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A magyar gazdaság felzárkóztatásában, a versenyképesség elengedhetet-
lenül szükséges javításában az innovációnak kulcsfontosságú szerepe van. 
Az újítási hajlandóság és készség ösztönzése, fejlesztése nemzetgazdasá-
gi szinten és a vállalkozások körében is a leglényegesebb kérdések egyike. 
Az egy évtizeddel ezelőtti helyzettel összehasonlítva mára az innováció 
fogalma hazánkban is sokkal ismertebbé vált, részben annak köszönhető-
en, hogy a média szinte napi gyakorisággal foglalkozik a témával. 
Ugyanakkor még mindig érzékelhető az innováció meghatározásával kap-
csolatos bizonytalanság, nem egyszer félreértés. Sok esetben az érintett 
adatszolgáltatók sem pontosan értelmezik a felmérések módszertanában 
nemzetközileg elfogadott, az OECD által kiadott Oslo-kézikönyvben megfo-
galmazott definíciót, miszerint „az innováció új, vagy jelentősen tovább-
fejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-
módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 
gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban”. 
Az innovációval kapcsolatos információigény nemzetközi és hazai szinten 
egyaránt megnőtt. 2004 óta uniós rendelet1 kötelez minden tagországot, 
hogy kétévente adatfelvételt végezzen e témában, és az előre meghatáro-
zott, egységes szempontok szerint kialakított, részletes adatait küldje meg 
az Eurostatnak. Magyarországon szintén mind gyakrabban igénylik e terü-
leten is az objektív, nemzetközileg összevethető adatokat a politikai dön-
téshozók és a kutatók, de a gazdaság reálszférájában működő nagyobb 
szervezetek is. 
A Központi Statisztikai Hivatal 2000 óta végez innovációs adatgyűjtést. 
2009-ben hatodik alkalommal, teljes egészében nemzetközileg harmoni-
zált módszertan szerint készített felmérést, amit az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program 2005 óta kötelező jelleggel ír elő. Az alapsokaságot 
képező mintegy 20 ezer – a bányászatban, az iparban és a szolgáltatási 
szektor bizonyos alágazataiban működő –, legalább 10 fős vállalkozásból 
közel 6400-an kerültek a mintába: a 99 embernél többet foglalkoztató 
cégek közül valamennyi, és az ennél kisebbek köréből minden negyedik. 
Összességében a kiválasztási arány közel egyharmad volt. A kijelölt adat-
szolgáltatók 85%-a válaszolt, ami a korábbi adatfelvételeknél is magasabb 
hányad, ezáltal több mint ötezer gazdálkodó szervezet adatai alapján meg-
bízható információk állnak rendelkezésre.  
A technológiai innovációs tevékenységet2 folytató vállalkozások aránya 
Magyarországon 2006–2008-ban a megfigyelt szervezetekre (az építőipar-
ba és a kutatás-fejlesztési szakágazatba tartozó cégek nélkül) átlagosan 
20,8% volt. Ez kis mértékű pozitív elmozdulás a 2004–2006-os időszak 
20,1%-os értékéhez képest.  
A nagyvállalkozások körében erőteljes, az 50 főnél kevesebbet foglalkozta-
tóknál kisebb mértékű kedvező változás mutatkozott, a középvállalkozá-
soknál némi visszaesés tapasztalható. A vállalkozások nagysága és nem-

zetgazdasági ághoz való tartozása szerint is nagyon erős a szóródás: míg 
a 250 fős vagy annál nagyobb cégek közel 60%-a volt innovatív 
2006–2008 között, addig a közepes méretű vállalkozásoknak nem egészen 
egyharmada, az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatóknak pedig 16%-a. 

