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I. A kutatás előzményei 

 

A dolgozat tudományos érdeklődésem kezdete óta foglalkoztató problémát, a tudásnak a 

gazdaság lokális és globális szerveződésében betöltött szerepét járja körül hazai vizsgálatok 

segítségével.  

Kezdő munkavállalóként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Stratégiai 

Főosztályán a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében vehettem részt, illetve az 

egyetemeken létrejövő szellemi termékekkel kapcsolatos szabályozás kidolgozásában 

foglalatoskodtam. A technológia-transzferrel foglalkozó egyetemi kollégákkal folytatott 

párbeszéd ébresztett rá az átmeneti gazdaságok innovációs rendszereinek talán legfontosabb 

kérdéseire: ezek a rendszerek alulról épülnek-e fel, az alulról építkezést a kormányzati 

szervek segítik-e, illetve az átmenet során milyen mértékben vált kívülről vezéreltté a tudás-

alapú gazdaság? 

Kutatói munkámat az MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán 

kezdtem el, ez nagyjából egybe esett doktori tanulmányaim indulásával is. Ekkor fordult 

érdeklődésem a regionális gazdaságtan és a gazdaságföldrajz irányába. Számos kutatási 

feladat mellett az RKK-ban a hazai egyetemek és külföldi tulajdonban lévő vállalatok hazai 

K+F részlegei közötti kapcsolatok minőségét, azok fejlődésének regionális különbségeit 

vizsgáltam. Saját kezdeményezésre, szintén az RKK-ban töltött évek alatt folytattam kutatási 

együttműködést Loet Leydesdorffal, az Amszterdami Egyetem professzorával. A közös 

publikációkban kikristályosodó munkám elméleti és empirikus részeit több hazai és 

nemzetközi konferencián, illetve kurzuson adtam elő. A kreatív munkavégzés területiségével 

kapcsolatos kutatómunkát RKK-beli kollégám, Ságvári Bence felkérésére kezdtem el. A 

dolgozatban az utóbbi témához kapcsolódó hipotézisek felállítását és tesztelését már az MTA 

Világgazdasági Kutatóintézet munkatársaként végeztem el. 

 

II. A kutatás keretei és problémaköre  

 

A tudás gazdasági és társadalmi fejlődésben való megnövekedett szerepe, a tudás-intenzív 

szolgáltatások meghatározó aránya, a szellemi termékek és tulajdonjogok fontossága új 

megvilágításban tárják elénk a régiók gazdasági fejlődésének tényezőit. Az egyetemek humán 

erőforrást képző funkciója mellett egyre fontosabb az új tudás létrehozását célzó kutatási 

szerepkör, ugyanakkor egyre növekszik a súlyuk a helyi gazdaságfejlesztés alakításában is. A 

’90-es évek közepétől, de főleg az ezredforduló után szintén változott a kormányzati 
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gazdaságfejlesztés iránya is. Egyre nagyobb súly helyeződik a tudás-alapú gazdaságfejlesztés 

eszközeire: a kutatás-fejlesztés támogatására, a termelés hozzáadott értékének növelésére, a 

technológiai színvonal felemelésére, a humán erőforrások általános és speciális fejlesztésére 

stb., a fejlett országok válságból való kilábalását a kormányzat ezek erősítésével igyekszik 

elérni. Leginkább az új tudást felhasználó iparágak fejlődtek, a termékek életciklusa 

megrövidült, felerősödött a verseny a kutatás-fejlesztés terén, a képzett munkaerőért és az új 

fejlődési utak meghatározásáért, a multinacionális vállalatok kutatóhálózata globális szinten 

szerveződik.  

