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1. Az innováció szerepe a vállalat működésében 
 

1.1 Miért fontos új termékekkel megjelenni a piacon?  

 

Az intenzív versenyben alkalmazkodni kell a folyamatosan változó piaci feltételekhez, és a 

technológiai fejlődéssel is lépést kell tartani. A vállalat túlélését jelenti az innovációs képesség, 

a megújulás. Az innováció nem kerülheti el a nonprofit szektort, az oktatást, az egészségügyet 

sem, jelen tananyagunkban mégis kizárólag az üzleti szférára fókuszálunk. Ebben a fejezetben 

körüljárjuk az innováció kérdéseit, az innováció folyamatát. Az innováció hallatán nem 

feltétlenül kell egy kutatólaboratóriumra gondolni, amit cégünk titkos pincéjében rendezünk 

be. A technológiai újdonságokért legtöbb esetben csak ki kell nyújtani a kezünket. Sokkal 

inkább van szükség a kreatív megközelítésre, hogy eredeti módon nézzünk a meglévő dolgokra. 

Szent-Györgyi Albert megfogalmazásában: „Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit 

mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.” Az innováció igénye mögött 

mindenképpen a cég eredményének javítási szándéka áll, amelyet vagy a kereslet növelése vagy 

a költségek csökkentése útján kívánnak elérni. Az új termék vagy folyamat piaci előnyt hoz az 

innovátor számára. 

 

Az abszolút újdonságok a teljesen újkeletű felfedezések, gyártási eljárások, vagyis az ún. 

„breakthrough”, áttörő újítások az innováció kis részét teszi ki. Nagyobb részben a korábban 

már gyártott termékek, alkalmazott módszerek, technológiák átgondolását, módosítását, 

tökéletesítését láthatjuk. Az innováció kiindulópontja az ötlet, a kreatív látásmódból származó 

gondolat. Ez vonatkozhat akár termékre, akár folyamatokra. Az innovációs folyamat következő 

lépéseként a gondolatot továbbfejlesztjük, hogy találmányként öltsön testet. A fejlesztés nem 

öncélú, motivációi gazdasági jellegűek: új piacokra való belépés, új célcsoport megnyerése, az 

értékesítés növelése, hatékonyságjavítás, árbevétel növelése lebeghetnek szemeink előtt. A cél 

gyakran a magasabb igényeket kielégítő termékek irányába történő elmozdulás, a minőség 

javítása, a magasabb hozzáadott érték, mivel ez teszi lehetővé a jövedelmezőség növelését. Az 

új termékek és szolgáltatások sikeres fejlesztése és piacra vitele életbevágó, de számos 
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nehézséggel jár. Iparágtól függően az új termékek több mint fele nem válik be, és hamarosan 

kivonják a piacról (Cooper 1993). Az innováció vonatkozhat a termékekre, a design-ra, 

másrészt a gyártási technológiára, az anyaghasználatra.  

 

1.2 Mitől függ, hogy sikeres lesz-e egy újdonság? 

 

A Nielsen piackutató „Átütő innovációk” című tanulmányában vizsgálja az új termék sikerének 

összetevőit. A 2011 óta Európában piacra került újdonságok közül 61000 új termék 

kiskereskedelmi forgalmát elemezve kiderült, hogy négy új termékből három nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket, már egy év után kihullott a választékból. Az újdonságok 

kétharmadából még 10000 egységnyit sem tudtak eladni.  Az új termék sikere soha nem csupán 

a véletlennek köszönhető. A hosszabb távon beváló innovációknál megfigyelhető az átgondolt 

fejlesztés, amelyet megelőzött a fogyasztók viselkedésének vizsgálata, a piacra lépés 

mechanizmusainak, a kiskereskedelmi működésnek alapos elemzése, a fejlesztési folyamat 

különböző szempontjainak különválasztása.  

 

A tanulmány következtetése szerint az újítások sikerességét 4 alapvető tényező jellemzi: 

Megfelelő legyen az innováció: induljon ki a szükségletekből, értsük meg a mozgatóerőket, 

hogy miért vásárolnak az emberek bizonyos termékeket, másokat miért nem, miért hajlandóak 

kompromisszumba belemenni, mi vált ki bennük kellemes érzéseket, mi kellemetlen számukra. 

Jókor, jó helyen: a fogyasztók számára legyen fontos, legyen jól megkülönböztethető a hasonló 

termékektől, érezzék úgy, hogy nagyobb értéket kapnak. Alakítsunk ki olyan vállalati kultúrát, 

hogy még a piaci bevezetés előtt kiderülhessen, ha egy innováció gyenge. 

Hatékony piaci bevezetési stratégia: eredetiség, legyen a termékhez kapcsolódó 

történetmesélés. 

Cégen belüli összefogás: a hierarchia minden szintjén, álljon mindenki az új termék mögött. 
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A Nielsen szerint az innováció átütő sikerét nem a szerencse hozza el. A fenti négy tényező 

mindegyike szükséges hozzá. Ha csak egyik is hiányzik, hiába működik a másik három jól, már 

drasztikusan lecsökken az esély a sikerre. Ez igaz a márka méretétől, a termékkategória 

forgalmának trendjeitől és a piac jellegétől függetlenül. Az innováció sikerét az innovációs 

folyamat felépítése, tartalmi háttere, közreműködőinek köre határozza meg alapvetően. A 

legfontosabb szempont, hogy mi az innováció kiindulópontja: a kutatás/fejlesztés vagy a piaci 

igény. Az innováció fő forrásának a tudományos eredményeket tartjuk, amelyek a nyilvánosság 

figyelmét vonzzák, ezért erősítik a cég image-át. Viszont az ilyen látványos technológiai 

fejlesztés rendkívül ritka és nem tervezhető előre.  

 

Az innováció elméleti megközelítésére Schumpeter (1934) munkássága volt a legnagyobb 

befolyással. Nézete szerint, az innováció két fő formája a radikális termékinnováció és a 

meglévő termékek módosítása. A radikális innováció esetén az új termék lényegesen eltér az 

előzőleg gyártott termékektől, akár anyaghasználatát, akár teljesítményjellemzőit, 

tulajdonságait, felhasználását tekintve. A módosító termékinnováció egy meglévő termék 

tökéletesítése, ez történhet teljesítményének növelésével, minőségének javításával, 

alkatrészeinek, alrendszereinek cseréjével vagy a gyártási költségek csökkentésével.  

 

Az innováció típusait az alábbi táblázat mutatja be az újdonságjelleg alapján: 

 Innováció Alapja 

Részaránya az új 

termék 

bevezetésében 

Növekedési 

hatás 

forradalmi 

innováció 

alapvető 

haszonmennyiség-

növekedés 

alaptevékenységen 

belül vagy kívül 

szerencse, 

véletlen 

felfedezés, 

zseni 

csekély erőteljes, 

jelentős 
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evolúciós 

innováció 

tervezett lépésekre 

épülő előrehaladás, 

haszonnövelés az 

alapkínálatban 

rendszeresség 20-25% meghatározó 

imitáció másolás,  

nem innováció 

másolás 60-70% kisebb 

1. Ábra: Innováció típusok 

Forrás: Piskóti 2014 

 

1.3. Az innováció típusai 

 

Innováció hallatán tehát nemcsak új termékekre kell gondolnunk. Tekintsük át, milyen formái 

vannak, hol jelenhet meg a cég életében.  

Schumpeter az innováció 5 típusának megkülönböztetését javasolta: 

 új termékek bevezetése 

 új gyártási módszerek bevezetése 

 új piacok megnyitása 

 új nyersanyagforrások vagy egyéb inputforrások kifejlesztése 

 új piaci struktúrák létrehozása egy ágazatban. 

 

Az innovációval kapcsolatos elemzések eredményeit, érvényben lévő fogalmi meghatározásait 

és eszköztárát az OECD és az Eurostat által kiadott Oslo Kézikönyv mutatja be. Az 1992-es 

első kiadás elsősorban a gyáripar technológiai termék- és eljárás-innovációit tartalmazta. Az 

1997-ben napvilágot látott második kiadás már kiterjedt a szolgáltató szektorra is. A ma 

érvényes felfogást a 2005-ben közzétett harmadik kiadás tükrözi, amelynek összeállításában 30 

ország szakértői vettek részt.  

A dokumentum meghatározása szerint az innováció nemcsak egy új vagy jelentősen javított 

termék (amely lehet árucikk vagy szolgáltatás) vagy folyamat, hanem kiterjeszti a fogalmat az 

új marketing-módszerekre és az új szervezési-szervezeti módszerek bevezetésére is.  



 

9 
 

 

Az Oslo Kézikönyv négy fő típust különít el, ezek meghatározása látható az alábbi táblázatban: 

 

Típus Tartalom 

Termékinnováció Új termék vagy szolgáltatás bevezetése, 

amely új vagy jelentősen javított a jellemzőit 

vagy a felhasználását tekintve. Magában 

foglalja a műszaki specifikációk, összetevők, 

anyaghasználat, szoftver, felhasználóbarát 

kialakítás és más funkcionális jellemzők 

terén elért jelentős javulást. 

Folyamat-innováció Új vagy jelentősen javított gyártási vagy 

szállítási módszer megvalósítása. Magában 

foglalja a technológia, a berendezés és a 

szoftver jelentős változásait. 

Marketing-innováció Új marketing módszer megvalósítása, amely 

jelentős változásokkal jár a terméktervezés, 

csomagolás, termékelhelyezés, promóció 

vagy árképzés tekintetében. 

Szervezeti innováció Új szervezési módszer megvalósítása a cég 

üzleti gyakorlatában, munkahelyi 

berendezkedésében vagy külkapcsolataiban. 

2. Ábra: Az innováció fő típusai 

Forrás: Oslo Kézikönyv, 2005 

 

A termék alatt nemcsak árucikkeket értünk, hanem a szolgáltatásokat is ide soroljuk. 

Termékinnováció esetén alkalmazhatunk teljesen új tudást vagy technológiát, vagy új módon 

használhatunk fel létezőket. Új technológia megjelenésére példa lehet a mikroprocesszor vagy 

a digitális kamera megjelenése. Meglévő termék jelentős javítása történhet anyagában, 

alkotórészeiben vagy más jellemzőiben, amelyek javítják a teljesítményét. Ilyen például az autó  
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felszerelése ABS fékrendszerrel. Új anyag használata például a ruházat készítése lélegző 

textilekből. A design, bár a termékfejlesztés elválaszthatatlan része, nem tartozik a 

termékinnováció keretei közé, amennyiben az nem jelent jelentős változást a termék 

funkcionális jellemzőiben vagy használatában. A szolgáltatások terén innovációt jelenthet az 

adott szolgáltatás hatékonyságának vagy gyorsaságának növelése. Ilyen például az internetes 

bankolás lehetőségének bevezetése. A folyamat-innováció jó példája az automatizálás egy 

gyártósoron, a számítógéppel támogatott tervezés termékfejlesztéshez vagy éppen egy utazási 

iroda új foglalási rendszere. A cég logisztikájában ilyen példa lehet a vonalkódos vagy aktív 

rádiófrekvenciás azonosító áru-nyomkövető rendszer. A folyamat-innováció magában foglalja 

a beszerzés, könyvelés, karbantartás folyamatait is. A szervezeti innováció célja lehet az 

adminisztráció csökkentése, a tranzakciós költségek csökkentése, a munkahelyi elégedettség 

növelése, ezáltal a termelékenység növelése. 

