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Bevezetés 

 

 A dinamikus változásokhoz való gyors alkalmazkodás követelménye egyre 

élesebben veti fel a különböző kompetenciákkal rendelkező vállalati funkciók közti 

tudásintegráció szerepét. A kapcsolódási, vagy más kifejezéssel élve interfész probléma 

kérdéskörén belül a K+F és a marketing integrációja került a figyelem homlokterébe, 

különösen az újtermék-fejlesztéssel való összefüggések feltárása foglalkoztatja az 

elméleti kutatókat és a gyakorlati szakembereket.  

 A problémakör meglehetősen összetett. A különböző funkciókhoz köthető tudás 

összekapcsolásának lehetőségét és szükségességét külső környezeti és szervezeti 

tényezők széles köre befolyásolja, és az integráció kérdése szorosan összefügg a 

vállalatok stratégiai magatartásával is. A téma interdiszciplináris jellege többféle 

elméleti megközelítést tesz lehetővé, ami a terminológiai sokszínűségben is 

megmutatkozik. Az integráció vizsgálatának különböző dimenzió tovább nehezítik az 

áttekintést, s a már meglévő eredmények egységes elméleti keretbe foglalását. A témára 

vonatkozó kutatások a mai napig nem tekinthetők lezártnak, az interfész probléma 

hatékony menedzselésének elősegítése érdekében még további vizsgálatokra van 

szükség. 

 A disszertáció újdonságértékét az adja, hogy a hazai környezeti és vállalati 

sajátosságok figyelembevételével, egy ágazat példáján keresztül vizsgálja a nemzetközi 

kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit.  

 Az értekezés négy fő fejezetből áll. Az első fejezetben kerül megfogalmazásra a 

dolgozat célja, a választott téma időszerűsége és jelentősége.  A második fejezet a 

kutatás elméleti hátterét tárja fel. Korszerű, elsősorban nemzetközi irodalmak alapján 

vizsgálom a K+F/marketing integráció és az innováció, ezen belül az új termék 

fejlesztés fő összefüggéseit. Az elemzéshez különböző megközelítéseket alkalmazó 

kapcsolati modelleket vettem alapul, annak érdekében, hogy az integráció kutatásának 

szerteágazó elméleti problémáit összefoglaljam, és egy saját értelmezési keretben 

bemutassam. 

 A harmadik fejezetben megfogalmazom a vizsgálandó kutatási kérdéseket, és 

előfeltevéseket, ismertetem a kutatás módszertanát, majd a K+F és a marketing 

integráció műanyag-feldolgozó iparban játszott szerepére vonatkozó empirikus kutatás 

eredményeit. A feltárt összefüggések bemutatása három szinten történik: 
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 Ágazati szintű elemzés. Ez két részre tagolódik. Az első részben a műanyag-

feldolgozó ipar innovációs és piaci sajátosságait mutatom be. Ehhez a Magyar 

Műanyagipari Szövetség és a Műanyagipari Kutatóintézet által közzétett szakértői 

anyagokat, statisztikákat, valamint az ágazatra vonatkozó korábbi kutatási 

eredményeimet vettem alapul. Az ágazati szintű elemzés második része a 2003 őszén 

végzett, postai kérdőíves megkérdezés eredményeit ismerteti és dolgozza fel. Az ehhez 

kapcsolódó kérdések a vállalatok piaci környezetének változásaira, az ágazati 

innovációk jellegére és befolyásoló tényezőire, valamint a külföldi tőke szerepére 

vonatkoznak. 

 Felhasználó iparágak. Az ágazati szintű elemzést a műanyag termékek három fő 

felhasználói területének – csomagolás, építőipar, autó és elektrotechnikai-elektronikai 

ipar – összehasonlító vizsgálata követi, az előző részben alkalmazott tartalmi és 

módszertani megközelítések alapján.  

 K+F és marketing funkciók. A kérdőíves felmérésre támaszkodva a K+F és a 

marketing integráció szerepét, valamint befolyásoló tényezőit a marketingorientáció és 

az innováció összefüggésébe beágyazottan vizsgálom. A K+F és a marketing 

kapcsolatát a két funkcióhoz tartozó szakemberek véleményének összehasonlítása 

alapján elemzem, s egyúttal bemutatom a felhasználó területekkel és a vállalati mérettel 

való összefüggéseket is. 

 Az értekezés negyedik fejezete a kérdőíves felmérés eredményeiből levonható 

következtetéseket, a hipotézisek értékelését, majd az elméleti és az empirikus kutatási 

eredmények összegzését tartalmazza. A záró gondolatatok a gyakorlati szakemberek 

számára hasznosítható következtetéseket, a kutatás korlátait és folytatásának 

lehetőségeit foglalják össze. 
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1. Az ér tekezés célja, a választott téma időszerűsége és jelentősége 

 

 A téma időszerűségét azok a változások igazolják, amelyek nyomán a tudásalapú 

megközelítés a hazai vállalati gyakorlatban is egyre erősebb visszhangra lel: 

(1) A globalizáció új kihívásai, az éleződő verseny a vállalatokat rugalmas igazodásra, 

gyorsabb tanulásra késztetik; 

(2) Gazdaságunk versenyképességének javítása nem képzelhető el a K+F tevékenység 

erősítése, a vállalatok innovációképességének fejlesztése nélkül. A jórészt 

beszállítói pozícióban lévő hazai vállalati kör jövőbeni lehetőségeit döntően az fogja 

meghatározni, hogy el tudnak-e mozdulni az alacsony komplexitású, kis hozzáadott 

érték tartalmú termékek gyártásától a technológia- és tudástranszfer irányába. Ez a 

kérdés egyre nagyobb hangsúlyt kap, ahogy a hatékonysági felzárkózás megtörténik, 

és a multinacionális cégek a fejlesztésigényes termékek gyártásával is megjelennek 

az országban; 

(3) A technológiai változások új kihívásai és az éleződő verseny a hazai vállalatokat is 

olyan pályára terelik, ahol tartós versenyelőnyt csak a műszaki és a piaci tudás 

együttes biztosításával lehet szerezni.  

 

A disszertáció empirikus kutatásra épülő része a műanyag-feldolgozó ipart veszi 

alapul. Az ágazat kiválasztása több szempontból is indokoltnak tekinthető: 

 

(1) Egy dinamikusan bővülő területről van szó, és a műanyag térhódítása folyamatosan 

új impulzusokat ad a vállalatok K+F tevékenysége számára;  

(2) A műanyag-feldolgozó ipar jelentős mértékben háttéripar, így növekedési 

lehetőségei szorosan összefüggnek a gazdasági környezettel, és benne 

visszatükröződnek a felhasználó iparágak folyamatosan változó igényei;   

(3) Az egyes felhasználói területek innovációs és marketing szempontból is sajátos 

elvárásokat fogalmaznak meg a műanyagtermékek gyártói számára, amelyek 

mentén kirajzolhatók a műszaki és a piaci tudás integrálásának eltérő lehetőségei és 

kényszerei;  

(4) Az ágazat felhasználói körét jelentős mértékben multinacionális cégek teszik ki, ami 

teret enged a beszállítói kapcsolatok és a tudásintegráció közti összefüggések 

vizsgálatának;  
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(5) Az ágazatba beáramlott külföldi tőke magas aránya további lehetőséget nyújt a 

problémakör árnyalt megközelítéséhez. 

 

A fentiek alapján a Ph.D. disszertáció célja kettős: 

 
A különböző megközelítéseket alkalmazó kapcsolati modellek szintetizálása, és az 

ezekből levonható  következtetések alapján egységes elméleti keretbe foglalni a K+F 

és a marketing integráció innovációs szerepét, s a sikertényezők feltérképezésével a 

gyakorlati szakemberek számára is hasznosítható támpontokat adni az interfész 

probléma menedzseléséhez. 

 
Empirikus kutatási eredmények alapján, a vizsgált ágazat innovációs és piaci 

helyzetének elemzésén keresztül bemutatni a tudásintegráció szükségességét 

felszínre hozó változásokat, és a nemzetközi kutatási eredményekkel összehasonlítva 

feltárni a K+F/marketing  interfész probléma hangsúlyeltolódásait. 

 
 Az értekezés hátteréül az innováció, s ezen belül is a vizsgált ágazat területén 

végzett több éves kutatómunka szolgál. A disszertáció elkészítésénél támaszkodni 

tudtam a tudásáramlás, az innováció és a versenyképesség összefüggéseit vizsgáló 

korábbi kutatási eredményeimre, melyeket az elméleti következtetések levonásánál és 

az empirikus kutatás szempontjainak kialakításánál egyaránt hasznosítani tudtam.1  

                                                 

- 1 M � helytanulmány a m� anyagfeldolgozás versenyképességének vizsgálatához (BKE „Versenyben a 
világgal”  c. projekt) 1997. 

- Esettanulmány a vállalati kapcsolati hálók átalakulásának vizsgálatához (BKE „Versenyben a 
világgal”  „Stratégiai szövetségek, a vállalati kapcsolati hálók átalakulása és a versenyképesség”  c. 
alprojekt ) 1997. 

- Esettanulmány a hazai kis- és középvállalatok innovációs stratégiáinak vizsgálatához („ Innovációs 
stratégiák a magyar gazdaságban”  c. GKI kutatás, 1997)  

- Esettanulmányok az exportképesség és az innovációs képesség kapcsolatának kutatásához (Az 
iparvállalatok külgazdasági versenyképessége: az exportképesség és az innovációs képesség 
kapcsolata c. GKI kutatás, 1998) 

- Esettanulmányok a külföldi t � ke innovációs tevékenységre gyakorolt hatását vizsgáló kutatáshoz 
(„Az innováció névtelen háttérországa”  c. OMFB tanulmány, MTA Kutatásszervezési Intézet) 

- Esettanulmányok az innovatív vállalatok fejlesztési stratégiáinak vizsgálatához („Fejlesztési 
stratégiák, növekedési stratégiák”  c. OMFB tanulmány, MTA Kutatásszervezési Intézet) 1998. 

- Esettanulmányok az egyetemi K+F innovációs szerepér � l és az eredmények vállalati hasznosításáról 
(„Fels� oktatási K+F”  kutatási projekt” , BMGE Innovációs Kutatócsoport) 2000. 

- Esettanulmány a Kiválósági Központok innovációs benchmarking módszerrel történ�  vizsgálatához 
(EU 5. Keretprogram „Record”  projekt, és „A magyar gazdaság helyzete és továbbfejl � dési 
lehet � ségei egyes OECD tagországok innovációs mutatóinak tükrében c. projekt BME Heller Farkas 
Innovációs Kutatócsoport) 2002. 
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Az értekezés elméleti részének elkészítéséhez az interfész problémával foglalkozó 

kapcsolati modelleket vettem alapul. A probléma széles körű megközelítése érdekében 

olyan modelleket választottam, amelyek különböző elméleti aspektusból és dimenziók 

mentén vizsgálják az integrációt, és a korábbi kutatási eredményekhez képest 

érzékelhetően új szempontokat hoztak a felszínre. A disszertáció elméleti részében a 

felhasznált modellek fő összefüggéseit saját értelmezési keretben foglalom össze. A 

könnyebb áttekinthetőség érdekében a vizsgált modellek által felszínre hozott új 

szempontokat külön táblázatban foglalom össze (1. sz. melléklet). A modellek ábrái a 2. 

sz. mellékletben szerepelnek. 

 

                                                                                                                                               

- Ágazati tanulmány „A hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs együttm� ködések, az 
egyetemek és a gazdaság közötti kapcsolatok fejlesztése”  c. témakörben (Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium által kiírt, "a gazdasági tervezést és stratégiát megalapozó elemzések és szakértés 
elvégzése, arról tanulmányok készítése" c.tárgyalásos közbeszerzési pályázatán) BME Heller Farkas 
Innovációs Kutatócsoport 2004 

 



 12 

2. A K+F/marketing integráció és az innováció elméleti összefüggései 

 

2.1. A funkcióközi integráció szerepe az innovációban 

 Az információs korszak vállalatai számára a meglévő termékek vagy piacok alapján 

való következtetés képessége már nem jelent biztosítékot a holnapi túléléshez (Mroz, 

1998). A globalizáció és a gyors technológiai fejlődés hatására a stratégiaformálás 

kiindulópontja a változások dinamikájának megértése, és a gyors reagálás képességének 

kifejlesztése. A tartós versenyelőny megszerzésének lehetősége egyre inkább azon 

múlik, hogy egy vállalat információkat tud összegyűjteni, feldolgozni, és a megfelelő 

termékekkel gyorsan válaszolni (Mroz, 1998). Az információ a versenyelőny biztosítása 

szempontjából fontosabbá válik, mint maga a termék (Doyle, 2002).   

 Cohen és Levinthal (1990) a szervezet abszorptív kapacitásának nevezik azt a 

képességet, amely a külső információk értékének felismerésére, az új tudás 

feldolgozására és alkalmazására irányul, és hangsúlyozzák ennek kulcsfontosságú 

szerepét az innovációképességben.  

