 

Forrás: Mulder, Velthausz és Kriens 2008 
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12. sz. melléklet: A LL-ek értékelésének indikátorai az Alcotra projektnek 

megfelelően  

 

A LL-ek értékelésének paraméterei Indikátorok 

A1. Fejlesztői közösség kialakítása 

1.1 A LL-be bevont fejlesztésben résztvevők száma 

és a fejlesztői csoportok kategóriái 

Indikátor: Egész szám>=0 

1.1.1 Közintézmények: n° 

1.1.2 Vállalatok: n° 

1.1.3 Végfelhasználók és szervezeteik: n° 

1.1.4 Egyetemek és kutatóintézetek: n° 

1.1.5 Egyéb (szakértők is): n° 

1.2. A LL-be bevont egyének száma Indikátor: Egész szám>=0 

1.3. A LL partnerség formális, jogi hátterének 

kialakítása 

Indikátor: Egész szám>=0 

1.3.1 Van-e bármilyen szerződés? (0-1) amennyiben 

igen: n° 

1.3.2 Az aláíró csoportok száma: n° 

1.4. Munkaértekezletek száma egy-egy termék 

kifejlesztése során 

Indikátor: Egész szám>=0 

1.5. Az ICT infrastruktúra kihasználtsága  Indikátor: Egész szám>=0 

1.5.1 Van-e belső ICT infrastruktúra? (0-1) 

amennyiben igen:  

1.5.2 Felhasználók regisztrált száma: n° 

1.5.3 Hozzáférések száma: n° 

1.5.4 Kommunikációs témák száma: n° 

1.5.5 Megosztott fájlok száma: n° 

1.6 LL megbeszélések értékelése  Indikátor: Egész szám>=0 

1.6.1 LL megbeszélések száma: n° 

1.6.2 A LL-ben résztvevő csoportok részvétele 

kategóriák szerint: n° 

1.7 Általános elégedettség a LL működésével 

kapcsolatosan a LL-ben résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek alapján.  

Indikátor: Egész szám>=0 

Magas = 1, Közepes = 0, 

Kritikus = -1 

A2. Felhasználó által irányított, nyílt innovációs módszer alkalmazása 
2.1 Nyílt innovációs eszközök alkalmazása  Indikátor: Egész szám>=0 

Használt = 1, Nem használt = 0 

2.1.1 Kérdőívek a felhasználókkal 

2.1.2 Interjúk 

2.1.3 Megbeszélések 

2.1.4 Munkaértekezletek 

2.1.5 Fókuszcsoportos találkozók 

2.1.6 Online platformok 

2.1.7 Blogok 

2.1.8 Közösségi hálók 

2.1.9 Online kérdőívek 

2.1.10 Anonym javaslatok gyűjtése 

2.1.11 Demo Laboratóriumok 

2.1.12 Crowdsourcing platformok 

2.1.13 Preferenciák gyűjtése 

2.1.14 Kapcsolatteremtő eszközök 

2.1.15 Iparjogvédelmi követő eszközök 

2.1.16 Visszajelzések gyűjtése a szolgáltatásokról 

2.1.17 Egyéb 



125 

2.2 A nyílt innovációs módszerek alkalmazása  Indikátor: Egész szám>=0 

Használt = 1, Nem használt = 0 

2.2.1 Brainstorming 

2.2.2 Crowdsourcing 

2.2.3 Etnográfiai megfigyelés 

2.2.4 Delphi 

2.2.5 Szkenárió munkaértekezletek  

2.2.6 A LL-ben résztvevők értékelése a LL 

hatékonyságáról  

2.2.7 Közvetlen megbeszélés a résztvevőkkel 

2.2.8 Egyéb 

2.3 Eredmények Indikátor: Egész szám>=0 

2.3.1 Áruk: n° 

2.3.2 Szolgáltatások: n° 

2.3.3 Eljárások: n° 

2.3.4 Koncepciók: n° 

2.3.5 Applikációk: n° 

2.3.6 Technológiák: n° 

2.3.7 Ötletek: n° 

2.3.8 Platformok: n° 

2.3.9 Módszerek: n° 

2.3.10 Eszközök: n° 

2.3.11 Egyéb: n° 

2.4 Az "online" fejlesztés értékelése Indikátor: Egész szám>=0 

2.4.1 Regisztrált felhasználók 

2.4.2 Látogatások száma 

2.4.3 "Post"-ok száma 

2.4.4 Fejlesztési témák száma 

2.4.5 Feltöltések száma 

2.4.6 Letöltések száma 

2.4.7 Szavazatok száma 

2.4.8 Egyéb 

2.5 Az "offline" fejlesztés értékelése Indikátor: Egész szám>=0 

2.5.1 Rendezvények száma 

2.5.2 Résztvevők száma 

2.5.3 Kiküldött levelek száma 

2.5.4 Válaszok száma 

2.5.5 Műszaki javaslatok száma 

2.5.6 Egyéb 

2.6 Általános elégedettség a LL módszerekkel 

kapcsolatosan a LL-ben résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek alapján 

