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INNOVÁCIÓ 

• Innováció: új ötlet vagy módszer 

• Kreativitás, találmány 

• Schumpeter: új áru, gyártási módszer, 
piac, új nyersanyag vagy félkész termék 
forrás, iparági átszervezés 

• Társadalmi innovációk: új ötletek, melyek 
kielégítetlen szükségleteket elégítenek ki 
(aktivitás, szervezet) (Young Foundation) 

Wikipedia, ohmynews 

Telefonos segítőszolgálat 

Közösségi szélfarm, CO2 piac, élelmiszer 
mérföld 

Helyreállító igazságosság 

Holisztikus egészség, Hospice, kognitív 
viselkedés terápia 

Társadalombiztosítás, szakszervezet, 
szövetkezet 

Villámrandi 

Eladó értékelése, google keresés, áruház 

Megosztáson alapuló gazdaság 

 

 

 

• Marginalitásból főáramlattá válik 

• Schopenhauer: every truth - ridiculed, 
opposed, self-evident 

• A legtöbb innováció elbukik 

(Nem elég jó az alternatívákhoz képest, nem 
várt mellékhatások, a felfuttatásukhoz 
nincsenek adekvát mechanizmusok)  

 

• Hősök (Robert Owen, Michael Young, 
Muhammad Yunus, Wangari Maathai, 
Jaime Lerner-Curitiba) vagy társadalmi 
mozgalmak 

• Harc beágyazott érdekek ellen, „fertőző 
bátorság” 

• Bees and trees 

 



• A gazdasági növekedés 60-80%-a 

innovációból és új tudásból ered 

• Társadalmi innováció- még olyan 

találmányok elterjedéséhez is 

szükségesek, mint az autó, elektromosság 

• Társadalmi innovációra jellemzően 

kevesebb a forrás, támogató intézmény, 

nincs piaci húzóerő 

 



GÁTAK, LASSÍTÓ TÉNYEZŐK A 

PIACI INNOVÁCIÓK 

TERJEDÉSÉBEN 

• Beilleszthető-e az ellátási láncba, meglévő 
rendszerbe (elektromosság, Matt Nilsson 
tűzkésleltetői) 

• Outsourcing-törzskompetencia 

• Profitot nem növel, csak jobb termék 

• Lassan térül meg (különösen válságban gond) 

• Kiszorító hatás (fullasztás) 

• Szellemi tulajdon védelme 

• Nemvárt mellékhatások 

• Sokszoros alkalmazások kifejlesztésének 
időigénye 



KIINDULÓPONT 

• Politika, kormány (iPhone alkotórészei) 

• Üzlet (organikus élelmiszer) 

• Szociális gazdaság (hajléktalanok 

magazinja) 

• Mozgalmak (fair trade) 

• Tudomány (gyermeknevelési modellek) 

 



ÖSZTÖNZI 

• Jogbiztonság 

• Nyílt média 

• Nyitott kultúra 

• Verseny 

• Web 

• Versengő pártok 

• Innovációs források 

• Erős civil társadalom 

 



A (TÁRSADALMI) INNOVÁCIÓ 

FOLYAMATA 

• A szükségletek kiszúrása (probléma, szenvedély) 

• A szükségletek lehetőségekhez való kapcsolása 
(technológiai, szervezeti, tudás/ kreativitást ösztönző 
formális módszerek, meglévő ötletek újszerű 
kombinációja, ötletbankok, innovációs laboratóriumok) 

• Trial and error, tanulási folyamat és nem heuréka, 
inkubátor, zóna, pilot 

• Elterjesztés (organikus növekedés, adaptáció, 
franchise)  

• Finanszírozás (kormány- probléma megoldás vagy 
költségcsökkentés, NGO- Telethon fundraising, 
captain Tom, piac - misszió vezérelt vagy üzleti 
befektetés, CSR) 



NŐI JOGOK ÉS INNOVÁCIÓK 

• Csecsemőtápszer, fogamzásgátló, 

különböző professziók megnyílta, óvoda-

bölcsőde, abortusz, egyenlő jogok a válás 

során, szülési szabadság, programok a 

munkaerőpiacra visszavezetésre szülés 

után, családbarát munkahely 



INNOVÁCIÓK 

ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA ÉS 

TÁRSADALMI HATÁSAI  

• Beton, légkondi, lift  

• Walkable city 

 

 



TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ SEGÍTI AZ 

ÖTLET ELTERJEDÉSÉT: GOMBA- KÉK 

GAZDASÁG 

 



FORRÁSOK 

• Social Silicon Valleys- a manifesto for social innovation- what 
it is, why it matters, how it can be accelerated (The Young 
Foundation, 2006) 

• Tim Harford: A csecsemőtápszer, a radar és a kettős 
könyvelés. Hogyan formálja az innováció a gazdaságot? HVG 
könyvek, 2018) 

• Günter Pauli: A kék gazdaság. 10 év 100 innováció 100 millió 
munkahely (PTE KTK, 2010) 

• https://hvg.hu/kkv/20171021_szemet_hulladek_hollandia 

• https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/aug/16/chido-
govera-mushrooms-zimbabwe-changing-lives 

• http://www.greenbeltmovement.org/what-we-do/tree-planting-
for-watersheds 

• Jeff Speck: The walkable city | TED Talk 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