 Az innovációt2 lendületbe hozó, a külső környezet változásait közvetítő információk 

(Tang, 1998) különböző funkciókon keresztül áramlanak a szervezetbe, így az 

abszorptív kapacitást nem az egyes funkciók, hanem azok kapcsolatrendszere határozza. 

Ez magában foglalja, hogy: 

• az innovációs folyamatok eredményessége szempontjából releváns funkciók 

mindegyike szerepet kapjon a döntésekben, 

• az egyes funkciókhoz tartozó tudás integrálódjon a funkciók közti interakciókon és 

együttműködésen keresztül. 

 

 A funkcióközi tudásintegrációval való összefüggések feltárása az innovációs 

kutatások homlokterébe került. Monge et al (idézi: Tang, 1998) megfogalmazása szerint 

a szervezetekben az innovációk okai a jól informáltság és a csoport kommunikációban 

való részvétel. Mroz (1998) kiemeli, hogy az innováció magában foglalja a funkcionális 

                                                 
2 A fogalom meghatározása során az innováció Schumpeter-féle (Schumpeter, 1980)  típusaira való 
hivatkozás az általánosan elfogadott. Ennek megfelel � en az innováció öt típusa határolható el: 
- Új, még nem ismert javak el � állítása, 
- Új, még nem ismert termelési eljárások bevezetése, 
- Új, „sz� z”  piacok feltárása, 
- Új beszerzési források megszerzése, 
- Új szervezet kialakítása. 
 



 13 

kompetenciák összességét. Tang (1998) rámutat, hogy az emberek, a tudásuk és a 

képességeik integrációja teszi lehetővé az innovációt a szervezetekben. „Az innováció 

az egyén ötlet-magjainak keresése a szervezeti részvétel fokozatos bővülésével. Az 

innováció az egyénnel kezdődik, a csoporttal folytatódik, következésképpen az egész 

szervezetre vonatkozik, és a külső környezetre is kiterjed”  (Tang 1998, p. 303). 

 Tang (1998) modellje a funkcióközi kapcsolatok, és az innováció 

hatásmechanizmusait szemlélteti. A modell az innováció hat szerkezeti elemét 

azonosítja: (1) információ és kommunikáció, (2) viselkedés és integráció, (3) tudás és 

képességek, (4) projekt alapítás és végrehajtás, (5) irányítás és támogatás,  (6) külső 

környezet. 

 

2.1. ábra Az innováció integratív modellje a szervezetekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Tang (1998:304) 

 

 A modell a külső környezetével kölcsönhatásban álló szervezet innovációs 

tevékenységének középpontjába a projektalapítás és végrehajtás mag-folyamatát állítja, 

amelynek eredményei az új termékek, szolgáltatások vagy folyamatok.  A funkciók in-

tegrációja az innovációs folyamatban résztvevő szereplők viselkedésén keresztül a mag-

folyamat egyik szabályozója, szoros összefüggésben a résztvevők tudásával és a 

képességeivel. A szabályozók és a mag-folyamat kölcsönösen befolyásolják egymást. A 

pozitív eredményt és a haladást a csapatmunka segíti elő, míg a megszerzett tudás 

megalapozza a jövőbeli projektek sikereit. A szervezet innovativitását nagyban 
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befolyásolja az irányítás és a támogatás, amelybe a modell beleérti a szervezet 

küldetését, struktúráját, stratégiai magatartását, a rendelkezésre álló erőforrásokat, 

illetve a vezetés innovációt támogató magatartását. 

 A felvázolt modellből a funkciók kapcsolatát kiemelve, kirajzolhatók az innováció 

és a tudásintegráció fő összefüggései. 

• Az egyes szervezeti funkciók inputjai a környezetből, és az eddig felhalmozott saját 

tudásbázisból eredő információik révén ösztökélik az innovációs projektek alapítását 

és végrehajtását.  A projektek szempontjából releváns képességek, tudáselemek 

egymással összeadódva eredményezik az új terméket, szolgáltatást vagy folyamatot.  

• A vállalatok a külső tudáselemeket egyre szélesebb körből meríthetik, miközben 

ezek rendkívül gyors elavulásával kell számolniuk.  Az információszerzés és az új 

termék létrehozása – mint az innováció input és output funkciói – közti idő lerövidül, 

ezért a versenyképesség kulcsa, hogy milyen gyorsan és hatékonyan sikerül ezt a 

folyamatot végigvinni. A funkciók integrációja a különböző tudásbázisok és 

képességek szinergiapotenciáljának kihasználásán keresztül felgyorsítja az 

innovációs folyamatot, miközben a visszahatás is kimutatható: a projekt jellege 

meghatározza a funkciók egymásrautaltságát, s ezzel az integráció kívánatos szintjét 

és lehetőségeit. 

• Minden innováció a szervezet tanulási folyamatának egy-egy láncszemét jelenti, 

amelynek „ láthatatlan haszna” a vállalatspecifikus felhalmozott tudás (Simon, 1995). 

A funkciókhoz kapcsoldó tudás integrálása az innovációs folyamatok során egy 

később is kamatoztatható tudástőkét jelent, s ezen túl, mint kapcsolati tőke is új 

alapokról indíthatja a további innovációs folyamatokat. 

 

 Összegzésként megállapítható, hogy a funkciók közti integráció két oldalról segíti 

az innovációt: 

• Tudás tőke. Az egyes funkciókhoz kapcsolható tudás összekapcsolása, az ebben 

rejlő szinergiapotenciál kihasználása,  

• Strukturális tőke. A funkciók keresztbe ható ingerei, a kapcsolatok minősége és 

működési hatékonysága.  

2.2. Az innováció- és piacor ientáció összekapcsolása 

 Az innovációk sikere szempontjából a funkcióközi tudásintegráció legkritikusabb 

területe a műszaki (technológiai) és a piaci szakértelem összekapcsolása. A környezeti 
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átrendeződések hatására a jól informáltság és a gyors igazodás követelménye mindkét 

oldalon felerősödött: 

• A globalizálódó világban az innovációs mozgástér kitágul, az új lehetőségek 

felkutatása és kihasználása technológiai és piaci oldalról egyaránt folyamatos 

tájékozottságot követel, és felgyorsítja a tanulási folyamatot; 

• A változások növekvő dinamizmusa hamar erodálja a már megszerzett piacokat, és 

bejáratott műszaki megoldásokat. A versenytársak a sikeres termékeket leutánozzák. 

A rugalmas váltás a szakmai tudásbázis állandó megújítását teszi szükségessé;  

• Elsőként mozdulni, a versenytársaknál gyorsabban és határozottabban reagálni 

sokszor behozhatatlan versenyelőnyt jelent, amelynek alapja a piaci és a 

technológiai trendek állandó és szoros figyelemmel kísérése;  

• A vásárlói lojalitás kialakítása a fogyasztói elégedettség rendszeres nyomon 

követését teszi szükségessé. Az innovatív vállalatok nemcsak műszaki értelemben 

válnak tanuló szervezetekké, hanem az állandóan karbantartott vevőismeretek 

vonatkozásában is (Doyle, 2002); 

• A műszaki tudás lehetséges forrásainak megszaporodása (Iansiti-West, 1999) 

szétfeszíti a saját potenciálon alapuló K+F kereteit. A magas K+F kapacitással 

rendelkező vállalatok is rákényszerülnek arra, hogy állandóan figyeljék a technikai-

technológiai áttörések színtereit, felkutassák azokat a szereplőket, kapcsolati 

szálakat, ahonnan az új tudás megszerezhető. A technológiai előrelátási tevékenység 

stratégiai szerepet kap, és szerves részévé válik a K+F menedzsment gyakorlatának 

(Edler et al, 2002). 

 

 A műszaki és a piaci szakértelem összekapcsolásának kérdésköre elméleti megköze-

lítésben a két meghatározó üzletvezetési filozófiával, az innováció- és piacorientációval 

hozható összefüggésbe. A hagyományos álláspont a két koncepciót mereven 

szembeállítja egymással, s ezzel ellene hat a tudásintegrációnak. A korszerű megközelí-

tések az egyensúly megteremtésének szükségességét hangsúlyozzák, abból kiindulva, 

hogy az innováció- és a piacorientáció segítheti és gátolhatja is egymást a sikeres 

vállalatépítésben (Berthon, et al 1999). A két koncepció összekapcsolása mellett érvelő 

elméleti szakemberek szerint az innovációorientáció racionalitását a technológiának az a 

képessége adja, hogy piacot és vásárlót teremt (Berthon, et al 1999). A téma hazai 

kutatói is hangsúlyozzák, hogy innováció csak akkor jöhet létre, ha a kreatív ötletet 
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visszaigazolja a piacon elért eredmény (Hoványi, 2000), illetve ha az 

újdonságtartalommal kifejlesztett termékek vagy szolgáltatások sikeres piaci 

értékesítésre kerülnek (Iványi, 1999). A felgyorsult változásokhoz való gyors igazodás 

kényszere feloldja a feltalálás és gyakorlati alkalmazás elkülönülését, s egyre 

markánsabban megmutatkozik a két terület egymásra támaszkodása és összefonódása. 

(Rekettye, 2002). Újrafogalmazódik a piacorientáció innovációban játszott szerepe is. 

Az elmúlt évek egyik meghatározó kutatási iránya a piacorientációnak ahhoz az 

értelmezéséhez kapcsolódik, amely szerint megalapozza, semmint helyettesíti a vállalati 

innovációt (Berács, 2002). 

 A piacorientáció és az innováció kölcsönös kapcsolatának hangsúlyozása új 

kérdéseket is felvet. A kutatók választ keresnek arra, hogy marketingorientált szervezeti 

kontextusban a funkciók közti integráció – a piacorientáció másik két alappilléréhez 

képest – miként befolyásolja az innovációt, s ezen keresztül a szervezeti teljesítményt.   

Han et al,(1998) modellje empirikus kutatási eredmények alapján a következő 

összefüggésekre mutat rá: 

• a vevőorientáció és az innováció3  között egyértelmű, pozitív korreláció mutatható 

ki;  

• erős környezeti hatások (piaci-műszaki turbulencia) esetén a marketingorientáció 

másik két elemének, a versenytárs-orientációnak és az interfunkciós koordinációnak 

a szerepe felértékelődik; 

• erős piaci turbulencia/dinamizmus mellett a funkcióközi koordináció fejti ki a 

legnagyobb hatást az innovációra. 

 

 

                                                 
3 A kutatók értelmezésében technikai innovációnak a termék, eljárás és szolgáltatás innováció tekinthet � , 
míg az adminisztratív innováció a szervezeti struktúra, adminisztrációs folyamatok fejlesztését foglalja 
magában. 
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2.2. ábra Az innováció szerepe a marketingorientáció-teljesítmény kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Han et al .(1998:32) 

 

 A funkcióközi kapcsolatok fejlettsége egyre nagyobb szerepet játszik a 

marketingorientáció érvényesítésében. Ennek okai között említhetők a következők:   

• A gyorsan változó fogyasztói igények és a vásárlók polarizálódása miatt a vevőérték 

létrehozásának kulcsa, hogy a piaci információk szabadon áramoljanak a 

szervezetben, s beépüljenek az értékteremtésben résztvevő valamennyi funkció 

döntési gyakorlatába; 

• A globalizált piacokon a vevőorientáció érvényesítésének lehetősége túllép az 

iparági korlátokon, a meglévő adottságokon. A változásokhoz igazodó, 

értékinnovációs logikát követő vállalatok (Kim-Mauborgne, 1997) növekedése 

szélesebb tudásbázison alapul, amelynek hatékony applikációja fejlett funkcióközi 

kapcsolatokat feltételez;  

• A versenytársfigyelés túlzott előtérbe állítása – műszaki és piaci oldalról is – 

beszűkíti az egyes funkciók külső input forrásait, s így rontja az innováció-

képességet. A versenytársakra való koncentrálás csak a folyamatos, evolúciós 

változásokról ad képet (Piskóti, 1993), miközben a technológiák gyors cserélődése a 

technológiafigyelés (előretekintés) fontosságát húzza alá. Az ilyen magatartással 

jellemezhető vállalatok – az értékinnovációs megközelítés logikájával ellentétesen – 

a már meglévő versenytársakkal szembeni kompetitív előnyök megszerzését 
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helyezik a középpontba. A mindkét oldalról behatárolt mozgástér következtében a 

funkciók kevesebb impulzust adnak át egymásnak az új tudás elsajátítása érdekében, 

s így kisebb az ösztönzés az innovációra is. 

 

2.3. Innovációs paradigmaváltások: a K+F és a marketing változó szerepe  

 A funkciókon áthatoló integrációval foglalkozó kutatások homlokterében az ún. 

„ fejlesztő triád”-ba tartozó három terület, a K+F4, a marketing és a gyártás 

kapcsolatának vizsgálata áll (Ruekert–Walker, 1987; Song et al, 1997; Ottum-Moore, 

1997).  Ezen belül is kitüntetett figyelmet kap a K+F és a marketing integráció 

problémaköre, részben azzal összefüggésben, hogy a gyártási tevékenységet egyre több 

vállalat kihelyezi. 