Indikátor: Egész szám>=0 

Magas = 1, Közepes = 0, 

Kritikus = -1 

A3. Eredmények 

3.1. Vizsgálatok száma  Indikátor: Egész szám>=0 

3.2. LL környezetben fejlesztett áruk, 

szolgáltatások és eljárások száma  

Indikátor: Egész szám>=0 

3.2.1 Áru: n° 

3.2.2 Eljárás: n° 

3.2.3 Szolgáltatás: n° 

3.2.4 Egyéb: n° 

3.3. Szabadalmak, közös vállalkozások, stratégiai 

együttműködések, új vállalkozások, üzleti tervek 

száma a LL eredményeként  

Indikátor: Egész szám>=0 

3.3.1 Szabadalmak: n° 

3.3.2 Közös vállalkozások: n° 

3.3.3 Stratégiai együttműködések: n° 

3.3.4 Új vállalkozások száma: n° 

3.3.5 Üzleti tervek: n° 

3.3.6 Egyéb: n° 

3.4 Általános elégedettség a LL eredményességével 

kapcsolatosan a LL-ben résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek alapján 

Indikátor: Egész szám>=0 

Magas = 1, Közepes = 0, 

Kritikus = -1 
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A4. Adminisztratív és K+F eredményesség 

4.1 A LL finanszírozásának megvalósítása Indikátor: Egész szám>=0 

4.1.1 Finanszírozás elérhető a LL részére  

4.1.2 Finanszírozás céljából benyújtott (EU-s, egyéb) 

pályázatok száma: n° 

4.1.3 Támogatott pályázatok száma: n° 

4.1.4 Átlagos időtartam egy "pilot" megkezdése előtt 

(hónapok) 

4.1.5 Egy fejlesztés átlagos időtartama (hónapok) 

4.2. A LL hatása a helyi K+F és innovációs 

rendszerre  

Indikátor: Egész szám>=0 

4.2.1 Új klaszterek vagy projektek száma a LL 

működésének eredményeként  

4.2.2 A résztvevők száma a projektekben, klaszterekben  

4.2.3 A klaszterekhez, projektekhez kapcsolódó jogi 

megállapodások száma 

4.2.4 A finanszírozás biztosítása érdekében készített 

pályázatok száma (EU-s, egyéb)  

4.3 Általános elégedettség a LL-ben megvalósuló 

együttműködéssel kapcsolatosan a LL-ben 

résztvevőkkel készített interjúk és kérdőívek 

alapján 

Indikátor: Egész szám>=0 

Magas = 1, Közepes = 0, 

Kritikus = -1 

A5. A LL nemzetközi jelenlétének hozzáadott értéke 

5.1. A LL -ben résztvevők országonként Indikátor: Egész szám>=0 

5.1.1 Közintézmények: n° 

5.1.2 Vállalatok: n° 

5.1.3 Végfelhasználók és szervezeteik: n° 

5.1.4 Egyetemek és kutatóintézetek: n° 

5.1.5 Egyéb, beleértve a szakértőket: n° 

5.2. A LL-ben magánszemélyek országonként Indikátor: Egész szám>=0 

5.3 A LL-ben résztvevő magánszemélyek 

országonként, hozzájárulva az "online" és "offline" 

működéshez  

Indikátor: Egész szám>=0 

5.3.1 A regisztrált felhasználók száma az ICT      

eszközökön 

5.3.2 A LL megbeszélések száma 

5.3.3 A LL megbeszéléseken résztvevők száma 

5.4  Új szabályozások, melyeket több országból 

származó résztvevők együttműködése 

eredményeként alakítottak ki  

Indikátor: Egész szám>=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

13. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer – felhasználóbevonás 

FELHASZNÁLÓ

BEVONÁS 

Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 

Stabil 

növekedés: 100 

Szervezeti/Szerve

zési tényezők 

Felhasználóbevonás, 

felhasználó-

központúság/ENoLL 

A felhasználók motiválása A felhasználók 

motivációjának 

fenntartása 

Különböző 

megközelítések 

alkalmazása a 

felhasználók egy-egy 

csoportjára 

A LL-be bevont 

fejlesztésben résztvevők 

száma és a fejlesztői 

csoportok 

kategóriái/Alcotra 

Főbb csoportok, 

indikátorok: 

 Közintézmények 

 Vállalatok, 

végfelhasználók 

 Egyetemek, 

kutatóintézetek 

 Egyéb szervezetek 

(szakértők) 

A LL törekszik arra, hogy 

a felhasználók bevonását 

reprezentatívan valósítsa 

meg a tervezett 

felhasználói csoportok 

figyelembevételével 

A teljes felhasználói kör 

még nincs bevonva, de a 

kategorizálás már 

megvalósult. A 

felhasználók bevont 

száma meghatározható.  

Szisztematikus 

növekedési terv 

kidolgozva  

 

A LL-be bevont egyének 

száma/Alcotra 

A bevont végfelhasználók 

száma 25%-a a 

tervezettnek 

A bevont felhasználók 

száma 75%- a a 

tervezettnek 

A teljes felhasználói kör 

bevonásra került, újabb 

felhasználói csoportok 

bevonása folyamatban 

van  

Nyitott folyamatok iránti 

elköteleződés/ENoLL 

A LL meghatározza, hogy 

a felhasználók véleményét 

hogyan csatornázzák be a 

fejlesztési folyamatba   

A LL tudatosan védi ki a 

„NIH” szindrómát 

A LL rendszeresen 

értékeli a beérkező 

ötleteket és tudatosan 

igyekeznek azokat 

használni fejlesztési 

folyamataikban 

A felhasználókkal való 

interakció hozzáadott 

értékének értékelése 

A LL meghatározza, hogy 

a felhasználóknak milyen 

hozzáadott értéke várható 

A LL azonosítja a 

felhasználói csoportoktól 

származó ötletek 

hozzáadott értékét, de 

még nem tesz lépéseket 

azok javítására 

A LL azonosítja a 

felhasználói csoportoktól 

származó ötletek 

hozzáadott értékét, és 

tudatosan lépéseket tesz 

azok javítására, jobb 

kihasználására 

Környezeti 

tényezők 

 