1. ábra
Az innovatív vállalkozások aránya létszám-kategóriák 
szerinti bontásban

1. tábla
A technológiai innovációt végrehajtó vállalkozások aránya 
főbb nemzetgazdasági ágak és létszám-kategóriák szerinti 

 bontásban, 2006–2008
(%)

Megnevezés 10 – 49 fő 50–249 fő 250 fő és 
több Összesen

Ipar (építőipar nélkül) 16,2 31,2 58,8 21,7
  ezen belül
   feldolgozóipar 16,4 31,5 57,0 21,6
Szolgáltatások 16,4 31,5 60,5 19,5
  ezen belül
  szállítás, raktározás   6,0 22,7 55,6   9,7
  pénzügyi tevékenység 22,7 43,1 89,7 33,3

Nemzetgazdaság 
 összesen 16,3 31,3 59,2 20,8

1 EU 1450/2004/EK számú bizottsági rendelet.
2 Technológiai innovációt folytató cégek közé sorolhatók azok, melyek a vizsgált időszakban új terméket vagy eljárást vezettek be, illetve erre irányuló tevékenységet folytattak, de az nem járt 
eredménnyel (még nem fejeződött be, vagy abbamaradt).
3 Az EU-s innovációs statisztikára vonatkozó jogszabály ezek megfigyelését nem teszi kötelezővé, így a nemzetközi összehasonlításra alkalmas mutatók között azok nem szerepelnek.

Magyarországon az innovációs adatfelvétel az építőiparra és a tudományos kutatás alágazatára is kiterjed. Az előbbiben alacsony, mindössze 6,1% az innovatív vállalkozások aránya, és ez a 
nemzetgazdasági átlagra önmagában is kedvezőtlen hatást gyakorol, amit tovább erősít, hogy ezen a területen működik a cégek több mint egyötöde. Ezzel szemben a kutatást alaptevékeny-
ségként végző cégek kiemelten nagy hányada, 66%-a innovatív, de miután nemzetgazdasági súlyuk nem jelentős, nem tudják ellensúlyozni az építőipar okozta negatív hatást. Összességében 
a felmérésbe bevont vállalkozások 17,9%-a vezetett be valamilyen újdonságot, szemben az előző időszaki 17,7%-kal. Jelen kiadvány a továbbiakban a nemzetközi összehasonlítást is lehetővé 
tevő, a gazdálkodó szervezetek szűkebb körére vonatkozó adatokat tartalmazza
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Az ipar és a szolgáltatási szektor összességében lényegi különbségeket 
nem mutatott, de a fő gazdasági ágakon belül az ágazatok jelentősen eltér-
tek. A gyógyszergyártás területén például 60%-os volt az innovatív cégek 
aránya, a ruházati termékek gyártásánál alig haladta meg a 7%-ot. A szol-
gáltatásokon belül pedig a pénzügyi tevékenységet folytató cégek között 
kiemelkedően magas az újító vállalkozások részesedése.  

2. ábra
A technológiai innovációt végrehajtó vállalkozások megoszlása az 
innováció típusa szerint, 2006–2008 
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Az innovatív vállalkozások átlagosan több mint egyharmada, a nagy cégek 
közül minden második egyaránt bevezetett új terméket és eljárást az idő-
szak alatt; 10 közül egy nem fejezte be, illetve valamilyen oknál fogva fél-
beszakította újító, korszerűsítő tevékenységét; ez utóbbi vonatkozásban 
nincs eltérés a vállalkozások mérete szerint. Az összes vizsgált szervezet 
13%-a, az innovatívak közül 25% jelent meg új árukkal, szolgáltatásokkal 
a piacon, és ugyanilyen hányadot képviseltek azok, akik alkalmazott eljárá-
saikat korszerűsítették. 

3. ábra
A termékinnovátor vállalkozások árbevételének megoszlása 
a termék újdonságfoka szerint, 2008

Az innováció egyik, nemzetközi összehasonlításra is széles körben hasz-
nált mutatószáma a termékinnovátor vállalkozások árbevételének összeté-
tele aszerint, hogy az új termékek forgalma az összesből milyen arányt 
képvisel. Az áruk, szolgáltatások újdonságfoka attól függ, hogy csak az 
adott cégnél nem volt korábban hasonló, vagy a piacon sem. Átlagosan az 

