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Az innováció a vállalatok gazdasági sikerének és növekedésének 

egyik legfontosabb előfeltétele. Az innovációs folyamatok azonban több-
nyire nem tervezhetők, és az új termékek piaci sikere előzetesen aligha 
mérhető fel. Ugyanakkor – szemben a mai gyakorlattal – a sikert nem-
csak monetáris alapon lehet értékelni. A vállalati innovációmenedzsment 
átfogó értékelésére hiányoznak a megfelelő módszerek és eszközök, 
különösen a keretfeltételekre és folyamatokra vonatkozóan. Egy vállal-
kozás innovációs teljesítménymodelljéből kiindulva, az alábbi cikk egy 
értékelési koncepciót mutat be, amely lehetővé teszi az innováció válla-
lati keretfeltételeinek, folyamatainak és eredményeinek együttes figye-
lembevételét. Ez a koncepció az Európai Minőségirányítási Alapítvány 
minőségmodelljén alapszik, célja az, hogy lehetővé tegye a vállalkozá-
sok innovációs módszereinek elemzését, értékelését és összehasonlítá-
sát, hozzájárulva az erősségek és gyengeségek meghatározásához, a 
tökéletesítést szolgáló kezdeményezésekhez. 

Bevezetés  

Napjaink menedzsment-filozófiájában az innovációt, vagyis új ter-
mékek és eljárások kifejlesztését és piaci bevezetését úgy tekintik, mint 
a vállalatok gazdasági sikerének és fenntartható növekedésének fontos 
előfeltételét. Ahhoz, hogy a piacon sikeresen talpon maradjanak, a válla-
latoknak mindig új és új termékekkel kell kielégíteniük a fogyasztók is-
mert vagy látens igényeit, magukat a konkurenciától meg kell különböz-
tetniük, ill. a folyamatok és struktúrák javításával új költség- és verseny-
előnyre kell szert tenniük.  

 



Az innovációmenedzsmentet – mint azt az ipari gyakorlatból szár-
mazó példák ismételten mutatják – rendkívüli komplexitás és nagy koc-
kázat jellemzi, ami jelentős erőforrás- és tőkeráfordítással jár a bizonyta- 
lan műszaki, ill. gazdasági sikerű innovációt megelőző időszakban. Az 
innovációs folyamatot – az ötlet létrejötte, piaci bevezetés és piaci siker 
– módszertanilag csak nem kielégítő módon lehet leírni és tervezni. 
Többszörös megszakítás és esetlegesség jellemzi, ezért az innováció-
menedzsment, amely nem más, mint a megfelelő keretfeltételek megte-
remtése és felhasználása, az innovációs folyamatok irányítása, az 
eredmények tervezése és ellenőrzése, a vállalat legnehezebb feladatai 
közé tartozik. Mivel az utóbbi években a kutatás-fejlesztési feladatok 
erősen megnövekedtek, a piaci ciklusok – a termékfejlesztési és értéke-
sítési időtartamok – pedig jelentősen lerövidültek, a vállalatok nyomós 
érdeke, hogy az innovációs folyamatot javítsák, és az erőforrásokat cél-
irányosan használják fel.  

A sikertelenség kockázatának csökkentéséhez és a vállalati innová-
ció lehetőség szerinti eredményességéhez szükség van a legfontosabb 
keretfeltételek és a vállalati innovációmenedzsment elemzésére, értékelé-
sére és megfelelő intézkedésekkel támogatására. Minthogy azonban a 
gyakorlatban az innovációs folyamatok sokrétűsége és a különböző ága-
zati követelmények miatt nem lehet meghatározni olyan általános modellt, 
amelynek alapján ki lehetne alakítani a vállalatoknál az innovációhoz iga-
zodó eljárásokat és leírásokat, csupán az egyes vállalatok innovációme-
nedzsmentjének erősségeit és gyengeségeit lehet kiemelni, és korrekciós 
kiindulópontokat meghatározni. Az alábbiakban ismertetett kritériummodell 
elősegítheti az innovációk kivitelezéséhez mindenkor fontos szempontok 
rugalmas leképzését. Ennek a kritériummodellnek a segítségével, az 
érettség foka alapján lehet azután értékelni, hogy az innovációs rendszer 
kialakítása megfelel-e a gazdasági környezetnek, és hogy önmagában 
konzisztens és célirányos általános rendszer jött-e létre?  

A vállalati innovációmenedzsment  

Az innovációmenedzsment értékelésének és javításának kiindulási 
alapja a fontos befolyásoló tényezők és kölcsönhatások vizsgálata a vál-
lalat innovációs rendszerén belül. A szakirodalomban számos utalás ta-
lálható a szervezetek, folyamatok és termékek innováció szempontjából 
kedvező kialakítására. Sok olyan módszertani megközelítés létezik 
azonban, amelyek nem felelnek meg egy egységes felfogásnak, és nem 
általánosíthatók egy általánosan érvényes operatív szervezési vagy eljá-

 



rási modell értelmében. Ennek egyik oka az, hogy az innovációs folya-
matok sok befolyásoló tényezőtől függnek, és pl. ágazatonként nagyon 
eltérőek lehetnek. Úgy tűnik ezért, hogy csak nagyon nehezen lehet glo-
bális, vállalatokat átfogó kritériumokat meghatározni az innovációme-
nedzsment értékeléséhez. Az itt leírt koncepció ezért csak általános be-
folyásoló tényezőket ír le, amelyeket azonban a vállalat jellegének meg-
felelően kell kialakítani, ill. módosítani és értékelni. Ezért a továbbiakban 
erősen leegyszerűsítve mutatjuk be az innovációnak és innovációs fo-
lyamatoknak a jelen munka alapjául szolgáló értelmezését és beilleszté-
sét a vállalati rendszerbe.  