Felhasználóbevonás/ENo

LL 

A felhasználók típusainak, 

elvárásainak rögzítése 

A felhasználót nem 

zavaró módszerek 

kidolgozása azok típusai 

szerint 

Kulturális és jogi 

különbségek 

meghatározása, 

alkalmazkodás 

Vevői szegmensek, 

csoportok részletei/BMC 

A LL kijelölte a 

felhasználók csoportjait, 

és elkezdett azokról 

információt gyűjteni 

A LL azonosította a 

felhasználók csoportjait és 

információt gyűjt ahhoz, 

hogy a fejlesztési 

folyamatot leginkább 

tudják alakítani a 

felhasználói csoportok 

sajátosságaihoz 

A LL a felhasználói 

csoportok azonosított 

sajátosságainak 

megfelelően alakítja 

tudatosan a fejlesztés 

folyamatát annak 

érdekében, hogy több 

használható információt 

nyerjenek a 

felhasználóktól 

Vevői kapcsolat/BMC A LL kapcsolata a 

vevőkkel egyelőre 

többnyire egyoldalú, a LL 

kéri a felhasználók 

visszajelzését, a 

felhasználók részvétele 

még nem valósult meg 

interaktívan 

A LL kapcsolata a 

vevőkkel interaktív, a 

termékek fejlesztésére 

irányul 

A LL kapcsolata a 

vevőkkel interaktív, 

megvalósult a 

felhasználók által vezérelt 

innováció 

Műszaki 

tényezők 

Felhasználóbevonás/ENo

LL 

A felhasználók 

bevonásához szükséges 

eszközök alkalmazása 

Automatikus adatgyűjtés 

megvalósítása 

Alacsony költségű 

megfigyelésre és 

adatgyűjtésre alkalmas 

eszközök alkalmazása 

A felhasználó által 

irányított módszerek és 

eszközök 

minősége/ENoLL 

A felhasználótól érkező 

visszajelzéseket még nem 

gyűjtik automatikusan, 

azok becsatornázása a LL 

innovációs folyamataiba 

sem automatikus 

A felhasználótól érkező 

visszajelzéseket már 

automatikusan gyűjtik, 

azokat be tudják 

csatornázni a fejlesztésbe 

A felhasználót új 

módszerekkel célozzák 

meg, melyek 

hatékonyságának 

növelésére törekszenek.  
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14. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer – szolgáltatások 

SZOLGÁLTATÁSOK 
Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 

Stabil 

növekedés: 

100 

Szervezeti/ 

Szervezési tényezők 

Szolgáltatások/ENoLL Szervezés, oktatás Irányítás Menedzsment 

Kulcstevékenységek/ 

BMC 

A LL azonosította 

kulcstevékenységeit 

A LL meghatározta 

kulcstevékenységeit, és 

annak megtartására 

ügyelve végzi el a 

termékek fejlesztését a 

felhasználókkal 

A LL 

kulcstevékenységei

k minőségét is 

tudja fejleszteni a 

felhasználókkal 

együttműködve 

Környezeti tényezők 

Szolgáltatások/ENoLL Ötletgenerálás, az üzleti 

folyamatokat támogató 

szolgáltatások 

Ötletgenerálás, a 

stakeholdereknek nyújtott 

speciális szolgáltatások 

kidolgozása 

Egyedi igényeknek 

megfelelő 

szolgáltatások 

nyújtása 

LL-ek 

reprodukálhatósága 

(regionális vagy helyi 

közösségre 

épülnek)/BMC 

A LL kialakítása során 

kizárólag helyi 

sajátosságokat vettek 

figyelembe 

A LL kialakítása során 

figyelembe veszi az 

iparágban működő 

hasonló szervezetek 

tevékenységét 

A LL fejlesztésébe 

beépíti más LL-ek 

sajátoságait is, a 

helyieket 

figyelembe véve 

Kulturális és intézeti 

különbségek 

figyelembevétele/BMC 

A LL nem veszi 

figyelembe a kulturális és 

intézeti különbségeket, 

mivel még a 

felhasználóbevonás 

kezdeti stádiumában tart 

A LL azonosítja a 

különbségeket, és 

tevékenységében 

figyelembe veszi azt 

A LL újabb 

különbségeket 

igyekszik 

azonosítani 

hatékonyságának 

növelése érdekében 

Kulcspartnerek/BMC A LL elkezdte 

kulcspartnerei toborzását 

A LL már azonosította 

kulcspartnereit, akinek 

szolgáltatásait nyújtja 

A LL tudatosan 

törekszik partneri 

körének bővítésére 

Értékajánlat (Value 

proposition)/BMC 

A LL azonosította az 

értékajánlat fő üzenetét, 

de azt még nem 

fogalmazta meg 

A LL már konkrét 

értékajánlatot 

fogalmazott meg 

kulcspartnerei felé 

A LL újragondolja 

az értékajánlatot 

annak érdekében, 

hogy újabb 

partnereknek is 

tudjon szolgáltatást 

nyújtani 

A kkv-knak nyújtott 

szolgáltatások 

A LL már azonosított 

néhány KKV-t 

kulcspartnerei között, 

akiknek későbbiekben 

szolgáltatást fog nyújtani 

A LL nyújt 

szolgáltatásokat KKV-

knak 

A LL törekszik a 

KKV-knak nyújtott 

szolgáltatások 

bővítésére 

Műszaki tényezők 

Szolgáltatások/ENoLL Kommunikációs 

szolgáltatások 

Együttműködést elősegítő 

szolgáltatások 

Értékelést és 

prototípusok 

kialakítását 

elősegítő 

szolgáltatások 

A LL hozzáadott értéke 

az iparágban tapasztalt 

legjobb megoldással 

összevetve/BMC 

Még nem határozható 

meg a LL hozzáadott 

értéke 

A LL hozzáadott értéke 

egyértelműen 

meghatározható, mérhető 

A LL hozzáadott 

értékének 

növelésére 

célzottan törekszik 

a LL 

menedzsmentje. 