 A K+F és a marketing közti áramlás fontosságát vizsgáló kutatások először a 70-es 

években jelentek meg. A K+F/marketing interfész menedzselése az 1980-as években 

kapott nagyobb hangsúlyt, és vállalati sikertényezőként is azóta tartják számon (Griffin 

- Hauser, 1996).  

 A kapcsolat fontosságának változó megítélése jól nyomon követhető az innovációs 

folyamat különböző generációinál, amelyek az innováció „dominánsnak érzékelt 

modelljét”  reprezentálják az egyes időszakokban (Edler et al, 2002). Az innovációs 

paradigmaváltások (Rothwell, 1992) a K+F és a marketing integrálásának kérdésében is 

alapvető szemléletbeli különbségeket eredményeztek. 

 Az első generációs, egyszerű lineáris, technológiai push modellben nincs explicit 

kapcsolat az üzleti és a technológiai/K+F stratégia között (Edler et al, 2002).  A hosszú 

távon orientált, „ technológiavezérelt”  K+F nem integrálja a piaci tudást sem a 

fejlesztési prioritások meghatározásánál, sem a technológiai stratégiák kialakításánál. A 

K+F funkció elszigetelt a szervezeti struktúrában. 

 A második generációs market-pull modellben a K+F már nem különül el élesen, és 

szervezetileg is decentralizálódik, de még nem integrálódik az üzleti stratégiába. A piaci 
                                                 
4 A K+F meghatározó jelent � ség� , az innovációt felszínre hozó tevékenység. Irányulhat új tudományos 
ismeretek megszerzésére, már feltárt tudományos összefüggések új alkalmazási lehet � ségeinek 
felkutatására és a gyakorlati tevékenység tudományos eredményeken alapuló fejlesztésére. A K+F 
magában foglalja az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés feladatait. A K+F 
projektek körébe tartoznak (Iványi – Hoffer, 1999): 
- új termék vagy új technológia létrehozása, 
- meglév �  termék vagy technológia javítása, 
- új termék gyártása vagy új technológia alkalmazása, 
- a termék gyártási költségének csökkentése, 
- új értékesítési vagy beszerzési piacok szerzése. 
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oldalról jelentkező innovációs kényszerből kiindulva a K+F project by project alapon 

szerveződik, rövidtávon orientált és mintegy beszállítói szerepet játszik (Edler et al, 

2002). A technológiai push modellhez hasonlóan az innováció műszaki és piaci 

mozgatórugóit ez a paradigma is külön választja, bár a K+F üzleti stratégiához való 

közeledésével már némi szerepet kap a műszaki és a piaci funkciók közti áramlás. 

A harmadik ún. coupling (összekapcsolásos) modell a szinergiapotenciál kihasználására 

törekszik azáltal, hogy a decentralizált K+F-hez kapcsolt piac-vezérelt előnyöket 

kombinálja a hosszú távon orientált, centralizált K+F-ez kapcsolt technológiai push 

eredményeivel (Edler et al, 2002).  A technológiai/K+F stratégiák üzleti stratégiákba 

történő integrálása felerősíti az áramlás jelentőségét a K+F és a marketing funkciók 

között. Az innovációs tevekénységet az a felismerés vezérli, hogy „a két erő szorosan 

összekapcsolt, és egyaránt dinamikus mozgatórugói az innovációs folyamatnak”  (Edler 

et al, 2002, p.152).   

 A K+F és a marketing integráció innovációs sikerfaktorként való megjelenése az 

innovációs folyamat negyedik generációjához köthető. Ebben az integrált modellben a 

K+F stratégia szervesen beépül az üzleti stratégiába, s a hosszú távú versenyképesség 

meghatározó tényezőjévé lép elő. A K+F menedzsment jelentős attitűdváltozáson megy 

keresztül. A „ technológia-vezérelt”  magatartással szemben erősödik az a felismerés, 

hogy az innovációs célok sikeres megvalósítása érdekében elkerülhetetlen a többi 

területről származó képességek, tudás bekapcsolása. Erős hangsúlyt kap a kereszt-

funkcionálitás, amely egyaránt megjelenik az új termékek fejlesztésénél, a K+F 

prioritások meghatározásánál, valamint a szervezet technológiai stratégiájának 

kialakításánál (Gupta–Wilemon, 1996). A keresztfunkcionalitás növekvő szerepének 

leglátványosabb jele a K+F marketinggel való kapcsolatának új alapokra helyezése. A 

változó megítélés okai között említhetők a következők: 

• A K+F vezetők egyre erősebben érzékelik a piaci változások nyomon követésének 

fontosságát, miközben képességeik ezen a területen a legkorlátozottabbak (Gupta– 

Wilemon, 1996);   

• Az üzleti stratégia befolyása a K+F tevékenységekre jelentősen megnőtt. A K+F 

menedzsment valódi kihívása a K+F és az üzleti stratégia összehangolása az új 

termékek gyors piacra vitelének érdekében (Gupta–Wilemon, 1996). Ennek kulcsa, 

hogy a K+F prioritások és a technológiai stratégia kialakítása a vevői igények minél 

jobb megértésén alapuljon.  
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• A K+F tevékenység üzleti alapokra helyezésének sebessége az üzleti sikerben 

meghatározó jelentőségűvé válik, ami felerősíti a marketing képességek és tudás 

szerepét a termékfejlesztési folyamatban. A vevői igényeknek megfelelő gyors 

termékbevezetés a korai keresztfunkcionális csapatmunka fontosságát húzza alá 

(Gupta–Wilemon, 1996); 

• A vállalatoknak naprakészséget kell biztosítaniuk a külső technológiák és tudás 

elsajátításában. A változásokhoz igazodó innovációs megoldások kiválasztása és 

integrálása – a szükséges információk biztosítása révén – már nemcsak műszaki, 

hanem marketing funkció is (Piskóti, 1993). Az információknak ki kell terjedniük a 

jövő technológiáinak előrejelzésére, a technológia piacképességére, életciklusára, az 

alternatív technológiák versenyképességére. A marketing kilép az innovációs 

(termékfejlesztési) ciklus végéhez kapcsolódó szerepkörből, s integrálódik az egész 

fejlesztési folyamatba. A marketingtudás mint hátsó rész („backend”), amely a 

promóciót és az értékesítés támogatását jelenti, átadja a helyét a marketingtudásnak 

mint „első résznek” , az integrált marketing folyamatnak (Mroz, 1998). A marketing 

felelőssége jelentős abban, hogy mennyire sikerül az üzleti célokat átformálni a 

kutatás és fejlesztés stratégiai technológiai tervére és prioritásaira. A marketing 

szerepét a K+F döntési alternatívák kiválasztásának elősegítésében a következők 

húzzák alá (Iansiti–West, 1999): 

- számos iparág technológiai alapjai gyorsan és előre nem látható módon 

változnak, 

- az egyes termékekhez felhasznált technológiák választéka jelentősen nőtt, 

- az új technológiák forrása megszaporodott, 

- a termékek életciklusa lerövidült, így gyorsabban kell új technológiákat 

kifejleszteni és piacra dobni, 

- a piaci bizonytalanság nőtt. 

 

 A napjainkra jellemző ötödik, ún. ’ rendszer és integrációs hálózati modell’ , az 

innovációs folyamatok erősödő dinamizmusával, hevesebb versennyel, szélesebb és 

intenzívebb hálózati kommunikációval jellemezhető. A döntési alternatívák közti 

választás növekvő lehetősége, s egyúttal felelőssége szervezeti vonatkozásban tovább 

erősíti a tudásintegráció szerepét. Különösen igaz ez a K+F és a marketing kapcsolatára. 

A vállalatok versenyképességét nem a saját K+F kiadások nagysága, hanem az 
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határozza meg, hogy milyen sikerrel tudják átalakítani K+F erőfeszítéseiket piacképes, 

a vevők elvárásait maximálisan kielégítő új termékekké (Iansiti–West, 1999).   

2.1. táblázat. A K+F alkalmazási területei 

 A K+F általában innen mozdult el: A K+F általában efelé mozdult: 
Hangsúly Az egyéni kutató, mint h� s Kereszt-funkcionális 

csapatmunka 
Teljesítménymérés Hozzájárulás a tudományhoz Hozzájárulás a profithoz 
Prioritás A szakért � i pozíció fejlesztése Az üzleti teljesítmény fejleszté-

se 
Vezérlés Tudomány/technológia Piac/vev �  
Innovativitási 
hangsúly 

Nagy áttörés, radikális, „K” Folyamatos, növekv � , „F”  

Törekvés Technológiai kiválóság Vev � i érték 
Id� horizont Hosszú táv Rövid táv 
Ötletforrások Egyéni törekvések, Szövetségek/mindenhonnan 
Hatáskör Helyi, izolált Globális, integrált 
Innováció típusa Termék Termék és folyamat 
Er � források B � séges Sz� kös 

Forrás: Gupta– Wilemon. (1996:508) 

2.4. A K+F és a marketing integráció hatása az új termék-fej lesztésre 

 Az új termékek kialakításának és bevezetésének rendkívül költséges és bizonytalan 

tevékenységével – az életciklusok lerövidülése miatt – a vállalatoknak egyre 

gyakrabban kell szembenézniük. Az újtermék-fejlesztés5 növekvő kockázata miatt a 

gyakorlati szakemberek fokozott figyelmet fordítanak a  kockázat kezelésére, s az ehhez 

szükséges hatékony módszerek és eszközök alkalmazására. 

 Az újtermék-fejlesztés sikeréhez vagy kudarcához vezető okok feltárása az 

innovációs kutatásokban is előtérbe került, és szorosan összekapcsolódott a funkciók 

közti tudásintegráció kérdésével. A két problémakör átszövi egymás, mert az újtermék-

fejlesztési folyamat olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek fokozottan érzékennyé 

teszik a tudásintegrációra. Ezek közül kiemelhetők a következők:   

• Tudásintenzív, sok tevékenységrészt magába foglaló multifunkcionális folyamat, 

amelyet eltérő képességekkel, tudással, forrásokkal, kompetenciákkal, és különböző 

kultúrával rendelkező csoportok hajtanak végre (Ayers et al, 2001). A sikeresség 

érdekében tett erőfeszítések hatékonyságát nem csupán egy-egy terület szakértelme 

dönti el, hanem ezek tudásának összekapcsolása;  

                                                 
5 Az újtermék-fejlesztés feladata az innováció széles fogalmán belül értelmezhet � . Magába foglalja egy új 
termék vagy szolgáltatás koncepciójának megalkotását, fejlesztését, gyártásfejlesztését, gyártását, piacra 
dobását és folyamatos menedzselését (Vágási, 2001).  
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• Komplex és iteratív jellegű, ezért sikerességét a szakértelem mellett a résztvevők 

személyisége és kommunikációs képessége is jelentősen befolyásolja. Az újtermék-

fejlesztés megköveteli a szervezetektől és egyénektől, hogy képesek legyenek 

túllépni a belső különbözőségeken és akadályokon, hogy megvalósulhasson a 

strukturálisan elválasztott, mégis egymástól kölcsönösen függő funkcionális 

egységek együttműködésén alapuló fejlesztési folyamat (Griffin–Hauser, 1996); 

• Rutinszerűen nem működtethető, a tudáselemeket minden esetben újra kell 

választani, és az adott projektfeladatnak megfelelően kombinálni. Az egyes 

újtermék-fejlesztési folyamatok a képességek és tevékenységek folyamatos 

eltanulását teszik szükségessé a különböző funkciók részéről. 

 

 A funkciók közti tudásintegráció és az újtermék-fejlesztés összefüggéseit vizsgáló 

kutatások középpontjában a K+F és a marketing kapcsolata áll, sőt azt lehet mondani, 

hogy a K+F/marketing interfész egyike azoknak a területeknek, amelyekkel az 

újtermék-fejlesztésre irányuló kutatások a legtöbbet foglalkoznak (Calantone et al, 

1995). Mindkét funkció szakemberei rendelkeznek olyan tudással és képességekkel, 

amelyek egyesítésével sikeresebb lehet a termékfejlesztés, és minél integráltabb a két 

funkció, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az újtermék siker szempontjából 

releváns információk a napvilágra kerülnek (Griffin–Hauser, 1996; Ayers et al, 2001).  

 A vállalatok körében végzett nemzetközi empirikus felmérések széles köre igazolja, 

hogy a K+F-et és a marketinget kiegyensúlyozó menedzsmentstratégiák nagyobb 

arányban eredményeznek újtermék-sikert (Griffin–Hauser, 1996; Souder et al, 1998; 

Li–Calantone, 1998;  Gima et al, 2000; Ayers et al, 2001), míg a K+F és a marketing 

közti diszharmónia károsan befolyásolja a fejlesztési folyamatot (Gupta et al, 1986; 

Ernst–Teichert, 1998).  