árbevétel kétharmada olyan áruk, szolgáltatások értékesítéséből szárma-
zott, amelyek nem változtak az előző időszakhoz képest. Az 50 főnél keve-
sebbet foglalkoztató szervezeteknél ez az arány lényegesen magasabb, 
majdnem 80% volt. A piacon is újdonságnak számító termékek árbevéte-
lének részesedését a vállalkozások nagysága és ágazati hovatartozása is 
nagyban befolyásolta. A legalább 250 fős vállalkozásoknál ez az érték meg-
haladta a 23%-ot, szemben a kis cégek nem egészen 7%-ával. Az iparban 
ez a mutató átlagosan 25%-os, a szolgáltatási szektorban 10%-os volt. 
Az áruk, szolgáltatások, eljárások fejlesztésében eltérő arányban vettek 
részt az azok bevezetését végző – tehát maguk az innovatív – vállalkozások 
önállóan, más, külső szervezetek, illetve együttműködésben belső és külső 
cégek. A termékek korszerűsítését a vállalatok nagyságtól függetlenül mint-
egy kétharmados arányban elsősorban önmaguk végezték, más vállalkozá-
sok vagy kutatást, fejlesztést folytató szervezetek csak 15%-ban működtek 
közre. Az eljárások fejlesztésében a külső források lényegesen nagyobb 
szerepet játszottak. Együttműködésben valósult meg e területen az újítások 
27%-a, a cégtől különálló szervezetben pedig ennél is több, közel 34%. 

4. ábra
A termék- és eljárásinnovációk megoszlása a fejlesztő szervezet 
szerint, 2006–2008

A technológiai innováció megvalósítását segítő tevékenységek közül min-
den vállalati nagyságkategóriában a gépek, berendezések, szoftverek 
vásárlása volt az elsődleges. Ezt követően – hasonló arányban – a képzés 
és a saját kutatás, fejlesztési tevékenység voltak az innováció fő forrásai. 
Az egyéb innovációs tevékenységeket és a külső K+F vásárlását a nagy és 
a közepes méretű vállalkozások alkalmazták nagyobb mértékben. A nem-
zetgazdasági ágak, ágazatok szerinti szóródás az egyes innovációs tevé-
kenységek gyakorisága tekintetében nem volt számottevő.

5. ábra
Az innovatív vállalkozások megoszlása az innováció típusa szerint 
létszám-kategóriák szerinti bontásban, 2006–2008
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Az innováció mérése nemcsak a technológiai, hanem a nem technológiai 
(szervezeti és marketing-) innovációra is kiterjedt. Ezeknek a vállalkozások 
hatékonyabb működése szempontjából szintén nagyon jelentős szerepük 
van, ezért fontos, hogy információkkal rendelkezzünk erről a területről is. 
A szűkebb vonatkozási körben4 az innovatív vállalkozások aránya 28,9% 
volt.5 Az innovatív vállalkozások közel felénél a nem technológiai innová-
ciók társultak a termék- és/vagy eljárásinnovációhoz, elősegítve, erősítve 
azok pozitív hatásait, viszont a cégek 28%-a csak önmagában hajtotta 
végre azokat. A legalább 250 főt foglalkoztató innovatív cégek kétharmada 
új áruk, szolgáltatások piaci bevezetése és korszerűbb technológia alkal-
mazása mellett a marketing vagy a szervezés területén is újításokat vitt 
végbe. A kisebb cégek esetében ez csak 44%-ukra volt jellemző. Ebben a 
körben a kizárólag nem technológiai innovációs tevékenységet végzők ará-
nya az átlagnál magasabb: egyharmados volt. A termékinnovátoroknál a 
marketing-, az eljárásinnovátoroknál a szervezeti innováció fordult elő 
nagyobb gyakorisággal. 