Célokat tűz ki 

ennek érdekében. 

Megvalósíthatóság és 

alkalmazhatóság 

értékelése/BMC 

A megvalósíthatóság és 

alkalmazhatóság 

értékelése még nem 

releváns 

A termékek 

megvalósíthatóságát és 

alkalmazhatóságát 

meghatározta a LL, azok 

tesztelését végzik a 

felhasználók csoportjain 

A termékek 

megvalósíthatóságá

t és 

alkalmazhatóságát 

tesztelik az újabb 

felhasználókón, 

azok javítására 

törekszenek 

LL fenntarthatósága és 

hatása/BMC 
A LL 

fenntarthatóságához 

szükséges feltételek már 

azonosításra kerültek 

A LL fenntartásához 

szükséges feltételek 

stabilitását 

megvalósította, 

azonosította a LL 

működésének 

eredményeként elérhető 

hatásokat 

A LL 

növekedéséhez 

szükséges 

feltételeket 

azonosította, 

meghatározta azok 

hatását a LL 

környezetére 
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A LL résztvevőinek 

nyújtott értékek, 

szolgáltatások/ENoLL 

A LL résztvevőinek 

nyújtott értékeket a LL 

azonosította, elkezdte 

kidolgozni a nyújtott 

szolgáltatások részleteit 

A LL résztvevőinek 

nyújtott értékek 

egyértelműek, a nyújtott 

szolgáltatások 

kidolgozottak 

A LL 

résztvevőinek 

nyújtott értékek 

fenntarthatóak, 

azokat a LL 

felülvizsgálja azok 

fejlesztése 

érdekében. 

A teljes termék 

életciklustámogatása/E

NoLL 

A LL a termékfejlesztés 

csupán későbbi, piaci 

bevezetés előtti ciklusába 

vonja be a felhasználókat 

A LL a 

termékfejlesztésbe az első 

prototípus kialakítását 

követően vonja be a 

felhasználókat 

A LL a 

termékfejlesztésbe 

az első prototípus 

kialakítását 

megelőzően 

bevonja a 

felhasználót 
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15. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer - infrastruktúra  

INFRASTRU

K-TÚRA 

Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 Stabil növekedés: 100 

Szervezeti/ 

Szervezési 

tényezők 

Infrastruktúra/ENoLL Együttműködést 

elősegítő folyamatok 

kidolgozása 

Együttműködést 

elősegítő infrastruktúra 

fenntartása 

Az ENOLL –al kialakított, a 

tagok közötti együttműködést 

támogató infrastruktúra 

Az ICT infrastruktúra 

kihasználtsága/Alcotra 

Indikátorok: 

Felhasználók 

regisztrált száma 

Hozzáférések száma 

Kommunikációs 

témák száma 

Megosztott fájlok 

száma 

A kialakított, kezdeti ICT 

infrastruktúra is tesztelés 

és fejlesztés alatt áll, még 

nem véglegesített 

Az ICT infrastruktúra 

kész, annak 

kihasználtsága 

megvalósult  

Az ICT infrastruktúra 

fejlesztése folyamatban van a 

LL növekedési tervének 

megfelelően  

 

Környezeti 

tényezők 

Infrastruktúra/ENoLL Az infrastruktúra 

kiépítéséhez kiválasztott 

partnerek 

A környezethez 

leginkább illő 

infrastruktúra kialakítása 

Infrastruktúra, amely változó 

környezethez is könnyen 

adaptálható 

Az értéklánc 

szereplőinek 

támogatása/ENoLL 

Az értékláncban 

résztvevők részei a 

felhasználóbevonáshoz 

szükséges 

infrastruktúrának 

Az értékláncban 

résztvevők 

hozzáillesztették a LL 

infrastruktúrát saját 

folyamataikhoz 

Az értékláncban résztvevők 

hozzájárultak az infrastruktúra 

fejlesztéséhez 

Műszaki 

tényezők 

Infrastruktúra/ENoLL Infrastruktúra, amely 

alkalmas a kezdeti 

feladatok hátterének 

kiépítéséhez 

Együttműködésre 

alkalmas, standardizált 

infrastruktúra 

Együttműködésre alkalmas, 

más LL-ek által adaptálható 

infrastruktúra 

A szükséges 

infrastruktúra, 

technológia elérhetősége, 

rendelkezésre 

állása/ENoLL 

Az infrastruktúra még 

fejlesztés alatt áll, nem 

automatikus 

Az infrastuktúra 

kialakított, alkalmas az 

automatikus 

adatgyűjtésre 

Az infrastruktúra fejlesztés alatt 

áll a LL növekedésének 

megfelelően 
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16. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer - irányítás 

IRÁNYÍTÁS Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 

Stabil növekedés: 

100 

Szervezeti/ 

Szervezési 

tényezők 

Irányítás/ENoLL Tisztázott felelősségi 

viszonyok 

Rendelkezésre áll a 

szolgáltatások 

kiválasztásához szükséges 

pénzügyi fedezet 

Kidolgozott üzleti 

modellek 

A LL partnerség formális, 

jogi hátterének 

kialakítása/Alcotra 

Indikátorok:  

