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I. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 
 
 
Ha beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőprogramba a „knowledge management” 
szókombinációt, 301.000.000 találatot kaphatunk (2006. elején). Ez alig marad el az 
„economy” szó mögött, és egy pár millió találattal megelőzi az „economics” 
kifejezést. Semmi más olyan közgazdasághoz kapcsolódó fogalmat, nevet nem 
találtunk, amelyik csak megközelítőleg is hasonló számú találati számmal rendelkezne. 
Természetesen senkit sem szeretnénk arra bíztatni, hogy az internetes keresők találati 
adatai alapján válasszon magának kutatási témát, de a fent említett számok azért jól 
mutatják, hogy milyen nagy népszerűségre tett szert az üzleti tudás tanulmányozása. 
Különösen akkor impozánsak az adatok, ha figyelembe vesszük, hogy a 
tudásmenedzsment kifejezés még nincs húsz éves, jelenlegi ismereteink szerint Karl 
Wiig 1986-ban használta először.  
 
Magyarország esetében talán még az általánosan megszokottnál is kiemeltebb 
jelentősége van az üzleti tudásnak. Gyakran hallhatjuk, és mi magunk is rendszeresen 
elmondjuk, hogy nekünk ugyan nincs százmilliós piacunk, a béreink sem a 
legalacsonyabbak, és számos országot találhatnánk, ahol fejlettebb az üzleti 
infrastruktúra, de a magyar munkások felkészültsége mindenképpen vonzó lehet a 
beruházni vágyóknak. Gazdasági fejlődésünk kulcstényezőjeként tehát egyértelműen a 
tudást szokás megjelölni. De vajon milyen ez a tudás, mennyire megfelelő, valóban 
olyan, amit a befektetők keresnek, és hogyan használható fel a gazdaság fejlesztése 
érdekében? Ezekkel a kérdésekkel már ritkábban találkozhatunk, ezért a válaszok sem 
közismertek. Amikor a témaválasztást mérlegeltem, elsősorban az a kérdés 
foglalkoztatott, hogy tényleg olyan nagy versenyelőnyt biztosít a tudás 
Magyarországnak, vagy pedig ez csupán egy olyan lehetőség, amit mélyreható 
változtatások árán lehet csak kihasználni. 
 
Ennek megfelelően a dolgozat az alábbi kérdésekre keres válaszokat: 
 
- Miért vált meghatározóvá napjaink gazdaságában a tudás? 
 
- Milyen az üzleti-gazdasági szempontból értékes tudás? 
 
- Hogyan képződik és hogyan lehet kihasználni ezt a tudást?  
 
- Melyek azok a tényezők, amelyek a vállalatokat megtelepedésre, és ezáltal egy 

térség gazdaságának fellendítésére ösztönöznek. 
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II. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJAI 
 
 
Jelen értekezésnek hármas célja van:  
 

1. leírás; 
2. magyarázat; 
3. javaslatok megfogalmazása; 

 
Egyrészt meghatározást keres az üzleti tudásra, és célja, hogy leírja azokat a 
folyamatokat, amelyek napjaink tudásalapúnak nevezett korszakához vezettek. 
Ugyancsak a célok közé tartozik az üzleti tudás legfontosabb tulajdonságainak, az 
üzleti tudással való gazdálkodás folyamatának, továbbá ezek legfontosabb 
mozzanatainak leírása. 
 
Másrészt magyarázatot keres az üzleti tudás mobilitására, arra, hogy milyen tényezők 
befolyásolják azt, és milyen gazdasági következményei vannak mindennek. A 
mobilitáshoz kapcsolódóan szintén magyarázatot keres a vállalatok befektetéseinek 
speciális, vagy nem teljesen megszokott indokaira. 
 
Harmadrészt javaslatokat fogalmaz meg az ipari parkok üzemeltetőinek. A vállalatok 
számára előnyös, ha innovációs rendszereken, vagyis hálózati központokban 
működhetnek. Így az ipari parkok vonzerejüket azzal növelhetik, ha megpróbálnak egy 
innovációs rendszert kialakítani a park körül. A dolgozat olyan intézkedésekre tesz 
javaslatokat, amelyek elősegíthetik az ipari parkok csomóponttá válását.  
 