 A K+F és a marketing integráció növekvő jelentősége a piaci ismeretek 

alkalmazásának problémakörével hozható összefüggésbe. Ahogy a piaci ismeretek 

stratégiai szerepe a termékfejlesztési kockázat csökkentésében egyre nagyobb hangsúlyt 

kap, úgy fordul a figyelem a hatékony alkalmazás tényezőinek feltárása felé. Több 

tanulmányban megfogalmazták, hogy a piaci ismeretek megfelelő kezelése a termék-

fejlesztési szakértelem legfontosabb alappillére (Cooper, 1992; Sinkula, 1994). 

 Li–Calantone (1998) fogalmi szinten is szétválasztja a piaci ismeretek megszerzését 

azok felhasználásától. Meghatározásuk szerint „a piacismeret szervezett és strukturált 

információ a piacról, míg a piacismereti kompetencia az a folyamat, amelynek során a 
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vállalat létrehozza és integrálja a piacismeretet”  (Li–Calantone, 1998, p14). Kutatásaik 

során arra a következtetésre jutottak, hogy a K+F/marketing kapcsolat a piacismereti 

kompetencia meghatározó jelentőségű folyamata, s ezért kulcsfontosságú szerepe van 

az újtermék-fejlesztésben. 

 Az eddig elmondottak alapján az innováció és a funkciók közti tudásintegráció 

kapcsolatának általános problémakörén belül kiemelt figyelmet fordítok az újtermék-

fejlesztés és a K+F/marketing interfész összefüggéseinek vizsgálatára. 

 

2.5. A K+F és a marketing integráció kontextuális tényezői 

 A K+F/marketing integráció és az újtermék-fejlesztés közti összefüggések 

feltárásához – a probléma összetettsége és interdiszciplináris jellege folytán – 

különböző elméleti megközelítések szolgálhatnak alapul. A témával foglalkozó 

szakirodalomból három kutatási perspektíva rajzolódik ki (Gima et al, 2000): 

• Információfeldolgozás. Az újtermék-fejlesztési folyamat információfeldolgozási 

tevékenységek sorozataként értelmezhető. Az újtermék-fejlesztési teamek 

lényegében úgy működnek, mint a szervezet információ-feldolgozó alrendszerei 

(Moenaert–Souder, 1990). Az információk kölcsönös feldolgozási képessége és a 

termékfejlesztés sikeressége közti összefüggések feltárása az integrációs kutatások 

homlokterében áll;  

• Erőforrásfüggés. A funkciók a szükséges erőforrások függvényében tudják betölteni 

szerepüket a fejlesztési folyamatban. Az ehhez kapcsolható csoportérdekek 

rivalizáláshoz vezethetnek, ami gátolja az integrációs törekvések megvalósítását; 

• Szociálpolitika. Az újtermék-fejlesztési folyamatot átszövik a különböző 

szubkultúrák konfliktusai, a szereplők érdekérvényesítő törekvései és pozíciókért 

folytatott küzdelme (Marham, 1998; Maute–Locander, 1994), ezért az interfész 

probléma a szakmakultúrák közeledése és a hatalmi struktúrák kiegyensúlyozása 

oldaláról is megközelíthető (Jin, 2001). 

 

 A K+F/marketing integráció és az újtermék-fejlesztés közti összefüggések 

bemutatására különböző kapcsolati modellek születettek. Bár a kutatók – az elméleti 

háttérnek megfelelően – másfajta kérdésekre keresik a válaszokat, az mindegyik 

modellből kirajzolódik, hogy az integráció szerepe csak dinamikus megközelítésben, s a 

szervezet-környezet teljes összefüggésében vizsgálható. Ennek megfelelően a szervezeti 

viselkedés és a környezeti feltételek kapcsolatának általános elvi megközelítése a 
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K+F/marketing integráció elemzéséhez is megfelelő alapként szolgál. A következő 

megállapítások tehetők (Li–Calantone, 1998): 

• a cég kontextuális környezete – akár a külső környezet, akár a belső karakterisztika 

–  idővel változik; 

• a cég viselkedési folyamatának hatékonysága függ a környezet változásától;  

• a viselkedési folyamatok válaszszintjeinek jelentős hatása van az új-termék 

eredményességére.  

 

 A következőkben – az áttanulmányozott kapcsolati modelleket alapul véve, s azok 

elméleti következtetéseit szintetizálva – bemutatom az integráció legfontosabb 

befolyásoló tényezőit, azok belső összefüggéseit és újtermék-fejlesztésre gyakorolt 

hatásmechanizmusait. 

 

2.5.1. Az integráció észlelt igénye 

 Az elemzés kiindulópontja az integráció észlelt igénye, illetve az ezt meghatározó 

tényezők vizsgálata (Gupta et al, 1986). A kérdés összetett, mert az integráció 

szükségességét külső környezeti-, szervezeti-, és projektszintű tényezők egyaránt 

befolyásolják. 

 

(1) Külső környezeti tényezők  

Az érzékelt környezeti bizonytalanság 

 A környezeti – technológiai és piaci – bizonytalanság mértéke kihat a funkciók 

egymásrautaltságára, s ezen keresztül meghatározó befolyást gyakorol az integráció 

észlelt igényére (Gupta et al, 1986). A nemzetközi kutatási eredmények azt támasztják 

alá, hogy a környezeti bizonytalanság növekedése magasabb K+F és marketing 

integrációt kíván meg (Gupta et al, 1986; Ruekert–Walker, 1987; Han et al, 1998; 

Souder–Song, 1998).6  Az összefüggés fordítva is igaz: olyan területeken, ahol a 

technikai és a piaci környezet jól kiszámítható és kis mértékű változásokkal 

jellemezhető, a fejlesztési döntések és a tevékenységek előre programozhatóak vagy 

rutinszerűvé tehetők, az integráció nem játszik érdemi szerepet a termékfejlesztésben 

(Souder et al, 1998).  

                                                 
6 A K+F és a marketing interfészt vizsgáló kutatások a magas kockázatú, high-tech területekre 
fókuszálnak, ahol a cégek sikeressége a leger � sebben függ a tudásintegrációtól. 
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A környezeti bizonytalanság tényezői közül kiemelhetők a következők: 

• A technológia változása. A technológiák cserélődése az egyes termékek piacán 

lényegesen eltérő mértékű lehet. A technológiai változások gyors tempója, a 

technológiai életciklusok lerövidülése növeli a projektekhez köthető műszaki 

bizonytalanságot, s ezáltal  magasabb szintű K+F és marketing integrációt tesz 

szükségessé  (Gupta et al, 1986; Griffin–Hauser, 1996). Érdekes, hogy a 

technológiai változások hatásának kutatói megítélése a piaci kompetencia másik 

részfolyamatára, a fogyasztói információk megszerzésére már nem ilyen egységes. 

Több tanulmány hagsúlyozza, hogy a gyors technológiai változások ösztönzően 

hatnak a fogyasztói ismeretekre (Narver–Slater 1990, idézi: Li–Calantone, 1998). 

Ezzel szemben más kutatók (Jaworsky–Kohli 1993) arra az álláspontra 

helyezkedtek, hogy a technológia gyors fejlődése esetén a fogyasztókkal 

kapcsolatos információk értéküket vesztik, így a velük történő közeli interakció 

kevesebb betekintést fog nyújtani a kialakuló piacba.  

• Fogyasztói igények változása. A magasabb fogyasztói elvárások növelik a K+F és a 

marketing közti integrációs igényt (Gupta et al, 1986; Griffin–Hauser, 1996;  Li–

Calantone, 1998), s ezen túlmenően – empirikus vizsgálatok tapasztalatai szerint – a 

K+F működésének intenzitásán keresztül is elősegítik az újtermék sikert (Li–

Calantone, 1998). 

• Versenyintenzitás. Innovációs tanulmányok empirikus hátteret adtak azoknak a 

kutatói feltevéseknek, hogy az erős verseny növeli a versenytársi ismeretek 

felhasználásának szerepét az innovációs, különös tekintettel az újtermék-fejlesztési 

folyamatok során. Az eredmények azt is igazolták, hogy minél rövidebb egy termék 

életciklusa, annál intenzívebbek a versenytársak megfigyelésére irányuló 

tevékenységek a termékfejlesztés folyamatában. A versenytársak közelről való 

figyelése ugyanis korai jelzést ad arról, hogy felhasználják-e a felmerülő 

technológia által létrehozott lehetőséget a gyorsasági előny megszerzése érdekében 

(Li–Calantone, 1998). A versenytársakra vonatkozó információk azonban csak 

akkor tudják elősegíteni a fejlesztési folyamat sikerét, ha eljutnak a K+F 

szakemberekhez és beépülnek azok döntési gyakorlatába, tehát az intenzívebb 

verseny növeli az integrációs igényt. 

• A versenykörnyezet jellege. Azokon a piacokon, ahol több kritikus versenytényező 

van jelen, a műszaki és marketing szempontból is tágabb mozgástérben nagyobb 
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lehetőség nyílik a különböző tudáselemek kombinálására. A megkülönböztető előny 

kialakításában a K+F és a marketing funkciók jelentősen támogathatják egymást. 

Olyan piacokon, ahol nem lehet differenciálási előnyhöz jutni, a tudásintegráció 

szerepét a költséghatékonysági szempontok előtérbe kerülése szűkebb határok közé 

szorítja, illetve inkább a K+F és a gyártás kapcsolata kerülhet előtérbe. 

 

 A környezeti bizonytalanság változása folyamatosan átértékeli a funkciók 

felelősségét az újtermék-fejlesztési folyamatban. Az egyes funkciókhoz kapcsolódó 

tudás szerepe a technológiai és piaci környezet változásaival, az állami és környezeti 

korlátok alakulásával párhuzamosan módosul (Griffin–Hauser, 1996). A 

versenykörnyezet változása például előtérbe tolja a marketinget, míg a technológiai 

változások felgyorsulása a K+F relevanciáját erősíti.   

 

Kulturális környezet 

 Az integrációs igény nem függetleníthető attól a kulturális környezettől, amelyben a 

vállalat működik.  Az újtermék-fejlesztés befolyásoló tényezőit vizsgáló tanulmányok, 

amelyek főként a japán és az amerikai termékfejlesztési modelleket vetik egybe,  három 

feltételben tártak fel érzékelhető különbségeket (Souder–Song, 1998). Ezek a felső 

vezetés bevonása, a decentralizáltság mértéke, valamint a K+F és a marketing integráció 

jelentősége.  Kutatói vélemények szerint a K+F/marketing integráció fontosabb szerepet 

játszik a kollektivista kultúrákban, ahol általános magatartás, hogy az egyes funkciók 

szakemberei a saját részlegük érdekei fölé helyezik a projekt sikereinek fontosságát.  

 

(2) Szervezeti tényezők 

A szervezeti or ientációja 

 A vevőorientált üzleti vállalkozások szervezeti és irányítási átalakulási 

folyamatában a funkciók egyre jobban közelednek egymáshoz, s elmozdulás 

tapasztalható a működési zavarokkal küszködő belső funkcionális versenytől az 

együttműködő magatartás irányába (Gupta–Wilemon, 1996).  A piaci és műszaki tudás 

integrálását több funkciós munkacsoportok segítik elő (Doyle, 2002). Az empirikus 

felmérések tapasztalatai a negatív hatásmechanizmusokat is megerősítik: azokra az 

erősen technológiaorientált vállalatoknál, ahol a top menedzsment a K+F-el együtt azt a 

véleményét érvényesíti, hogy a technológiára koncentrálás az innovációs folyamatokban 
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fontosabb a vevői igények megismerésénél, a koordináció hiánya a jellemző (Gima et 

al, 2000). 

 

 Berthon et al, (1999) az innovációra és/vagy a vevőre fókuszálás alapján a 

szervezeti magatartás négy formáját határolja el.  

 Az egyes alternatívákhoz rendelt jellemzőkből a K+F és a marketing kapcsolatának 

természete is kirajzolódik. 

 

2.3. ábra Stratégiai orientációs modell 
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 A közreműködő (interaktív) szervezeti magatartásforma jellemzői a magas szintű 

integrációs igény irányába mutatnak. A modell alapján ezeknek a vállalatoknak az 

innováció- és vevőorientációja erős és összekapcsolt, az innovációs folyamatokat a piac 

és a technológia szoros kölcsönhatása jellemzi. A K+F és a marketing funkciók 

kölcsönös egymásrautaltsága jelentős az új tudás elsajátítása érdekében. Az izolációs 

stratégiát alkalmazó vállalatok ezzel szemben nem növekedésorientáltak, innovációs 

képességük alacsony. Befelé forduló, szervezet-centrikus magatartás jellemzi őket, 

főleg olyan piacokon, ahol a technológiai változás üteme lassú. Döntéseikben a vevői 

input alig játszik szerepet, az interakció a vevőkkel alacsony szintű és csak a közvetlen 

eladást szolgálja.  Mivel ez a magatartásforma sem piaci, sem műszaki oldalról nem ad 

késztetést a tanulásra, az integráció szerepe is háttérbe szorul.  