Van e szerződés (I/N) 

Aláíró csoportok 

száma 

A felelősségi viszonyokat 

a LL szerződéses 

keretben rögzítette 

A felelősségi viszonyokat 

a LL folyamatosan 

felülvizsgálja, a 

vonatkozó szerződéseket 

módosítja  

A növekedéshez 

szükséges felelősségi 

viszonyokat a LL 

meghatározza, elvégzi a 

vonatkozó szerződések 

módosítását 

A LL finanszírozásának 

megvalósítása/Alcotra 

Indikátok: 

Finanszírozás elérhető 

a LL részére 

Finanszírozás céljából 

benyújtott (EU-s, 

egyéb) pályázatok 

száma 

Támogatott 

pályázatok száma 

Átlagos időtartam egy 

"pilot" megkezdése 

előtt (hónapok) 

Egy fejlesztés átlagos 

időtartama (hónapok) 

A LL finanszírozása a 

partnerek segítségével 

valósul meg, az üzleti 

modell kidolgozása 

folyamatban van 

A LL finanszírozása 

fenntartható a vonatkozó 

üzleti modell szerint 

A LL növekedéséhez 

szükséges finanszírozási 

háttér kidolgozott 

Új szabályozások száma, 

amelyeket több országból 

származó résztvevők 

együttműködése 

eredményeként 

alakítottak ki/Alcotra 

Nemzetközi 

együttműködés 

értékelése, tervek 

kidolgozása 

Nemzetközi 

együttműködés releváns a 

LL-ben 

A LL igyekszik 

nemzetközi jelenlétét 

erősíteni 

Költségstruktúra, 

Kulcsfontosságú 

erőforrások/BMC 

A fő erőforrások 

meghatározottak 

A fő erőforrások 

meghatározottak, 

fenntarthatóak a 

kidolgozott üzleti 

modellnek megfelelően 

Az erőforrások bővítési 

lehetőségei 

meghatározottak a 

növekedési tervekkel 

összhangban 

PPP Partnerség erőssége 

és fejlettsége/ENoLL 

A PPP partnerség 

kiépített 

A PPP partnerség 

fenntartása megalapozott, 

a megfelelő motivációs 

eszközök kidolgozottak 

A PPP partnerség 

erősítéséhez szükséges 

tényezők kidolgozottak 

A LL fenntartására 

létrehozott üzleti 

modell/ENoLL 

Az üzleti modell 

kidolgozását elkezdte a 

LL 

Az üzleti modell 

kidolgozott, tartalmazza a 

fenntartáshoz szükséges 

lépéseket 

Az üzleti modell 

kidolgozott, tartalmazza a 

növekedéshez szükséges 

lépéseket 

A LL menedzsmentjének 

kulcsszereplői/ENoLL 

A LL menedzsmenthez 

szükséges kompetenciák 

meghatározottak, 

felelősségi viszonyok 

tisztázottak, 

kulcsszereplők 

meghatározottak 

A LL menedzsmenthez 

szükséges további 

kompetenciák 

meghatározottak, az 

ahhoz szükséges 

kulcsemberek felelőssége 

tisztázott 

A növekedéshez 

szükséges kompetenciák 

és kulcsemberek 

meghatározottak 

Környezeti  

tényezők 

Irányítás/ENoLL A környezethez 

illeszkedő, tulajdonosi, 

irányítói, menedzsment 

struktúra 

Kialakított az esetleges 

változásokhoz illeszkedő 

finanszírozási struktúra 

Kidolgozottak a 

terjeszkedés fő lépései 

(szolgáltatások, partnerek, 

felhasználók) 

Általános elégedettség a 

LL-ben megvalósuló 

együttműködéssel 

kapcsolatosan a LL-ben 

résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek 

alapján/Alcotra 

A résztvevők látnak 

hiányosságokat az 

együttműködéssel 

kapcsolatosan, meg 

tudják fogalmazni a 

javítandó területeket 

A LL-ben résztvevők 

elégedettek az 

együttműködéssel, 

ugyanakkor nem 

azonosították a 

fejlesztéshez szükséges 

területeket 

A LL–ben résztvevők 

elégedettek az 

együttműködéssel, 

azonosították a 

növekedéshez szükséges 

területeket 

 

 

A LL-ben résztvevők 

országonként/Alcotra 

 

 

A LL alapvetően a helyi 

környezetre épül, még 

 

 

A LL már nemzetközi 

partnereket is bevon 

tevékenységébe 

 

 

A LL igyekszik növelni 

nemzetközi jelenlétét 
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Főbb csoportok, 

indikátorok: 

Közintézmények 

Vállalatok, 

végfelhasználók 

Egyetemek, 

kutatóintézetek 

Egyéb szervezetek 

(szakértők) 