 
 
III. A DISSZERTÁCIÓ METODIKAI ALAPJAI, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
 
 
A dolgozat első két része leíró jellegű. A szakirodalom felhasználásával olyan új 
fogalmakat mutat be, amelyek segíthetik az üzleti tudás világában való eligazodást. A 
mobilitás vizsgálatánál először egy összehasonlításon keresztül vezeti le az üzleti 
tudásra hatással lévő feltételeket, amely során a munkaerő- és tőkeáramlást használja 
analógiaként. Miután megállapítást nyer, hogy a rejtett üzleti tudás részben immobil, a 
vállalati beruházások motivációs tényezőjeként az üzleti tudás megszerzését említi, 
mint lehetséges motívumot, amelyet deduktív módon a korlátozott mobilitás állításából 
vezet le. 
 
A harmadik részben a magyar ipari parkok adatait használja fel az üzleti tudás, mint 
beruházási motívum teszteléséhez. A magyar ipari parkok egy sajátos csoportot 
alkotnak a magyar ipari körzeteken belül. Sajátosságuk egyrészt az, hogy fejlett 
infrastruktúrával rendelkeznek, így az összehasonlításuknál a betelepedés 
motívumaként ezt a szempontot nem kell figyelembe venni. Ugyancsak sajátosság, 
hogy a felhasznált adatokat nem felmérés útján szereztük, hanem azokat a parkokat 
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működtető szerveztek szerződésben vállalt kötelezettségük alapján gyűjtik, majd 
továbbítják a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által megbízott cégnek. Ezért a 
torzítás lehetősége minimális, az elemzéshez felhasználható adatok nagy 
valószínűséggel a valós helyzetet tükrözik. Mivel az adatgyűjtő szervezetek (az ipari 
parkok, ill. a GKM) üzleti titokként kezelik az adatokat, ezért a dolgozatban nem volt 
arra lehetőség, hogy az egyes ipari parkokat konkrét névvel szerepeltessük, a nevek 
helyét semleges kódazonosítóval helyettesítettük, hogy ne lehessen 
visszakövetkeztetni egyetlen ipari parkra sem. Ebből kifolyólag semmi olyan 
csoportosítás sem található a dolgozatban, ami esetleg módot adhatnak az azonosításra. 
Ez utóbbi tény viszont azért nem jelent nagyobb problémát, mert az elemzés során 
elsősorban az adatok eloszlása és szórása volt számunkra fontos. Ugyanakkor tény, 
hogy az azonosítás mellőzése esetén földrajzi szempontokat nem vehettünk számításba 
a vizsgálatban, és így az egyes parkok belső struktúrája sem ismert. 
 
Az ipari parki adatok elemzése során az általános statisztikából jól ismert regresszió-
analízist, ill. hipotézisvizsgálatokat végeztünk. A dolgozatban a vállalati kapcsolatokat 
az ipari parkokba betelepült vállalatok számával, ill. az ipari parkokban 
foglalkoztatottak létszámával modelleztük, majd számításokkal igazoltuk, hogy az 
ipari parkokba betelepült vállalatok az ilyen módon közelített kapcsolatok alapján 
skálafüggetlen hálózatot alkotnak. A skálafüggetlen hálózatokban a középpontok 
szerepét azok a vállalatok töltik be, amelyek nagyszámú kapcsolattal rendelkeznek, így 
azt feltételeztük, hogy a nagy vállalatszámú és alkalmazotti létszámú parkok vállalatai 
a középpontok. Vagyis amikor a vállalati hálózatok csomópontjaiként az innovációs 
rendszereket, a nagy vállalati koncentrációkat jelöljük meg, akkor (függetlenül 
méretétől, egyéb jellemzőitől) az összes olyan vállalatot csomópontként értelmezünk, 
amelyik ezeknek a koncentrációknak a tagja. 
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IV. AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI – AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 
 

TI: Üzleti tudásnak nevezünk minden olyan cselekvésre való készséget vagy 
azt rögzítő ismeretet, amely segít az erőforrások hatásos kombinációjában, és 
az üzleti eredmény elérésében. 

 
Mivel nincs egységes álláspont a tudás mibenlétéről, a fogalmak megadásánál nem 
támaszkodhatunk kizárólag a szakirodalomra. A tudást, mint cselekvési potenciált 
értékelő nézetet átvéve az üzleti tudást olyan cselekvésre való készségként vagy azt 
rögzítő ismeretként definiáljuk, amely segít az erőforrások hatásos kombinációjában. 
Ennek megfelelően akkor beszélhetünk üzleti tudásról, ha az segít bennünket 
valamilyen üzleti eredményt produkáló akció végrehajtásában. Ezzel a lépéssel 
kizárhatók azok a tudástartalmak, amelyek nem képviselnek gazdasági értéket a 
vállalatok számára. 
 