A tudás-alapú gazdaság kérdéskörével számos irányzat foglalkozik a gazdasági 

növekedés és fejlődés makroökonómiai elméleteitől a technológiai változás iparági 

elemzésein keresztül a vállalatok alkalmazkodóképességének mikroökonómiai 

megközelítéséig. Jelen értekezés főként a regionális gazdaságtan és gazdaságföldrajz elméleti 

irányzataira támaszkodik. A fő elméleti keretet a regionális innovációs rendszerek jelentik, 

melyek alatt a kulturális-, gazdasági- és gazdaságpolitikai intézmények területileg 

lehatárolható és összekapcsolódó rendszere értendő, ezek együttesen határozzák meg a régió 

innovációs és növekedési képességét. A dolgozat a regionális innovációs rendszerek két 

szűkebb aspektusára koncentrál; egyrészt a munkaerő által meghatározott tudásbázis lokális 

összefüggéseinek kimutatására tesz kísérletet; másrészt a regionális innovációs rendszert 

alkotó funkciók összhangját, másképpen fogalmazva a regionális tudásbázis kialakulását az 

alulról szerveződés versus kívülről vezéreltség szempontjából vizsgálja. Mindkét tekintetben 

a fejlett országok regionális trendjeitől alapvetően eltérő jellemzőket találunk 

Magyarországon, bár bizonyos eredmények azonosak a fejlett régiókban tapasztaltakkal. 

A kutatás problémakörét a magyar átmenet ellentmondásai képezik. Hazánkban a 

rendszerváltozást követően a vállalati szférában megvalósuló kutatás-fejlesztés a nagy állami 

vállalatok csődjeinek következtében visszaesett, és csak a ’90-es évek közepétől, a külföldi 

tulajdonban lévő vállalatok K+F beruházásait követően indult ismét növekedésnek. A 

felsőoktatás szintén átalakult: a hallgatók száma robbanásszerűen megnőtt a ’90-es évek 

második felében, gombamód szaporodásnak indultak a főiskolák, azonban az oktatók 

létszáma, valamint az egyetemek kutatási kapacitásai és eredményei ezt a növekedést nem 

követték. A területi különbségek nőttek a rendszerváltást követően: a budapesti agglomeráció 

szerepe tovább erősödött, a magas hozzáadott értékű termelés a fővárosban koncentrálódik, a 

vidéki egyetemeken végzett fiatalok is itt találnak maguknak munkát stb. A regionális 

különbségeket a hazánkba érkező külföldi vállalatok tovább erősítették, mélyítve ezzel a 

nyugati- és keleti-, valamint az északi- és déli területek között húzódó szakadékot.  



 4 

Az emberi erőforrás szerepe kulcsfontosságú a regionális fejlődésben, a tudás-alapú 

gazdaságban a munkaerő képzettsége és tudásának jellege felértékelődik. Ezáltal az 

egyetemek erősödő szereppel bírnak a munkaerő kínálatának alakításában, míg a munkaerő 

keresletét egyre inkább a globális szinten versenyképes vállalatok adják. A magyar gazdaság 

duális szerkezetét, a külföldi vállalatok vezető szerepe, a hazai kis- és középvállalatok (KKV) 

alacsony innovációs hajlandósága és a fejletlen vállalkozói szellem együttesen magyarázza. A 

humán erőforrás tudás-alapú gazdaságra gyakorolt területi hatását elsősorban az egyetemek és 

multinacionális vállalatok kölcsönhatása határozza meg. Ugyanakkor a vezető vállalatok a 

munkaerőpiacot megelőzve, közvetlen oktatási kapcsolatokat építettek ki az egyetemekkel, és 

a tehetséges fiatalokat akár már az egyetemi évek alatt kiválasztják. Véleményünk szerint a 

gyenge vidéki keresleti oldalra vezethető vissza a felsőfokú végzettség munkaerő növekvő 

fővárosi koncentrációja. A munkaerőpiacra belépő diplomások lakóhelyválasztására 

alapvetően két vonzóerő hat: a fővárosi agglomeráció és a vidéken lévő külföldi vállalatok. 

Valószínűnek tartjuk, hogy az egyetemek a nemzeti munkaerőpiacon betöltött növekvő 

szerepük mellett a helyi tudás-alapú gazdaság kialakulására csak kis mértékben hatnak, hiszen 

az nagyrészt a jelen lévő transz- és multinacionális vállalatok függvénye. 