Az innovációk jellegzetességei 
Az innovációmenedzsment fő feladata olyan innovatív termékek lét-

rehozása, amelyek specifikus igényeket elégítenek ki, és új funkciókat 
hordoznak. Valamely innováció megjelenhet egy új termékben, eljárás-
ban, technológiában vagy akár szervezeti változtatásban, amely bizonyos 
újdonságfokkal (találmány, teljesítmény megugrása, paradigmaváltás) tű-
nik ki. Az új terméknek a felhasználó számára szükségszerűen fokozott 
hasznot kell felmutatnia, ami pl. a termék nagyobb teljesítményében jut 
kifejezésre. Ezt a hasznot közvetíteni lehet a potenciális felhasználók felé 
(kommunikáció, marketing), ami megteremtheti az újítás elfogadottságát 
és az innováció elterjesztését. Az innováció további fontos jellemzője a 
felhasználás vagy értékesítés (elterjesztés), pl. a vállalaton belül vagy a 
piacon. Önmagában egy ötlet vagy találmány nem teljesíti az innováció-
nak ezt a kritériumát, csak bevezetéssel/megvalósítással és megfelelő pi-
aci sikerrel tesz ennek eleget. Ugyanakkor az innovációt jellemzi egy idő-
beli perspektíva is, vagyis létrejötte folyamat (az ötlettől a késztermékig 
vagy a piacképes alkalmazásig). Az innováció alkalmazásbeli vagy piaci 
sikere rendszerint együtt jár a vállalat számottevő hasznával, ami – gaz-
dasági számítást feltételezve – jelentősen hozzájárul a vállalat eredmé-
nyéhez. Egyidejűleg az új termékek és azok sikere révén helyettesíthető-
ek a konkurens termékek, és a versenytársak érzékeny kárt szenvedhet-
nek. A termékek helyettesítése elsősorban a megnövekedett vevői haszon 
vagy a termék más előnye révén következik be. 

A vállalatra gyakorolt hatás 
Az innovációval elért vállalati eredménynek további fontos hatásai is 

vannak, mindenekelőtt az, hogy visszahat a vállalat innovációképes-
ségére. Innovációképességen általános, innovációt támogató szervezeti 
ismérveket értünk, ilyenek pl. a kooperációs lehetőségek, kommunikáci- 



ós struktúrák, ösztönzőrendszerek, munkahelyi légkör, anyagi és pénz-
ügyi ellátottság, know-how és módszerbeli kompetencia, vezetői stílus 
és irányítási rendszer. Így pl. gazdaságilag sikeres vállalatoknál készsé-
gesebben bocsátanak rendelkezésre erőforrásokat új termékekhez, mi-
vel a vállalati eredmény megalapozható a múltbeli sikeres fejlesztések-
kel. Az innovatív vállalatok ezenkívül vonzóbbak a magasan képzett és 
motivált munkatársak számára, és sikeresebbek a stratégiai partnerkap-
csolatok és más vállalatokkal folytatott együttműködés terén is. Nagy-
mértékben új termékek vagy technológiák esetén utófejlesztésekkel to-
vábbi innovációk várhatók új termékek vagy folyamatok formájában. Az 
innovatív termékek tehát tovább növelik a vállalat képességét újabb in-
novatív termékek létrehozására. A nagy innovációképesség biztosítása 
tehát döntő jelentőségű kérdés az innovációmenedzsment számára.  

Hibák és kockázatok 
Az innovációs folyamatot ugyanakkor egy sor hiba és kockázat jel-

lemzi, amelyek az innováció sikerét végső soron bizonytalannak tüntetik 
fel, és megmagyarázzák, hogy sok vállalat miért vall kudarcot újításaival. 
A hibák részben az innovációs termék ismeretlen vagy rosszul felmért 
tulajdonságaiból adódnak, részben a keretfeltételek vagy az innovációs 
folyamat megszervezésének nem megfelelő kialakításából, ezenkívül a 
termék elterjesztését akadályozhatják a konkurens termékek vagy más 
külső tényezők is. Az innovációs tevékenység esetleges kudarca vagy 
lehetséges káros hatások egyrészt csökkentik az innovatív termék belső 
és külső elfogadását, másrészt jelentős mértékben megzavarhatják vagy 
károsan befolyásolhatják az alkotófolyamatot és az innovációképes-
séget. Az innovációmenedzsmentnek pedig az a feladata, hogy csök-
kentse a kockázatokat, kiegyenlítse a hibákat, például megfelelő struktú-
rák és információs rendszerek létrehozásával. 