 

T2: A megváltozott üzleti feltételek között a vállalkozás egyik fontos és sajátos 
erőforrásává vált az üzleti tudás, mellyel a materiális eszközökhöz hasonlóan 
gazdálkodni kell. Az üzleti tudás specifikus tulajdonságai meghatározhatók. 

 
Az üzleti tudás vállalati szinten értelmezzük, mint a vállalkozás egyik legfontosabb 
erőforrását. Korlátozott mértékben áll rendelkezésre, ezért megszerzése költséges. 
Számos formában jelen van a vállalatoknál, ezekről az 1. ábra tartalmaz egy 
összefoglalót. 
 

kódolatlan

 
1. ábra. Az üzleti tudás elemei 

 

rejtett kifejtett

 
 

Szellemi 
tulajdon 

Vállalati 
eljárások és 
kapcsolatok 

Alkalmazottak 
kapcsolatai 

Alkalma-
zottak 

kompeten-
ciája 

Szervezeti 
hitek és 

szokások 

 

Ragadósság 

kódolt
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Az elkülönítés alapja egyrészt a tudás hozzáférhetősége, másrészt annak 
specializáltsága, összetettsége. Hozzáférhetőség alatt a klasszikus rejtett-kifejtett skálát 
értjük, amelynek az egyik végén az egyénektől elválasztott, rögzített ismeret áll, a 
másik végén pedig az egyénekhez kötött tudás. Ezt egészíti ki a tudás összetettsége, 
környezet-függősége. Ez lapján a tudás vagy általános tartalmú, tehát független a 
szervezet és környezet egyes elemeitől, vagy pedig kódolt, azaz a szervezeti 
sajátosságokba ágyazott. A rejtett tudás elengedhetetlen a kifejtett tudás 
létrehozásához és megértéséhez, vagyis egyfajta alapul szolgál minden jövőbeni 
tudásteljesítményhez. Ugyanígy a kódolt tudás a szervezeti együttműködést segíti, így 
az a közös munkavégzés alapja. Az 1. ábra jobb felső negyedétől a bal alsó felé 
haladva az üzleti tudás átadása egyre nehezebbé válik. Míg a szellemi tulajdon 
könnyedén továbbadható, a szervezeti hitek és szokások elválaszthatatlanul 
hozzákapcsolódnak az alkalmazottakhoz, ill. a szervezet egészéhez.  
 
Tapasztalati jellege és jövőbeni tudáshozamainak kiszámíthatatlansága miatt az üzleti 
tudás növeli a vállalati működés kockázatát, ezért szigorú gazdálkodást igényel. A 
gazdálkodás során az egyik vezérelv a vállalati hozzáadott érték kell legyen. Bizonyos 
alapvető tudásinfrastruktúrára minden vállalatnak szüksége van, de annak birtokában 
racionális döntés kérdése, hogy a belső előállítást vagy a tudástranszfert választják. 
 
 

T3: A vállalati tudásbázis bővítése - az üzleti tudás előállításának és 
transzferének folyamata - innováció, tökéletesítés, másolás, ill. adaptálás, 
valamint felfedező és követő tanulás révén valósulhat meg. 

 
Az üzleti tudás definíciójára támaszkodva ismertetjük a tudáselőállítás és -transzfer 
fogalmát valamint jellegzetességeit. Akárcsak az üzleti tudás definíciójánál, ez esetben 
is alapvetőnek tekintjük a rejtett, ill. kifejtett dimenzió megkülönböztetését, így külön 
tárgyaljuk az innovációt és a tanulást. Innováció alatt a kifejtett üzleti tudás előállítását 
értjük, s a kifejtett tudás transzferétől a kockázatok elemzésével különböztetjük meg. 
Amikor kifejtett üzleti tudást állítunk elő, teljes bizonytalansággal kell szembenéznünk 
mind a siker valószínűsége, mind pedig a várható eredmény nagysága tekintetében. 
Ezzel szemben a kifejtett tudás transzferénél számíthatók a kockázatok. 
Kifejtett tudás transzferére másolás, ill. adaptálás formájában kerülhet sor. Amikor a 
korábbi ismeretekhez illeszthető tudást vesznek át, akkor másolásról, amikor pedig 
merőben új ismereteket, akkor adaptálásról beszélhetünk. Tökéletesítés esetén szintén 
új üzleti tudást állítanak elő, de ezek szorosan kapcsolhatók már meglévő 
ismeretekhez.  
 