A magyar átmenetre jellemző, hogy a privatizáció és zöld mezős beruházás révén 

megjelenő új szereplők meghatározóvá váltak a hozzáadott érték és exportra kerülő javak 

termelésében. Ezek a vezető vállalatok alacsony közvetlen hatást gyakorolnak a telephelyük 

térségére: beszállító hálózataikba a hazai KKV-k alig tudnak bekerülni. A külföldi vállalatok 

globális szintű döntéshozatala, illetve más országokban székelő központ stratégiája kívülről 

vezéreltté tette a magyar gazdaságot, a hazai szereplők lokális szerveződése erre csak kis 

mértékben fejt ki ellenhatást. Azaz egyre csökkenő mértékben számolhatunk például azzal, 

hogy a hazai kutatás-fejlesztési (K+F) eredmények és a szabadalmak itthon fejtik ki gazdasági 

hatásukat, ezek valószínűleg inkább globális szinten vagy a meghatározó nagyvárosi 

agglomerációkban érvényesülnek. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a múlt rendszerből való 

átmenet lassabban megy végbe azokban a térségekben és szektorokban, ahol a külföldi 

érdekeltségű vállalatok kisebb arányban jelentek meg vagy az állami intézmények szerepe 

meghatározó maradt. Ezekben a régiókban valószínűleg régi mechanizmusok meghatározók 

maradtak. A gazdasági versenytől egészen eltérő verseny érvényesül pédául az oktatásban, 

egészségügyben és a kormányzati szektorban. Ily módon az állami intézmények valószínűleg 

lassították a multinacionális vállalatok vezető szerepének kialakulását bizonyos térségekben, 

mégha nem is sikerült megteremteni az alulról építkező tudás-alapú gazdaságot. 
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III. Kutatási célok és azok érvényessége 

 

A fent kifejtett kutatási problémára alapozva az elméleti és empirikus kutatás olyan 

kérdésekre keresi a választ, melyek egyik része új a nemzetközi irodalmat is tekintve, illetve 

másik részük pedig hazánkban még nem volt kellő mélységben kutatva. A kutatás a 

következő kérdések megválaszollását tűzi ki célul: 

1. Mi a kapcsolat a felsőfokú végzettségűek és az önálló döntési körrel rendelkező 

foglalkoztatottak és a régiók fejlettsége között Magyarországon? 

2. Mi a szerepe az egyetemeknek a helyi tudásbázis kialakulásában? 

3. Milyen regionális és iparági különbségek fedezhetők fel Magyarországon az egyetem-

vállalat kapcsolatokban? 

4. Felfedezhetők-e területi különbségek abban a tekintetben, hogy az innovációs 

rendszerek alulról szerveződnek-e vagy kívülről vezéreltek? 

 

A kutatási kérdésekhez kapcsolódóan a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg az 

elméleti és empirikus kutatás számára. A hipotézisek egy részét a közgazdasági és 

gazdaságföldrajzi elméletre, másik részét a nemzetközi eredményekre, harmadik részét pedig 

a magyar gazdaság fentiekben kifejtett jellegére (egyközpontú, kívülről vezérelt gazdaság) 

alapoztuk. A hipotézisek kivétel nélkül a magyar gazdaságra vonatkoznak, átfogó elméleti 

hipotézist a dolgozat nem vizsgál. 

 

H1: Az önálló döntéseket igénylő foglalkozásokban tevékeny munkaerő nagyobb hatással van 

a regionális fejlődésre Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő. 

Feltételezzük, hogy az egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatása elsősorban a 

munkaerő képzettségi színvonalán keresztül, illetve a képzett munkaerő volumenén keresztül 

érvényesül. Ugyanakkor a fejlett régiókban tapasztaltak szerint azt várjuk, hogy fontosabb az, 

hogy a diplomások közül hányan tudnak elhelyezkedni önálló döntéseket igénylő 

munkakörökben; azaz fontosabb az elvégzett munka jellege, mint az, hogy rendelkeznek-e 

munkavállalók felsőfokú végzettséggel vagy sem. 

 

H2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók fejlettségi 

különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya. 