  



 

11 
 

2. A laterális marketing 
 

A marketing és az innováció egymástól elválaszthatatlan. A laterális (oldalirányú) marketing 

egy olyan folyamat, melynél a meglévő termékekből, szolgáltatásokból innovatív módon újakat 

hozunk létre, melyek kielégítetlen szükségletekre irányulnak, új szituációkban, avagy eddig 

nem használt módon alkalmazzák őket, s új célcsoportoknak felel meg. (Piskóti, 2014.) A 

laterális marketing a klasszikus innovációs marketinget egészíti ki. A hagyományos 

módszereket mutatja be a 2. táblázat. 

Innováció típusa Jellege Piaci hatás 

Termékmódosítás valamely terméktulajdonság 

változtatása, növelése, 

csökkentése 

megnöveli a célcsoportot,  

meghatározott célcsoportok 

célzott elérése 

Értékesítési mennyiség volumenek, mennyiségek, 

gyakoriságok változtatása 

megnöveli a célcsoportot, 

 a termék és a szolgáltatás 

 megnövelt felhasználása 

Csomagolás a tartó, illetve csomagolás 

megváltoztatása 

megnöveli a célcsoportot, 

a termék és a szolgáltatás 

megnövelt felhasználása 

Design a design különböző 

életstílusokhoz igazítása 

megnöveli a célcsoportot, 

életstílus alapján való 

differenciálás 

Kiegészítés valamilyen kiegészítés, 

szolgáltatás kiépítése 

meghatározott célcsoportok, 

rések elérése, 

termékpaletta bővítése 

Ráfordítások csökkentése a felhasználónak a termék 

megszerzésére történő 

ráfordításainak csökkentése 

a tényleges és potenciális 

vevők vándorlása 

lehetőség a piac nagyobb 

mértékű meghódítására 

3. Ábra: Az új termék fejlesztésének hagyományos módszerei 

Forrás: Kotler – Trias de Bes, 2005 
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A laterális marketing alapú innováció egy komplex kreatív tervezési folyamat. Alapja a kreatív 

gondolkodás, amelynek során asszociációs képességünk használatával hozunk létre új ötleteket, 

nem a meglévő sémák mentén. Új fejlesztési irányokat mutat. Azokon a területeken ígér 

nagyobb sikert, ahol az értékesítés növelése több termékkategóriából tevődik össze. Érett 

piacokon a hagyományos marketing-technikák használatával egyre nehezebb növekedést 

elérni.  

 

A laterális marketing fő kérdései (Piskóti, 2014.): 

 Milyen további szükségleteket tud kielégíteni a termék, ha megváltoztatjuk? 

 Milyen elvárásoknak tud még megfelelni a termék, amivel a versenytárstól 

megkülönböztethetjük? 

 Milyen nem-potenciális felhasználóknak felelünk meg, ha megváltoztatjuk a terméket? 

 Milyen teljesítményeket tudunk még kínálni a vevőknek?  

 Milyen más szituációkban választanák a fogyasztók a terméket, ha megváltoztatnánk? 

 Milyen más termékek tudnák a jelenlegi termékek célját, szükségletét kielégíteni? 

 Mire lehetne még használni a terméket? 

 Milyen terméket lehetne még kifejleszteni a termékből? 

 Milyen helyettesítő termékkel tudnánk a piacot meglepni? 

 

A laterális marketing folyamata három lépésből áll: 

 Feltárjuk a termék meghatározó elemeit, ezek közül kiválasztjuk, melyikre célszerű 

koncentrálni. 

 Átgondoljuk, milyen hiányt, marketing rést lehet vele megcélozni, ami piaci sikert 

hozhat. 

 Kidolgozzuk a rés betömésének lehetséges megoldásait. 

A piac, a termék és a marketing-mix szintjein keressük az új megoldásokat, versenyelőnyöket, 

amelyek a feltárt résekre irányulnak.  
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 Hagyományos marketing Laterális marketing 

alapja szükségletek, vevők, szituációk, a 

termék eddigi felhasználási 

területei, a cég küldetése, melyhez 

az innovációknak igazodniuk kell 

szükségletek, vevők, szituációk, a 

termék eddig elhanyagolt vagy kizárt 

felhasználási területei, nyitottság, a 

küldetés újradefiniálható 

működése vertikális, a marketing-folyamaton 

belül 

laterális, a marketing-folyamaton 

kívül 

a kezdeti 

stádiumban 

lehetővé teszi 

a piacok továbbfejlesztését, a 

potenciális vevők tényleges vevővé 

válását 

új piacok, kategóriák, célcsoportok 

kialakítását, amelyeket eddig a 

meglévő termékkel nem értünk el, a 

termék iránti szükségletet létrehozó 

szituációk teremtését 

a későbbi 

szakaszban 

lehetővé teszi 

az értékesítés növelését 

piacrészesedés elhódításával a 

versenytársaktól, potenciális vevők 

bevonásával 

az értékesítés növelését, amely sok 

kockázattal jár, vagy teljesen új 

értékesítési volument hoz, vagy 

ugyanazt a rést új kategóriával 

szolgálja ki 

ajánlott a piac, a termékéletciklus kezdeti, 

növekedési szakaszában, alacsony 

kockázatú stratégiák esetében, 

kevés erőforrást igényel a piac 

fragmentálódása elleni védekezésre 

a piac, a termékéletciklus érett 

szakaszában, nagy kockázatú 

stratégiáknál, ha sok erőforrás áll 

rendelkezésre, a piac kívülről történő 

meghódítására 

felelős marketing marketing, kreatív ügynökségek, 

vállalkozók, mérnökök, közepes és 

kis cégek 

4. Ábra: A hagyományos és a laterális marketing összehasonlítása 

Forrás: Kotler – Trias de Bes, 2005 
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3. Termékfejlesztés a bútoriparban 
 

 

Forrás: https://collenweng.en.ec21.com/Butterfly_Chair_Bent_Wood_Footrest--

3555365_8200534.html 

 

A bútorgyártókra is igaz, hogy a sikerhez a megfelelő termékkel a megfelelő helyen kell 

megjelenniük a megfelelő időben. Ez nemcsak egyes darabokra vonatkozik, hanem a teljes 

eladásra kínált választékra. A bútor kicsit más, mint a többi árucikk. Nem csupán egy ipari 

termék, hanem funkcionalitása mellett egyben művészeti alkotás is. Ki kell fejeznie a 

felhasználó életstílusát és személyiségét. Megjeleníti továbbá a kereskedő hírnevét, 

elkötelezettségét, hiszen ez is nagyban befolyásolja a vásárlási döntést.  

 

A bútorgyártók gyakran vezetnek be új termékeket azért, hogy versenyképességüket 

megőrizzék. A termékbevezetés különböző formái: 

Új termék a piacon: amit korábban még sosem kínáltak. Lehet egy nemrég feltalált, 

funkcionálisan új terméktulajdonság. 
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Más cég termékének módosítása vagy adaptációja. Folyamatosan figyeljük, más cégeknél mely 

termékekből magas az értékesítés. Próbáljuk megragadni, mitől sikeresek, és átvenni egyes 

elemeiket egy kissé más formában.  

A népszerű termékek módosítása vagy kiterjesztése. Például egy sikeres étkező garnitúrához 

egy hozzá illő hálóbútor, akár ugyanazon márkanévvel. Módosított verzió lehet más színű vagy 

más fából készült. 

Egy termék vagy termékötlet újra bevezetése. A bútortervezők folyamatosan tanulmányozzák 

az elmúlt évtizedek bútorait, olyan ötletek után kutatva, amelyek visszahozhatók a modern 

életstílus által támasztott igényekhez igazítva. 

 

3.1. A termékbevezetés indítékai 

 

Több okból is elkerülhetetlen az új termékek bevezetése: 

a divatban lévő stílus folyamatosan változik, felkapott lesz, majd elavul 

 termékéletciklus 

 a kiskereskedők és értékesítők motivációjának fenntartása 

 a kiskereskedőktől érkező kifejezett igények 

 vállalati image 

 

Nézzük át ezeket egyesével: 

3.1.1. Stíluselavulás 

 

A bútorstílus azon egyedi design-jegyeket jelöli, amely megkülönböztethetővé teszi a terméket 

a többitől. A divat ugyanakkor az adott stílus népszerűsége a piacon adott időpontban. A 

stílusok népszerűsége folyamatosan nő vagy csökken. A népszerűség csökkenése az elavulás, 

amikor a termék már nem eladható. Az elavulás gyakran tervezett, amikor a gyártó új 

termékeket akar bevezetni, más design jellemzőkkel, azzal a céllal, hogy növelje az eladásokat. 

Az új termékek megjelenése a már piacon lévő termékeket divatjamúltnak tünteti fel. Szövetek, 

színek, felületkezelési módok mind változhatnak, és így mind hozzájárulhatnak a stílus piaci  
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elavulásához. A fogyasztók ízlésének, elvárásainak változása szintén szükségessé teszik új 

termékek bevezetését.  

 

3.1.2. Termékéletciklus 

 

A termékek túlnyomó többsége, a bútorokat is beleértve egy egyértelműen látható életcikluson 

halad keresztül. A bútor értékesítését nagyban meghatározza a divat és a népszerűség, ezért 

mint terméknek, négy fő életszakasza van: 

 

5. Ábra: A termékéletciklus alapmodellje. 

Forrás: Doyle & Stern (2006) 

 

A bevezetés időszakában viszonylag alacsony a forgalom, a költségek, különösen a 

marketingköltségek viszont még magasak, így nincs vagy csekély mértékű a nyereség. 

Termékbevezetéskor gyakran a gyártó képviselői meglátogatják a bútorkereskedőket. A 

kereskedőknek időre van szükségük, míg az alkalmazottak annyira megismerik a terméket, 

hogy a legnagyobb sikerrel tudják értékesíteni.  
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A bevezetést követően a piac megismeri a terméket. Megkezdődik a sales tevékenység, a 

szájreklám beindul a fogyasztók részéről, és a jól képzett értékesítők munkájának köszönhetően 

a sales lendületet kap. Fokozatos növekedés mutatkozik az értékesített mennyiség és a profit 

tekintetében. A fajlagos költség csökken. A termékfejlesztés költségeit már fedezi az árbevétel. 

A piac egyre inkább elfogadja a terméket. Ekkorra már megjelennek a versenytársak, a 

másolók, akik az erősen kompetitív bútorpiacon megjelennek saját verzióikkal, hogy hasznot 

húzzanak a megjelenő fogyasztói keresletből. A másolás, utánzás egyre inkább növeli a 

versenyt a növekedési szakasz végére.  

 

Szinte mindig látható a felfutás időbeli korlátja, amikor visszaesik az értékesítés és ezzel együtt 

a profit. Ez az érettség szakasza. Az eladás kiegyenlítődik, a forgalom eléri maximumát. Sok a 

versenytárs, felerősödik a verseny az árban, a szolgáltatásokban és a promócióban is. Sok cég 

ekkor olcsóbb kivitelű termékváltozatokkal igyekszik növelni az értékesítést. Bár az értékesítés 

viszonylag magas szinten marad, még mindig van, akinek be kell mutatni a terméket. A 

versenyhelyzetet mind a gyártó új termékei, mind a többi gyártó hasonló termékei egyaránt 

növelik. Egyre nagyobb erőfeszítést igényel a versenyben maradás, ezért a profit elkezd 

visszaesni.  