A tanulási folyamat a rejtett üzleti tudáshoz kapcsolódik. Amikor tudáselőállításról 
van szó, akkor felfedező tanulásról beszélhetünk, rejtett tudás transzferénél pedig 
követő tanulásról. A két tanulási folyamat legfontosabb megkülönböztető jele az 
időszükséglet. Követő tanulás esetén jóval hamarabb rálelhetünk a szükséges tudásra, 
mint felfedező tanulással.  
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T4: Mobilitás szempontjából az üzleti tudást kettőség jellemzi. A kifejtett üzleti 
tudás tőkejellegű, és ezért mobilnak tekinthető; a rejtett üzleti tudás erősen 
kötődik a munkaerőhöz, és ezért részben immobil. 

 
A tényezők mobilitását az instrumentális és intézményi feltételek határozzák meg. A 
tőke tulajdonosa és felhasználója egymástól elválasztható, hasznosulása független a 
környezet kulturális jellemzőitől, az intézményi feltételek pedig csökkentik a külföldi 
tőkeberuházások kockázatát. Ezzel szemben a munkaerő tulajdonosa és felhasználója 
egymástól nem elválasztható, hasznosulása nagyban függ a kulturális feltételektől, és 
az intézményi feltételek erősen korlátozzák a nemzetközi áramlását. Mivel a kifejtett 
tudás inkább a tőkéhez hasonlítható, a nemzetközi mobilitása nem ütközik jelentősebb 
akadályokba. A rejtett tudás viszont kötődik a munkaerőhöz, így a mobilitása 
korlátozott. 
 
 

T5: A rejtett üzleti tudás részleges immobilitását a részben fennálló 
intézményi és instrumentális feltételek, valamint az innovációs rendszerekben 
található kedvező feltételek okozzák. 

 
A rejtett üzleti tudás esetén a munkaerő intézményi és instrumentális feltételei nem 
állnak fenn teljes mértékben. Lényegesen kisebb a kulturális feltétel hatása, mert a 
képzett munkaerőt általában az idegen nyelv ismerete is jellemzi, és az intézményi 
feltételek is sokkal megengedőbbek a magasan kvalifikáltakkal szemben. Ennek 
ellenére a rejtett tudás immobil, mégpedig azért, mert az iménti két feltételt kiegészítik 
az innovációs rendszerek által támasztott feltételek. Ezek közül két elemet emeltünk 
ki. Az iskolarendszerű oktatás során az innovációs rendszerek lehetővé teszik a 
gyakorlati tanulást, és ezzel a diákok által elsajátítható ismerettömeg jelentősen 
megemelkedik. Később, a munkába állás után pedig az alkalmazottak között kialakuló 
informális hálózat segíti a munkavégzés közbeni tanulási folyamatokat. Ha valaki 
elhagyja az innovációs rendszert, kiszakad az információs hálóból, a személyes 
kontaktus hiányában idővel megszűnik a kölcsönös bizalom. 
 
 

T6 (a): A vállalatok hivatalos és nemhivatalos kapcsolatait az ipari 
parkokba betelepült vállalatok számával, ill. az ipari parkokban alkalmazottak 
létszámával modellezhetjük. 

 
Minél nagyobb számú vállalat működik egy ipari parkon belül, annál több lehetőség 
van a vállalatok közötti együttműködések kialakulására. Ezeknek a hivatalos 
együttműködéseknek egy része mélyebb, és széles területre kiterjedő, más része pedig 
csak felszínes. Ugyanez a helyzet áll fenn az alkalmazottak esetében is, azaz minél 
nagyobb tömeg áll alkalmazásban egy ipari parkban, annál nagyobb lehet az 
alkalmazottak között kialakult nemhivatalos kapcsolatok száma. Miközben a 
kapcsolati minőség jellemzésére az ipari parkok ezen statisztikai adatai nem 
használhatók, a számosság leírására alkalmasak. 
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T6 (b): A vállalatok hivatalos és nemhivatalos kapcsolataikon keresztül olyan 
skálafüggetlen hálózatot alkotnak, amelyekben a nagy vállalati koncentrációk 
töltik be a központok szerepét. 