A régiók versenyképességében meghatározó tényező, hogy a régióban milyen 

kapacitások halmozódnak fel az új tudás teremtésére, a tudás alkalmazására és a 
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munkafolyamatok koordinálására. Hipotézisünket az alapján állítottuk fel, hogy a fejlett 

régiókban az új és globális piacon megjelenő tudás jelenti a régiók fejlődésének motorját. 

 

H3: Az egyetemek régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó képzések 

esetén kisebb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén. 

A természet-, élet- és műszaki tudományi képzésben részt vevők tudása nem a helyi 

viszonyokhoz, hanem a tudomány és technológia globális viszonyaihoz kötődik. Ezért az 

ilyen végzettséggel rendelkezők és a mérnökök, természettudósok és orvosok bárhol tudnak 

munkát találni. Viszont a közgazdászok, jogászok és társadalomtudományi végzettségűek 

tudása jórészt a helyi társadalom és gazdaság berendezkedéséhez igazodik, számukra 

kevesebb lehetőség adódik külföldön. Ezért feltételezzük, hogy az egyetemek regionális 

tudásbázisra gyakorolt hatása gyengébb azokban a képzésekben, amelyek tudása mobilabb, és 

erősebb azokban a képzésekben, melyek jobban helyhez kötöttek. 

 

H4: A tudás-intenzív iparági szektorok különbözőek a tekintetben, hogy kötődnek-e az 

innovációs rendszer lokális szintjéhez.  

Egyes szolgáltatások földrajzi távolságtól függetlenül elvégezhetővé váltak az 

infokommunikációs eszközök révén, ez különösen igaz a tudás-intenzív szolgáltatásokra. 

Ugyanakkor a high-tech és medium-tech feldolgozóipari vállalatok beszállítói hálózatai 

ezeket az iparágakat jobban helyhez kötik. 

 

H5: A régiók innovációs rendszerei nem alkotnak egységes nemzeti innovációs rendszert 

Magyarországon. 

Az eltérő regionális fejlődés és főleg annak különböző háttere miatt feltételezhetjük, 

hogy a régiók szintjén kialakult folyamatok nem alkotnak nemzeti szinten egységes 

innovációs rendszert. A főváros más nagyvárosi térségekkel versenyez, Nyugat- és Közép-

Dunántúl innovációs rendszerét a külföldi tulajdonban lévő vállalatok erősen összekötik 

fejlettebb, külföldi innovációs rendszerekkel, a keleti és déli megyékben pedig lassabban 

megy végbe a múlt rendszerből való átmenet, és lassabban alkalmazkodnak a globális 

kihívásokhoz. 

 

H6: A külföldi tulajdonban lévő vállalatok újra-struktúrálták a regionális innovációs 

rendszerek belső viszonyait; a K+F bázis egyedül néhány nagy egyetemi városban járul hozzá 

a helyi rendszer alulról építkezéséhez. 
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A magyar innovációs rendszernek egyszerre kellett szembenéznie a globalizáció és az 

átmenet kihívásaival. A nagyvállalatok és a vállalati K+F részlegek javarészt külföldi 

tulajdonba kerültek. Ezek vezérlik az innovációs rendszerek belső szerveződését, amit a 

kormányzati és egyetemi szféra szinte nem segít, egyedül néhány nagy egyetemi központban 

figyelhető meg ez utóbbiak hozzájárulása az innovációs rendszer alulról építkezéséhez.  

 

IV. Vizsgálati módszerek 

 

A dolgozat második fejezetének kreatív munkavégzés területi jellemzőinek empirikus 

vizsgálata elsősorban a regionális fejlődés elméleteire épül. Az elemzés a 2001-es 

népszámlálás adatait kistérségi, az 1995-ös és 2005-ös mikrocenzus adatait megyei területi 

egységek szerint aggregálja. Itt bemutatjuk, miként változott a 1996-tól 2005-ig az önálló 

döntési felelősséggel rendelkező munkavállalók területi megoszlása. Ezt követően térünk rá 

az első, második és harmadik hipotézisünk vizsgálatára (H1, H2, H3). A foglalkozásokat saját 

kategóriákba soroljuk aszerint, hogyan hatnak az innovációs rendszerek tudásbázisára. Ezt 

követően az így kapott 2001-es kistérségi adatokat alkalmazva útmodell segítségével 

vizsgáljuk az innovációs rendszerek technológiai színvonalának, foglalkozási összetételének, 

az egyetemi képzés összetételének, a térség tolerancia szintjének és az ott elérhető 

szolgáltatások sokszínűségének hatását a regionális fejlettségre. Útmodellünket, a 

