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A vidékfejlesztési politikák fő célja, elősegíteni a vidéki térségek 
életképességét, amely magában foglalja azok gazdasági, 
társadalmi, természeti erőforrásainak életben tartását, 
életképességének biztosítását. Ehhez erős, összetartó 
közösségek, stabil, erősnek mondható gazdaság és a 
természeti javak védelme, sőt újratermelése szükséges. 
Amennyiben ezen feltétlek teljesülnek elmondható, hogy 
növekszik a vidéki népesség életminősége. Kukorelli (2015) 
szerint létezik öt minőség, amely biztosítja ezt.  

Az első az innováció, amely olyan új minőséget segít 
megvalósítani, amely addig nem volt jelen sem a 
folyamatokban, sem a fizikai valóságban. Az innováció 
jellemzője, hogy nemcsak társadalmi, hanem gazdasági 
előnnyel is jár. Schumpeter (1980) szerint az innováció a 
termelési tényezők újdonságot jelentő kombinációja, új 
termelési mód, új erőforrás, alapanyag, berendezés, eljárás, 
piac, vagy egy meglévő iparág átszervezése. Az azóta eltelt 
évtizedekben olyan változások történtek, melynek 
eredményeképpen az innováció fogalma szélesebb körben 
elterjedt. Az OECD (2005) szerint az innováció új vagy jelentős 
mértékben jobbított áru, szolgáltatás, eljárás, megoldás, 
marketing- vagy szervezési-vezetési – módszer, amely a 
gyakorlatban, a szervezetben, vagy a munkakapcsolatokban 
jelentkezik. Minden olyan tudományos, technológiai, vezetési, 
szervezési, pénzügyi vagy kereskedelmi folyamat, amely a 
fejlesztés megvalósulását előmozdítja vagy irányítja. Így lehet 
innováció: 

Termékinnováció, amely esetében a termék vagy szolgáltatás 
jelentősen megújított részben vagy egészben,  

Eljárásinnováció, amely esetében szintén részben vagy 
egészben megújításra került termelési, logisztikai módszerről 
beszélhetünk.  

A marketinginnováció a piaccal, termékkel, fogyasztói 
csatornákkal kapcsolatos újítás, bevezetést  jelent, míg a 
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szervezési, vezetési innováció az irányítás megújítását,  vagy a 
szervezet átalakítását, esetleg a munkakapcsolatok fejlesztését 
jelenti (OECD, 2005). 

A második tényező a fenntartható fejlődés amely során úgy 
vagyunk jelen a földön, hogy mind a tevékenységünk, mind 
létünk hosszútávon életképes és fenntartható.  

A harmadik a versenyképes vidéki tér, amely azt jelenti, hogy 
olyan termelési tényezők, módszerek vannak jelen a térségben, 
amely biztosítja azt, hogy a megfelelő minőségben előállított 
termékek és szolgáltatások, megfelelő árban jussanak el a 
fogyasztókhoz, így a térség tartós gazdasági fejlődésre képes 
(Lengyel, 2003), 

A negyedik a tudásra alapozott rurális társadalom – a 
versenyképes képzéssel és tudással rendelkező ember a 
munkaerőpiacon megállja a helyét, folyamatos képzésen 
keresztül képes ellátni a tudásalapú gazdaság által támasztott 
munkaerő-piaci feltételeket, annak érdekében, hogy annak 
növekedését képes legyen fenntartani, 

Az ötödik az új funkciók iránti igény elfogadása és azok 
elterjedése, megragadása. Ennek azért is van szerepe, mert a 
vidéki térségekre is hat a globalizáció, és az ehhez nem 
kapcsolható változások, amelynek eredménye az lehet, hogy új 
típusú igények, szolgáltatások, munkakörök, gazdasági 
funkciók jelennek meg. Változás lehet a társadalmi 
formációkban is vagy akár a technológiákban. Ezek 
meggyökerezése feltétele az életképességnek (Kukorelli, 2015). 