 

Végül bekövetkezik a hanyatlás, a forgalom csökken, a nyereség erodálódik. A cég kevesebbet 

fordít reklámra, fokozatosan kivonja a piacról, hogy más termékekkel helyettesítse. A 

kereskedők bemutatótermeiből eltűnik a termék. Cél a megmaradt raktárkészletek eladása. 

 

A termékéletciklus modelljének lefutása más és más a különböző termékek és gyártók esetén. 

A görbe íve nagymértékben függ a sales-től, a stílus relatív népszerűségétől, az árkategóriától, 

és a verseny mértékétől az adott piacon. 
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3.1.3. Kiskereskedők és értékesítők motivációjának fenntartása 

 

Az időnkénti új termék bevezetés szükséges a kereskedők érdeklődésének fenntartásáért, és 

meggyőzi őket arról, hogy a cég lépést tart a trendekkel. A legtöbb termékkategóriában a 

kereskedőket motiválni kell, hogy kiemelt helyen kezeljék a gyártó termékeit. Az új termék 

jelenthet egyszerűbb változtatásokat is, mint az új kárpitos szövetek vagy felületkezelési módok 

bevezetése. A gyártó értékesítői is szívesebben ajánlanak valami újat a kereskedőknek, a 

kereskedők pedig az ügyfeleiknek.  

 

3.1.4. Kereskedők igényei 

 

A kiskereskedők pontosan tudják, mire van szükségük az üzletükben, így néha jelzik a 

gyártónak, hogy igény lenne egy-egy új termékre, amely betölti ezt a hiányzó funkciót. Ha a 

kereskedő elég fontos a gyártó számára, válaszol a kifejezett igényre, esetleg kizárólag az adott 

kereskedőnek fejleszt ki és kínál egy új terméket.  

 

3.1.5. Vállalati image 

 

Néhány gyártó cég az innovatív image-éről híres, olyan termékcsaláddal, amely a tömeg előtt 

jár. Ezek a cégek már csak a hírnevük megőrzése miatt is rákényszerülnek új termékek 

bevezetésére.  

 

6. Ábra: Új termék bevezetés 

Forrás: http://www.dripta.com  
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3.2. Szakemberek a termékfejlesztésben  

 

A termékfejlesztés csapatmunka, amelynek során különböző szakemberek bevonására van 

szükség, szervezeten belülről és kívülről is.  

 Designer: a megfoghatatlan elképzelést, ötletet konkrét formába önti. Egy jó designer 

tisztában van a cég gyártási lehetőségeivel, még ha szerződéses formában dolgozik is. 

A designer díjazása is részét képezi a bevezetési költségeknek. 

 

 Merchandising menedzser: felelős a termék bevezetésének időbeli koordinációjáért, 

ütemezi az egyes fázisokat, kapcsolatot tart a beszállítókkal, gondoskodik az új termék 

megfelelő bemutatásáról, és egyeztet a fő ügyfelekkel. 

 

 Szövet koordinátor: nagyobb kárpitozott bútor gyártóknál felelős a szövetek 

kiválasztásáért, ismernie kell mind a beszállítók kínálatát, mind a trendeket.  

 

 Mintakészítők: a műszaki rajzok alapján elkészítik a mock-up-okat vagy a tényleges 

prototípusokat, elkészítik a szövetek szabásrajzát. 

 

3.3. Új termékötletek forrásai 

 

3.3.1. Designerek 

 

A jó bútortervező nem otthonülő. Nemcsak folyamatosan figyelemmel kíséri a kínálatot, hanem 

inspirációt keresve tanulmányozza a múzeumok tárlataiban fellelhető bútorokat is.  

 

3.3.2. Fogyasztók 

 

A fogyasztói levelek, a kommentek a közösségi oldalakon sok ötletet rejthetnek. Egyszerűen 

meg kell figyelni a fogyasztóinkat. Életmódjuk közelebbi megismerése felfedi igényeiket, hogy  
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mi az, amit kedvelnek és mi az, amit nem. Például az a trend, hogy a számítógép előtt ülve több 

időt töltenek otthonaikban, jelezheti az okos asztalok iránti kereslet megjelenését is.  

 

3.3.3. Kereskedők 

 

Felbecsülhetetlenül hasznos információk forrásai, bár közvetlenül nem vesznek részt a 

termékfejlesztési folyamatban. Látják, mit lehet eladni, kommunikálnak a vevőkkel, ismerik 

véleményüket, és érzékelik, mire van szükség a piacon. Számos terméket közvetlenül a 

kereskedők jelzései hatására fejlesztettek ki. 

 

3.3.4. Piacelemzés 

 

A hatékony terméktervezés elengedhetetlen komponense az alapos piacelemzés. Ennek része a 

gyártó teljes termékspektrumának felülvizsgálata, az erősségek és gyengeségek beazonosítása. 

Fel kell térképezni, mely területeken ért el a cég megfelelő piaci lefedettséget és hol van még 

szükség új termékekre. A piac elkerülhetetlen változásaira a megfelelő időben választ kell adnia 

a termékkínálatnak. 

 

3.3.5. Versenytársak 

 

A gyártók folyamatosan tanulmányozzák, hogy a versenytársak mely termékei vonzottak 

nagyobb figyelmet. Gyakran a konkurencia által bevezetett új termék fed fel egy korábban 

észrevétlen piaci keresletet. A versenytársak alapos vizsgálatával a cég mindig találhat 

inspirációt, és bevezethet sikeres variációkat ugyanarra a témára.  Ez a másolási trend 

növekvőben van a bútoriparban. 
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3.3.6. Építőipari tendenciák 

 

Mivel a bútorokat az otthonokba vásárolják a fogyasztók, azokat úgy kell tervezni, hogy jó 

kiegészítésül szolgáljanak az építészeti megoldásokhoz. Ha az építkezési szokások 

megváltoznak, a bútorkínálatnak is ezzel együtt kell változnia. 

 

3.3.7. A vállalat termelési igényei 

 

Néha azért vezetnek be új termékeket, hogy kiegyensúlyozzák a termelést, például a különböző 

gyárak között.  

 

3.3.8. Beszállítók 

 

A különböző anyagok beszállítói kiváló forrásai az új ötleteknek. Például a felületkezelő 

anyagok, textilgyárak, furnérbeszállítók. Ők folyamatosan új módok után kutatnak, hogy még 

több anyagot tudjanak értékesíteni.  

 

3.3.9. Termékfejlesztési ciklus 

 

A termékfejlesztés folyamata gyártónként más és más, de az alaplépései hasonlóak. 

Ötlet, marketing egyeztetés a tervezett termék típusáról, stíluskategóriáról, árakról, a 

bútortervező számára átadni szükséges instrukciók összeállítása. 

A designer, tervező vázlatokat készít, melyek közül kiválasztásra kerül a legnagyobb potenciált 

mutató változat. 

A kiválasztott terv részletes kidolgozása, különböző nézetek, műszaki rajz elkészítése. 

Mintakészítés, prototípus legyártása. A mock-up csak a bútor frontját mutatja, a belsejét nem. 

Készülhet felületkezelve vagy anélkül. 
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A termékfejlesztési csapat a minták közül kiszelektálja azokat, amelyek nem tűnnek 

eladhatónak, egyeztet a felvásárlókkal. 

Ha a gyártó ügyfelei között nagyobb bútorkereskedelmi láncok vannak, érdemes meghívni 

képviselőiket a prototípusok bemutatására még a piaci megjelenést megelőzően. Sok esetben 

már ekkor megrendelhető az új termék.  

Végleges kivitelű prototípusok legyártása, piaci bemutatása. A vásárlói érdeklődés hiánya 

fontos jelzés még időben, hogy a gyártást ne kezdjük meg.  

A végső döntés az új termék gyártásának indításáról az első hetek rendeléseitől függ. 

Az elegendő megrendelést kapott termékek termelésének elindítása. 

 

3.4. Az új termékötletek értékelésének kritériumai 

 

A bútoripart természeténél fogva erős verseny jellemzi. Ezért az új termékötleteket alapos 

értékelésnek kell alávetni azért, hogy a legnagyobb esélyt biztosítsuk a sikerre. Az alábbi 

kritériumok mentén érdemes az értékelést végezni: 

 

Eladható a termék a megcélzott közvetítőknek és fogyasztóknak? Milyen mértékben találkozik 

a fogyasztók igényeivel, szükségleteivel? Milyen jellemzői lesznek vonzóak a vásárlók 

számára? 

A már piacon lévő termékekhez képest mi a termék általános észlelt értéke? 

Mennyi lesz a gyártás költsége? Mennyi lenne a költség a termék más forrásból történő 

beszerzése esetén? Tudjuk elfogadható áron kínálni? 

A designer által megtervezett termék vonzó lehet a piacon? Nem csak az ötlet cseng jól? 

Találkozik az ügyfelek igényeivel? 

Elérhetőek a szükséges nyersanyagok? Elegendő mennyiségben a várható kereslethez és 

megfelelő áron? 
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Van bármilyen jogi védelem, szabadalom más cégeknél a termékhez kapcsolódóan?  

Tudunk jogi védelmet, szabadalmat bejegyeztetni a termékre? 

Megfelel a termékötlet a vállalat minőségi normáinak? 

Van a terméknek mesélhető története, amely megragadja a piac figyelmét? 

Milyen hatással lesz a termék a cég image-ére?  

Milyen hosszútávú nyereségpotenciál rejlik a termékben?  

A termékötlet összeegyeztethető a cég missziójával és céljaival? 
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4. Open Innovation – Ügyfélintegráció 
 

 

4.1. Az innováció fogalma 

 

A tudományos és a gyakorlatorientált irodalomban az innovációt sokféleképpen definiálják. 

Általánosságban véve az innovációnál mindig valami „újról” beszélhetünk, mint például új 

termékek fejlesztése vagy új termelési folyamatok. (Hauschildt, Salomo 2007, 3. o.; Vahs, 

Burmester 2002, 43. o.) Az innováció nem csak az ötletgenerációt és annak megvalósítását 

tartalmazza, hanem a gazdasági értékesítését is, amely a vállalkozáson belül, illetve a piacon is 

jelentős szereppel rendelkezik. Vahs szerint az innováció alatt konkrétan egy új 

problémamegoldás első gazdasági használatát értjük. (Vahs, Burmester 2002, 44. o.) Hauschildt 

négy alapvető dimenziót különböztet meg az innováció fogalmának meghatározásánál: 

• a tartalmi, 

• a szubjektív, 

• az eljárási 

• és a normatív dimenziót. 

 

A tartalmi dimenzió az innováció tárgyát és mértékét foglalja magába. Az irodalmban gyakran 

különböztetik meg a termékinnováció, a folyamatújítás, a szervezeti felépítés és társadalmi 

innováció fogalmát. (Hauschildt, Salomo 2007, 8. o.; Vahs, Burmester 2002, 72. o.) A 

termékinnováció olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek új felhasználói szükségleteket 

elégítenek ki, vagy képesek a már meglévő szükségletek teljesen újszerű módon kielégíteni. 