Svédországban és az USA-ban már használt módszert itthon először alkalmazva, három 

lineáris regressziós egyenletből állítottuk össze (Florida et al, 2008). A vizsgálati módszert 

továbbfejlesztve a kreatív munka szakirodalmának kategóriáit összekapcsoljuk a regionális 

innovációs rendszerek tudásbázisának terminusaival (Asheim és Gertler, 2005), és a 

kistérségek foglalkozási és képzési tudásbázisa közötti kapcsolatot elemezzük. 

A dolgozat harmadik fejezetében bemutatott analízisben a regionális innovációs 

rendszerek komplex megközelítését alkalmazzuk (Martin és Sunley, 2007). Az itt alkalmazott 

több-dimenziós entrópia módszere szerzőtársam, Prof. Loet Leydesdorff nevéhez fűződik 

(Leydesdorff, 2007). A hipotézisek alátámasztására bemutatjuk a vállalati K+F, állami K+F 

támogatások területi adatait, valamint az általunk készített interjúk és esettanulmányok 

tapasztalatait is. Az interjúk Budapesten a gyógyszeripari és telekommunikációs szektorban, 

illetve Győrött, Miskolcon és Szegeden a vállalati K+F vezetőkkel és egyetemi 

tanszékvezetőkkel készültek. A komplex módszer alkalmazása során a hazai high-tech, 

medium-tech és tudás-intenzív vállalatokat osztályoztuk székhelyük kistérsége, fő 

tevékenységük kétjegyű TEÁOR kódja és alkalmazottaik száma szerint. Az így kapott három-
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dimenziós mátrix eloszlásaiból egy-, két- és háromdimenziós entrópiát számoltunk, majd ezek 

összegét területi és ágazati összetevőkre bontottuk. Ezeket használtuk a negyedik, ötödik és 

hetedik hipotézisünk tesztelésére (H4, H5, H6).  

 

V. Új tudományos eredmények 

 

A dolgozatban több új és újszerű elem található. Az elméleti áttekintésben szerepel saját 

modellünk az innovációs rendszerek ko-evolúciójáról. A modell új tudományos eredménynek 

tekinthető, mely párhuzamot von a három eltérő tudásteremtési mechanizmus és azok 

kapcsolódásával megvalósuló ko-evolúció között. A modellt a későbbiekben a tanuló régiók 

irodalmába kívánjuk bevezetni. 

A második fejezet területi folyamatokat bemutató része újdonságnak számít, egyéni 

kategóriákat alakítottunk ki a foglalkozási besorolásokból. Az alkalmazott 3T útmodell 

alapján először vizsgáltuk a regionális fejlődés tudásalapú összetevőinek hatását hazánkban, 

az eredmények ezért újszerűek. Az egyetemek lokális tudásbázisra való hatását előttünk senki 

sem mérte hasonló módszerekkel, ezek új eredménynek tekinthetők. 

A harmadik fejezetben számos eddig még nem publikált területi statisztikai adat 

található. Az esettanulmányokból eredő tapasztalatok a korábbi tanulmányok eredményeinek 

megfelelő, ezért ezek újdonságtartalmát nem emeljük itt ki. A harmadik fejezet empirikus 

vizsgálata két korábbi hasonló vizsgálat tapasztalataira épült. Itt tovább finomítottuk az 

innovációs rendszerek komplex megközelítését és az empirikus területi vizsgálat 

kapcsolódását. Szintén új, hogy területi különbségeket kerestünk a rendszerre ható külső erők 

és a rendszer belső mechanizmusai szervező erejének hatásaiban. Mindezek mellett a 

vizsgálat újszerűnek számít Magyarországon. 