nem alapozta meg a 

nemzetközi jelenlétét 

A LL-ben résztvevő 

magánszemélyek 

országonként/Alcotra 

A LL-ben résztvevő 

magánszemélyek, 

felhasználók kizárólag az 

adott országból vannak 

A LL-ben résztvevő 

felhasználók már több 

országból vesznek részt a 

LL-ben 

A LL-ben résztvevő 

felhasználókat igyekszik a 

LL minél több országból 

toborozni a fejlesztéshez 

Konzorciumépítés/BMC A LL konzorcium kiépült 

az alapvető 

kompetenciákat 

figyelembe véve 

A LL konzorcium a LL 

fenntartásához szükséges 

összes kompetenciára 

építve kiépült 

A LL konzorcium 

bővítése a növekedési 

terveknek megfelelően 

zajlik 

Együttműködés 

elősegítése régiók 

között/BMC 

A LL kizárólag az adott 

régióra építve folytatja 

tevékenységét 

A LL együttműködik más 

régiókkal is 

A LL növekedésének 

eredményeként több régió 

közötti együttműködést 

igyekszik elősegíteni 

Új partnerek és 

befektetők felé 

nyitottság/ENoLL 

A LL még kizárólag 

kulcsembereire épít, még 

nincs abban a fázisban, 

hogy befektetőt, új 

partnereket vonjon be 

Mivel a finanszírozás és 

az üzleti modell már 

megalapozott, a LL már 

alkalmas és nyitott 

befektető és új partner 

bevonására 

A LL igyekszik a 

növekedéshez szükséges 

új partnereket illetve 

befektetőket bevonni 

Nemzetközi tapasztalat, 

kapcsolatrendszer/ENoLL 

A LL-nek nincs 

nemzetközi tapasztalata 

és kapcsolatrendszere 

A LL rendelkezik 

nemzetközi tapasztalattal 

és kapcsolatrendszerrel, 

ugyanakkor az kizárólag a 

LL fenntartásához 

szükséges 

A LL rendelkezik a 

növekedéshez szükséges 

nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel 

Műszaki 

tényezők 

Irányítás/ENoLL A menedzsment 

munkamódszeréhez 

rögzített infrastruktúra 

Az erőforrások és 

infrastruktúra megosztása, 

megoszthatósága a 

szervezet tagjaival 

A működés, irányítás és a 

kitűzött üzleti modell 

fennakadás nélkül 

elérhető 

A LL –ben résztvevő 

magánszemélyek 

országonként, 

hozzájárulva az „online” 

és „offline” 

működéshez/Alcotra 

Indikátorok:  

A regisztrált 

felhasználók száma az 

ICT eszközökön 

A LL megbeszélések 

száma 

A LL 

megbeszéléseken 

résztvevők száma 

A LL–ben résztvevők 

kizárólag az adott 

országból regisztráltak 

A LL-ben résztvevők 

regisztráltak több 

országból, megbeszélések 

lehetségesek „online” 

módszerekkel 

A LL-ben résztvevők 

több országból 

regisztráltak, a 

regisztráltak száma 

növekvő tendenciát mutat 

a LL növekedési 

ütemének megfelelően 

EU-s innovációs 

rendszerek felé nyitottság, 

megfelelő kapacitás 

megléte 

A LL-be még nem vontak 

be EU-s forrást 

A LL részben EU-s 

forrásból finanszírozva 

biztosítja működését 

A LL növekedését 

részben EU-s forrásra 

alapozza 
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17. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer - az innováció 

eredményei 

AZ 

INNOVÁCIÓ 

EREDMÉNYEI 

Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 

Stabil növekedés: 

100 

Szervezeti/ 

Szervezési 

tényezők 

Az innováció 

eredményei/ENoLL 

 

Az innovációhoz 

szükséges szakértelem, 

kompetenciák 

rendelkezésre állnak 

Iparjogvédelmi kérdések 

tisztázottak az innováció 

kezdeti szakaszában 

Szakértők, érintettek 

bevonása 

 

Szabadalmak, közös 

vállalkozások, stratégiai 

együttműködések, új 

vállalkozások, üzleti 

tervek száma a LL 

eredményeként/Alcotra 

Indikátorok: 

Szabadalmak 

Közös vállalkozások 

Stratégiai 

együttműködések 

Új vállalkozások 

száma 

Üzleti tervek száma 

Egyéb 

A LL tevékenysége 

elkezdődött, de 

kézzelfogható 

eredményeket még nem 

tud felmutatni 

A LL működése 

fenntartható, eredményeket 

tud felmutatni. Ugyanakkor 

további munka szükséges 

még azok stabilitásának 

kialakításához (pl. 

szabadalmaztatás esetén 

szabadalmaztatás ideje, 

közös vállalkozások 

alapítása, fenntartása, üzleti 

tervek kidolgozása, stb…) 

A LL–nek már 

kézzelfogható eredményei 

vannak, lépéseket tesz azok 

fejlesztése, növelése 

érdekében 

Árbevételek 

áramlása/BMC 

 

A LL árbevétele 

minimális 

A LL árbevétele fedezi a 

fenntartás költségeit 

A LL árbevétele fedezi a 

LL növekedéséhez 

szükséges költségeket, 

illetve a növekedés 

eredményeként a LL az 

árbevétel további 

növekedését várja 

Értékesítési csatornák, 

bevételi források/BMC 

A LL résztvevői számára 

nyújt szolgáltatásokat, 

értékesítése során meglévő 

ügyfélkörére támaszkodik.  

A LL bővítette értékesítési 

csatornáit, a fenntartható 

működés kialakítását 

megcélozva 

A LL tudatosan bővíti 

értékesítési csatornáit 

Az iparjogvédelem 

alapjainak tisztázottsága a 

nyitottság támogatása 

érdekében/ENoLL 

Az iparjogvédelem alapjai 

tisztázottak a felelősségi 

körökkel együtt 

Nem releváns Nem releváns 

Környezeti 

tényezők 

Az innováció 

eredményei/ENoLL 

Tisztázott célpiacok, az 

érintetteknek kreált 

értékek 

Az interakció szintje 

megfelelő, mely illeszkedik 

a környezethez 

A célpiac bővíthető, a 

környezeti tényezők 

változtathatóak 

LL környezetben 

fejlesztett áruk, 

szolgáltatások, eljárások 

száma/Alcotra 

Indikátorok:  