A jelenlegi értékelési modellek 
A fentiekben felvázoltunk egy sor olyan tényezőt és kölcsönhatást, 

amelyeket szintén figyelembe kell venni az innovációmenedzsment átfo-
gó értékelésekor. Sok meglévő értékelési koncepció azonban csak rész-
szempontokra összpontosít, és elhanyagolja a különféle befolyásoló té-
nyezők integrált figyelembevételét. Így pl. a legtöbb értékelési modell-
ben, pl. a K+F-kontrolling modellben, az innovációs eredmények (mone-
táris) értékelése áll az előtérben, ami által felmérhető a projekt (gazda-
sági) eredménye a beruházás elszámolása vagy utólagos projektkont- 
 

 



rolling keretében. Az innováció eredményére való összpontosítás előnye 
abban áll, hogy viszonylag könnyen lehet mennyiségi értékeket vagy 
mutatókat bevonni az értékelésbe (pl. beruházásmegtérülés, szabadal-
mak száma, átlagos termékéletkor), amelyek azonban keveset monda-
nak az innovációs eredmények minőségéről, és az annak alapjául szol-
gáló szervezetről (1. ábra). Ez részben érvényes még az innovációs fo-
lyamat értékelésére is, amelynél elsősorban a projekt előrehaladását (pl. 
mérföldkőszerű nagyobb események segítségével) és az erőforrások 
felhasználását értékelik. Bár számos támpont és javaslat létezik azzal 
kapcsolatban, hogy milyennek kell lennie az innovációképességet támo-
gató vállalati szervezetnek, hiány van azonban operatív módszerekből, 
és a létezők sem teremtenek összefüggést az innovációképesség, a fo-
lyamatok és a végső eredmények között. 

Az értékelési kritériumok integrált szemléletének hiánya mellett a 
meglévő értékelési és mutatószám-rendszerekkel kapcsolatban kritizál-
ható a mennyiségi mérőszámokra való összpontosítás is. Ezek nemigen 
biztosítják azt a rugalmasságot, amely szükséges a sajátos vállalati 
helyzetekhez való igazodáshoz. Csak nagyon korlátozottan mutathatók 
ki velük minőségi összefüggések az innovációs rendszerben, és a meg-
felelő korrekciós lehetőségek jelzésére sem alkalmasak. Ezért többször 
javasoltak már átfogó vállalati értékelést, amelyben egyidejűleg figye-
lembe kellene venni az összes, a minősítéshez fontos kritériumot. Bár 
egy ilyen többdimenziós célrendszer alapján az értékelés sokkal össze-
tettebb lenne, de lehetővé válna az igazodás a sajátos vállalati helyze-
tekhez és keretfeltételekhez. Ez az értékelés megfelelne az innovációs 
folyamat dinamikájának, újszerűségének és bizonytalanságának. A to-
vábbiakban tehát meg kell tervezni egy olyan értékelési modellt, amely 
kielégíti ezeket a követelményeket, és amelyből következtetések vonha-
tók le a vállalati innovációmenedzsment erősségeivel, gyengeségeivel 
és korrekciós lehetőségeivel kapcsolatban, továbbá más innovatív szer-
vezetekkel való összehasonlítás alapján lehetővé kell tenni a különösen 
bevált innovációs módszerek azonosítását.  

Az innovációs rendszer modellezése 

Az innovációmenedzsmentet befolyásoló tényezők alapján a követ-
kezőkben bemutatunk egy olyan értékelési keretet, amellyel a vállalati 
innovációmenedzsmenttel összefüggésben elemezni, értékelni és ösz-
szehasonlítani lehet a szervezeti struktúrákat, folyamatokat és eredmé-
nyeket. Ez a modell igazodik az Európai Minőségirányítási Alapítvány 



(EFQM) értékelési modelljéhez, bár az utóbbi eredendően nem a vállala-
ti innovációval foglalkozik. Mégis vannak párhuzamosságok a minőség-
menedzsment és az innovációmenedzsment között. Az EFQM-modell 
lehetővé teszi a vállalat sajátosságainak kifejeződését, a keretfeltételek, 
folyamatok és vállalati eredmények integrált szemléletét, és legalábbis 
kvalitatív összehasonlítást más vállalatokkal.  
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vállalat társadalmi felelősségét is, és más vállalatokkal összehasonlítás-
ban minősítik azok konzisztenciáját. 
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2. ábra Az EFQM minőségmodellje 
 
 

A EFQM-modell alapstruktúrája kilenc kritériumból épül fel, ebből öt 
ún. képességi kritérium (vezetés, munkatársak, irányvonal és stratégia, 
partnerkapcsolatok és erőforrások, valamint folyamatok) négy pedig 
eredménykritérium (munkatársakkal, ügyfelekkel, társadalommal kap-
csolatos eredmények és kulcseredmények) (2. ábra). A modell hátteré-
ben álló elgondolás lényege az, hogy a teljesítménnyel, munkatársakkal 
és a társadalommal kapcsolatos kiváló eredmények csak olyan vezetés-
sel érhetők el, amely magas szintre emeli a politikát és stratégiát, a 
munkatársakat, a partnerkapcsolatokat, az erőforrásokat és folyamato-
kat. A kritériumok értékelésével fel kell mutatni a javítás képességét és a 
megoldási lehetőségeket. Emellett a kritériumokhoz részkritériumokat 
rendeltek, amelyekkel az értékelés során szintén foglalkozni kell. Végül 
minden részkritérium alatt fel vannak sorolva ún. tájékozódási pontok, 
amelyek pontosabban szemléltetik a kritérium jelentését, és lehetővé te- 
 



szik a részkritériumok ágazati vagy vállalati sajátosságoknak megfelelő 
értelmezését. Ezt a modellt adaptáljuk a továbbiakban az innováció-
menedzsment értékelésére.  