 A követő és az alakító magatartásforma kiegyensúlyozatlanságot visz a funkciók 

közti áramlásba azáltal, hogy eltérően ítéli meg a piaci és a műszaki tudás 

bekapcsolásának fontosságát. A modell szerint a követő stratégiát folytató vállalatok 

magatartását az alacsony innovációorientáció és a fogékony, reagáló marketingstratégia 
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jellemzi. A piacismereti kompetencia folyamatai közül a versenytársismeret domináns 

szerephez jut, a fogyasztókkal történő interakciók a konkurensekkel való lépéstartást 

szolgálják. Az innovációképesség alacsony szintje miatt az új tudás megszerzése és 

bekapcsolása – a vevőkkel, versenytársakkal kapcsolatos információk révén – 

jellemzően a piaci szakértelemmel rendelkező területekhez kapcsolódik. A modellben 

az alakító stratégiát folytató vállalatokat a kifelé orientálódás jellemzi. Folyamatosan 

magas szintű, de technológiavezérelt termékfejlesztést valósítanak meg. Mivel az 

innovációs technológián keresztül a vállalat definiálja a piacot, a szervezeti tanulás 

szempontjából a K+F a releváns funkció. 

 

A szervezet mérete 

 A differenciáltság okozta interfész problémák leküzdése csak bizonyos szervezeti 

méret esetén jelenik meg kritikus tényezőként az újtermék-fejlesztésben. Minél nagyobb 

egy vállalat, a K+F és a marketing funkciók is annál inkább specializálódnak, sőt nem 

egy esetben fizikailag is elkülönülnek egymástól. Ez magában hordozza a veszélyt, 

hogy eltávolodnak, s a köztük lévő kommunikáció elhal (Griffin–Hauser, 1996). A kis 

szervezeteknél a műszaki és a piaci tudás gyakran egy kézben koncentrálódik, illetve a 

különböző szakmakultúrákhoz való tartozás az egyének szintjén kisebb mértékben 

idézhet elő konfliktusokat, mint a csoportok esetében. 

 

A szervezet stratégiai magatar tása 

 A különböző stratégiai alternatívák nem egyforma mértékben teszik szükségessé a 

K+F és a marketing erőforrásainak, képességének bevonását, így a stratégiaválasztás és 

az integrációs igény szorosan összefügg egymással (Gupta et al, 1986; Griffin–Hauser, 

1996). A stratégiaválasztás integrációt befolyásoló szerepe különböző dimenziók 

mentén vizsgálható: 

• Piacralépés gyorsasága - időstratégiai alternatíva 

Az integrációs igény meghatározó elemei: 

- a vállalat saját fejlesztéssel vagy mások által alkalmazott megoldások adaptálása 

révén kíván versenyelőnyt realizálni,  

- milyen szerepet játszik a piaci pozíció kialakításában a versenytárshoz való 

időzítés. 

  



 29 

  A vezető (First-to-market) stratégiát folytató cégek technológiai előnyökre 

építetten piaci vezető szerepre törekszenek. A stratégia alkalmazásának piaci és 

műszaki kockázata is rendkívül magas, ami megmutatkozik a K+F és a marketing 

funkciók erős egymásrautaltságában. Nemzetközi empirikus kutatások alapján 

bizonyítást nyert, hogy a vezető cégeknél a menedzsment nagyobb szükségét érzi az 

integrációnak, mint az alacsonyabb innovativitású követő vállalatoknál (Gupta et al, 

1986). 

  A követő vállalatok esetében a funkciók közti tudásintegráció szerepe a követés 

sebességével hozható összefüggésbe: 

- A korai követők (early-to-market) a már sikeresen bevezetett innovációk, 

technológiai megoldások, felhasználásorientált továbbfejlesztésére törekszenek. 

Mivel már kiérlelt innovációs eredményeket ültetnek át a vállalati gyakorlatba, 

sem a műszaki (technológiai), sem a piaci bizonytalanság nem tekinthető 

jelentősnek. Ugyanakkor a piaci pozíciók még nem rögzültek, az egyedi 

versenyelőny kialakítása gyors reagálást követel, ami a K+F és a marketing 

költségeket egyaránt magas szinten tartja. A fentiek következtében a műszaki és 

a piaci szakértelem összekapcsolása jelentős szerepet játszik. 

- A kései követő (late-to-market) stratégiát folytató cégek gyakran alkalmazzák a 

piacon már sikeres termékek csökkenő költségek melletti lemásolásának 

gyakorlatát. A piaci és műszaki szempontból is alacsony kockázatú stratégia 

alkalmazásának kritikus tényezője az ár, a funkciók egymásrautaltsága a csekély 

mértékű saját know-how miatt alacsony. 

 

• Versenyelőny realizálása – versenystratégiai alternatíva 

Az integrációs igény meghatározó elemei: 

- milyen megkülönböztető előnyt realizál a cég, 

- mennyire átlátható a piac.  

 

  A költségdiktáló stratégia középpontjában az áll, hogy miként lehet innovatív 

módon a legolcsóbb folyamatokat alkalmazni Az állandó technológiai megújulás 

követelménye miatt a műszaki kockázat magas, az alacsony költségű technológiákat 

és rendszereket a versenytársak gyorsan lemásolják. A technológiai életciklusok 

lerövidülése következtében a stratégia sikerességének kulcsa az új technológiai 

megoldások időben történő kiválasztása és a piaci teljesítménybe történő beépítése. 
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Az innovációs folyamatokban a K+F szakértelem a meghatározó, a marketing a 

technológiaválasztást segítő információk biztosításával segítheti elő a folyamatok 

eredményességét. 

  A differenciáló stratégiánál termék- folyamat,- és szolgáltatási innovációk 

egyaránt felmerülhetnek. Az utánzás veszélye és a rövidülő életciklusok miatt a 

megkülönböztető előny biztosítása állandó megújulást követel. Az innovációs 

mozgástér tág, a differenciálás lehetősége műszaki és piaci tudáson egyaránt 

alapulhat. A K+F és a marketing funkciók közti áramlás fontos szerepet kaphat az 

innovációban, de a megkülönböztető előny kialakítása valamelyik terület 

dominanciájához is kapcsolódhat. 

  Az összpontosító stratégiát folytató cégek a differenciálás és a 

költségminimalizálás megkülönböztető előnyét egyaránt alkalmazhatják, de a piac 

átláthatósága és a stratégiát alkalmazó vállalatok jellemzően kis mérete miatt az 

interfész probléma jelentősége elhanyagolható.  

 

(3) Projektszintű tényezők 

 Az integrációs igényt befolyásoló projektszintű tényezők közé tartoznak a projekt 

jellege és állása (Griffin–Hauser, 1996).  

 

A projekt jellege 

 Az újtermék-fejlesztés állandóan változó gyakorlatában a K+F és a marketing tudást 

minden esetben újra kell választani, és az adott projektfeladatnak megfelelően 

kombinálni. Minden újtermék-fejlesztési projekt más teljesítmény-, igény- és 

technológiaszintet testesít meg (Griffin–Hauser, 1996). A fejlesztéshez kapcsolódó piaci 

és a technológiai kockázat mértéke még akkor is eltérhet, ha a vállalat ugyanazt a 

stratégiai irányvonalat követi. Ebben szerepet játszik az új termék (Gima et al, 2000): 

• innovativitása, újdonságfoka a cég és/vagy a piac számára, 

• komplexitása, a technológia és a termékfejlesztés viszonya a korábbi új termék 

projektekhez képest, 

• fontossága, hatása a cég nyereségességére és produktivitására. 

 

 A projektek jellegétől függően az integráció kívánatos szintje és típusa is eltérő. A 

projektkockázat csökkentése a megszerzendő tudástól és a tanulástól függ. A nagyobb 

bizonytalanság kölcsönösen új tudás elsajátítását, a tudásbázis változását igényli, s így 
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növeli a funkciók közti függőségi kapcsolatot. Ebből kiindulva általánosan elfogadott, 

hogy a magasabb fokú bizonytalansággal jellemezhető projektek erősebb 

K+F/marketing integrációt tesznek szükségessé (Ruekert–Walker, 1987; Griffin–

Hauser, 1996; Tang, 1998; Souder–Song, 1998; Gima et al, 2000; Jin, 2001; Gomes et 

al, 2003).  

 Jin, (2001) a K+F és a marketing rugalmasságának nevezi a másik területhez 

tartozó tudás és képességek elsajátítására irányuló törekvést. Minél erősebb a projekthez 

köthető bizonytalanság, annál nagyobb a két funkció rugalmasságának szerepe az 

újtermék-fejlesztési folyamat sikerében (Gima et al, 2000, Jin, 2001). Az összefüggés 

fordítva is igaz: a ténylegesen elért integrációs szint a tudás összekapcsolásán keresztül 

csökkenti a projektben rejlő bizonytalanságot, s ezzel a technológiát és a piaci 

eredményeket egyaránt kedvezően befolyásolja (Griffin–Hauser, 1996). 

 A projekt jellege és az integrációs igény közti összefüggések több aspektusból 

vizsgálhatók. 

 Yeo, K.T. (1995, idézi: Tang, 1998) a bizonytalanság (probléma megoldás) és 

kétértelműség (probléma feltárás) alapján csoportosítja a projekteket: 

• Implementációorientált, csekély bizonytalansági szintű projektek, ahol a 

problémafeltárás és a megoldás egyaránt alacsony szintű. A meglévő műszaki és 

marketing know-how-ra való támaszkodás lehetősége miatt a funkciók 

egymásrautaltsága csekély mértékű, s így az integrációs igény alacsony; 

• Magasabb bizonytalanságú projektek, ahol azonban a termékfejlesztési folyamat 

során építeni lehet a funkciók és az egyének korábbi tapasztalataira, tudására. 

Ezekben az esetekben az integrációs folyamatok finomszabályozására van szükség 

aszerint, hogy műszaki vagy piaci oldalról van-e inkább szükség új tudás 

megszerzésére; 

• Magas kockázatú projektek, amelyek megvalósítása széleskörű szervezeti tanulást 

igényel. A tudásintegráció szerepe meghatározó jelentőségű a projekt sikere 

szempontjából. 

 

 A technológiai életciklusok lerövidülése miatt kitüntetett figyelem fordul a 

projektekhez kapcsolódó technológiai bizonytalanság és az integrációs igény közti 

összefüggések feltárására. Griffin–Hauser (1996) a következő felosztást veszi alapul:  
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• Műszakilag azok a legkevésbé bizonytalan projektek, amelyekben csak olyan 

termék-teljesítmény, illetve folyamat-technológiák testesülnek meg, amelyeket már 

korábban is használtak ugyanennek az igényszintnek a kielégítésére. Ez esetben a 

gyártási-piaci tapasztalatok már rendelkezésre állnak, így a funkciók 

egymásrautaltsága az új tudás elsajátítása érdekében alacsony szintű;  

• A projekt megvalósítása olyan technológiák alkalmazásával jár együtt, amelyekkel a 

vállalat már dolgozott, de más termékterületen. Ez esetben a tudásáramlás 

aszimmetrikus: az új termék elhelyezésével kapcsolatos piaci információk 

megszerzése érdekében a műszaki terület ráutaltsága erősebb; 

• A vállalat számára új, de a piacon már beszerezhető technológiai megoldások 

esetében a bizonytalanság szintje magas, és a funkciók rugalmassága jelentős 

szerepet játszik a projekt sikerében. Az interfész kutatások egyik fontos területe a 

technológia transzfer és a tudásintegráció közti összefüggések feltárása. Empirikus 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy a belső funkciók kapcsolatát jól menedzselő 

projektek hatékonyabbak a technológia befogadásban is (Wong et al, 1998);  

• Teljesen új, illetve magas technológiai újdonsággal jellemezhető projektek esetében 

a tudásintegráció kisebb jelentőségét egyes kutatók azzal magyarázzák, hogy a 

magas újdonsági fok a marketinget korlátozza az információk befogadásában (Jin, 

2001). Más tanulmányokban az kap hangsúlyt, hogy a funkciók harmonikus 

kapcsolata elősegíti a technológiai innovációk szervezeten belüli diffúzióját.  

 A kutatási eredmények (Griffin–Hauser, 1996; Jin, 2001) a piaci bizonytalanság és 

az integrációs igény közti összefüggések vonatkozásában is megerősítik, hogy a kisebb 

kockázat alacsonyabb szintű integrációt tesz szükségessé, míg a piac számára még 

ismeretlen termék kifejlesztését eredményező projektek szoros együttműködést 

igényelnek a funkciók között. Ugyanakkor a kutatók további összefüggésekre is 

felhívják a figyelmet (Jin, 2001): 

• ha a piaci bizonytalanság alacsony, azaz a termékfejlesztés a régi vevők már 

meglévő igényeinek a kielégítésére irányul, akkor a K+F egyre több piaci ismeret 

birtokába juthat, és bizonyos mértékig átveheti a marketing szerepét; 

• ha a termék a vállalat számára új, de a piacon már nem, és ezért a technikai know-

how megszerezhető, akkor a marketing bizonyos mértékig technikai szerepet 

játszhat. 
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A projekt állása 

 Az integrációs igény a termékfejlesztési folyamat egyes fázisaiban eltérő. A K+F és 

a marketing integráció a siker szempontjából a termékfejlesztési folyamat korai 

szakaszában – egy ötlet legelső felmerülésétől annak fejlesztésre kész állapotáig – 

kritikus jelentőségű (Griffin–Hauser, 1996; Gupta–Souder, 1998; Song et al, 1998; 

Gomes et al, 2003). Az új termék kifejlesztésének kezdeti szakasza (a „homályos 

harcvonal” -al,  vagy fuzzy front end = FFE) dinamikus és rendkívül bizonytalan, a 

rutin megoldások alkalmazására itt van a legkisebb lehetőség (Kim–Wilemon, 2002).  

