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Bevezetés – a vállalati tudás evolúciója
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A beszállítók helyzete a láncban
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Kompetencia folyamatos bővítése a vállalkozásoknál:

1. Gyakorlat és tapasztalat (munkaerő)

2. Proaktív „belső” fejlesztések (projektek)

3. Innovációs kapcsolatok („tudásbázis”, mint beszállító)

erőfeszítések



Napi kihívások a legtöbb piacon

http://erp.methode-eur.com



Klasszikus menedzsment rendszerek

� Minőségmenedzsment eszközök és rendszerek

� IT támogatás

� stb.

� ???



Innovációs környezet: innováció vs. K+F

K+F típusai:

� Alapkutatás

� Alkalmazott kutatás

� Kísérleti fejlesztés

Zalaegerszegi 
megközelítés
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KUTATÁSOK
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A K+F eredmény piaci értéke (piacosítási érettség)

$

$

IPARI VÁLLALATOK ORGANIKUS K+F PÁLYÁJA:

• end-to-end fejlesztő >> új termékek és piacok/vers.képess.

• önálló fejlesztő >> tovább erősödött fejlesztő, új termékek 

• fejlesztő >> további termékfejlesztési lánc elemek 

• gyártó >> termékfejlesztési lánc elemek

• gyártó >> spec. technol. kompetencia – term.fejl. bevonás

• gyártó >> spec. kompetencia, technológiához kötődő termék

IPARI VÁLLALATOK ORGANIKUS K+F PÁLYÁJA:

• end-to-end fejlesztő >> új termékek és piacok/vers.képess.

• önálló fejlesztő >> tovább erősödött fejlesztő, új termékek 

• fejlesztő >> további termékfejlesztési lánc elemek 

• gyártó >> termékfejlesztési lánc elemek

• gyártó >> spec. technol. kompetencia – term.fejl. bevonás

• gyártó >> spec. kompetencia, technológiához kötődő termék



Tények

Gépipar-Járműipar-Elektronika ágazatai a térségben:
~100 vállalat (multinacionális + hazai KKV vegyesen)
~20.000 foglalkoztatott
~2.000 MrdFt árbevétel

~4 Mrd Ft (~2 ezrelék!!) K+F költés (<< tömeggyártó központok + beszállítói ipar)

K+F ráfordítások (2010) Kutatók-fejlesztők (2008)



Tudásbázis építési modell

www.tc.org.hu

Kutatóközpontok Egyetem(ek)

Szereplők

Kompetenciák építése
TUDÁSBÁZIS-ÉPÍTÉS

Kompetenciák építése
TUDÁSBÁZIS-ÉPÍTÉS

PIAC

TUDÁS

Specialisták

A piaci igények (problémák) 

azonosítása és a szükséges 

technológiai tudás 

transzferálásával a problémák 

megoldása

Piacképes tudásháttér 

felhalmozása, illetve a tudásbázis 

építéséhez szükséges csatornák 

kialakítása

Technológiai alapú 
és termék-

fejlesztési K+F / I 
tevékenység

Tudás megoldássá 
konvertálása
TUDÁSTRANSZFER

Tudás megoldássá 
konvertálása
TUDÁSTRANSZFER



Humán bázis – a duális képzés

Duális képzések az országban 
(2015. szeptember)



Az eredmények alapja: kompetencia!



Összegzés

� Törekvés a minél nagyobb hozzáadott érték irányába

� Szervezeti és működési hatékonyság

� K+F+I potenciál

� Humán kompetencia