Áru 

Eljárás 

Szolgáltatás 

Egyéb 

A LL-ben megkezdték a 

termékek fejlesztését, de 

még nincsenek 

eredmények 

A LL-ben már vannak 

eredmények, a kifejlesztett 

termékek száma releváns 

A LL törekszik a 

kifejlesztett termékek 

számának növelésére 

Általános elégedettség a 

LL eredményességével 

kapcsolatosan a LL-ben 

résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek 

alapján/Alcotra 

Még nincs kézzelfogható 

eredmény, de a résztvevők 

elégedettek a LL ez irányú 

stratégiájával 

A résztvevők elégedettek az 

eddigi eredményekkel 

A résztvevők a LL-ben 

elért eredmények 

növelésére fókuszálnak 

A LL hatása a helyi K+F 

és innovációs 

rendszerre/Alcotra 

Indikátorok:  

Új klaszterek vagy 

projektek száma a LL 

működésének 

eredményeként  

A résztvevők száma a 

projektekben, 

klaszterekben  

A klaszterekhez, 

projektekhez 

A LL-nek még nincs 

releváns hatása a helyi 

rendszerre. Minimális 

hatása a felhasználók 

bevonása miatt jelenik 

meg 

A LL-nek már van hatása a 

helyi rendszerre, a 

felhasználóbevonás, új 

projektek révén elsősorban.  

A LL-nek már más 

innovációs és K+F 

rendszerre is van hatása 
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kapcsolódó jogi 

megállapodások száma 

A finanszírozás 

biztosítása érdekében 

készített pályázatok 

száma (EU-s, egyéb) 

Műszaki 

tényezők 

Az innováció 

eredményei/ENoLL 

Az innovációt támogató 

környezet 

Megvalósított a megfelelő 

interaktivitás 

Több felhasználói típusból, 

csoportból álló környezet 

Eredmények/Alcotra 

Indikátorok: 

Áruk 

Szolgáltatások 

Eljárások 

Koncepciók 

Applikációk 

Technológiák 

Ötletek 

Platformok 

Módszerek 

Eszközök 

Egyéb 

A LL-nek még nincsenek 

konkrét eredményei 

A LL-nek már 

kézzelfogható eredményei 

vannak 

A LL tudatosan törekszik 

eredményei bővítésére 

Vizsgálatok 

száma/Alcotra 

A LL-ben végrehajtott 

vizsgálatok száma 

elenyésző 

A LL-ben végrehajtott 

vizsgálatok száma releváns, 

a LL fenntarthatóságát 

biztosítja 

A LL–ben végrehajtott 

vizsgálatok száma növekvő 

tendenciát mutat 

A közös értékteremtés 

eredménye/ENoLL 

értékelés 

A közös értékteremtés 

eredménye egyelőre nem 

releváns 

A közös értékteremtés 

eredménye releváns, 

biztosítja a LL 

fenntarthatóságát 

A közös értékteremtés 

eredménye releváns, 

biztosítja a LL növekedését 

A kifejlesztett termékek 

használhatóságának 

értékelése 

Az eddigi fejlesztések 

eredménye megfelel a 

műszaki elvárásoknak, 

ugyanakkor még nem 

tekinthető befejezettnek 

A fejlesztések eredménye 

megfelel az alapvető 

műszaki elvárásoknak 

A fejlesztések eredménye 

megfelel a műszaki 

elvárásoknak, azok 

műszaki teljesítményének 

további növelése a cél 
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18. sz. melléklet: A LL-ek értékelésére kidolgozott módszer - módszerek és 

eszközök  

MÓDSZEREK 

ÉS 

ESZKÖZÖK 

Értékelési 

kategóriák 
Létrehozás: 25 Fenntartás: 75 

Stabil növekedés: 

100 

Szervezeti/ 

Szervezési 

tényezők 

Módszerek és 

eszközök/ENoLL 

A módszerek és eszközök 

értékelése, csoportosítása 

A módszerek és eszközök 

illesztése a szervezeti 

folyamatokhoz 

A módszerek és eszközök 

az ENoLL tagjai számára 

elérhetőek 

Munkaértekezletek száma 

egy-egy termék 

kifejlesztése 

esetén/Alcotra 

A munkaértekezletek 

száma minimális, a 

fejlesztés nemrég indult el 

Rendszeres 

munkaértekezleteket 

tartanak a LL résztvevői a 

LL fenntartása érdekében 

A munkaértekezletek 

száma rendszeres, a 

növekedéshez szükséges 

lépések egyeztetése 

céljából ad-hoc 

megbeszéléseket is 

szerveznek 

LL megbeszélések 

értékelése/Alcotra 

Indikátorok: 