Az FFE-hez kapcsolódó bizonytalanság csökkentése a siker legfontosabb záloga, mert a 

fejlesztési és/vagy értékesítési kudarcok és elszalasztott lehetőségek a nem elég 

körültekintően megalapozott FFE tevékenységek, és a késésben lévő vagy nem 

megfelelően működő FFE folyamatok eredményeként következnek be (Kim–Wilemon, 

2002). A bizonytalanság egyaránt származhat a piacból és a technológiából, ezért 

mindkét oldalról folyamatos információgyűjtésre és intenzív tanulásra van szükség. 

Gomes et al, (2003) empirikus tapasztalatai azt mutatták, hogy minél erősebb a 

kölcsönhatás a K+F és a marketing között a termékfejlesztés kezdeti stádiumában, annál 

együttműködőbb lesz a résztvevők viselkedése és attitűdje, és annál intenzívebbé válik a 

kommunikáció.  A termék kifejlesztése, a tesztelés és az értékesítés során az 

együttműködésnek a K+F és a marketing szakemberek már nem tulajdonítottak olyan 

jelentős szerepet. 

 

2.5.2. Az integráció elér t szintje 

 Az integráció elért szintjét formális (strukturális) és informális (kulturális) 

integrációs mechanizmusok befolyásolják, amelyek egymással kölcsönhatásban fejtik ki 

hatásukat. A kapcsolati problémák megoldását, s ezzel a tudásintegrációt elősegítő 

módszerek és mechanizmusok újtermék-fejlesztésre gyakorolt hatásainak feltárása egy 

rendkívül szerteágazó téma, amivel számos tanulmány foglalkozik. Griffin–Hauser 

(1996) az integrációs technikákat a következő csoportokba sorolja:  

• áthelyezések és a fizikai akadályok lebontása,  

• személyek mozgatása,  

• informális, funkciók közti hálózatok kiépítése,  

• szervezeti struktúrák (ide olyan integrációs eszközök sorolhatók, mint a koordináló 

csoportok, mátrixszervezetek, projekt-teamek),  
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• ösztönzők és jutalmak,  

• különböző formális integrációs menedzsment folyamatok (pl. „stage gate process” , 

QFD – minőségi funkciók telepítése, a munkafázisok ellenőrzése). 7 

 

(1) Strukturális tényezők 

 A formális (strukturális) kontrollok írott, a menedzsment által kezdeményezett 

mechanizmusok, melyek befolyásolják annak valószínűségét, hogy az egyének illetve 

csoportok a szervezet által elvárt formában viselkedjenek (Jaworski, 1988).  A 

vállalatok a formális (strukturális) eszközök széles tárházából meríthetnek annak 

érdekében, hogy növeljék a funkciók közti integráció hatékonyságát, s ezen keresztül az 

innovációs potenciált. Az interfész kutatások homlokterében a formális mechanizmusok 

két tényezője áll, a centralizáció és a formalizáció.  

 

Centralizáció   

 Empirikusan alátámasztott, hogy a centralizált döntéshozatali struktúra gátolja a 

termékfejlesztésben részt vevő, különböző területeket képviselő szakemberek közötti 

interakciót, és nehezíti a kommunikációt. (Calantone et al, 1993, Ayers et al, 2001). A 

negatív összefüggés oka, hogy a centralizáció a vertikális kommunikációt részesíti 

előnyben, miközben a funkcionális integráció a horizontális kapcsolatépítésen keresztül 

valósulhat meg. Külön vizsgálatok tárgyát képezi a projektcentralizáció hatása az 

újtermék sikerére. Ez esetben a projekttel kapcsolatos kommunikáció, a döntéshozatal 

és a hatalom relatíve kevés kézben összpontosul, ami negatív hatást gyakorol a funkciók 

közti információ megosztás mennyiségére és minőségére (Moenaert et al, 1994). 

 

Formalizáció 

 Az újtermék-fejlesztési tevékenység formalizációs foka azt mutatja, hogy egy 

szervezet mennyire hangsúlyozza a szabályokat és a szabályozásokat az egyes 

funkciókhoz kötődő speciális munkafeladatok teljesítésekor (Gima et al 2000). 

Kutatások széles köre igazolja, hogy a formalizáció – azáltal, hogy tisztázza a 

különböző funkciókban tevékenykedők szerepét és felelősségét a fejlesztési 

folyamatban – kedvezően hat az integrációra, s a termékfejlesztés sikerére (Gupta et al, 

                                                 
7 Az értekezésnek nem célja ezek részletes vizsgálata. 
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1986;  Ruekert–Walker, 1987; Griffin–Hauser, 1996; Ayers et al, 2001).  Ugyanakkor 

nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a formalizációs megoldások 

alkalmazásával a termékfejlesztési folyamat menedzselésének bonyolultsága is 

növekszik. Nagyfokú körültekintésre van tehát szükség annak érdekében, hogy az 

alkalmazott megoldások összhangban legyenek a projekt innovativitásával és 

bonyolultságával (Griffin–Hauser, 1996). 

 

(2) Kulturális tényezők 

A szubkultúrák konfliktusai 

 Az informális mechanizmusok a szervezet tagjainak viselkedésére vonatkoznak 

(Jaworsky, 1988). Hatásuk megmutatkozik a funkciók közti légkörben, a kapcsolati 

normák fejlettségében. A fejlett kapcsolati normák jellemzői közé sorolhatók a pozitív 

érdeklődés, a lelkesedés, a személyek közti összetartás és támogatás, a tudatosság és a 

kölcsönös bizalom megléte (Moenaert et al, 1994; Moenaert–Souder 1996). 

 A kulturális tényezők, a szervezet informális oldala meghatározó szerepet játszanak 

az integrációban. A fejlett kapcsolati normák ösztönzik az elkülönült tudásbázisok 

összekapcsolását, s ezáltal növelik a termék sikerességének valószínűségét (Ayers et al, 

2001). Ha mindkét oldalról támogatják a kapcsolatot, akkor úgy fognak tevékenykedni, 

hogy elősegítsék a közös projekt cél elérését. Az összefüggés fordítva is igaz: az egyes 

projektek során újabb interakciók születnek, s a közös sikerek további impulzusokat 

adnak a kooperatív magatartás erősítéséhez (Moenaert et al, 1994, Ayers et al, 2001).  

 A fentiek egyben azt is jelzik, hogy az integrációs problémák potenciális 

konfliktusforrásai jórészt a kulturális tényezőkben keresendők. A folyamatokban 

résztvevő funkciók ugyanis nem csak eltérő tudásbázisokat, hanem különböző 

szubkultúrákat is megjelenítenek. Ezek más értékrenddel, motivációkkal, célokkal, 

ösztönző rendszerrel és ellenőrzéssel írhatók le (Hendry, J. et al, 1989 in: Ayers et al, 

2001). A funkciók közt áramló információk és teljesítendő feladatok mentén haladva 

különböző viselkedési formák és attitűdök is megjelennek, ezért a tevékenységek 

integrálása egyúttal attitűdök és a viselkedésmódok összehangolásának feladatát is 

jelenti (Gomes et al, 2003). 

 A szubkultúrák különbségei miatt az újtermék-fejlesztési folyamathoz szükséges 

funkció-specifikus feladatok és inputok fontossága eltérő megítélés alá esik (Ernst–

Teichert, 1998). Ütközések az újtermék-fejlesztési folyamat számos kérdése kapcsán 

felmerülhetnek. A legösszetettebb, és a téma kutatóit is leginkább foglalkoztató 
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probléma a funkciók közti kommunikáció. A kutatások egyik elméleti alapját jelentő 

szakmai orientációs megközelítés (Miller–Wager, 1971, idézi: Jin, 2001) a kommuniká-

ciós nehézségek gyökerét a szakmakultúrák eltéréseiben jelöli meg. A szakmai 

szocializálódás – amely a szakmai elkötelezettséget, az adott szubkultúrákhoz 

kapcsolódó értékeket, képességeket, tulajdonságokat jelenti – az egyes funkciókon belül 

közös látásmódot, értékrendszert, problémafelfogást eredményez. Az újtermék-

fejlesztési folyamatban a másik szakterület felől érkező információk, új tudáselemek 

ezeket megkérdőjelezhetik, sérthetik, ami kiválthatja az információk hárítását, vagy a 

saját látásmód alapján történő újraértelmezését. 

 Az információk hasznosságának észlelését tovább nehezíti az egyes 

szakmakultúrákhoz kapcsolható sajátos nyelvezet, információs stílus. Moenaert–Souder 

(1996) empirikus vizsgálatai azt mutatták, hogy a funkcióközi kapcsolatokban a 

hasznosság észlelésének kritikus elemét jelenti az információk érthetősége, s ezzel 

szoros összefüggésben azok hitelessége. 

 A szakmakultúrák eltérései miatt fellépő észlelési problémák, reakciótorzulások 

elégedetlenséget válthatnak ki a másik funkció projektbeli szereplésével, az általa 

szolgáltatott információk terjedelmével, illetve minőségével kapcsolatban, s végső 

kihatásként leronthatják az egész újtermék-fejlesztési folyamat megítélését (Ernst–

Teichert, 1998).  

 Ha az újtermék-fejlesztési folyamat bizalmatlan, netán ellenséges légkörben zajlik, 

akkor a szereplők részéről nincs belső késztetés az információk kölcsönös 

megosztására. Ez különböző formális mechanizmusokkal (pl. termékfejlesztő teamek 

felállítása) ugyan elősegíthető, de pusztán ezek a technikák nem elegendőek ahhoz, 

hogy az eltérő szakmakultúrát képviselő szempontok kölcsönösen elfogadásra 

kerüljenek, beépüljenek egymás értékrendjébe, problémaértelmezésébe. Ezért a 

kulturális tényezők szerepét vizsgálva fontos szétválasztani a részvétel és a befolyás 

hatásmechanizmusát: 

• A részvétel annak mértékére utal, hogy az információ megosztása és a 

kommunikáció mennyire van jelen a funkciók között az újtermék-fejlesztési 

folyamat során (McQuiston-Dickson, 1991, idézi: Gima et al, 2000);  

• A befolyás azt mutatja, hogy a résztvevők által az újtermék-fejlesztési folyamatban 

nyújtott információk mennyire vezetnek a befogadók viselkedésének, attitűdjének 

és/vagy cselekedeteinek megváltozásához (Kohli, 1989, idézi: Gima et al 2000). 
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 A kommunikációs nehézségek miatt a részvétel és a befolyás között rés nyílhat, a 

megosztott információk nem, vagy csak rossz hatásfokkal épülnek be a másik funkció 

döntési gyakorlatába. 

 A fentiek összegzéseképpen megfogalmazható, hogy a kapcsolati normák fejlettsége 

a tudásintegráció megvalósításának sarokpontja, mert – a szakmakultúrák közti 

feszültségek oldásával – hatékonyabbá teszi a kommunikációt (Moenaert–Souder, 1996; 

Ayers et al, 2001).  

 

Egyéni tényezők 

 A funkciók közti kölcsönhatásban – amelyre a szociálpolitikai megközelítést 

alkalmazó modellek (Ruekert–Walker 1987) úgy tekintenek, mint a nyitott szociális 

rendszer egy sajátos formájára – a szereplők viselkedését az egyéni és a közösségi 

érdeklődés egyaránt motiválja. Az egyéni tényezők szerepének vizsgálatakor, akárcsak 

a funkciók esetében, a szubkultúrák eltérő hatása jelenti a kiindulópontot. A fejlesztési 

folyamatokban résztvevő személyek problémaértelmezésében és megoldási rutinjaiban 

azoknak a szakmakultúráknak a hatásai jutnak kifejezésre, amelyekben az egyén 

szocializálódott. Ennek megfelelően az integrációs konfliktusok sem úgy értelmezhetők, 

mint személyes jellegű nézeteltérések, egyéni célok és módszertanok ütközései (Dyer–

Song, 1998), hanem mint a különböző szakmakultúrák eltérő gondolatvilágát, 

értékrendjét érintő vélt vagy valós sérelmek, s az ezek által kiváltott reakciók.   