(Hauschildt, Salomo 2007, 11. o.) A folyamatújítás ezzel szemben olyan új faktorkombinációk 

halmaza, amelyek által az adott termék költséghatékonyabban, magasabb minőségben, 

gyorsabban és biztonságosabban készül el. A folyamatújítás fogalma ezáltal sok aspektusban 

használható, magába foglalja olyan különböző folyamattípusokat. Ezek lehetnek például új  
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stratégiafejlesztési folyamatok, vagy új felvevőpiacok feltáráshoz szükséges folyamatok. 

(Higgins, Wiese 1998, 9. o.; Hoffmann-Ripken 2003, 50. o.)  

Szervezeti innovációk és társadalmi innovációk elsősorban a vállalat szervezeti felépítését és 

emberi szféráját érintik. A szervezeti innovációk célja a struktúra és a folyamatszervezés 

javítása a vállalatnál. A társadalmi innovációk a társadalmi célok teljesítését szolgálják, például 

a munkahelyi elégedettség növelését, és szorosan kapcsolódnak a vállalati kultúrához. A 

társadalmi innovációk és a szervezeti innovációk szorosan kapcsolódik a termék- és 

folyamatinnovációkhoz. A termékinnováció például egy társadalmi innováció vagy szervezeti 

innováció létrejöttének kiváltó oka is lehet. Az innovációt újdonságtartalma alapján 

kategorizálhatjuk. Megkülönböztetünk radikális innovációkat magas újdonságtartalommal 

vagy inkrementális innovációkat csekélyebb innovációs tartalommal. Természetesen a két 

innovációs típus közötti átmenetekkel is találkozhatunk. (Olschowy 1990, 14. o.) 

A szubjektív dimenzió arra a kérdésre keres választ, hogy kinek, milyen csoport számára új az 

innováció. A szubjektív dimenzió különböző szinteken alkalmazható. Egy termék vagy 

folyamat lehet például az egyén, a vállalat, az iparág tekintetében újdonság. Gazdasági 

szempontból azokat termékinnovációkat és folyamatújításokat nevezik innovatívnak, amelyek 

egyidejűleg az iparágon, illetve a cégen belül bevezetésre. Ezzel ellentétben, ha operatív 

szemmel vizsgáljuk a helyzetet, az új termék vagy folyamat első alkalommal történő vállalati 

bevezetése már innovatívnak tekinthető. (Hauschildt, Salomo 2007, 22. o.) 

A normatív dimenzió magában foglalja azt a kérdést, hogy egy újdonságnak egyeltalán 

sikeresnek kell-e lennie, hogy innovációként tekintsenek rá. A siker mérése elsősorban a 

szemlélő perspektívájától és célrendszerétől függ. Az innovációs menedzsment jövőorientált 

jellegi azt jelenti, hogy az újdonságok tekintetében az innováció várható jövőbeni sikere 

mértékadó. Ezen okok miatt a normatív dimenziót egyedül nem elegendő az innováció 

fogalmának meghatározására. (Hauschildt, Salomo 2007, 27 o.) 
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7. Ábra: Termék- és folyamatinnováció 

Forrás: Chesbrough 2003, 26. o. 

 

Az innováció kifejezéstől a találmány fogalmát el kell határolni. A találmány a kreatív 

tevékenység olyan eredménye, a tudomány és technika területére eső megoldás, amely 

jelentősen gazdagítja a tudomány és a technika adott szintjét és a gyakorlatban alkalmazható. 

(Schumpeter 1934, 100. o.) A találmány és az innováció erős összekapcsolódnak egymással. A 

találmány, az innováció és a diffúzió szekvenciája logikus strukturált keretrendszer, de gyakran 

kritizálják a linearitását: Kline és Roseberg kutatásukban bizonyítani, hogy az innováció nem 

lineáris. (Kline und Rosenberg 1986, 275. o.) Az innovációk osztályozása gyakran összefügg 

az újdonság szintjével. Számos dichotómia szerepel az irodalomban, amelyek segítségével az 

innováció szintje meghatározható. 
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4.2. A termékfejlesztés fejlődése 

 

Az iparosítás óta folynak kutatások a termékfejlesztések alatt olyan folyamatokról, 

modellekről, amelyek segítségével a termék létrehozása effektívebb és hatékonyabb lehet. A 

termékfejlesztés evolúciójára visszatekintve 4 fázist különböztethetünk meg. Az alábbi ábrán 

megfigyelhető, hogy a termékfejlesztés nagymértékben a kutatás, fejlesztés, produktivitás 

irányába orientálódik. A költség- és innovációs nyomás a termékfejlesztéssel szemben 

felállított eddigi elvárások „újra gondolását” követeli meg. (McGrath 2004) 

 

 

8. Ábra: A termékfejlődés fázisai 

Forrás: McGrath 2004, 4. o. 
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4.3. A nyílt innovációs modell 

 

Chesbrough a nyílt innovációt a következőképpen fogalmazza meg: 

"[...] the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal 

innovation, and expand the marketis for external use of innovation, respectively. Open 

innovations is a paradigm that assumes that firms can and should use external idea sas well as 

internal ideas, and internal and external ideas paths to market, as they look to advance their 

technology.” (Chesbrough 2006, 1. o.) 

A 10. ábra a nyílt innovációt mint modellt szemlélteti. 

 

9. Ábra: Nyílt innovációs modell 

Forrás: Chesbrough 2006, 1. o. 

 

A nyílt innováció azonban többet jelent, mint a külső rendszerek szisztematikus keresése cégen 

kívüli külső ötletforrások vagy a saját szabadalmak célzott licenszelése után. A nyílt innováció 

a saját üzleti modell megújítását jelenti. Chesbrough az üzleti modellt hasznos váznak tekinti, 

amely az ötletek és technológiák összekapcsolására szolgál, ez pedig a gazdasági eredmények 

elérését segíti. (Chesbrough 2006, 108. o.) 
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Az alábbi ábra bemutatja az innovációs teória fejlődését, a nyílt innováció létrejöttének 

folyamatát. 

 

10. Ábra: Az innovációsteória fejlődése 

Forrás: Schumpeter 1934 

 

4.4. Metamodell a nyílt innováció kontextusában 

 

Innovációs impulzusok különböző forrásokból származnak. A belső források mellett, mint 

például saját kutatási részleg, a munkavállalói javaslati rendszer is hasznosnak bizonyulhat. A 

kreatív műhelyek is lehetőséget nyújtanak a külső innovációs impulzusok létrehozására. A 

vállalat külső környezete klaszterekre osztható. A tudományos klaszter főként az újdonságok 

bevonásával foglalkozik. A tudományos intézmények a vállalatok számára új technológiai 

ismereteket biztosítanak, a vezetési elméletben segítséget nyújtanak és elemzik az adott célpiac 

változásait. Az állam keretfeltételekkel és szabályozással határozottan befolyásolja a vállalatok 

innovációs képességét. Korlátozó tényezők lehetnek az új jogi követelmények, de például az új 

technológiák elfogadása nagy mértékben elősegítheti az innovációt. A közösségek olyan új 

ötleteket és trendeket hozhatnak létre, amelyet gyakran intézmények nem tudnak létrehozni. A  
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piaci erők tekintetében a beszállítók és az ügyfelek számítanak a legjobban cégek a számára. 

(Ertl 2007) 

 

Meboldt szerint a referenciamodell olyan „best practise” példákból, vagy elméleti 

elgondolásokból áll, amelyek a folyamatok optimális alakításához, formálásához szükségesek.  

Egy olyan stratégiát mutat be, amely az egyes aktivitásokat sorrendezi, az egész innovációs 

folyamatot levezeti, kezdve a különböző forrásokból érkező innovációs impulzusok 

összegyűjtésével, kiértékelésével. (Meboldt, 2009) 

 

 

11. Ábra: Nyílt innovációs referenciafolyamatmodell 

Forrás: Serhan 2009, 92. o. 

 

4.5. Vezető felhasználói módszer 

 

A vezető felhasználói módszeren belül a végfelhasználó átveszi a termékfejlesztést saját igényei 

alapján. A vállalat számára ebben a modellben a legfontosabb és ugyanakkor a legnehezebb 

feladat, a felhasználót és a felhasználói újításokat definiálni, az ezzel kapcsolatos potenciális  
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lehetőségeket felmérni, illetve az ötlet alkotójával partnerséget kialakítani. a potenciális és a. A 

„vezető felhasználó” kifejezést 1986-ban Eric von Hippel használta. Olyan trendeket 

meghatározó ügyfeleket sorolt ebbe a kategóriába, akik számára már olyan igények merültek 

fel, amelyek más vevők számára még csak jövőbeni igényként jelenhettek meg. A „Lead-User” 

metódus célja, hogy felismerje azokat a szakértőket, akik modernebb, technikai területeken 

dolgoznak, és már olyan problémákra is megtalálták a megoldást, amikkel egy adott vállalkozás 

éppen szembesül. (Ebda n.d., 4. o.) 

A vállalatoknak különös előnyös ez abból a szempontból, hogy a vezető felhasználók 

megpróbálják az egyéni igényeiket saját magunk kielégíteni. Így új termékkoncepciók, értékes 

innovációs impulzusok jönnek létre. 

A vezető felhasználók jelentősen különböznek más ügyfelektől. Két fontos jellemzőről 

beszélhetünk ebben az esetben: A vezető felhasználók előre látják a piac jövőbeli igényeit és 

jelentősen korábban, mint a többi ügyfél. A vezető felhasználó erősen profitál az innovációkból, 

hiszen ezek megoldják a problémáit, új lehetőségeket tárnak fel. Vezető felhasználó egyaránt 

lehet magánszemély vagy vállalat. A felhasználói módszer azt feltételezi, hogy a saját cégén 

kívül már vannak olyan felhasználók, akik sikeres innovációval és megoldással rendelkeznek.  

 

4.6. Web 2.0 eszközök és online közösségek 

 

Az internet statikus weboldalak gyűjteményéből olyan dinamikusan fejlődő platformok 

rendszerévé fejlődött ki, amely hozzáférést biztosít a felhasználó számára nagy mennyiségű, 

különböző témájú adatokhoz és a program részekhez. Ezzel összefüggésben kerül szóba a Web 

2.0 kifejezés is.  

A kollektív intelligencia használata a közösségek számára központi alapelvként funkcionál. A 

szociális hálózatok és a közösségek az együttműködési modellek új bázisául szolgálnak. Sok 

új, innovatív üzleti modell ezt az elvet követi. Ezek a közösségek általában olyan egyének, 

vállalatok, vagy csoportok, amelyek egymással kapcsolatban vannak, bizonyos témákkal 

kapcsolatban információt cserélnek, vagy akár az adott témát közösen meg is vitatják. Ezeket a  
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csoportokot „Customer Communities”-ként is ismerhetjük. (Duque und Gill 2005, 4. o.) A Web 

2.0 kifejezést 2004-ben a Tim O'Reilly kiadó ötletbörze során használták először. 