A EFQM-modellhez hasonlóan első lépésben az innovációképes-
ség, innovációs tevékenység és az innovációs eredmények magasabb 
(vagy alapvető) kritériumai szerinti beosztás az első lépés. Innová-
cióképességen itt a szervezet azon alapvető képessége értendő, hogy 
innovatív folyamatokat és termékeket hoz létre, ez tehát minden egyéni 
és szervezeti teljesítmény feltételeit figyelembe veszi. Az innovációs te-
vékenység fogalma a vállalaton belül minden olyan folyamatra vonatko-
zik, amely érinti az innováció menedzsmentjét és kivitelezését, és ma- 
gában foglalja az egyes részfolyamatok, valamint a projektportfólió-
menedzsment vizsgálatát is. Végül az innovációs eredményekkel azt  
értékeljük, hogy a vállalat az innovációs rendszeren belül milyen ered-
ményeket ér el. Itt minden műszaki, gazdasági és szervezési kihatást 
figyelembe kell venni. A EFQM-modellhez hasonlóan, ezeket a szem-
pontokat a részletes kiindulópontokon keresztül közelebbről is bemutat-
ják (3. ábra). 

Innovációképesség  
Innovációképesség tekintetében megkülönböztetünk egyéni és 

szervezeti vonatkozású kritériumokat. A fogalom egybefoglalja az inno-
vatív termékek kifejlesztéséhez szükséges és a vállalatnál meglévő 
kompetenciákat, a személyes képességeket és hozzáállást, valamint to-
vábbi szervezeti keretfeltételeket.  

Az egyéni kritériumokhoz sorolják a vállalat munkatársainak szak-
képzettségét/kompetenciáit, valamint együttműködési képességét és 
hajlamát. A szakképzettség/kompetenciák értékeléséhez többek között 
figyelembe veszik az innovációs tevékenységhez szükséges kognitív 
képességeket és beállítottságot, mint pl. problémaérzékenység, mentális 
rugalmasság/kreativitás, nyitottság (tanulási-, változási-, kockázatválla-
lási hajlandóság, bizonytalanság eltűrése), valamint a szak- és technoló-
giai ismereteket és készségeket. Ezen túl értékelni kell, hogy megvan-
nak-e a szükséges személyzetfejlesztési vagy képzési intézkedések az 
elérni kívánt szakképzettséghez vagy a hiányzó szakmai és módszerbeli 
kompetencia megszerzéséhez. Bár a vállalatoknál az innovációs folya-
matokban csak ritkán van szó egyéni teljesítményekről, értékelni kell az 
együttműködési, kommunikációs és koordinációs képességeket is, ame-
lyek az egyéni képességeket vállalati összefüggésben egyesítik. Kritiku-
san fel kell tárni, hogy a vállalkozás tagjai mennyire hajlandóak és van- 
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nak abban a helyzetben, hogy státusztól függetlenül és előítéletektől 
mentesen különböző szinteken és az osztályhatárokon keresztül együtt-
működjenek, hogy az innovációs folyamatban fellépő, egymással ver-
sengő erőket kontrollálják és a közös vállalati célok elérése érdekében 
egyesítsék. Fontos ismérvek a közös feladatokra való irányultság, az a 
törekvés, hogy közösen oldjanak meg egy feladatot, a kommunikációs 
képesség, az együttműködési, konfliktuskezelési és kompromisszum-
készség, valamint a nyitottság, a kommunikációs és információs maga-
tartás átláthatósága (beleértve a kommunikációs csatornákat). 

Az innovációmenedzsment szervezeti keretfeltételei közé tartoznak 
az erőforrás-ellátás, az innovációs kultúra, valamint a vállalkozás straté-
giai irányultsága. A megfelelő erőforrások (tárgyi és pénzügyi eszközök) 
rendelkezésre bocsátása az innovációs projektek megvalósításának 
egyik alapvető feltétele. Ez rendszerint összefügg egy kiválasztási vagy 
döntési folyamattal. Szükség van ezenkívül bizonyos alapfelszereltségre 
és bürokráciamentes támogatóprogramokra (pl. úgynevezett „genesis 
grants”), amelyek nem kötődnek az ismert jövedelmezőségi kritériumok-
hoz. Ezekkel a nem tervezett fejlesztések válhatnak lehetővé. Az inno-
vációs folyamatokban rejlő bizonytalanság megköveteli a szervezeten 
belül a nyitottságot, változtatási hajlandóságot és mozgásteret, valamint 
a hibák tolerálását; mindezek az innovációs kultúra kritériumába tartoz-
nak. Támogatni és jutalmazni kell a kreatív magatartást és az ötletek 
önálló „termelését”, a hibákat pedig mint a fejlesztési folyamatok szük-
ségszerű alkotóelemét, mint esélyt kell felfogni. Kiindulópontul szolgál-
nak itt a szervezet és autonómia foka a vállalaton belül (hierarchia, dön-
tési mozgástér), valamint az ösztönzőrendszerek. Végül az összes inno-
vációs törekvést be kell illeszteni a vállalat stratégiai irányultságába, eh-
hez azonban rendelkezni kell jövőképpel, és ismerni kell a vállalati célok 
eléréséhez szükséges eszközöket (értékrendszer). Ezek képezik azt a 
tevékenységi keretet, amelyben a szervezet működik, amelyből az inno-
vációk kifejlődhetnek és a vállalati döntések levezethetők. További kiin-
dulópontokat képeznek a piac-, verseny-, és technológiai stratégiák 
(roadmaps), valamint a jövőre vonatkozó forgatókönyvek. 