 
Skálafüggetlennek nevezzük az olyan hálózatot, amely eloszlása hatványfüggvényt 
követ. Az ilyen hálózatokban néhány csomóponthoz nagyon magas számú kapcsolat 
tartozik, ezeket a hálózat központjainak nevezzük. Ha a vállalatok kapcsolatait úgy 
számítjuk, hogy összeadjuk a vállalat hivatalos, és az alkalmazottak nemhivatalos 
kapcsolatait, akkor együtt egy skálafüggetlen hálózatot alkotnak, s ezekben a központ 
szerepét az olyan vállalatok fogják betöltetni, amelyek a magas vállalati 
koncentrációval jellemezhető körzetekben működnek. Központban lenni előnyös, mert 
így nagy mennyiségű információhoz gyorsan hozzá lehet jutni, hiszen az ilyen 
hálózatokban nem létezik információs küszöbérték. 
 
A tézis értékelésénél figyelemreméltó az ipari parkok vállalatszám szerinti 
hatványfüggvény eloszlása, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar ipari 
szektoron belül jelentős szerepet játszó ipari parkoknál léteznek nagy és erős 
csomópontok. Ugyancsak ezt erősíti meg a foglalkoztatottak létszáma alapján számolt 
eloszlás. Így azt mondhatjuk, hogy néhány ipari parkban a magas betelepült 
vállalatszámhoz kiemelkedően magas foglalkoztatott létszám is társul, és ezek a 
parkok egyértelműen központi szerepet játszanak, vagyis skálafüggetlen hálózati 
csomópontokat alkotnak. 
 
 

T7 (a): Ha egy vállalat rejtett tudás szűkében lévő régióban működik, 
akkor közvetett módon, tőkebefektetés megvalósításával, és ezáltal új vállalati 
szervezeti egység létrehozásával juthat hozzá a szükséges üzleti tudás kevésbé 
kódolt, és eseti együttműködések során is átvehető részéhez. 

 
Az állítást – a magyarországi ipari parkok adatain keresztül – az ipari tevékenység 
koncentrációjával ellenőriztük. Az ipari parkok rendelkeznek mindazzal a fizikai 
alapinfrastruktúrával, ami a modern üzleti tevékenység folytatásához szükséges. Ezért, 
ha eltérést találunk a betelepült vállalatok számában, akkor ezt mindenképpen egyéb 
tényezők kell magyarázzák, így a rendelkezésre álló rejtett üzleti tudás minősége. 
 
Megállapítottuk, hogy a betelepült vállalatok száma szerint az ipari parkok 
hatványfüggvény eloszlást mutatnak, melynek fokszámkitevője 1,6. A legtöbb ipari 
parkban csupán néhány vállalkozás működik, és közben néhány nagyméretű ipari park 
rengeteg betelepült vállalattal rendelkezik. Ez az egyenlőtlen eloszlás arra utal, hogy 
valami különleges tényező befolyásolja a vállalatok betelepülését. Ez a speciális 
tényező a vállalatok között kialakult hivatalos kapcsolatok által hordozott rejtett üzleti 
tudás lehet, amely felgyorsítja a vállalatok közötti tudástranszfert, elősegíti az iparági 
szempontból fontos ismeretek gyors tovaterjedését, és ezáltal gyorsabban 
alkalmazkodhatnak a környezeti kihívásokhoz. 
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T7 (b): A közvetett módon való beszerzés az egyéni kompetenciák mellett az 
alkalmazottak személyekre vonatkozó tudásának megszerzésével is együtt jár. 
Ezáltal az alkalmazottak kapcsolatrendszere a vállalati tudásbázis részévé 
válik, és ez a vállalati tudásfolyamatok felgyorsulását eredményezheti. 

 
Az alkalmazottak személyekre vonatkozó tudásának megszerzésével a vállalati 
tudásfolyamatok (az innovációs, a tanulás és a tudástranszfer különböző formái) 
felgyorsulnak, így a vállalatok sokat profitálnak abból, ha olyan térségekben 
telepednek meg, ahol kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek az alkalmazottak. Az 
alkalmazottak kapcsolatrendszerét nemhivatalos kapcsolatoknak neveztük. A 
nemhivatalos kapcsolatokon keresztül hozzáférhetővé válik vállalaton kívüli 
személyek kompetenciája is. Ez a nemhivatalos kapcsolati háló annál kiterjedtebb 
lehet, minél nagyobb számú foglalkoztatott tömörül egy térségben. Az ipari parkok a 
foglalkoztatottak létszáma szerint hatványfüggvény eloszlást mutatnak (a 
fokszámkitevő ezúttal 1,7), azaz néhány nagy ipari parkba tömörül az összes 
foglalkoztatottnak egy jelentős része, míg a többiek nagyjából egyenlő arányban 
oszlanak el sok kisebb ipari park között.  
 