 A szubkulturális kontextus mellett az egyének viselkedését a fejlesztési folyamatban 

személyes jellegű tényezők is meghatározzák. Ezek közül kiemelhetők a következők: 

• szakértői hatalom – az adott funkcióhoz tartozó egyént mennyire veszik figyelembe, 

ha az újtermék-fejlesztési folyamattal kapcsolatos releváns információkkal 

rendelkezik. (Gima et al, 2000); 

• érdekeltség – az adott funkcióhoz tartozó szakembereket mennyire befolyásolják a 

folyamat (projekt) eredményei (Dawes et al, 1998). Milyen várható hatása van az 

eredménynek az egyén karrierjére, elismerésére és státuszára;  

• befolyási kísérlet – azon erőfeszítés vagy nyomás mértéke, amelyet az egyén fejt ki 

annak érdekében, hogy tudását és igényeit a projekt megvalósításakor használják, 

illetve elfogadják (Gima et al, 2000). 
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 A fenti tényezők hatásmechanizmusainak, az integrációs megoldásokkal való 

összefüggéseinek a feltárása az eddigi interfész kutatásokban még viszonylag háttérbe 

szorult. További vizsgálódásokat igényel, hogy a funkcionális csoportok kapcsolatát 

leíró kutatási eredmények mennyire érvényesíthetők az egyének szintjén. Néhány 

problémakört kiemelve: 

 Szakértői hatalom és a befolyás. A funkciók szintjén az interakciók az észlelt 

egymásrautaltság függvényében alakulnak (Griffin–Hauser, 1996; Ruekert–Walker, 

1987; Souder–Song, 1998). Minél inkább érzékeli az egyik funkció a másikra való 

ráutaltságát, annál erősebb a hatása az információt biztosító csoportnak az információt 

befogadóra. Más kifejezéssel élve, a funkciók szintjén a szakértői hatalom pozitív 

kapcsolatban áll a befolyással (Gima et al, 2000). A szakértői hatalom és a befolyás 

összefüggését az egyének esetében további tényezők is befolyásolhatják, így például a 

karizma, a szakmában eltöltött idő, a kommunikációs készség, stb. Ezeknek a személyes 

tényezőknek a szakértői hatalom érvényesítésében, s így tudásintegrációban játszott 

szerepe eddig még nem kapott elég figyelmet. 

 Érdekeltség. További empirikus vizsgálatokat igényel, hogy az egyéni 

teljesítménycélok és a termékfejlesztési folyamat multifunkcionális jellege közti 

ellentmondás milyen mértékben oldható fel a közös érdekeltség megteremtésével. Több 

tanulmány hivatkozik arra, hogy a közös érdekeltség megteremtésével kiküszöbölhetők 

a „nem-itt-találták-fel”  szindróma fejlesztési folyamatra gyakorolt káros hatásai. 

Kérdéses azonban, hogy ez a megoldás az egyének szintjén mennyire csillapítja a 

rivalizálásból, sikerorientáltságból, vagy a karriervágyból fakadó érdekütközéseket, 

konfliktusokat. 

 Az emberek funkciók közti mozgatása. Az egyének szintjén lehetőség van arra, hogy 

rotációs programok keretében tapasztalatot szerezzenek a másik funkció területén is. Ez 

csökkenti a szakmai szocializálódás különbségeiből fakadó akadályokat, és növeli az 

információk érthetőségét (Moenaert–Souder, 1996, Griffin–Hauser, 1996). Ugyanakkor 

fennáll a veszély, hogy a másik funkcióból „ frissen odakerült”  személyek információi 

kevésbé tűnnek hitelesnek. A kutatók részéről ezért megfogalmazódnak olyan 

javaslatok, hogy a vezetők az emberek funkciók közti mozgatásakor adjanak lehetőséget 

több projektben való részvételre, s ezen keresztül a bizalom megszerzésére (Moenaert–

Souder, 1996). 

 Extra-funkcionális feladatok. A fejlesztési folyamatok során, különösen a 

kollaborációs gyakorlat esetében előfordulhat, hogy az egyének átlépik a szerepükből 
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adódó hatáskörüket Moenaert et al, (1994) szereprugalmasságként definiálják a 

funkcionális szerepből kilépő viselkedést, amikor az egyes szakemberek a projekt során 

extra-funkcionális, azaz a másik funkcióhoz kapcsolódó feladatot vállalnak fel. A 

kutatók empirikusan bizonyították, hogy a szereprugalmasság jelentős pozitív hatást 

gyakorol a marketing és a K+F közti információáramlásra.  A szereprugalmasság egyre 

gyakoribb megnyilvánulása, hogy a K+F alkalmazottak közvetlen kontaktusba lépnek a 

vevőkkel. A fogyasztókkal való közvetlen érintkezés kedvező hatását a hatékony 

integrációra több kutatás is megerősíti. A vevői részvétel stimulálja a kommunikációt, 

egybehangolja a két funkciót, és így hozzájárul a fogyasztói igények és a műszaki 

megoldások összhangjának megteremtéséhez (Li–Calantone, 1998). A K+F és a 

fogyasztó kapcsolata, azaz a közvetlen K+F/fogyasztó integráció kiépítése a mai rövid 

ciklusú újtermék-fejlesztési folyamatokban egyre nagyobb hangsúlyt kap. A direkt 

K+F/fogyasztó és a K+F/marketing integráció szerepének összehasonlítása az újtermék-

fejlesztési folyamatok hatékonysága szempontjából új irányt ad az integrációs 

kutatásoknak is (Souder et al, 1998). 

 

Konfliktuskezelés 

 Az integrációs mechanizmusok alkalmazásakor szükségszerűen felmerül a 

konfliktusok kezelésének problematikája is. Több elméleti szakember foglalt állást 

amellett, hogy a termékfejlesztő csoportok munkája jelentős mértékben 

konfliktuskezelésük hatékonyságától függ, s a nem megfelelő konfliktuskezelés az egész 

újtermék-fejlesztési folyamat sikerét veszélyeztetheti (Pinto,M.–Pinto,J, 1990, Dyer–

Song, 1998). Az általános modelleket alapul véve, a konfliktuskezelés a kapcsolati 

problémák esetében is a következő módokon történhet (Dyer–Song, 1998). 

• Kerülő, amikor úgy próbálják elsimítani a konfliktusokat, hogy nem vesznek róluk 

tudomást; 

• Erőszakos, ha a konfliktusok felmerülésekor makacsul ragaszkodnak a korábbi 

állásponthoz;  

• Integráló- a konfliktus felmerülésekor valamennyi probléma feltárására törekszenek 

annak érdekében, hogy a lehető legjobb módon kezelhessék azokat. 

 

 A formalizáció és a centralizáció ellentétes hatása az integrációra konfliktuskezelési 

aspektusból is megragadható (Dyer–Song, 1998).  A formalizáció csökkenti a 

bizonytalanságot, a félreérthetőséget, s ezzel kiiktatja a konfliktusforrások egy részét. A 
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centralizáció egyszerűsíti és gyorsítja a konfliktuskezelést, de egyfajta konfliktus-

elfojtó mechanizmusként is funkcionál. Dyer–Song (1998) konstruktív konfliktusként 

definiálják a pozitív változások irányába mutató ellentéteket, ahol a partnerek 

fogékonyak egymás problémái iránt. Vizsgálódásaik során arra a következtetésre 

jutottak, hogy a formalizáció pozitívan, a centralizáció negatívan korrelál a funkciók 

közti konstruktív konfliktusokkal. Ezen túlmenően empirikus megerősítést nyert azon 

feltételezésük, hogy pozitív kapcsolat mutatható ki az integráló konfliktuskezelés és a 

konstruktív konfliktusok, valamint a konstruktív konfliktusok és az új termék 

sikeressége között. Ugyanakkor az erőszakos és a kerülő magatartás negatívan korrelál 

a konstruktív konfliktusokkal, s így az újtermék sikerrel.  

 A konfliktuskezelés szempontjából egy sajátos helyzetet teremt, ha a szervezetben 

valamelyik funkció tartósan fölénybe kerül. Több tanulmány vizsgálja a K+F részleg 

hatalmának (dominanciájának) szerepét az integrációra azoknál a technológiaorientált 

vállalatoknál, ahol a vezetés a technológiára koncentrálást az újtermék-fejlesztési 

folyamatban a piaci szempontok fölé helyezi. Empirikus vizsgálatok azt mutatták, hogy 

a marketingesek szakértői hatalmának érvényesítését a K+F részleg dominanciája 

erősen lefékezheti. 

 

A K+F és marketing konfliktusa 

 A tudásintegráció kulturális tényezőit vizsgáló kutatások a K+F és a marketing közti 

konfliktusokat helyezik a középpontba. A szubkultúrák eltéréseiből fakadó ellentétek a 

termékfejlesztési folyamatok során itt mutatkoznak meg a legmarkánsabban, ami a 

„műszaki”  és a „piaci”  gondolatvilág és értékrend különbözőségeit juttatja kifejezésre.8  

 A K+F és a marketing szakemberek közti kommunikációs probléma szinte 

valamennyi tanulmányban kiemelésre kerül. A kutatók egyetértenek abban, hogy a 

kommunikációs nehézségek jelentős mértékben a két terület igen eltérő szakmai 

nyelvezetére vezethetők vissza. „A marketingesek a termékhasznosság és az érzékelt 

pozíciók mentén beszélnek, a K+F szakemberek pedig a specifikációk és a teljesítmény 

kvantitatív nyelvét értik” . (Griffin–Hauser, 1996, p196). Abban már megoszlanak a 

                                                 
8 A szubkultúrák ütközésének problémakörét ezért olyan szervezeti struktúrák esetében is indokolt 
vizsgálni, ahol nincs elkülönült K+F és/vagy marketing szervezeti egység. A sikerkritériumok, a 
problémameghatározás, a termékjellemz� k, a megoldási módszerek és egyéb tényez� k tekintetében a 
m� szaki, technikai és a piaci szempontokat közvetít �  egyének eltér �  véleményéb� l fakadó konfliktusok 
ezekben az esetekben is alááshatják az újtermék-fejlesztési folyamat sikerét. 
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vélemények, hogy – a kommunikációs problémákkal összefüggésben – kimutathatók-e 

különbségek a K+F és a marketing szakemberek személyiségjegyei között, azaz van-e 

reális alapja a sztereotipizálásnak. A K+F és a marketing sztereotípusok 

megfogalmazására több kísérlet is történt. Egy lehetséges megközelítést mutat be a 

következő ábra. 

2.2. táblázat. K+F és marketing sztereotípusok 

A K+F jellemz� i A marketing jellemz� i 

Célok és törekvések 
– a tudás, mint emberi érték 
– kutatás a kutatásért 
– tudományos opponálás és elismerés 

– a szervezet túlélése és növekedése 
– minden tevékenység a vállalati célok érdekében 
– szervezeti elismerés 

Szükségletek 
– autonómia 
– tudományos elismerés, kreatív környezet 
– folyamatos tanulás és fejl � dés 
– a társadalom tudásának növelése 

– tervek, eljárások, politikák, szabályok 
– szervezeti elismerés 
– csapatmunka 
– magasabb szervezeten belüli pozíció 

Motivációk 
– az emberiség szolgálata 
– publikációk 
– szakmai elismerés 
– szabadalom, a névvel együtt 
– a problémamegoldás szabadsága, a tudásbázis 

javítása 

– olyan ösztönz�  és büntet �  rendszer, amely a 
szervezeten belüli haladást és jutalmazást 
támogatja 

 

Forrás: Saxberg és Slocum (1994) idézi: Griffin, A. and Hauser, J.R. (1996:196) 

 

 Más kutatók a személyiségi különbségekre vonatkozó vizsgálati eredmények 

általánosításánál óvatosságra intenek, hangsúlyozva a nemzeti kultúra befolyásoló 

szerepét, a korábbi és a közelmúltbeli vizsgálati eredmények közt kitapintható 

különbségeket (Griffin–Hauser, 1996; Song–Perry, 1997b) a marketing és a K+F 

menedzserek szocio-kulturális jellemzőit vizsgálva az időorientációban, a 

bürokratikusságorientációban, a szakmai orientációban, a bizonytalanság tolerálásában 

és a kockázatvállalásban mutatkozó eltéréseket emelik ki.9  

 Az időorientációs különbség szerepe más tanulmányokban is megfogalmazásra 

kerül. Több kutató véleménye szerint a funkciók közti diszharmónia fő oka a marketing 

rövid távú orientációja és a K+F hosszú távú meghatározottsága közt meghúzódó 

ellentmondás. Ezzel összefüggésben az is hangsúlyt kap, hogy a kéttípusú 

tevékenységből érkező visszacsatolási időköz különbsége miatt a kölcsönös tanulás 

                                                 
9 További kutatási irány lehet annak feltérképezése, hogy az oktatási struktúrákban bekövetkezett 
átalakulásoknak van-e a gyakorlati hozadéka a K+F marketing kapcsolatban, a m� szaki és a piaci 
ismeretek integrált oktatása mennyire segíti el �  a szakmakultúrák eltéréseib� l fakadó konfliktusok 
csökkenését. 
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lehetősége nem kiegyensúlyozott. A K+F szakembereknek könnyebb integrálni a 

marketing ismereteket és képességeket, mint a marketingeseknek a műszaki tudást 

(Lawrence, P.R. and Lorsch, J. (1967), idézi: Jin, 2001). 