A hipotézisek tesztje az alábbi tézisek felállítását eredményezi: 

 

Tézis 1: Az önálló döntéseket igénylő szakmák kisebb hatással vannak a regionális fejlődésre 

Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő. – (4) Lengyel és 

Ságvári (2009) 

A második fejezet útmodelljében a regionális fejlettséget a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező foglalkoztatottak erősebben magyarázzák, mint a kreatív foglalkozásokban 

dolgozók. Ez az eredményünk ellentmond az irodalom tapasztalatainak. A dolgozat első 

hipotézisét (H1) el kell vetnünk.  
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A kutatás szerint a hazai régiókban nem találhatjuk meg az USA-ra és Svédországra 

jellemző összefüggéseket a munkavégzés és a regionális fejlettség között. Magyarországon 

egy régióban az átlagos személyi jövedelem és a felsőfokú végzettségű munkavállalók erős 

kapcsolatban állnak egymással. Ennek magyarázata sok tényezőre vezethető vissza, a kevésbé 

fejlett régiókban a külföldi vállalatok által kiszervezett munka nagy aránya, a közszféra 

meghatározó jelenléte véleményünk szerint eltorzítja a munkavégzés hatását a regionális 

fejlődésre és túlhangsúlyozza a végzettség szerepét a kreativitással szemben. 

 

Tézis 2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók 

fejlettségi különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya. – (4) 

Lengyel és Ságvári (2009) 

A második fejezet útmodelljében a tudásteremtés koordináló vezetők, a tudásteremtést 

végző kreatív mag és a tudást alkalmazó kreatív szakemberek kategóriáival magyaráztuk a 

régiók közötti jövedelmi különbségeket. Várakozásunknak megfelelően a tudás teremtésében 

leginkább aktív kreatív mag magyarázza legjobban a régiók fejlettségét. Kutatásunk második 

hipotézisét (H2) a vizsgálat igazolta. 

Ez az eredmény megerősíti általános elméleti várakozásainkat, hogy a tudásteremtés 

erősebb hatást gyakorol a regionális fejlődésre, mint a tudás alkalmazása. A hazai kevésbé 

fejlett régiókban ez meglepő, hiszen ezekben a neofordista vagy tudásalkalmazó régiókban a 

gazdaságfejlesztés logikája azt diktálja, hogy a tudás alkalmazása fejthet ki leginkább 

multiplikátor hatást a régió gazdaágára. Ugyanakkor eredményeink alapján 

valószínűsíthetjük, hogy a tudásteremtés jelenléte erősebb hatást gyakorol a régióra, mint a 

tudásalkalmazást vagy a tudás koordinációját vezetők.   

 

Tézis 3: Az egyetemeknek a régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó 

képzések esetén nagyobb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén. – (4) Lengyel és 

Ságvári (2009) 

A második fejezet útmodelljében az egyetemek hatása a lokális tudásbázisra a mobil 

képzések és foglalkozások kapcsolatában erősebb, mint a helyhez kötődő képzések esetén. Ez 

az eredmény nem felel meg az irodalom tapasztalatai alapján felállított várakozásnak. A 

dolgozat harmadik hipotézisét (H3) el kell vetnünk.  

A mobil tudásbázis nagyobb volumenben kötődik azokhoz a kistérségekhez 

Magyarországon, ahol az egyetemen a tudás létrejött, mint a helyhez kötött tudásbázis. Az 

eredmény a várakozásainkkal ellentétes, és leginkább a magyar gazdaság egyközpontúságával 
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magyarázható. A tudásuk által helyhez kötődő közgazdászok, jogászok és 

társadalomtudományi képzettségűek ugyanis a ’90-es évek közepétől kezdve egyre nagyobb 

mértékben koncentrálódtak Budapesten. Ők elsősorban az innovációs rendszerek 

szervezésében vesznek részt: a tudás piacra vitelében, az intézményrendszer működtetésében 

stb. Ily módon eredményünk ahhoz a jelenséghez kapcsolódik, miszerint a hazai piac és a 

globális szinten tevékeny vállalatok közötti kapcsolattartás, az innovációs rendszer 

intézményei stb. hazánk egyetlen nagyvárosi térségében koncentrálódnak. 