 

4.7. Az ügyfélintegráció kutatási perspektívái 

 

4.7.1. A fogyasztóktól a nyílt innovációig 

 

Az ügyfélintegrációval kapcsolatos első munkák Toffler-hez vezetnek vissza, aki már 70-es 

években rámutatott az ügyfelek és a vállalatok közötti együttműködés jelentőségére, és 

megfogalmazta az ügyfélszerepek változását. (Toffler 1970, 1. o.) Olyan új ügyfélszerepet 

nevezett meg, amelyet a „producer” és „consumer” szó kombinációjából hozott létre, 

„prosumer” névvel. Azóta az ügyfélintegráció kutatási területté fejlődött és egyre erősödik a 

jelentőssége. Ma már olyan fogalmak jöhetnek szóba ezzel a témával kapcsolatban, mint 

például az „interaktív értékteremtés”, „közös értékteremtés”, „közös termelés” vagy „nyílt 

innováció”. Az ügyfélintegrációval kapcsolatos kutatások szempontjából három irányt 

különböztetünk meg: 

 ügyfélintegráció a szolgáltatásnyújtás során 

 ügyfélintegráció a termékek individualizálásában 

 ügyfélintegráció az innovációs folyamat során 

 

4.7.2. Ügyfélintegráció a termékek individualizálásában 

 

Az ügyfélintegráció központi szerepet játszik a teljesítmény individualizálásában. A 80-as évek 

vége óta a "Mass Customization" koncepció ügyfélintegrációs stratégiaként funkcionál a 

gyártók számára. A tömeges testreszabás lényege, hogy a termék individualizálása során a 

tömegtermelés hatékonysága megmaradjon. Erre azért van szükség, hogy minden egyes ügyfél 

számára egyedi terméket nyújthassanak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha a termelési 

folyamatba az ügyfél is integrálódik. A termék individualizáció jelentős eredményeként a vevő  
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fizetőképessége pozitív tendenciát mutat. A modern információs és kommunikációs média 

teljesen új módszertani megoldásokat kínál, lehetőséget biztosítva az ügyfelek ismereteinek 

összegyűjtésére és rendszeres integrálására az innovációs folyamatba. 

 Mennyire fontos az ügyfélintegráció az informatikai vállalatok innovációs 

folyamatában? 

 Hogyan lehet rendszeresen rögzíteni és leírni az ügyfélintegrációt a gyakorlatban? 

 Milyen kihívások merülnek fel, amikor az ügyfelek a beszállítókkal dolgoznak?  

 Működik-e az új termék fejlesztés? 

 

Ezeket a kérdéseket egy esettanulmány alapú empirikus vizsgálat során analizálták. Az 

„ügyfélintegráció az innovatív informatikai termékek fejlesztésében” témát négy részletes 

esettanulmányban elemezték. Az empirikus vizsgálat az informatikai cégeknek útmutatást nyújt 

kihívások leküzdésére az ügyfélintegráció területén. A problémás területek felderítése és 

megoldása csökkenti a vállalatok innovációs kockázatait és növeli az ügyfelek integrációjának 

hatékonyságát az innovációs folyamatban. A vizsgált esettanulmányokban az ügyfelek 

integrációja dominálta az innovációs folyamatot. Az ügyfélintegráció kulcsfontosságú szerepet 

játszott az innovációs folyamat minden szakaszában, az ötletek fejlesztésétől az új termékek 

forgalomba hozataláig. Az integrált ügyfelek részletesen ismertették igényeiket, kidolgozták a 

termékek technikai koncepcióit. 

 

4.7.3. Ügyfélintegráció a szolgáltatásnyújtás során 

 

 Az ügyfél szerepeit a szolgáltatásnyújtás során következőképpen jellemezhetjük: (Enke, 

Poznanski 2005, 5. o.) 

 Az ügyfél erőforrásként („partial employee”) (Hsieh et al. 2004, 187. o.): míg az ügyfél 

szó alatt korábban a szolgáltatás átvevőjét értették, ma már a szolgáltatásnyújtás aktív 

résztvevőjeként tartjuk számon. Az ügyfél a vállalat alkalmazottjához hasonlóan olyan 

teljesítményt nyújt, amely a szolgáltatás eredményét befolyásolja. 
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 Az ügyfél mint közreműködő „Contributor” értékteremtés, elégedettség és minőség 

tekintetében 

 Az ügyfél mint saját szolgáltató szervezetének versenytársa. (Fließ 2001, 43. o.; Fließ, 

Kleinaltenkamp 2004, 392. o.; Frauendorf 2006, 39. o.; Kleinaltenkamp et al. 1997, 42. 

o.; Möller 2004, 28. o.) 

 

4.7.4. Ügyfélintegráció az innovációs folyamat során 

 

A nyílt innováció felé vezető tendencia egyre inkább a tudományos munka középpontjába 

kerül. (Houston, Sakkab, 20 o.) A nyílt innováció fogalma Chesbrough nevéhez köthető, és 

manapság az innovációs folyamat új formájaként emlegetik. (Chesbrough 2003, 35. o.; 

Chesbrough 2004, 23. o.) A nyílt innováció alatt az innovációs kutatás paradigmáját értjük, 

amelyben egy felosztott, interaktív és nyitott innovációs rendszer áll előtérben. A nyílt 

innováció ellentétben áll a klasszikus zárt innovációs folyamattal, amelyben a vállalat csak a 

vállalati erőforrásokra összpontosít. (Piller 2006, 436. o.) A nyílt innovációt széleskörű 

vertikális és horizontális együttműködésen alapuló innovációs hálózatokként jellemezhetjük, 

ez megfigyelhető például egyetemek startup vállalkozások, beszállítók, ügyfelek vagy akár 

versenytársak között is. 

A sikeres innovatív termékek fejlesztése egyre nagyobb kihívást jelent, egyrészt az egyre 

rövidebb termékéletciklusa miatt, másrészt pedig, mivel a fejlesztési idők egyre rövidülnek. A 

radikális újítások a piaci szereplők számára gyakran nehézségeket okoznak. (Piller 2006, 436. 

o.; Piller 2006, 89. o.; Reichwald, Piller 2005, 4. o.) Ezzel ellentétben a termékek 

komplexitásával kapcsolatban emelkedő tendenciát figyelhetünk meg. (Wecht 2005, 2. o.) Az 

nyílt innováció által az ügyfelek igényeit könnyebb megérteni, a megoldási információkhoz 

egyszerűbbé vált a hozzáférés. Ezek a faktorok az innovációs folyamat effektivitását és 

hatékonyságát nagymértékben növelték. Ezért is lényeges az ügyfelek integrációja az 

innovációs folyamatok során. (Gassmann et al. 2006, 46. o.; Piller et al. 2004, 70. o.; Piller et 

al. 2004, 3. o.) Empirikus vizsgálatok kimutatták, hogy az ügyfél integrációja az innovációs 

folyamatba határozottan befolyásolhatja az innovációk sikerét. (Gassmann, Wecht 2006, 1. o.)  
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Ma az a tevékenység a folyamat sikerének egyik tényezője, mind a termékfejlesztés, és a 

folyamatújítások területén. (Alam 2002, 250. o.; Heiskanen, Repo 2007, 167. o.; Kristensson et  

al. 2002, 55. o.; Koufteros et al. 2005, 102. o.; Zernott 2004, 11. o.) A vállalatok ilyenkor az 

ügyfél innovatív ötleteire, eddig megszerzett tapasztalataira és tudására fókuszálnak. (Foxall, 

Tierney 1984, 3. o.; Kausch 2007, 31. o.; von Hippel, 1979, S. 82. o.; von Hippel 2005, 19. o.; 

Wobser 2003, 36. o.) 

 

4.8. Együttműködési kölcsönhatás 

 

Ellentétben a gyártás-aktív paradigmával és az ügyfél-aktív paradigmával, az innovációs 

szereplők dominanciája és a munkaerő megosztása az innovációs folyamatban hangsúlyos. 

(Fichter 2005, 40. o.; Lüthje 2000, 82. o.) Gemünden együttműködési modellje alapján két 

részfeladatra bontotta az ügyfél-gyártó közötti interakciót: 

• Problémamegoldás: technikai problémamegoldó koncepciók kiválasztása / kifejlesztése és 

megvalósítása 

• Konfliktuskezelés: Konszenzus elérése a két oldal által elvégzett teljesítményekkel 

kapcsolatban 
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12. Ábra: Vevőszerepek az innováció keletkezési folyamatában 

Forrás: Reichart 2002, 41. o. 

 

Az ügyfél szerepe az innovációs folyamatban nagyon jelentős. Az ügyfelek igényeire 

vonatkozó információk szükségesek a vállalatok számára az ügyfélorientált termékek 

kifejlesztéséhez. A létrejövő innovációs folyamat során különböző ügyfélszerepek kerültek 

megállapításra: 

 

 A vevő, mint igénytartó: Ezt a ügyfélszerepet leginkább a megfigyelések során 

alkalmazzák.  Esettanulmányokban szerepe nagyon jelentős. 

 

 A vevő, mint tudásfenntartó: Az ügyfelet szakértőnek tekintik, ezt a szakértői tudást be 

kell építeni az innovációba annak érdekében, hogy az innováció sikeres lehessen a 

piacon. ügyfelek a szakértői ismeretek megszerzését és kiaknázását szolgálják az 

innovációs folyamatban. 

 

 A vevő, mint Know-how közvetítő: habár az ügyfél is sokszor rendelkeznek megfelelő 

szaktudással, a technikai Know-how-t általában a kínáló fél szolgáltatja a projekt  
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megvalósítása során. Fontos szerepet inkább az ügyfél és a szolgáltató közötti 

kommunikáció játszik, főleg, ha az integrált ügyfél IT tudással is rendelkezik. 

 

 A vevő, mint innovátor: az ügyfelek saját innovációkat hozhatnak létre, például: 

prototípusok formájában. Szélsőséges esetekben akár önállóan is innováció 

fejleszthetnek piacképes innovációs termékeket. 
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5. A nyílt innováció kora 
 

5.1. Bevezetés 
 

Régen a belső K+F értékes stratégiai vagyontárgynak számított, sőt félelmetes/elrettentő 

akadálynak a versenytársak számára, megakadályozva belépésüket a piacra. Csak nagy cégek, 

mint a DuPont, IBM vagy az ATandT tudtak versenyezni azáltal, hogy a legtöbb K+F-t 

végezték a saját iparágukban (és ezáltal a legtöbb profitot is learatva). A riválisok, akik ki 

akarták ütni a helyükről ezeket a hatalmas cégeket, kénytelenek voltak jelentős forrásokat 

előteremteni létrehozva a saját laboratóriumaikat, ha sikert akartak aratni. 

 

Napjainkban a régi nagy cégek jelentős versennyel néznek szembe a startup-ok részéről. 

Meglepő módon, ezek az új cégek saját maguk nem végeznek semmi kutatást vagy csak teljesen 

alap kutatásokat, hanem az új ötleteiket egy teljesen új módon juttatják el a piacokra. 

Gondoljunk csak a Lucent Techologies-ra, akik megörökölték a Bell Laboratóriumok oroszlán 

részét az ATandT felbomlása után. A XX. században a Bell Labor volt a vezető ipari 

kutatóintézet és ez egy meghatározó stratégiai fegyver kellett volna, hogy legyen a Lucent 

számára a telekommunikációs eszköz piacon. Azonban, a dolgok nem egészen így alakultak. A 

Cisco Systems – aminek a Bell Laborra még csak távolról emlékeztető belső K+F kapacitása 

sincs – képes volt talpon maradni a Lucenttel szemben, sőt, alkalmanként még meg is verni a 

Lucentet a piacon. Habár a Lucent és a Cisco közvetlenül versenyeztek egymással ugyanazon 

a piacon, a két cég nem ugyanúgy végezte az innovációját. A Lucent rengeteg forrást fektetett 

abba, hogy új anyagokat, korszerű komponenseket és rendszereket találjon, alapvető 

felfedezéseket tegyen, amik termékek és szolgáltatások jövőbeni generációit hozhatják létre. A 

Cisco viszont teljesen más stratégiát követett az innovációt vezető szerep megszerzéséért. 