 
Az innováció és jellemzői 
 
Az innováció vizsgálatánál fontos megnézni, hogy milyen 
szinten kerül alkalmazásra. Átfogóan, vagy helyi szinten 
inkább. E szempontból tehát lehet beszélni egyéni, csoportos, 
vállalati, regionális, nemzetgazdasági, nagyobb regionális, azaz 
határokon átnyúló, illetve globális innovációról. Az innováció 
során, amennyiben elterjed és alkalmazzák, előbb utóbb 
eredményre vezet. Mivel az innováció beruházás, azaz vagy 
megtérül vagy nem, illetve annak megtérülési ideje még 
kérdéses. Ezen felül rendelkezik kockázattal is. Azaz korántsem 
biztos, hogy sikeres lesz. Az innováció üteme lehet szakaszos, 
vagy folyamatos. Az első esetben az újítás nagyobb fejlődést 



Újítások és újdonságok, ISBN 978-3-903317-05-5 

33 

jelentő, új technológiákat hozó változás, míg a folyamatos 
innováció jellemzője a termék egyes funkcióiban jelentkező 
fejlődés (Szabó, 2012). 

A rurális innováció fogalmát Schumpeter vezette be, amely 
eltér a vállatok életében ismert innováció fogalmától. Lényege, 
hogy terület alapon vizsgáljuk a kérdést, nem szervezeti 
szinten. Amíg a vállalati innovációt már ismertettük, addig a 
rurális innováció minden olyan változást, fejlődést, fejlesztést 
magában foglal, amely addig nem volt az adott térségben 
(Schumpeter, 1939). Vidéken az, hogy az innováció mennyire 
tud megvalósulni és elterjedni, nagymértékben függ a gazdaság 
és a társadalom kapcsolatától. A falusi közösség és társadalom 
zártabb, mint a városi közösségek, kevésbé nyitott a 
változásokra. Pedig a változás az élet velejárója, és a 
természetes élettérrel szorosabb közösségben élő falusi ember 
ennek ellenére annyira a tradíciókban gyökerezik, hogy 
elutasítja, vagy legalábbis óvatosabb a változásokkal. Ennek 
egyik oka lehet az, hogy szkeptikusabb azon változásokkal 
szemben, amelyeket a városi, technokrata ember mutat be, és 
jobban kötődik a hagyományokhoz. Ennek meg lehet az az 
előnye, hogy az újítások egy részét nem vizsgálták társadalmi 
összefüggéseiben és hatásaiban, így akár még igaz is lehet a 
változások elutasítása. Emiatt az újítások bevezetése nemcsak 
gazdasági, hanem társadalmi változást is jelent, és egyben 
társadalmi feladatot is kér. Amennyiben ez lezajlik, akkor 
pozitív változás lehet a következménye, azaz megtörténhet a 
változások elfogadása. Ez leginkább a 20. század vége felé 
jelentkezett, és társadalmi innovációként jelent meg. Jellemzői 
az elfogadás elősegítése, a közösségek részvétele a 
változásban (Kukorelli, 2015). 

Ezekkel az új innovációkkal, új ösvények, célok érhetőek el, 
amelynek része az új szervezeti, szabályozási formák, és az új 
életstílus. Ezek lehetővé teszik egy új és megoldáscentrikusabb 
életet, amelyek könnyen elültethető és elterjeszthető a helyi 
közösségekben és intézményekben (Zamf, 1994). 

Ahogy szóba került a rurális innováció erősen kötődik a 
helyhez, azaz helyben teremtődnek és ott módosulnak, 
változnak, használják őket. A vidékhez, a vidékfejlesztéshez 
legtöbbször hozzá kapcsoljuk a mezőgazdaságot, az 
agráriumot. Ez versenyképes mezőgazdaságot jelent, amelynek 
jellemzői, a magas minőség és termelékenység, új technológiák 
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elterjedése és használata. A 70-es, 80-as évek kutatói hálózatai 
elősegítették annak meglétét és elterjedését. Így az ehhez 
köthető termékfejlesztés megoldott volt. A termékközvetítés és 
fejlesztés vidéken történik, a terjedése is ide kapcsolódik 
(Enyedi & Rechnitzer, 1987). Az agráriumhoz kapcsolódó 
innovációk lehetnek: 

 mivel az innováció jelentős K+Ft tevékenységet igényel, 
az jelentős tőkeigénnyel jár. Ennek eredménye lehet a 
nővénynemesítés vagy az állatgyógyászat fejlesztése, 

 feldolgozás, kereskedelem területén megjelenő 
fejlesztések, amelyek eredménye lehet igényhez igazodó 
kínálat vagy melléktermék felhasználás, 

 a végső termelési és szolgáltatási fázisban az önálló 
innovációk, úgymint rekreáció, új piacok, falusi- vagy 
agrárturizmus. 