LL megbeszélések 

száma 

A LL-ben résztvevő 

csoportok részvétele 

kategóriák szerint 

A LL megbeszélések 

száma kevés, az abban 

résztvevő csoportok 

meghatározása még nem 

releváns 

A LL megbeszélések 

száma elegendő ahhoz, 

hogy a LL fenntartható 

módon működjön. A LL 

megbeszéléseken 

résztvevő csoportok 

meghatározhatóak 

A LL megbeszélések 

száma növekvő tendenciát 

mutat, az abban résztvevő 

csoportok tagjainak 

számossága is növekszik 

Általános elégedettség a 

LL működésével 

kapcsolatosan a LL-ben 

résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek 

alapján/Alcotra 

A LL résztvevői 

elégedettek a LL eddigi 

működésével, illetve 

működési tervével 

A LL résztvevői 

elégedettek a LL 

működésével 

A LL résztvevői 

elégedettek a LL 

működésével, és a 

növekedésre irányuló 

tervekkel  

Általános elégedettség a 

LL módszerekkel 

kapcsolatosan a LL-ben 

résztvevőkkel készített 

interjúk és kérdőívek 

alapján/Alcotra 

A LL résztvevői 

elégedettek az eddig 

alkalmazott és tervezett 

módszerekkel 

A LL résztvevői 

elégedettek az eddigi 

módszerekkel 

A LL résztvevői 

elégedettek a LL-ben 

alkalmazott eddigi 

módszerekkel és a 

növekedés érdekében 

tervezett lépésekkel 

A LL-ek működtetéséhez 

szükséges szakértelem 

megléte/ENoLL 

A LL-ek tervezett 

működéséhez szükséges 

szakértelem rendelkezésre 

áll 

A LL-ek 

fenntarthatóságához 

szükséges szakértelem 

rendelkezésre áll 

A LL-ek növekedéséhez 

szükséges szakértelem 

rendelkezésre áll 

Környezeti 

tényezők 

Módszerek és 

eszközök/ENoLL 

Rendelkezésre állnak a 

megfelelő módszerek az 

interaktív 

értékteremtéshez 

A LL koncepciójának 

megfelelő módszerek 

folyamatos alkalmazása 

Tapasztalatok megosztása 

a páneurópai LL projektek 

körében 

Nyílt innovációs 

módszerek 

alkalmazása/Alcotra 

Indikátorok: 

Brainstorming 

Crowdsourcing 

Etnográfiai 

megfigyelés 

Delphi 

Szkenárió 

munkaértekezletek  

A LL-ben résztvevők 

értékelése a LL 

hatékonyságáról 

Közvetlen 

megbeszélés a 

résztvevőkkel 

Egyéb 

A fejlesztéshez használt 

módszerek száma 

minimális, a felhasználók 

kezdeti részvételéhez 

szükséges 

A fejlesztéshez használt 

módszerek száma egyre 

szélesebb körű, amely 

illeszkedik a fejlesztés 

tárgyát képező termék 

műszaki jellemzőihez 

A LL igyekszik minden 

lehetséges módszert 

alkalmazni annak 

érdekében, hogy begyűjtse 

a szükséges információt a 

LL tevékenységének 

bővítéséhez 

Nyilvánosság az 

interakció elősegítése 

érdekében/ENoLL 

A LL tervei egyelőre a 

bevont felhasználók és a 

LL résztvevőinek körében 

érhetőek el 

A LL tervei és 

tevékenysége nyilvános 

A LL tevékenysége 

nyilvános, azt promotálják 

a növekedés elősegítése 

érdekében 

Műszaki 

tényezők 

Módszerek és 

eszközök/ENoLL 

A módszerek és eszközök 

kialakításához szükséges 

technológia rendelkezésre 

áll 

A szükséges technológiát 

implementálták 

Új technológiák, 

lehetőségek kihasználása 

az ENoLL-on keresztül 

Nyílt innovációs eszközök 

alkalmazása/Alcotra 

A fejlesztéshez használt 

eszközök száma 

A fejlesztéshez használt 

eszközök száma egyre 

A LL igyekszik minden 

lehetséges eszközt 
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Indikátorok:  

Kérdőívek a 

felhasználókkal 

Interjúk 

Megbeszélések 

Munkaértekezletek 

Fókuszcsoportos 

találkozók 

Online platformok 

Blogok 

Közösségi hálók 

Online kérdőívek 

Anonym javaslatok 

gyűjtése 

Demo Laboratóriumok 

Crowdsourcing 

platformok 

Preferenciák gyűjtése 

Kapcsolatteremtő 

eszközök 

Iparjogvédelmi követő 

eszközök 

Visszajelzések 

gyűjtése a 

szolgáltatásokról 

Egyéb 

minimális, a felhasználók 

kezdeti részvételéhez 

szükséges 

szélesebb körű, amely 

illeszkedik a fejlesztés 

tárgyát képező termék 

műszaki jellemzőihez 

alkalmazni annak 

érdekében, hogy begyűjtse 

a szükséges információt a 

LL tevékenységének 

bővítéséhez 

Az „online” fejlesztés 

értékelése/Alcotra 

Indikátorok: 

Regisztrált 

felhasználók 

Látogatások száma 

"Post"-ok száma 

Fejlesztési témák 

száma 

Feltöltések száma 

Letöltések száma 

Szavazatok száma 

Egyéb 

Az „online” fejlesztés 

kezdeti fázisban van 

Az „online” fejlesztés 

megvalósult, a 

felhasználók részt vesznek 

aktívan a fejlesztési 

folyamatban 

Az „online” fejlesztés 

működik, annak 

növekedésére irányuló 

lépéseket megtette a LL. 

A fejlesztésben résztvevő 

egyének száma növekvő 

tendenciát mutat 

Az „offline” fejlesztés 

értékelése/Alcotra 

Indikátorok: 

Rendezvények száma 

Résztvevők száma 

Kiküldött levelek 

száma 

Válaszok száma 

Műszaki javaslatok 

száma 

Egyéb 

Az „offline” fejlesztés 

kezdeti fázisban van 

Az „offline” fejlesztés 

megvalósult, a 

felhasználók részt vesznek 

aktívan a fejlesztési 

folyamatban 

Az „offline” fejlesztés 

működik, annak 

növekedésére irányuló 

lépéseket megtette a LL. 

A fejlesztésben résztvevő 

egyének száma növekvő 

tendenciát mutat 
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