 

Tézis 4: A tudás-intenzív iparági szektorok különbözőek a tekintetben, hogy kötődnek-e az 

innovációs rendszer lokális szintjéhez. – (2) Lengyel és Leydesdorff (2008) 

A high-tech és medium-tech iparágak a tudás-alapú szerveződés területi jellegét 

erősítik. Eltérő mértékben ugyan, de minden magyar megyében pozitív hatással voltak az 

innovációs rendszerek alulról szerveződésére. A tudás-intenzív üzleti szolgáltatások viszont 

elszakítják a gazdaság szerveződését földrajzi környezetétől. A harmadik fejezetben a 

dolgozat negyedik hipotézisét (H4) két részre bontottuk (H4a, H4b), s mivel mindkettőt 

igazolta a vizsgálat, a H4 hipotézist elfogadjuk. 

Egyes szolgáltatások az infokommunikációs lehetőségek miatt nem igényelnek 

közvetlen fizikai közelséget. Ugyanakkor a medium-tech és high-tech feldolgozóipar a 

beszállítói láncok fontossága miatt jobban a lokális gazdaság rendszerébe ágyazott. A hazai 

vizsgálat eredményei összhangban állnak más, fejlettebb országok hasonló kutatásainak 

eredményeivel. Mindez azt jelzi, hogy az itt kifejtett jelenség valószínűleg általános trend, 

ami a régiók fejlettségétől függetlenül érvényesül.   

 

Tézis 5: A régiók innovációs rendszerei nem alkotnak egységes nemzeti innovációs rendszert 

Magyarországon. – (3) Lengyel és Leydesdorff (2009) 

A harmadik fejezet komplex rendszerekre épülő vizsgálata főbb eredményeit 

összefoglalva, a regionális innovációs rendszerek alulról építkező és kívülről vezérelt jellege 

szerint Magyarországon három térbeli fejlődési pálya mutatkozik. A dolgozat ötödik 

hipotézisét (H5) a vizsgálat megerősítette.  

Budapest alapvetően kiemelkedik, mint az egyetlen nagyvárosi térség, ahol az 

urbanizációs előnyök érvényesülnek. Hazánk észak-nyugati régiói partnerként integrálódtak 

az Európai Unióba, és csatlakoztak domináns európai országok regionális innovációs 

rendszereihez, valószínűleg azok perifériája lettek. Magyarország déli és keleti régiói 

egyelőre keresik a helyüket az új, tudás-alapú munkamegosztásban, a tervgazdaságból való 



 11 

átmenet itt jóval lassabban érvényesült, valószínűleg a régi szerkezet jellemzői még 

megtalálhatóak. Amikor Magyarország a tervgazdaságból a piacgazdaságba vezető útra lépett, 

már több szempontból elkésett a szinergikus Nemzeti Innovációs Rendszer kiépülése. 

 

Tézis 6: A külföldi tulajdonban lévő vállalatok újra-struktúrálták a regionális innovációs 

rendszerek belső viszonyait; a K+F bázis egyedül néhány nagy egyetemi városban járul hozzá 

a helyi rendszer alulról építkezéséhez. – (3) Lengyel és Leydesdorff (2009) és (1) Lengyel és 

Cadil (2009) 

A komplex elemzésben alkalmazott iparági bontás megmutatta, hogy a high- és 

medium-tech iparágak azokban a régiókban hangsúlyosabban erősítik az innovációs 

rendszereket, ahol a külföldi-tulajdonú vállalatok nagyobb arányban vannak jelen. 

Ugyanakkor egyes kiemelkedő K+F központokban a high-tech tudás-intenzív szolgáltatások a 

helyi innovációs rendszerhez kötődnek. Ez azt jelenti, hogy az ottani kutatás-fejlesztés 

hozzájárul az innovációs rendszer alulról építkezéséhez. A harmadik fejezetben a dolgozat 

hatodik hipotézisét (H6) két részre bontottuk (H6a, H6b), s mivel mindkettőt igazoltuk, a H6 

hipotézist elfogadjuk. 