Bármilyen technológiára is volt szükségük, azt egy külső cégtől szerezték be, ezáltal, hogy 

partnerségre léptek vele vagy befektettek ígéretes startup-okba. 

 

A cégek egyre inkább újra gondolják azokat az alapvető módokat, ahogy ötleteket generálnak 

és ahogy azokat a piacokra eljuttatják – kihasználva külső cégek ötleteit és érvényre juttatják 

saját cégen belüli K+F tevékenységeiket az aktuális működésükben. 
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Ezáltal a Cisco képes volt lépést tartani a világ talán legjobb K+F szervezetével, anélkül, hogy 

sok saját kutatást végzett volna. A Lucent és a Cisco példája nem egyedi eset. Az IBM kutatási 

merészsége a számítástechnikai piacon nem nyújtott védelmet az Intel és a Microsoft ellen a 

személyi számitógépek szoftver és hadrver piacán. Hasonlóképpen, a Motorola, a Siemens és 

más titánok tehetetlenül nézték, ahogy a Nokia katapultálta magát a vezeték nélküli telefon piac 

élvonalába csupáncsak 20 év alatt, a korábbi évtizedek fapép és gumicsizma piacain szerzett 

tapasztalataira építve. Gyógyszeripari óriások, mint a Merck és a Pfizer, szintén 

megtapasztalhatták, hogy startup-ok, pl. a Genentech, az Amgen és a Genzyme, kihasználták 

mások felfedezéseit és fő szereplőivé váltak a biotechnológiai piacnak. (Chesbrough, 2003) 

 

5.2. A zárttól a nyíltig 

 

Az innováció halott? Aligha, ahogy azt az élettudományok legújabb fejlesztései mutatják, pl. 

az áttörések a genomikában vagy a klónozásban. Akkor a belső K+F miért nem olyan stratégiai 

fegyver ma már? A válasz abban a változásban rejlik, ami a cégek ötlet generálásában és piacra 

juttatásában zajlik. 

 

A zárt innováció régi modelljében a cégek a következő filozófiát követték: A sikeres 

innovációhoz ellenőrzés kell. Más szóval a cégeknek maguknak kell új ötleteket generálni, 

amiket azután saját maguk kifejleszthetnek, legyárthatnak, piacra dobhatnak, terjeszthetnek és 

szolgáltathatnak. Ehhez a megközelítéshez önellátásra van szükség: Ha jól akarod csinálni, 

csináld magad. Évekig mindenki hallgatólagosan megegyezett abban, hogy a zárt innováció 

elve a „helyes út” az új ötletek piacra juttatását illetően és a sikeres cégek mind bizonyos 

hallgatólagos szabályok szerint játszottak. Mind sokkal többet fektettek a belső K+F-be, mint 

versenytársaik és alkalmazták a legjobb és legokosabb szakembereket (kihasználva a piacok 

legokosabbjait). Ezeknek a befektetéseknek köszönhetően, ők fedezték fel a legtöbb és legjobb 

ötleteket és így elsőként juthattak a piacokra. Ennek következményeként ők szerezték a legtöbb 

profitot, amit úgy védtek meg, hogy agresszívan védték a szellemi tulajdonaikat, hogy 

megakadályozzák a versenytársakat abban, hogy azokat kihasználják. A profitot ezután újabb 

K+F-be fektették, aminek köszönhetően újabb áttöréseket érhettek el és így egy innováció kört  
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hoztak létre. A XX. század nagy részében ez a modell működött – méghozzá nagyon jól. Ennek 

volt köszönhető, hogy Thomas Edison olyan sok jelentős eszközt fejleszthetett ki, pl. a 

fonográfot és a villanykörtét, amik lehetővé tették a General Electric híres Globális Kutató 

Központjának létrehozását Niskayunában, New York államban. A vegyiparban, olyan cégek, 

mint a DuPont, központi kutató laborokat hoztak létre, hogy azonosítsanak és kereskedelembe 

juttasanak hihetetlenül sok új terméket, pl. a szintetikus rostokat (nylon, Kevlar, Lycra). A Bell 

Labor kutatói elképesztő fizikai jelenségeket fedeztek fel és felhasználásukkal forradalmi 

termékeket alkottak, pl. a tranzisztort és a lézert. A XX. század vége felé több tényező 

kombinációja kezdte a zárt innovációt elerodálni az USA-ban. Talán a legfontosabb tényező a 

tudással rendelkező munkások számának és mobilitásának növekedése volt, ami miatt a cégek 

egyre nehezebben tudták megvédeni szellemi tulajdonaikat és szakértelmüket. Egy másik 

fontos tényező a privát vállalkozási tőke jobb elérhetősége volt, ami miatt új cégeket lehetett 

finanszírozni, és így az új ötletek kereskedelembe juttatása a laborral rendelkező cégek 

monopóliumából kikerülhetett. Ezek a tényezők nagy pusztítást végeztek a zárt innovációt 

fenntartó ciklusban. Most, ha áttörést érnek el, a tudósoknak és mérnököknek rendelkezésére 

áll egy külső opció, ami eddig nem volt. Ha a cég, ami finanszírozott egy felfedezést, nem lép 

időben, az érintett személyek a saját kezükbe vehetik e felfedezést – egy start-up formájában, 

amit vállalkozási tőkéből finanszírozhatnak. Ha a fiatal cég sikeres lesz, részvények piacra 

dobásából többlet jövedelemhez juthat vagy eladható lesz vonzó áron. Bármelyik eset is valósul 

meg, a startup általában nem invesztál be új alapvető felfedezésekbe, inkább, mint pl. a Cisco, 

a cégen kívül keresi az új technológiákat, amiket piacra dobhat. Így az innovációs ciklus 

megtört: az a cég, ami az eredeti felfedezést finanszírozta, nem profitál belőle, amelyik pedig 

profitál belőle nem fektet be új felfedezésekbe. Ez a nyílt innováció új modellje, a cégek külső 

(és belső) ötleteket hoznak kereskedelmi forgalomba külső (és cégen belüli) útakat használva a 

piacra jutáshoz. A zárt innovációs modellben a cégek a saját ötleteiket generálják, fejlesztik és 

hozzák kereskedelmi forgalomba. Az önellátás filozófiája dominálta a K+F-t sok vezető cég 

esetében a XX. század nagyobb részében. (Chesbrough, 2003) 

 

 A cégek kereskedelmi forgalomba hozhatnak belső ötleteket a tevékenységi körükön kívül eső 

csatornákon keresztül is, és ezáltal értéket hozhatnak létre cégük számára. Ez egyik mód a  
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startup-ok (amiket finanszírozni, és munkásokkal ellátni a cég belső személyzetéből is lehet) 

illetve a licensz megegyezések. Továbbá, az ötletek származhatnak a cég laborján kívülről is, 

de behozhatók kereskedelmi forgalomba hozatalra. Más szóval, a cég és környezete közötti 

határ sokkal porózusabb, innovációk sokkal könnyebben mozoghatnak a kettő között. Ha a 

gyökerét tekintjük, a nyílt innováció a bőséges tudásra alapoz, amit azonnal fel kell használni, 

ha értéket akarunk létrehozni cégünk számára. Azonban, egy szervezetnek nem szabadna a 

felfedezett tudást saját belső piacra juttatási útjaira korlátoznia, illetve ezeket az utakat nem 

szabad csak a cég belső tudásának piacra juttatására használni. Ez a perspektíva más 

szabályokat javasol. Például, egy cégnek nem szabadna a szellemi tőkéjét elzárni, inkább 

módokat kellene találnia, hogy profitálhasson abból, ha mások azt felhasználják, pl. licensz 

szerződések, közös vállalkozások és egyéb megegyezések által. (Kline n.d., 89. o.) Egy fontos 

különbség a zárt és nyílt innováció között az, ahogy a cégek ellenőrzik az ötleteiket. Minden 

K+F folyamatban a kutatók és menedzserek elválasztják a jó javaslatokat a rosszaktól, hogy a 

rosszaktól megszabadulhassanak és a jókat piacra dobhassák. Mind a zárt és a nyílt modell jó 

abban, hogy „kigazolja” a jónak látszó rossz ötleteket, de a nyílt innováció rendelkezik azzal a 

képességgel is, hogy megmentse azokat, amik először nem tűnnek ígéretesnek, de később 

értékesnek bizonyulnak. Ha egy cég túlságosan befele fókuszál – azaz, zárt innovációs ciklust 

használ – hajlamos lesz sok lehetőséget kihagyni, mert kívűl esnek a tevékenységi körén vagy 

külső technológia kellene, hogy kiaknázzák a bennük rejlő potenciált. Ez különösen fájdalmas 

lehet azon cégek számára, amik hosszú-távú befektetéseket tettek a kutatásba és felfedezik, 

hogy azok a projektek, amiket elvetettek, hatalmas kereskedelmi értékkel rendelkeznek. 

(Chesbrough, 2003) 

 

Klasszikus példa erre a Xerox és a Palo Alto Kutató Központ (PARC). Az ott dolgozó kutatók 

számos computer hardver és szoftver technológiát fedeztek fel, pl. Ethernet, GUI. De a Xerox 

cég nem tartotta őket ígéretesnek, mivel gyors fénymásolókra és nyomtatókra koncentrált. Más 

szóval, azokat a technológiákat, amiket a Xerox tévesen rossznak ítélt, más cégek később 

kereskedelmi forgalomba hozták és hatalmas profitot nyertek általuk. Az Apple pl. felhasználta 

a GUI-t a Macintosh operációs rendszerében akárcsak a Microsoft a Windows operációs 

rendszerében. (Smith – Alexander, 1988) 
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5.3. Mennyire uralkodó a nyílt innováció? 