2. tábla
Az innovációs együttműködések száma az innovatív szervezetek 
százalékában a partner típusa és létszám-kategóriák szerinti 

 bontásban, 2006–2008
(%)

Megnevezés 10 – 49 fős 50–249 fős 250 fő és több Összesen

Más vállalkozás a vál-
lalatcsoporton belül   6,4 13,3 35,6 11,8
Szállítók 24,8 26,7 43,2 27,5
Ügyfelek, vásárlók 16,2 18,5 31,3 18,6
Versenytársak 10,8 14,1 22,5 13,1
Szakértők, vállalkozá-
si kutatóhelyek 10,3 20,5 39,9 16,6
Felsőoktatási intéz-
mények 10,7 23,1 50,0 18,7
Költségvetési kutató-
helyek   3,9   7,3 18,2   6,5
Az együttműködés 
bármely formája 33,4 47,1 68,7 41,3

Az együttműködés az innovációs tevékenységben különösen nagy jelentő-
séggel bír, pozitív hatása hatványozottan jelentkezik. Az innovatív cégek 
41%-a, ezen belül a nagyok több mint kétharmada más szervezetekkel 
közösen végezte az újítással kapcsolatos feladatokat. A legnagyobb arány-
ban a szállítókkal működtek együtt, de a vásárlóknak és a felsőoktatási 
intézményeknek is jelentős szerepük volt. Ez utóbbiakkal a nagy szerveze-
teknek volt intenzív kapcsolata, minden második valamely egyetemet vagy 
főiskolát választotta együttműködő partnernek. A kooperáció leginkább 
Magyarország határain belül valósult meg, de jelentős a más 
EU-országokkal való együttműködés is. 
Első ízben szolgáltatott információkat az innovációs adatfelvétel a környe-
zeti haszonnal járó újításokról. A termék- és az eljárásinnovációk pozitív 

környezeti hatásának elsődlegesen a fajlagos energia- és anyagfelhaszná-
lást tartották, de fontos volt a kevésbé szennyező anyagok alkalmazása is. 
A környezeti innováció bevezetésére a vállalkozások többségét az motivál-
ta, hogy eleget tegyenek a jelenleg már érvényben levő, illetve a várható-
an hatályba lépő környezeti szabályozásnak. 
A következő innovációs adatfelvétel 2011-ben lesz, a 2008–2010-es idő-
szakra vonatkozóan. Ebben új terület: az innovációval összefüggő képes-
ségek, készségek vizsgálatára is sor kerül. 

3. tábla
A szervezeti innováció előfordulásának gyakorisága a vállalkozá-
soknál létszám-kategóriák szerinti bontásban, 2006–2008

(%)

Megnevezés 10 – 49 fő 50–249 fő 250 fő és több Összesen

Új üzleti gyakorlatok 
bevezetése   7,1 14,3 35,1   9,5
Új munkaszervezési és 
döntési rendszerek 
bevezetése   7,2 14,5 36,8   9,7
Más vállalatokkal, szer-
vezetekkel tartott kap-
csolatok szervezésé-
ben új módszerek 
bevezetése   5,7   9,0 23,0   7,0
Szervezeti innováció 
valamely formáját alkal-
mazó vállalkozások 11,6 20,4 44,5 14,6

4. tábla
A marketinginnováció előfordulásának gyakorisága a vállalkozá-
soknál létszám-kategóriák szerinti bontásban, 2006–2008

(%)

Megnevezés 10 – 49 fő 50–249 fő 250 fő és több Összesen

Jelentős változás az áru 
vagy szolgáltatás forma-
tervezésében vagy cso-
magolásában 4,8 8,0 16,4 5,8
Új média vagy technika 
alkalmazása a termék a 
reklámozására 7,1 8,2 16,1 7,7
A termékterjesztés vagy 
értékesítés új módszerei-
nek alkalmazása 4,7 6,3 13,6 5,4
Az áruk vagy szolgáltatá-
sok árképzése új mód-
szereinek alkalmazása 8,6 8,2 15,1 8,8
A marketinginnováció 
valamely formáját alkal-
mazó vállalkozások 14,3 16,8 29,6 15,4

4 Az építőipar és a tudományos kutatási tevékenységet végző cégek nélkül. 
5 Az építőipart és a tudományos kutatási tevékenységet végző cégeket is figyelembe véve 25,8%.
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