 
A hálózatosodás és telekommunikációs eszközök elterjesztése 

segítheti az innovációk vidéki elterjedését. (AKI, 201.) 
 

 
Amennyiben csoportosítani szeretnénk a vidékhez köthető 

innovációkat a következő megoldásokkal találkozhatunk.  
– a megújuló energiák előállítása, használata, a biodízel, a 
bioetanol, illetve egyéb mezőgazdasági termékeken alapuló 
energia, napkollektorok, napenergia, a szélenergia, 
geotermikus energiák használata,  
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– az életminőség fejlesztéséhez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások: az egészséges élelmiszerek (teljes értékű 
táplálék, vegyszermentesen előállítva), organikus vagy 
biotermékek, környezetkímélő termékek és szolgáltatások, 
– természetben végzett turisztikai tevékenységek, 
kikapcsolódást nyújtó aktívitás a városi lakosságnak is. 

 
Az innovációk nemcsak a városi térségekre hatnak, hanem a 

vidéki térségekre is. A városból, vagy a vállalatokból vidékre 
eljutó innovációk terjedési sebessége lassúbb, de hatással 
vannak az ottani társadalmi, gazdasági életre. Az innovációk 
keletkezése központokhoz kapcsolható, ami azt jelenti, hogy a 
vidékre való jutásuk adaptáció. Ilyen innovációk: 

– a vidék városiasodását segítő, támogató folyamatok más 
elnevezéssel (ellenurbanizáció), melyek során a vidékre való 
letelepedés új tapasztalatokat hoz, növeli a szakértelmet, 
mellyel növekszik a terület humán és társadalmi tőkéje, 
– telekommunikációs eszközök, internet elterjedése, 
használata, 
– internethez köthető szolgáltatások, úgymint egészségi és 
jóléti szolgáltatások, 
– e-learning képzések (Kukorelli, 2016). 

 
Az innováció néhány magyarországi példája 
 
Jellemző a hazai helyzetre a Budapest központúság, 
ugyanakkor a Székesfehérvár, Győr, Budapest háromszög 
jelenti a hazai fejlődés fő tengelyét. Nem meglepő módon 
ebben a körzetben a legmagasabbak az innovációra fordított 
kiadások aránya. Az EU-s és a hazai támogatások az egyik 
legfőbb forrásai a hazai innovációs tevékenységeknek. Dőry 
(1996) feltárása szerint több megyében (Pest, Borsod-Abaúj-
Zemplén) az innovációban részt vevők kiugróan magas 
fejlesztési forrásokhoz jutottak 1991 és 1994 között. Grosz és 
társai (2004) megállapították, hogy rurális szinten a fejlesztési 
folyamatban a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek legnagyobb 
problémája a finanszírozásuk kiszámíthatatlansága, a 
rendelkezésre álló források alacsony szintje, vagy azok hiánya. 
Ennek eredménye e szervezetek hatékonyságának csökkenése, 
illetve annak veszélye, hogy a finanszírozási problémák a 
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szervezetek megszűnéséhez is vezethetnek (Grosz et al., 
2004). Általánosságban megállapítható, hogy a hazai GDP kb. 
0,6-1,4 %-át fordítják kutatás-fejlesztésre. 
 

2. ábra. A magyar kormányzati kiadások K+F tevékenységre fordított 
kiadásai 

 
Forrás: Eustat, saját szerkesztés 

 
Gajzágó és Gajzágó megállapításai szerint az innovációs 

pályázati források fő témája a kutatás-fejlesztést erősítő 
szolgáltatások fejlesztése volt, a kiírások 40%-a ezzel 
kapcsolatos volt. A K+F szolgáltatásfejlesztésre fordított 
támogatások hatékonyabb felhasználása támogatná az 
innovációkat. Jelenleg azonban hatékonysági problémákkal 
szembesülünk. A magyar támogatási rendszer kiszámíthatatlan, 
időben instabil, projektekre épülő, hiányzik az átfogó stratégia, 
ami adhatna egyfajta stabilitást, és ennek köszönhetően 
bizonytalanságot okoz a pályázók körében is. Amennyiben 
időben stabillá tennénk a támogatási rendszert az jelentősen 
növelhetné a hatékonyságot, amelynek eredménye 
valószínűsíthetően a GDP-re is hatással lenne (Gajzágó & 
Gajzágó, 2019). 
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3. ábra. A hazai K+F-ráfordítások összege és a GDP-hez viszonyított 
aránya 