A komplex vizsgálat feltételezése szerint az innovációs rendszerek szinergiája alulról 

épülő folyamatok eredménye, amik a helyi szereplők egymással való kapcsolataira épülnek. 

Ha a szereplők egymás bizalmát élvezve tudnak számolni a jövőbeli lehetőségekkel és 

kockázatokkal, akkor az innovációs rendszer erősödik. A tudásteremtés, a tudásalkalmazás és 

a koordináció feladatai összhangban vannak ekkor egymással. Ezekbe a helyi folyamatokba 

természetesen nagyon sok külső tényező is beavatkozik. Eredményeink szerint 

Magyarországon a külföldi vállalatok megzavarták az innovációs rendszerek alulról 

építkezését, és kívülről vezéreltté tették azt. Ez a tendencia csak néhány olyan egyetemi 

központban bontakozott ki kevésbé, ahol az állami jelenlét és a közfinanszírozás meghatározó 

maradt. Itt valószínűleg a múlt rendszerből örökölt rutinok lassítják az átmenetet, mivel az 

átmenet éveiben nem jött létre a nemzetközileg is versenyképes KKV szektor.   

 

VI. Következtetések 

 

A magyar gazdaság duális jellege és az erősödő regionális különbségek meghatározóak a 

tudásalapú gazdaság kialakulásának lehetőségeit tekintve. A tudás gazdasági és társadalmi 

alkalmazását végző közgazdászok, jogászok stb. egyre növekvő mértékben koncentrálódnak 

Budapesten. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a fővárosban székelnek a globális és 
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nemzeti szinteket összekötő vállalatok. A természet-, élet- és műszakitudományos végzettségű 

foglalkoztatottak tudásteremtése nagyobb valószínűséggel tudnak hozzájárulni a lokális 

gazdaság növekedéséhez. Egyre nő azonban a külföldi vállalatok egyetemekkel kialakított 

szoros együttműködése, melyet legfőképp a tehetséges hallgatók toborzása motivál. Az 

egyetemek hatása a lokális gazdaság tudásalapú fejlődésére marginális, az főként a transz- és 

multinacionális vállalatok jelenlétének függvénye. 

Az innovációs rendszerek alulról szerveződésének segítése részben a központi 

kormányzat feladata. Magyarországon e tekintetben nem sikerült elérni, hogy kialakuljon egy 

globális szinten is versenyképes vállalkozói réteg. A globális szinten optimalizáló vagy más 

országok hazai bázisához igazodó vállalatok bírnak meghatározó szereppel a térségek 

növekedésében, a helyi együttműködések színvonala alacsony. A hazai központi kormányzat 

ugyanakkor részben konzerválta a tudásalapú gazdaság kialakulásának intézményrendszerét, 

és ezzel maradtak tartalékok az alulról szerveződés megteremtésére. Azt tapasztaltuk például, 

hogy Csehországhoz képest itthon a K+F és innovációs politika jobban kötődött az oktatással 

foglalkozó szakpolitikai intézményekhez. Ebből fakadóan megmaradt a felsőoktatási és 

akadémiai szféra lobbi-ereje a K+F és innovációs politika alakításában így a K+F 

támogatások még néhány egyetemi központban az alulról szerveződést segítik. A központi 

kormányzat valószínűleg akkor tudná a helyi innovációs rendszereket ismét alulról 

szervezővé tenni, ha (például finn mintára) ugrásszerűen növelné a K+F és oktatási 

ráfordításokat, és javítaná a helyi szereplők hozzáférését úgy, hogy azok gazdasági 

multiplikátor-hatásukat itthon fejtsék ki. Ezért a dolgozattal azokhoz a szakértőkhöz kívánunk 

csatlakozni, akik a KKV szektor terheinek csökkentését és a közfinanszírozású K+F és 

oktatási bázishoz való hozzáférésének erősítését sürgetik. 
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