 

Nem tagadható, hogy minden ipar halad vagy haladni fog a nyílt innováció felé. Jelenleg a 

különböző vállalkozások valahol a spektrumon tartózkodnak, valahol a teljesen zárt és teljesen 

nyílt innováció között. A teljesen zártra példa az atomreaktor ipar, ami főleg belső ötletektől 

függ és kicsi a dolgozók mobilitása, kevés a vállalkozói tőke, kevés a startup-ok száma (és 

gyengék) és viszonylag kevés kutatás zajlik az egyetemeken. Hogy ez az ipar fog-e valaha is 

elmozdulni a nyílt innováció felé, még megkérdőjelezhető. A másik véglet azok az iparok, 

melyek már jó ideje nyílt innovációt folytatnak. Gondoljunk csak Hollywoodra, ami már 

évtizedek óta partnerségek, stúdiók, rendezők, ügynökök, színészek, forgatókönyvírók, 

független producerek és speciális alvállalkozók (pl speciális effektek szakértői) szövetségein 

keresztül folytat innovációt. A dolgozók mobilitása legendás: minden pincérnő színésznő 

szeretne lenni, minden parkolóőr éppen egy forgatókönyvön dolgozik. Sok ipar – pl. 

fénymásolók, számítógépek, disk meghajtók, félvezetők, telekommunikációs eszközök, 

gyógyszerek, a biotechnológia és még a katonai fegyver és kommunikációs eszközök ipara – 

most lép át a zártról a nyílt innovációra. Ezeknél a vállalkozásoknál számos nagyon fontos 

innováció eredt látszólag valószínűtlen forrásból. A nyílt innováció új modelljében, egy cég 

kereskedelmi forgalomba hoz mind saját, mind más cégektől származó innovációkat és nem 

csak cégen belüli, de tevékenységi körén kívűl eső utakat is használ a piacra jutáshoz. A határ 

a cégek és környezetük között porózus (szaggatott vonal) és így az innovációk könnyen 

mozognak a kettő között. (Chesbrough, 2003) 

 

Sőt, ezen iparokon belül az innováció helyszínei elmozdultak a nagy cégek központi K+F 

laboratóriumaiból, ma már különböző startupok, egyetemek, kutató konzorciumok és más külső 

szervezetek keretein belül zajlik. Ez a trend nem csak a csúcs technológiákra igaz – más iparok, 

pl. autóipar, egészségügy, bankok, bitosítás és csomagolt fogyasztói cikkek ipara – is 

elmozdultak a nyílt innováció fele. Gondoljunk csak a Procter and Gamble-re, ami egy 

fogyasztói cikkeket gyártó óriás cég, hosszú idők óta büszke a cégen belül kifejlesztett termékei 

mögötti tudományos fejlesztésekre. Nemrég ők is megváltoztatták az innovációhoz fűződő 

megközelítésüket, kiterjesztették K+F tevékenységeiket a külvilágra a következő szlogennel  
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„Kapcsolódj és fejlessz”. (Sakkab, n.d., 86. o.) Létrehozták a külső innovációért felelős 

igazgató posztját azzal a céllal, hogy öt éven belül 50%-ra akarják emelni a külső forrásból 

származó innováció arányát, az idei kb 10%-ról. Ez a hozzáállás messze van a „nem itt lett 

feltalálva” szindrómától, ami sok hatalmas és sikeres szervezetet jellemez. Nemrég a PandG 

hatalmas sikereket ért el a SpinBrush-al, egy elektromos fogkefével, ami elemekkel működik 

és 5 dollárért kapható. Ez most a legtöbbet eladott fogkefe az USA-ban, és az ötlet nem a 

PandG-től, hanem négy clevelandi vállalkozótól származik. 

P&G a saját innovációit is megpróbálja kifele mozdítani. Nemrég a cég bevezetett egy politikát, 

hogy minden a cégtől származó ötletet felajánlanak külső cégeknek, még közvetlen 

versenytársaknak is, ha a cég azt három éven belül fel nem használta. A cél, hogy az ígéretes 

projektek ne ragadjanak be a cégen belül. (Kline, n.d.) 

 

5.4. Az innováció különböző módjai 

 

Sok cég hozott létre új stratégiákat a nyílt innováció alapelveinek kihasználására, hogy módokat 

találjon külső technológiák cégen belüli réseinek kitöltésére, és hogy megtalálják, hogyan 

tudnak belső technológiák új üzleti vállalkozásokat létrehozni a jelenlegi szervezeten kívül. 

Ennek megtételéhez sok cég fókuszálta tevékenységeit a következő három alapvető terület 

egyikére: innováció finanszírozás, generálás és kereskedelmi forgalomba hozás. 

 

5.5. Innováció finanszírozás 

 

Két szervezeti típus – innováció befektetők és támogatók – elsősorban arra fókuszál, hogy az 

innovációt üzemanyaggal lássa el. Az eredeti innováció befektető a céges K+F költségvetés 

volt, de azóta számos más forma is kialakult, pl. vállalkozási tőkét biztosító cégek, privát 

befektetők, vagy kisvállalkozási befektető cégek, amik vállalkozási tőkét biztosítanak kis, 

független üzleti vállalkozásokhoz és jogot ad nekik és szabályozza őket az USA kisvállalkozási 

minisztériuma. A tőkéjük segít, hogy az ötletek a vállalkozásokból és egyetemekről 

kikerülhessenek a piacra, főleg stratup-ok létrehozásán keresztül. A finanszírozáson kívül, ezek  
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a befektetők értékes tanácsokkal is segíthetik a startup-okat, hogy elkerüljék a szárnyaikat 

bontogató cégek szokásos gondjait. 

 

A legújabb gazdasági hanyatlás és a rengeteg internetes cég miatt az innováció befektetők kicsit 

óvatosabbak lettek. Habár úgy tűnhet, hogy eltűntek, még jelen vannak. A vállalkozási tőkét 

biztosító cégek jelenleg kb 250 milliárd tőkét menedzselnek, amiből 90 milliárd tétlen. Ha a 

gazdaság helyrejön, az innováció befektetők új fejlesztéseket fognak felfedezni és 

finanszírozni, pl a genomika, nanotechnológia területén, ami erőt fog adni az innovációk új 

hullámának. Az innováció támogatók a kutatáshoz nyújtanak új forrásokat. A befektetőkkel 

szemben, a támogatók a kutatás felfedezéseinek korai stádiumára koncentrálnak. Klasszikus 

példa erre a Nemzeti Tudományos Alapítvány, ami az USA kormányától független ügynökség. 

A szakterületünk legokosabb emberei nekünk dolgoznak. Nem minden okos ember dolgozik 

nekünk, ezért meg kell találnunk és lecsapolnunk okos egyének tudását és szakértelmét a 

cégünkön kívül is. Hogy proitáljunk a K+F-ből, nekünk kell felfedezni, fejleszteni és 

kiszállítani. Külső K+F hatalmas értéket hozhat létre, belső K+F kell nekünk magunknak, hogy 

az érték egy részét megszerezzük. Ha mi fedezzük fel, mi juttatjuk először piacra. Nem kell, 

hogy tőlünk származzon a kutatás, hogy profitálhassunk belőle. Ha mi dobunk először piacra 

egy innovációt, mi nyerünk. Egy jobb üzleti modell építése jobb, mint először a piacra jutni. 

Ha miénk a legtöbb jó ötlet az iparban, mi nyerünk. Ha mi hasznosítjuk legjobban a belső és 

külső ötleteket, mi nyerünk. Minekünk kell ellenőrzés alatt tartani a szellemi tőkénket, hogy a 

versenytársak ne tudjanak belőle profitálni. Profitálhatunk belőle, ha mások is használják a mi 

szellemi tőkénket. 

 

Díjainak és ösztöndíjainak köszönhetően kb 20% szövetségi támogatást biztosít oktatási 

intézményeknek, hogy azok alapvető kutatásokat végezhessenek. A Védelmi Projekteket 

Kutató Ügynökség is egy kulcs fontosságú támogató volt mindig is, főleg a computer ipar 

indulásakor. Néhány cég a forrásai egy részét költi támogatásokra. Ígéretes munkák kezdeti 

stádiumának támogatásával ők látják az ötleteket először és így tudják támogatni azokat, amik 

hasznosak lehetnek a saját iparáguk számára. Egy érdekes fejlemény az innováció támogatók  
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körében az emberbarát hozzáállás lehetséges növekedése privát alapítványok részéről, főleg 

azok részéről, melyeket gazdag egyének támogatnak. Például a milliárdos Larry Ellison, az 

Oracle szoftver óriás vezetője, létrehozott egy szervezetet, ami évente 50 millió dollárt ad rák, 

Parkinson és Alzheimer és más rendellenességek kutatására. Érdekesség, hogy az alapítványt a 

betegségek korai felfedezésének támogatására hozták létre, amire a tudósok más forrásból nem 

tudtak támogatást szerezni. (Chesbrough, 2003) 

 

5.6. Innováció generálás 

 

Négy fajta szervezet van, amik alapvetően innovációt generálnak: innováció felfedezők, 

kereskedők, építészek és misszionáriusok. Az innováció felfedezők látják most el azt a kutatói 

funkciót, amit régebben a cégek K+F laborjai. Érdekes, hogy sok felfedező alakult ki nagy 

szervezetek laborjainak „melléktermékeként”. Például, a PARC függetlenné vált a Xerox-tól. 

Hasonlóképpen, a Telcordia Technologies a Bell Systemből alakult ki, és ma kb .400 kutatót 

foglalkoztat, akik szakterülete széles skálán mozog, szoftver fejlesztéstől az optikai 

hálózatépítésig. Érdekes fejlesztések történtek a nagy laborokban, mint pl. a Sandia Országos 

Labor, a Lawrence Livermore Országos Labor és az MIT Lincoln Laborja. A Hideg Háború 

után, ezeknek a szervezeteknek az volt a küldetése, hogy új munkát találjanak és piacokat 

találjanak fejlesztéseikre. Nézzük például a Lincoln Labort, ami radar és más védelmi eszközök 

kutatását végezte az 50-es években. Az ott fejlesztett aknakutató eszközöket nemrég a rák 

kezelésében kezdték alkalmazni, lehetővé téve a mikrohullámú energiák tumorokra való 

irányítását. Az innováció kereskedők is felfedezéseket végeznek, de ők a technológiák kis 

körére fókuszálnak, amiket azután szellemi tőkébe foglalnak és agresszív módon eladnak 

másoknak. Más szóval, ők is innoválnak, de kizárólag kereskedelmi céllal, míg az innováció 

felfedezők ezt magáért az innovációért teszik. A kereskedők esetében a jogdíjak teszik lehetővé, 

hogy újabb kutatásokat végezhessenek saját területeiken. Az ilyen cégek a szellemi tőke 

portfólióik függvényében emelkednek fel és buknak el. Egy példa ilyen kereskedőre a 

Qualcomm, ami a telekommunikációban végez jelentős belső kutatást, pl a CDMA-t, ami egy 

standard a vezeték nélküli technológiákban. Eredetileg mobil telefonokat gyártottak és 

szoftvereket (pl Eudore email program), de ma a CDMA technológia lízingjével és hozzá  



 

46 
 

 

tartozó chipek gyártásával foglalkoznak, amit más mobil telefon gyártók használnak. Ma több 

mint 100 cégnek nyújtanak licenszeket, mint pl a Motorola, Nokia és a Kyocera. 

 

Az innováció építészek értékes szolgálatokat nyújtanak egy komplikált technológiai világban. 

Hogy értéket teremtsenek ügyfeleik számára, olyan szerkezeteket hoznak létre, amik bontják 

ezt a komplexitást, lehetővé téve számos más cégnek, hogy a rendszer egyes részeit 

biztosíthassák és közben ezek a részek összeillőek legyenek koherens módon. A Boeing például 

megtervezi egy gép, mint a 747-es, design-ját, azután olyan cégek, mint a GE kifejlesztheti és 

legyárthatja a motort és más szükséges részeket. Az innováció építészek komplex és gyorsan 

változó területeken dolgoznak, amik nem részesítik előnyben a „csináld magad” megközelítést. 