 
Forrás: KSH, 2018 

 
A hazai innovációs tevékenység mértéke stabilan az 1-1,5% 

közötti értéket veszi fel a GDP-hez képest, amely nem 
mondható kiemelkedő értéknek az európai országokhoz képest. 
Mivel a hazai GDP a vizsgált időszakban évről évre 
folyamatosan nőtt, így megállapítható, hogy az innováció 
mértéke abszolút mértékben is növekedett ezen időszakban.  
2018-ban a hazai költségvetés K+F-előirányzatából 3 129 
milliárd forintot fordítottak innovációs célokra. Ennek 30%-át 
(39 milliárd forintot) az általános tudásszint emelkedését 
szolgáló kutatásokra, 23 milliárd forintot (18%) szántak az 
iparra, azon belül termelés és technológiafejlesztésre, 11 
milliárd forintot (8,8%) kapott az agrárium, 19 milliárd forintot 
(15%) pedig az egészségügy, utóbbin belül társadalmi-
gazdasági kutatásokat végeztettek el ezen források terhére 
(KSH, 2018). 

2018-ban a vállalkozások az összes kutatási, innovációs 
tevékenységük eredményét nemcsak a főtevékenységükben 
használták, hanem más területeken is. Leginkább a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat kategória 
vállalkozásai használták fel a legnagyobb, 76%-os mértékben a 
ráfordításaikat a saját területi águkban. Leginkább az ipari 
vállalkozások fordítottak K+F-tevékenységet magas arányban a 
saját főtevékenységükben (ipar (48%), ezen belül a 
feldolgozóipar (47%), a közigazgatás, oktatás, egészségügyi 
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szolgáltatás (45%), illetve az információ, kommunikáció 
területe (40%)). Az építőiparra és egyéb piaci szolgáltató 
tevékenységet végző vállalkozásra is jellemző, hogy K+F-
tevékenysége más szakmai területen valósul meg. (KSH, 2018) 
 

4. ábra. A vállalkozások K+F-ráfordításainak felhasználás szerinti 
megoszlása %-ban, 2018 

 
Forrás: KSH, 2018 

 
A kutatás-fejlesztés területi összehasonlításban nem változott 

jelentősen az elmúlt évtizedben. Jellemzően Budapest és Pest 
megye az, ahol ez a tevékenység a legintenzívebb. Az 
országban 3491 kutatóhely működött, amelynek 52%-a az 
ország középső régiójában tevékenykedett. A kutatók 61%-a 
dolgozott itt, és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 69-%-
a. Észak-Alföld gyengülő szerepének és Közép-Dunántúl, illetve 
Észak-Magyarország erősödésének lehetünk tanúi. A vidéki 
régiókban Közép-Dunántúl fordította a legnagyobb összegeket 
kutatás-fejlesztésre, de legnagyobb mértékben Észak-
Magyarország vette ki a részét a növekedésben. Ennek 
háttéreben egyrészt a központi erőforrások átcsoportosítása áll, 
illetve a régiókba települő cégek. A legalacsonyabb K+F-
ráfordítást 2018-ban Dél-Dunántúl érte el, amely előre vetíti e 
régió visszaesését.  
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5. ábra. A K+F-ráfordítások régiók szerint, milliárd forint

 
Forrás: KSH, 2018 

 
Összefoglalás 
 
Az innovációs tevékenységnek nemcsak a nemzetgazdaság 
egészében van jelentősége, hanem kiemelten a 
vidékfejlesztéseben is, mivel a vidéki térségek nyitottsága a 
fejlesztésekre alacsonyabb, mint az urbánus területeken. E 
térségek zártságát, vagy hagyományos bölcsességét, csak a 
közösségek közti összefogással lehet és egyetértéssel lehet 
feloldani. Gazdasági értelemben mindenképpen összefüggés 
mutatkozik a gazdasági fejlettség és az innovációs tevékenység 
mértéke között, ezért is kiemelten fontos, hogy e térségekben 
nyitottá tegyük az ott élőket az innovációkra. Magyarországon a 
regionális különbségek az innovációs tevékenységek 
intenzitásában is megmutatkozik. Az ország középső, iparilag 
fejlettebb területein annak mértéke meghaladja az 
elmaradottabb területeke, és ezt kiemelten figyelembe kell 
venni a fejlesztéseknél.  
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