Innovációs tevékenység 
Az innovációs tevékenység értékeléséhez a fejlesztési és innováci-

ós folyamatokat veszik figyelembe, megkülönböztetve az egyedi innová-
ciós projekteket a vállalat egészét átfogó (folyamatirányultságú) innová-
ciómenedzsment rendszerétől.  

 

 



Az egyedi innovációs projektekkel kapcsolatban az általános folya-
matstruktúrát és az egyedi (egyes vagy rész-) folyamatokat kell figye-
lembe venni. A folyamatstruktúra értékeléséhez kiindulópontul szolgál-
nak a problémamegoldó folyamat egyes fázisai, az irányítási beavatko-
zások, a balesetek és az ismétlések száma, valamint a kapcsolódási és 
átadási pontok kialakítása. A fázisok kialakítása tekintetében mindenek-
előtt az alkalmazott eljárásmódokat kell számba venni, de nem egy 
szabványosított szabályzat merev megvalósítását, hanem a módszerek-
nek és segédeszközöknek a projekt sajátosságaihoz alkalmazkodó 
adaptációját, valamint az informális/heurisztikus és rutinfolyamatok kö-
zötti ésszerű váltást kell megítélni. Mindazonáltal az innovációs folyama-
tot cél- és eredményorientáltan kell kialakítani, amit az egyedi folyama-
tok kritériummal veszünk figyelembe. Itt a projekt meghatározó értékeit, 
a költségeket, időt és teljesítményt, ill. a minőséget (a közbülső eredmé-
nyeket is) kell összegyűjteni és egymással arányba állítani.  

Az egyedi projekteket ugyanakkor be kell illeszteni az átfogó (maga-
sabb rendű) innovációmenedzsmentbe, vagyis az összes innovációs te-
vékenység közös szervezeti keretébe. Ez a folyamattal kapcsolatos min-
den lépésre vonatkozik, amilyenek pl. az ötletek létrejötte és szűrése, 
magasabb (stratégiai jellegű) szempontok szerinti kiválasztása, a fejlesz-
tési projektek tervezése és megvalósítása a projektportfólió-menedzs-
ment keretében. Az ötletek kezelésekor a beterjesztett javaslatok meny-
nyiségét és minőségét, valamint helytálló értékelésüket és kiválasztásu-
kat kell megítélni. Kiindulópontot jelentenek a konkrét programok és öt-
letgyűjtő kezdeményezések (pl. javaslattétel, ötletversenyek, újítási ju-
talmak), valamint az ötleteket elősegítő/támogató kezdeményezések (a 
szervezeten belül, pl. a mentoring-programok). Ezzel szemben a pro-
jektportfólió-menedzsment kritériuma magában foglalja mindazokat a te-
vékenységeket, amelyekkel a vállalat koordinálja a különféle projekteket. 
Ez felöleli a stratégiai kiválasztás és jóváhagyás procedúráját (portfólió-
döntések, stratégiai tartaléktervezés), az ötletek, projektek és termékek 
átfutásának irányítását („pipeline-menedzsment”), valamint az erőforrás-
megosztást és kapacitástervezést.  

Az innováció eredményei 
Az innovációval kapcsolatos munkálatok (keretfeltételek, erőforrás-

ok, folyamatok) tulajdonképpeni hatásait és eredményeit azok „teljesít-
ményeként” értékeljük. Ennek során részletesen megvizsgáljuk a vállal-
kozás innovációs potenciálját, azt tehát, hogy termékei és eljárásai 
mennyire innovatívak, valamint az ebből adódó piaci és hosszú távú vál-



lalati sikereket. Az innovációs eredmények értékelésének alábbiakban 
bemutatásra kerülő kritériumai természetesen felhasználhatók a fejlesz-
tési és befektetési döntések keretében az ötlet- és termékértékelés- 
hez is.  

Az innovációs potenciál a következő kritériumokkal mérhető:  
– eredetiség (újszerűség), 
– radikalitás (teljesítményugrás),  
– jelentőség (fontosság, hasznosság) és  
– jövőképesség (továbbfejlesztési lehetőség, követő innovációk). 
Az innováció eredetiségének értékeléséhez kiindulópontok az újsze-

rűség vagy a végrehajtott technológiai/rendszerváltoztatás, mint az 
egyedülállóságnak a létező megoldásokhoz viszonyított ismérvei. Ezzel 
szemben a radikalitás kritériumával a javulás, ill. a teljesítménynövelés 
mértékét, valamint a közvetlen hatásokat (helyettesítés, változtatások a 
technológiai vagy a versenykörnyezetben) lehet leírni. A jelentőséggel a 
fontosságot ítéljük meg, tehát az újdonság hasznosságát a felhasználó 
vagy a vállalat számára. Ehhez azt is értékelni kell, hogy milyen módon 
és hány felhasználó profitál az újításból. Az újítás jövőképessége a le-
hetséges jövőbeli fejlesztésekkel foglalkozik. Ezek a következők lehet-
nek: az innovációval megszerzett kompetenciák (tanulási eredmény, 
know-how), egyéb vállalati előnyök (pl. kvázi szabvány vagy domináns 
dizájn), valamint tovább- és követő fejlesztések (mint új termékprogram).  