Hogy sikeresek lehessenek, létre kell hozniuk a saját rendszer megoldásaikat, kommunikálni 

azokat, meg kell győzniük másokat, hogy támogassák ezeket és fejlesszék a jövőben. Meg kell 

találniuk a módját, hogy a létrejött érték egy részét megtarthassák maguknak, különben nem 

tudnak fennmaradni. Például a Nokia drámai felemelkedése a vezeték nélküli 

kommunikációban részben annak volt köszönhető, hogy vezetők voltak a GSM technológiában, 

ami standard a mobilok világában. Ehhez szorosan együtt kellett működniük más cégekkel és 

európai országok kormányaival. Egész pontosan, a Nokia kutatásai segítették a GSM rövid 

sávról széles sávra való elterjedését és a cég keményen küzdött, hogy megalapozza ezt a 

technológiát: önként átengedte a licenszet másoknak és partnerségbe lépett másokkal 

(versenytársakkal is) hogy létrehozza a standard bevezetéséhez szükséges chip rendszert. Ezek 

az erőfeszítések segítették a Nokiát ahhoz, hogy a világ vezető vezeték nélküli telefon 

beszállítója legyen, a globális piac majdnem 40%-át ellenőrizve. (Haikiö, 2002) 

 

Az innováció misszionáriusok olyan emberek és szervezetek, amik létrehoznak és fejlesztenek 

technológiákat, hogy egy célt szolgáljanak. A kereskedőkkel és építészekkel szemben nem a 

pénzügyi profitot keresik. A küldetés motiválja őket. Ez jellemző sok közösségi nonprofit és 

vallási csoportra, de a szoftver iparban is előfordul. Ebben az esetben, például a felhasználók 

segítik meghatározni, melyik szoftver program fog fejlődni. Ezekben a szervezetben vannak 

profi programozók és olyanok is, akiknek ez a hobbija, nem csak a hibákat veszik észre (és  
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megadják, hogy kell őket kijavítani), hanem „kívánság listákat” hoznak létre, hogy a jövő 

szofvterei milyen tulajdonságokkal rendelkezzenek. Erre a megközelítésre példa a Linux 

operációs rendszer kifejlesztése. Eredetileg Linus Torvalds hozta létre, de a Linuxot 

programozók informális csoportja alakította ki világszerte. A szoftver mindenki számára ingyen 

elérhető és pl a Microsoft Windows jó alternatívája. (Krogh, n.d., 14. o.) 

 

5.7. Innováció kereskedelmi forgalomba hozása 

 

Két fajta szervezet fókuszál az innovációk piacra dobására: az innováció forgalmazók és egy-

megállós központok. Az innováció forgalmazók sokszor a többi szervezet legalább egy 

funkcióját ellátják, de meghatározó tulajdonságuk, hogy nyereségesen akarnak ötleteket piacra 

dobni, sajátokat és másokét. Ehhez arra fókuszálnak, hogy jól megismerjék a piac jelenlegi és 

potenciális igényeit, és ez segít nekik felismerni, mely ötleteket kell behozni a céghez. Például 

a Pfizer gyógyszereinek nagy része külső forrásból származik. Egy másik példa az Intuit, ami 

személyi pénzügyi szoftver termékeket forgalmaz, mint pl. a Quicken. Évekig képes volt az 

Intuit a Microsofttal lépést tartani – kevés cég mondhatja ezt el magáról – azáltal, hogy szoros 

és fegyelmezett kapcsolatot tartott fenn az ügyfelekkel, hogy jól megismerje igényeiket. Az 

Intuit ügyesen azonosít és adaptál külső technológiákat igényei kielégítésére. Így folyamatosan 

képes olyan innovációkból profitálni, amiket nem ők fedeztek fel. Például két népszerű 

termékét – TurboTax (adóbevallás program) és QuickBooks (kisvállalkozások könyvelési 

programja) – cégen kívülről vásárolta, tovább fejlesztette, hogy megfeleljen a vevők 

igényeinek. Az innovációs egy-megállós központok átfogó termékeket és szolgáltatásokat 

nyújtanak. Fogják a legjobb ötleteket (bármilyen forrásból) és versenyképes áron ajánlják 

ügyfeleiknek. Akárcsak az innováció forgalmazók, abból élnek, hogy más ötleteit adják el, de 

abban különböznek, hogy általában megrendíthetetlen kapcsolatuk van a végfelhasználóhoz, 

menedzselik a vásárló forrásait igényei szerint. Például a Yahoo! lehetővé teszi, hogy az 

emberek vásároljanak, emaileket küldjenek, pénzügyeiket intézzék, állást keressenek és 

kövessék az aktuális eseményeket. Míg a Yahho! a fogyasztókat célozza, más egy-megállós 

központok az üzleti vállalkozások közti kapcsolatokra koncentrálnak. Az IBM globális 

szolgáltatások részlege pl. IT megoldásokat árul más cégeknek, és érdekes módon, beszerel és  
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szolgáltat hardvert és szoftvert bármilyen kereskedőtől, még a versenytársaktól is. Más szóval, 

a legjobb megoldást nyújtja a vevőinek, a termék eredetétől függetlenül. Habár sok cég fókuszál 

csak az innováció finanszírozásra, generálásra vagy kereskedelmi forgalomba hozásra, mások 

mind a hármat végzik. Mint már korábban említettem, ipari óriások, mint a GE, DuPont, 

ATandT voltak erre a megközelítésre példák az USA-ban a XX. században és ezeknek a 

cégeknek a sikere adta a formát a legtöbb központi K+F szervezetnek. Mind a mai napig vannak 

cégek, teljesen integrált innovátorok, akik ragaszkodnak a zárt innovációhoz, ezzel a mottóval 

„innováció teljes kontroll alatt”. Ilyen a computer piacon az IBM. (Chesbrough, 2003) 

 

A TJ Watson Kutató Központnak és belső K+F laborjainak köszönhetően minden hozzáadott 

értékkel rendelkező komponens az IBM computerekben magától az IBM-től származik. Ebbe 

beletartoznak a félvezető áramkörök, a disk tárolók, a jelzéseket irányító gyors áramkörök, 

kazetta tárolók, az operációs rendszerek és az applikációk is. Ahhoz, hogy ezt elérje az IBM-

nek mind a szoftver, mind a hardver technológiákban boldogulnia kell, koordinálnia kell a 

jövőbeli piacra dobásokat (szoftver, hardver), hogy biztosítsa a vásárlók számára az egyre jobb 

árat és teljesítményt. Az IBM vállalkozás felvet egy fontos pontot: egy cég tud különböző 

módokon innoválni különböző piacokon. Az IBM egy egy-megállós központ a tanácsadásban 

és egy teljesen integrált innovátor. Egy másik fontos pont, hogy versenyben álló módszerek 

tudnak együtt létezni egyazon iparban. Például, a gyógyszeriparban a Merck egy teljesen 

integrált innovátor maradt, míg a Pfizer innováció forgalmazó. Még meglátjuk melyik módszer 

lesz a domináns. Mindegyik módszer tud virágozni egy nyílt innovációs környezetben, és még 

újak is jöhetnek létre. Az egyik lehetséges fejlemény a specializált közvetítők létrejötte, akik 

egyben brókerek és közvetítők a szellemi tőke piacra dobásában. Több, mint valószínű, hogy 

nem lesz „legjobb út” az innovációban, bár némely módszernek több kihívással kell szembe 

néznie, mint másoknak. (Sawhney – Prandelli – Verona, n.d., 78-82 o.) 

 

A teljesen integrált innovátorok sok iparban teljesen veszélyeztetett fajnak számítanak. Ahogy 

ömlenek az ötletek a központi K+F laborokból, az eltérő innovációs módszerek már alig várják, 

hogy profitáljanak belőlük. Valójában, ezek a módszerek azért jöttek létre ilyen szép számban,  
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mert a teljesen integrált innovátorok korlátai hívták őket életre. Például az IBM innovációinak 

nagy része elmozdul a teljesen integrált modellből az egy-megállós központ felé. A felfedező 

módszer külső finanszírozási forrásoktól függ, a hosszú-távú kutatás jelentős erőforrásai és 

bizonytalansága miatt. Az élettudományokon kívül, ezek a támogatások jelentősen 

megcsappantak, sok felfedezőt sebezhetővé téve. Olyan friss társadalmi aggályok, mint a 

nemzeti biztonság az USA-ban, új lendületet adhatnak a kormányzati finanszírozásnak, és sok 

felfedező mozdul ebbe az irányba. A Sandia Országos Labor, pl. jelenleg bombákat leszerelő 

robotokon dolgozik. Kérdéses, azonban, hogy az új biztonság technikai kutatások passzolni 

fognak-e a jelenlegi felfedezők erősségeihez és képességeihez, vagy, hogy nem fog-e helyettük 

új csapat megjelenni. Az innováció kereskedőknek is új kihívásokkal kell szembe nézniük. 

Habár elméletben vonzó az a koncepció, hogy innovációkat biztosítsanak az „ötletek vásárára”, 

de ördögien nehéz ezt elérni. Először is, a kereskedőknek el kell dönteniük, hogyan lehet 

legjobban hozzáférni a kiegészítő javakhoz, amikre szükség lehet egy innováció kereskedelmi 

forgalomba hozásához. A másik kérdés a szellemi tulajdon védelme, ami nincs jól definiálva, 

ezért rizikóssá teszi a kereskedők forgalmának befektetését. Innováció építészekre más 

kihívások várnak a komplex technológiák szervezésekor és koordinálásakor. 

 

Habár ötlet van rengeteg, de pont a bőség teszi nehézzé a hasznos rendszerek létrehozását. 

Továbbá, innovációs építészek, bár cégek széles hálózatát használják, egyensúlyba kell, hogy 

hozzák az érték teremtést és a haszon egy részének megszerzését. A Boeing például ezt úgy 

teszi, hogy ő a rendszer összeszerelő. Más technológiáknál nem ilyen egyszerű az építészeknek 

profithoz jutni. Sok innovációs mód függ az ötletek folyamatos keletkezésétől és külső 

technológiáktól. Habár az egyetemi kutatás már bővebb és magasabb színvonalú, mint régen, a 

tudás kereskedelmi szektorba áramlását sok minden akadályozza. Az ilyen kutatásokat sok 

egyetemi részleg szűri meg és ez a folyamat akadályozza a területeket átszelő áttöréseket. 

Továbbá, az egyetemeknek most már szabad saját szabadalmakat bejegyezni, és, habár ez a 

változás jó a professzoroknak (saját vállalkozást indíthatnak), de káros a cégeknek, különösen 

a kicsiknek. (Chesbrough, 2003) 
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5.8. Sokáig éljen a nyílt innováció 

 

Manapság, sok iparban kezd eltűnni a belső, centralizált K+F megközelítés. A hasznos tudás 

széles körben elterjedt, az ötleteket gyorsan el kell használni. Ha nem, elvesznek. Ezek a 

tényezők új gondolkodásmódhoz vezetnek, a nyílt innováció logikájához, ami ötvözi a külső 

ötleteket a belső K+F-el. Ezek új utak az érték teremtéshez – új lehetőségek, hogy az érték egy 

részét kinyerjük. De a cégeknek még mindig el kell végezniük azt a fárasztó munkát, hogy az 

ígéretes kutatásokból termék és szolgáltatás legyen, amik kielégítik a vásárlók igényeit. A K+F-

nek ki kell terjedni a cég keretein kívülre. Az innovátoroknak integrálniuk kell ötleteiket, 

szakértelmüket és képességeiket másokéval a cégen kívül, hogy eredményesek legyenek a 

piacon, a leghatékonyabb eszközöket használva. Röviden, a cégek, amik kihasználják a külső 

ötleteket, hogy fejlesszék magukat és hasznosítsák ötleteiket a jelenlegi működési kereteiken 

kívül, virágozni fognak a nyílt innováció korában. (Chesbrough, 2003) 
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