Olyan csomópontokat találtunk, amelyekben a nagyszámú alkalmazott jelenléte miatt 
bőségesen rendelkezésre áll a rejtett üzleti tudás, és a csomópontok erős 
kontrasztjaként a másik oldalon áll az a sok apró ipari park, ahol nincs lehetőség 
nagyszámú nemhivatalos kapcsolat kialakítására. Ennek köszönhetően nincs is sok 
lehetőség arra, hogy ezekben a kisebb parkokban jelentősen emeljék a foglalkoztatást, 
mert hiány mutatkozik a vállalat számára fontos rejtett tudásban, így a vállalatok 
inkább elkerülik ezeket a körzeteket. 
 
 

T8: Az ipari parkok fokozhatják tőkevonzó képességüket, ha arra törekednek, 
hogy hálózati csomópontokká váljanak. Ennek feltétele az, hogy az ipari park 
egy stratégia szemléletű szervezet irányítása alatt közvetítői és támogatói 
szerepet töltsön be. 

 
A vállalatoknak előnyös csomópontokban működniük, mivel így több lehetőség van a 
követő tanulásra, és a kifejtett tudás létrehozására is. A hivatalos és nemhivatalos 
kapcsolatok bősége biztosítja az új nézőpontok, és szemlélet megjelenését a vállalaton 
belül. Ezt kihasználva az ipari parkok úgy vonzhatnak befektetőket, ha megpróbálnak 
sok hivatalos és nemhivatalos kapcsolatot tömörítő hálózati középponttá, innovációs 
rendszerré válni. Ennek lépései az ipari park, mint közvetítő, támogató és stratégiai 
szemléletű szervezet hármasában foglalhatók össze. 
 

1. Ipari park, mint közvetítő. Egy innovációs rendszer kialakítása sok 
szervezőmunkával jár. Közvetítésre van szükség a vállalatok között, továbbá a 
vállalatok és más külső érintettek között. Emellett az is szükséges, hogy az ipari 
park fejlesztési terveit összehangolják a települések, a megye és a régió 
fejlesztési terveivel. Ezt különösen azért fontos, mert az innovációs 
rendszerekben kulcsszerepet játszanak a felsőoktatási intézmények, ezek pedig 
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rendszerint a régióközpontokban találhatók. Ugyancsak szervezőmunkát 
igényel a többi ipari parkkal való kapcsolat ápolása, hiszen az ipari parkok 
közös fellépése nagyobb súlyt és beleszólást biztosít számukra a megyei és 
regionális fejlesztés szempontjainak meghatározásakor. 

 
2. Ipari park, mint támogató. Kizárólag a profi szervezőmunka és koordinációs 

tevékenység nem pótolhatja a finanszírozási források hiányát. Mivel az ipari 
parkok nem rendelkeznek jelentős anyagi forrásokkal, ennek biztosítási 
elsősorban központi kormányzati feladat. Ugyanakkor a pályáztatásnál fontos a 
komplex megközelítés, az ipari parkok, a betelepült vállalatok és a kisegítő 
szervezetek együttműködése. Egy olyan pályázati rendszer meghonosítása 
kívánatos, ahol alapvető jelentőséget tulajdonítanak az innovációs rendszer 
megvalósításának, és így kiemelten kezelik a parkok, vállalatok és kiszolgáló 
szervezetek közösen kialakított stratégiáját. 

 
3. Ipari park, mint stratégiai szemléletű szervezet. Mindezen feladatok ellátása 

olyan terheket jelent, amiket a legtöbb ipari parki üzemeltető nem képes ellátni. 
Ennek oka egyrészt az anyagiak, másrészt pedig a kompetenciák hiányára 
vezethető vissza. Így a siker érdekében mindenképpen szükségesnek tűnik az 
ipari parki koordináció és üzemeltetés szervezetének a megerősítése, ill. azon 
parkok esetén, ahol a szervezeti garanciák már megvannak, a finanszírozás 
megoldása 
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