Az innováció piaci sikere a megvalósítás és elterjesztés (a piacon, 
vagy a vállalaton belül), valamint az abból következő gazdasági hatások 
és hozamok (az innováció haszna vállalati szempontból) alapján állapít-
ható meg. Az elterjesztés értékelésének kiindulópontjai a piaci részese-
dés, piaci növekedés, elfogadási ráták (piacfeltárás sebessége) és a 
megvalósítási fok. Az innováció hozama a következő tényezők segítsé-
gével értékelhető: az elért bevétel/forgalom (beleértve a használati és 
licencbevételeket, valamint a racionalizálás hozamát), forgalomnöveke-
dés, nyereség, üzleti érték növekedése, valamint a befektetett tőke jöve-
delmezősége.  

A vállalati siker az innovatív vállalaton belüli hosszú távú és általá-
nos hatásokkal foglalkozik. Itt egyrészt több évre vonatkozóan értékelik a 
vállalat innovációs teljesítményét, másrészt felmérik az innováció ered-
ményeinek hatását a vállalat vonzerejére és értékére. Az innovációs tel-
jesítmény értékelésekor előnyösen lehet alkalmazni az alábbi mutató-
számokat:  

– innovációs ráta (új termékek részaránya a forgalomban), 
– a termékprogram életkora, 

 



– az innováció sebessége (pl. modellek ciklusideje), 
– „halálozási” és bukási ráták (a megvalósított ötletekből származó 

piacképes gyártmányok részaránya, sikeres termékek piaci rész-
aránya) vagy 

– az innováció termelékenysége (pl. 1 M euró kutatás-fejlesztési ki-
adásra jutó új termék). 

Ezzel becsülhető fel, hogy a vállalkozás innovációs tevékenysége 
piacképes eredményekhez vezetett-e, és az ehhez szükséges eszközrá-
fordítás kvalitatívan megtérül-e? A mennyiségi értékelés a vállalati érték 
kritériumra épül, amellyel azt lehet figyelembe venni, hogy javult-e a vál-
lalat helyzete az innovációs teljesítménynek köszönhetően, és növeke-
dett-e a vállalati érték? Ehhez a vállalati nyereség, a teljes tőkehozam, a 
versenyhelyzet, a versenyerősségek, a piaci és tőzsdei érték, valamint a 
vállalat vonzerejének alakulása képezik a kiindulópontokat.  

A teljes modell és a kritériumok tudatosan általánosak, hogy a lehe-
tő legtöbb vállalat tudja használni azokat. Az ismertetett kiindulópontok 
arra szolgálnak, hogy az értékelési modellt a vállalati sajátosságokhoz 
lehessen igazítani, a vizsgált vállalat helyzetét a lehető legpontosabban 
lehessen leírni és kritikusan feltárni. Az egyes kritériumok tekintetében 
nem lehet optimális jellegzetességet megadni, mivel végül is minden vál-
lalatnak magának kell eldöntenie az önértékelés keretében, hogy saját 
követelményeit helyesen állította-e fel? Az itt leírt értékelési kritériumok 
csak támpontot adnak ehhez. 

A továbbiakban azt ismertetjük, hogyan megy végbe az önértékelés 
az irányt adó kérdések segítségével.  

Értékelési koncepció 

A tulajdonképpeni értékelés a vállalat pontos elemzésével kezdődik 
(4. ábra), amelynek során a fentiekben felsorolt kritériumok segítségével 
részletesen és követhetően le kell írnia annak aktuális helyzetét, az 
innovációmenedzsment gyakorlatát (magatartás- és eljárásmódját) és az 
elért eredményeket. Ehhez lehetőség szerint fel kell használni, ill. be kell 
mutatni a vállalat mennyiségi adatait, konkrét támpontok segítségével. 
Az itt bemutatott támpontok segítséget nyújtanak ehhez, kibővíthetők 
azonban odaillő mutatókkal. A vállalat elemzése és bemutatása egyúttal 
kiváló kommunikációs, elemző- és dokumentációs eljárás is, és jól szol-
gálja a tulajdonképpeni értékelési folyamat előkészítését. Feltétlenül 
meg kell vitatni az egyes kritériumok vonatkozásában az innovációs 
gyakorlat erősségeit és gyengeségeit. Ez történhet például a gyenge 



pontok meghatározásával vagy más vállalatokkal való összehasonlítás-
sal.  
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érettségi fokozatának és az eredmények minőségének megítélése kér-
dések segítségével történik. Az innovációképesség, innovációs tevé-
kenység és innovációs eredmények magasabb rendű szempontjaihoz 
külön kérdéssorozat tartozik az alájuk rendelt kritériumok értékeléséhez. 
A kérdésfelvetések annak tudatosítását szolgálják, hogy az innováció-
menedzsment keretében kifejlesztett eljárásmódok helyesek-e, milyen 
mértékben kerülnek megvalósításra és ellenőrzésre, és hogy a tervezett 
célokat/eredményeket elérik-e? Ily módon az értékelési keret három 
szempontja egymással összekapcsolódik és integrált vizsgálati mód alá 
esik. Az innovációképesség tekintetében azt kell értékelni, hogy a ké-
pességek és magatartásformák a vállalati környezet keretfeltételeire és 
szükségszerűségeire irányulnak-e, és az innovációs folyamatokban cél-
irányosan alkalmazzák-e azokat? Az érettség fokának megítélésére 
szolgáló kérdésfelvetések arra irányulnak, hogy  

– Tudják-e, hogy mely elemek különösen fontosak vagy kritikusak a 
tervezett innovációs tevékenységekben?  

– A szükséges képességek közül melyek vannak meg a vállalatnál?  
– Ezeket tervezett módon, rendszeresen használják és továbbfej-

lesztik-e?  
Az innovációs tevékenységek vonatkozásában azt értékelik, hogy a 

vállalat eljárása elvi szempontból mennyire meghatározott és megalapo-
zott, hogyan alakul ki az innovációs tevékenység, és hogyan ellenőrzik 
annak hozzájárulását a cél eléréséhez? Konkrétan azt kérdezik, hogy  

– Az innovációs folyamatokat rendszeresen tervezik-e, és azok az 
érdekeltek csoportjaira irányulnak-e?  

– Dokumentálják, ellenőrzik és javítják-e az innovációs tevékenysé-
get?  

– A tevékenység ésszerű ráfordítás mellett hozzájárul-e (ered-
ményorientáltan) a cél eléréséhez?  

Az innovációs eredményeket abból a szempontból minősítik, hogy 
összhangban vannak-e a vállalati célokkal, nagyságuk és szintjük meg-
felelő-e? Ehhez azt értékelik, hogy az eredmények  

– Tartósan igazolhatóak-e, és hozzájárulnak-e a vállalat stratégiai 
céljaihoz? 

– A konkurenciához vagy más viszonyítási alapokhoz hasonlítva ki-
elégítők e?  

– Okozatilag visszavezethetők-e a vállalat saját eljárására?  
Végül minden kritériumnál a kérdésfeltevések segítségével megtör-

ténik a besorolás egy érettségi fokozatba (4. ábra, az innovációs telje-
sítmény példáján). Ezeknek a fokozatoknak az alapján azonosítani lehet 



a különösen gyenge pontokat, és meg lehet tervezni a megfelelő korrek-
ciós lehetőségeket és intézkedéseket. Ezenkívül ezzel megteremtettünk 
egy összehasonlítási bázist is.  
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Röviden… 
 

Egy feltörekvő ágazat: marketing az egészségügy  
területén 

 
Egy piaci felmérés szerint a német gyógyszerpiac 2003-ban 7%-kal nőtt, 

az éves forgalom elérte a 35 Mrd eurót. Az ágazat az egészségügyi reform 
miatt némi visszaesésre, a verseny erősödésére és a koncentráció növeke-
désére számít. Az exportból származó bevételek viszont akár 40%-kal is nő-
hetnek. Bővül az életmóddal kapcsolatos készítmények, pl. a zsírégető, 
ránctalanító, élénkítő és potencianövelő szerek forgalma. 2010-ig a vény nél-
kül kapható gyógyszerek forgalmának évi 2–9%-os növekedése várható. Az 
élesedő verseny és a növekvő kereslet nyertesei:  

– a gyógyászati segédeszközök kereskedői, akik kínálatukkal a cél-
csoportok igényeihez igazodnak; 

– a gyógyszerforgalmazó e-kereskedők és csomagkülő szolgálatok; 
– a márkacikkek előállítói, akik meggyőző koncepciókat alkalmaznak; 
– a gyógyszertárak, amelyek láncokba szerveződnek és közös fedő-

márka alatt lépnek fel. 
 

 



Az ágazat fellendülése az értékesítés és a marketing függvénye. 2003-
ban a gyógyszerreklámok költsége a klasszikus médiában meghaladta az 
550 M eurót, a széles körű közönségnek szánt folyóiratokban több mint 
40%-kal nőtt! A leggyakoribbak a köhögés és a megfázás elleni gyógysze-
rekkel kapcsolatos hirdetések, ezeket követik a fájdalomcsillapítók, a bőr-
ápoló készítmények és a különböző vitaminok. A németországi gyártók nö-
vekvő összegeket fordítanak a diabetikus készítmények, az emésztési pa-
naszok és az anyagcserezavarok elleni orvosságok, valamint a nyugató- és 
altatószerek reklámjaira.  

Az egészségügyben a beteg gyógyulása, a marketingben a gyógyszer-
értékesítés növelése a legfontosabb. Az egészségügy és a marketing céljai 
azonban nem összeegyeztethetetlenek. A marketingszemlélet nem új, csak 
a piac szigorú szabályozása szorítja korlátok közé. A piac két részre válik 
szét, egy törvényi szabályozásnak és felügyeletnek alárendelt részre, és 
egy viszonylag kevésbé szabályozott területre.  

A marketing főleg a vény nélkül kapható gyógyszerek értékesítését 
segíti, emellett hozzájárul a gyógyszállók és a szépségklinikák forgalmának 
növeléséhez. A piac liberalizálása versenyt teremt, megnöveli az ügyfél 
szerepét, erősíti a vevőorientációt. A marketing célcsoportjai igen sokfélék. 
A gyógyszergyártók és nagykereskedők, orvostechnikai cégek, a gyógy-
szertárak, egészségügyi intézmények, körzeti és kórházi orvosok, a beteg-
biztosítók és a felügyelő hatóságok érdekei nem mindenben azonosak. 

A betegek (az ügyfelek) szempontjából a helyzet kedvezőbb. Koráb-
ban a döntésekbe nem sok beleszólásuk volt. A szabad egészségpénztár-
választás bevezetése volt az első lépés. A páciensek ma már egyre tájéko-
zottabbak. A németországi lakosság háromnegyede érdeklődik az orvosi 
kérdések iránt és kétharmada saját maga választ gyógyszert, ha betegnek 
érzi magát.  

A bizalom az egészségügyi szolgáltatások és termékek iránt ma még 
messze nem annyira általános mint pl. az élelmiszerek, a repülőtársaságok 
vagy a szállodaláncok esetében. Fokozatosan mégis megjelenik néhány 
márka, mint pl. a Dräger és a Siemens orvostechnikai termékek, a Hartmann 
ápolószerek vagy a berlini Charité klinika mint márkakórház. A jó hírnév 
(imázs) növeli a betegek bizalmát és ragaszkodását a gyógyszerhez vagy a 
kórházhoz. Korábban az egészségügyben a hatékonyság növelése és a 
költségek csökkentése volt a döntő szempont. Az ágazatnak most új (marke-
ting)koncepcióra van szüksége, amellyel növelheti a forgalmat. Erre jó esélye 
van, még akkor is, ha tudjuk, hogy ebben az ágazatban nemcsak a piaci tör-
vények, hanem etikai és társadalompolitikai szempontok is érvényesülnek.  
 
(Absatzwirtschaft különszám, 2004. nov. p. 136–138.) 
 



Energia emberi extrementumokból – amerikai újdonság 

Energia – ha tetszik, a lakás világítása – a toaletten lehúzott vízből: ezt 
ígérik a Pennsylvania State University kutatói, akiknek sikerült kifejleszteni-
ük egy szennyvízzel táplált generátort, amely ráadásul ellátja az ártalmatla-
nító szennyvízkezelés feladatát is. 

A „mikrobiális fűtőanyagcella” (microbial fuel cell, MFC) a szervezetben 
a táplálék lebontásához hasonló kemizmust használ, de a felszabaduló 
elektronokat a villamos energiát termelő reakciók felé irányítja. A szenny-
vízből termelt energia így maga gondoskodhatna az energiaigényes 
szennyvíztisztítás szükségletéről, ill. fedezné annak költségét, ami különö-
sen a fejlődő országokban egyszerre enyhítené az energetikai és higiéniai 
gondokat. 

A szennyvízben levő szerves anyagokat (szénhidrátokat, fehérjéket, 
lipideket) az ugyancsak ott élő baktériumok enzimei oxidálják. Az e reakci-
ókban felszabaduló elektronok normális körülmények között a sejtek légzé-
sében vesznek részt, oxigénmolekulákkal együtt. A baktériumokat azonban 
az MFC egyik oldalán megfosztva az oxigéntől, az elektronok is eltéríthetők 
áram fejlesztése és fenntartása céljából. 

Az új elem 15 cm hosszú henger, közepén a rúdkatóddal, amelyet 
csak protonokat áteresztő protoncserélő membrán vesz körül. Ugyancsak a 
katód köré van elrendezve nyolc hosszanti anód, amelyeken a baktériumok 
összetömörülnek és lebontják a hengeren átszivattyúzott szennyvíz szer-
ves anyagait, miközben elektronok és protonok válnak szabaddá. Az elekt-
ronokat „elfogyasztó” oxigén hiányában a baktériumok az anódokhoz to-
vábbítják őket, a protonok pedig a vízen át a katódhoz vándorolnak. 

A protoncserélőn polarizált molekulák a protonokat a katód felé való 
áthaladásra késztetik, ahol a levegő oxigénjével és a katódon felgyűlt elekt-
ronokkal vízmolekulákká egyesülnek. Az elektródokon ez az elektrontransz-
fer feszültséget hoz létre, amely képessé teszi a baktériumsejteket külső 
áramkör fenntartására. 

Az MFC elődei csak glükózoldattal működtek. A jelenlegi mikrobiális 
fűtőanyagcellák még csak a tizedrészét termelik annak, amire a berende-
zés a kutatók szerint képes. Ipari méretben 100 000 fő hulladékából 51 kW 
teljesítményre lehet számítani, de az anódfelület növelésétől és az anódok 
alkalmasabb anyagából még ennél több is remélhető. 

Mikrobiológus szakember véleménye szerint a szennyvízből villamos 
energia termeléséig még igen hosszú az út. Az MFC fejlesztése jelenleg ott 
tart, ahol a napenergia-program tartott 20 vagy 30 évvel ezelőtt: az elv bemu-
tatása meggyőző, de hasznosításáig még hatalmas munkát kell elvégezni. 
 
(New Scientist, 181. k. 2438. sz. 2004. márc. 13. p. 21.) 
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