 A különböző ágazatokban és vállalatoknál végzett empirikus vizsgálatok 

eredményei (Gupta–Wilemon, 1988; Ernst–Teichert, 1998; Saghafi et al, 1990) azt 

mutatják, hogy a K+F és a marketing viszonyát a kölcsönös bizalmatlanság, egymás 

hozzáértésének, szerepének lebecsülése  jellemzi az újtermék-fejlesztési folyamatokban. 

Ugyanakkor a kutatók által közzétett benchmarking vizsgálatok (Saghafi et al, 1990; 

Gima et al, 2000) tapasztalatainak összevetése arra enged következtetni, hogy a K+F 

szakemberek rosszabbnak értékelik a kapcsolatot, és inkább megkérdőjelezik a 

marketing szerepét az újtermék-fejlesztés eredményességében. 

 A következőkben összefoglalom azokat a – különböző kontextuális környezetben 

végzett –  kutatási eredményeket, amelyekből a fenti következtetésre jutottam: 

• A kapcsolati problémák sorában a marketingesek a bizalom és a tisztelet hiányát is 

felemlegetik, és nehezményezik a K+F elfogultságát (Saghafi et al, 1990), 

• A műszaki döntéshozók véleménye szerint a K+F stratégiai orientációjával szemben 

a marketing nem tud hosszú távon tervezni és irányítani (Saghafi et al, 1990), 

• A marketing menedzserek úgy ítélik meg, hogy az újtermék-fejlesztés 

eredményességét mindkét funkció tudáselemei pozitív irányban befolyásolják. A 

K+F szakemberek ezt a véleményt nem osztják, sőt a marketing hatását az új 

termékfejlesztés sikerére kifejezetten negatívan észlelik (Gima et al, 2000), 

• A marketingesek jelentős közvetlen kapcsolatot látnak a K+F részvétele (információ 

megosztása) és az újtermék-fejlesztés eredményessége között, tehát a műszaki tudás 

meglétét már önmagában is sikertényezőnek tartják.  Ezzel szemben a K+F 

szakemberek úgy ítélik meg, hogy a marketing csak akkor hat az újtermék-

fejlesztési folyamatra, ha a műszaki döntéshozók észlelik a piaci információk 

hasznosságát, és beépítik saját döntési szempontjaikba (Gima et al, 2000).  Míg 

tehát a K+F közvetlenül, a marketing csak a K+F-re gyakorolt befolyásán keresztül 

hat az újtermék-fejlesztés eredményességére, 

• Az újtermék-fejlesztési folyamat legkritikusabb, kezdeti szakaszában (FFE) a K+F 

menedzserek az integráció megvalósult szintjét – a marketinges szakemberek 

véleményéhez viszonyítva – jelentősen alacsonyabbra helyezik (Song–Parry, 1992),  
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• Ha a funkciók erős rivalizálása a jellemző, az főleg a K+F részlegen növeli a 

nyomást, hogy hagyják figyelmen kívül a marketingtől származó információkat, 

illetve rontja a felhasznált információk érzékelt minőségét (Maltz et al, 2001),  

• Egy megkérdezés során a K+F vezetők 82%-a igenlő választ adott arra a kérdésre, 

hogy felismerte-e a nyitott, gyakori és korai kommunikáció fontosságát a K+F és a 

marketing között, de a kommunikációt már kevesebb, mint a megkérdezettek fele 

(49%-a) ítélte csak megfelelő színvonalúnak (Gupta–Wilemon, 1996). 

 

 A fenti eredmények – a kutatás dimenziójától és a vizsgált vállalatok külső 

környezeti beágyazottságától függetlenül – a marketing gyenge befolyására utalnak a 

fejlesztési folyamatok során. Azt jelzik, hogy a marketing csak nehezen lép ki a 

termékfejlesztési ciklus végéhez kapcsolódó, az értékesítés támogatását szolgáló 

szerepkörből, és nem integrálódik a fejlesztési folyamatba. Ez gátját képezi a K+F és az 

üzleti stratégia összehangolásának. Ezt az innovációs, s így versenyképességi 

szempontból negatív hatást tovább erősíti, ha az operatív működés szempontjait előtérbe 

állító vezetés a marketing munka eredményességét a rövid távú célokhoz, a forgalom 

vagy a piaci részesedés növeléséhez köti (Griffin–Hauser, 1996, Doyle, 2002).  

 

2.6. Integrációs ér telmezések, elméleti iskolák 

 A formális és informális mechanizmusok szerepének megítélése, s ezzel 

összefüggésben a hatékony integráció fogalmának értelmezése a mai napig tartó 

tudományos vitákat kavart. Az eltérő vélemények mentén két elméleti iskola született, 

amelyek a gyakorlati alkalmazásban is követőkre találtak. A tranzakció– és a 

kollaboráció alapú értelmezés (Kahn, 1996) közti határvonal ott húzható meg, hogy a 

kölcsönhatásokat, vagy az együttműködést tartják-e meghatározónak a hatékony 

integráció megvalósítása szempontjából. 

 

A tranzakciós-alapú megközelítés  

 A tranzakciós-alapú megközelítés az érintkezések gyakoriságának növelését, s ezen 

keresztül a minél intenzívebb információáramlást tartja meghatározónak az újtermék 

sikere szempontjából (Kahn, 1996).  Ebben az értelmezésben a hatékony integráció a 

sűrű interakciókat jelenti, melyeket formális mechanizmusok hívnak életre. A 

tranzakciós megközelítés alkalmazásának előnyei a formális kommunikáció viszonylag 

jól irányítható napi tevékenységeihez, illetve a felsővezetés utasításait követő 
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gyakorlatához kapcsolhatók. A kedvező hatások között említhetők a következők (Kahn, 

1996): 

• számszerűsíthetőség,  

• jól ellenőrizhetőség,  

• rendszeresség és kiszámíthatóság,  

• az adott struktúrába való beilleszthetőség (legyen szó akár centralizált szervezeti 

megoldásról).  

 

 A tranzakciós filozófia bírálói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az információk 

megosztása mellett a hatékony adaptálás szempontja háttérbe szorul. A kritikai 

észrevételekből néhányat kiemelve: 

• a funkciók közti gyakori érintkezések, és a megosztott információk mennyiségének 

növelése önmagában még nem jelent előrelépést a projekt szempontjából, és 

fordítva: a két funkció közti együttműködés és a gyakori érintkezések közé nem 

tehető egyenlőségjel (Kahn, 1996),  

• a különböző meetingek, bizottságok, telefonhívások a kölcsönhatást fejlesztik 

ugyan, de az együttműködést nem feltétlenül. Ehhez a célok megosztására, 

kölcsönös megértésre és az informális tevékenységek erősítésére van szükség 

(Bernasco et al, 1999), 

• egy sokféle szakértőből álló csoport tagjaiként a K+F és marketing szakemberek 

között gyakori lehet az interakció, de ezek önmagukban nem garantálják a csoporton 

belüli bizalom és szolidaritás kialakulását (Jawasalla–Sashittal, 1996), 

• az interakciók mennyisége (gyakorisága) korántsem egyenlő annak minőségével, és 

ha a kapcsolat diszfunkcionális vagy ellenséges, az erőltetett interakciók nem 

alkalmasak ennek orvoslására (Ayers et al, 2001).  

 

 Az interakciós alapú megközelítés alkalmazásának korlátai – a bíráló 

észrevételeknek megfelelően – a következőkben foglalhatók össze (Kahn, 1996): 

• Rivalizálás. A formális mechanizmusok előtérbe helyezése miatt nincs ösztönzés az 

együttműködő magatartás kialakítására, így a magukat továbbra is függetlennek 

tekintő funkciók rivalizálhatnak egymással. Több tanulmány hangsúlyozza a „nem 

itt találták fel”  szindróma kedvezőtlen hatását a tudásintegrációra, s ezzel a projekt 

sikerére (Moenaert et al, 1994; Griffin–Hauser, 1996).  
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• Átmenetiség. A funkciók közti érintkezések csak ideiglenesek, bizonyos 

megbeszélésekre, információcserére korlátozódnak, ezért nem segítik elő a 

kapcsolati normák fejlődését, a kulturális differenciáltság okozta korlátok 

lebontását. 

• Rövidtávú orientáció. Az eseti jelleg miatt a funkciók a külső tudáselemek 

bevonásánál nem a közös projekt célok elérését, hanem a tranzakciós költségeket 

tartják szem előtt.  

• Túlterheltség. A gyakori interakciók, formális aktusok túlzott megterhelést 

jelenthetnek a projekt szereplői számára, aminek következtében saját funkcionális 

feladataikat szem elől téveszthetik (Griffin–Hauser, 1996). Ezen túlmenően, az 

egyénekre ráerőltetett feladatok és szerepek negatív attitűdöt alakíthatnak, vagy 

mélyíthetnek el a másik funkcióval szemben.   

 

A kollaboráció alapú felfogás 

 A kollaboráció alapú felfogás az integrációt együttműködő magatartásként értelmezi 

(Kahn, 1996), ami átlép a szubkultúrák differenciáltságából fakadó negatív attitűdökön, 

viselkedési módokon, és a funkciók kapcsolatára a kölcsönös megértés, közös cél, az 

osztott erőforrások jellemzőek. Ebben az értelmezésben a hatékony integráció fejlett 

kapcsolati normákon, és együttműködő interakciókon alapul (Ayers et al, 2001). 

 A fentieknek megfelelően a kollaborációs filozófia sarokkövét a fejlett kapcsolati 

normák, és azt ezt elősegítő informális kommunikáció jelenti (Gomes et al, 2003). Ezek 

hozadékát az iskola követői a hatékony integráció feltételét jelentő kooperatív 

magatartás erősödésében jelölik meg (Ayers et al, 2001). Ugyanakkor a visszahatás 

jelentősége is hangsúly kap: az együttműködés magasabb szintje serkentően hat a 

funkciók közti interakciókra, hiszen szorosabb kapcsolatot és több kommunikációt 

követel meg. Ez azonban nem jelent feltétlenül formális kommunikációt! 

 A kollaborációs alapú integráció alkalmazásának nehézségei (Kahn, 1996) az 

informális kommunikáció természetéhez kapcsolódnak, és a következőkben foglalhatók 

össze: 

• Konfliktusok. Mivel nem eseti tranzakciókról, hanem folyamatos kapcsolatról van 

szó, nagyobb az esély arra, hogy konfliktushelyzetek alakuljanak ki. Ezek kezelése a 

hatékony integráció megvalósítása érdekében a vezetéstől plusz energiát igényel. 

Ugyanakkor itt érdemes visszautalni azokra az empirikus kutatási eredményekre, 



 46 

amelyek pozitív korrelációt mutattak ki a keresztfunkcionális kapcsolatok és a 

konstruktív konfliktusok (a pozitív változások irányába mutató ellentétek) között 

(Dyer– Song, 1998).  

• Irányítás. A kollaborációs alapú integrációs filozófia a kapcsolatok strukturálatlan 

és érzelmi oldalát reprezentálja, amelyben az interakciók nem beprogramozhatók és 

ellenőrizhetők, így ezek irányítása is bonyolultabb, és nagyobb erőfeszítéseket 

igényel a vezetéstől. 

• Szervezeti háttér. A kollaboráció alapú integráció megvalósítása rugalmas, 

kommunikációjában nyitott, decentralizált szervezeti hátteret követel, így 

centralizált struktúra esetén annak lebontását teszi szükségessé. 

• Hosszú távú hatás. Az együttműködő magatartás erősítésére irányuló vállalati 

erőfeszítések eredményei nem azonnali hatásúak. Ha a vezetés rövid távú 

szempontokat tart szem előtt, akkor ódzkodni fog attól, hogy felvállalja a funkciók 

közti kooperáció és eredményes konfliktuskezelés menedzselésével járó plusz 

terheket. 

 

 A két megközelítés különbségeit szemléleti a következő táblázat. 

 

2.3. táblázat.  Interfunkcionális kapcsolatok: Interakció és kollaboráció 

 Interakciós filozófia Kollaborációs filozófia 

Kapcsolatok Tranzakciók Folyamatos 

Struktúra Formális Informális 

Szektorok Függetlenek Egymástól kölcsönösen függ� k 

Környezet Verseng�  Kooperatív 

Mechanizmusok Kommunikáció Közös látásmód, közös célok 

Mértékrendszer Tranzakciós költség Lehetséges nyereség 

Forrás: Kahn (1996:141) 

 

 A tranzakciós és a kollaborációs alapú felfogások egyoldalúságának kritikája 

fogalmazódik meg az integráció többdimenziós értelmezésére épülő modellekben 

(Kahn, 1996). Ebben a megközelítésben az integráció fogalma egyaránt magában 

foglalja az interakciót és a kollaborációt, amelyek együtt fejtik ki hatásukat a 

termékfejlesztési és a termékmenedzsmenti teljesítményre. A többdimenziós 

értelmezésre építő kutatások a formális és az informális mechanizmusok belső 
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összefüggéseinek feltárását, és az újtermék-fejlesztésre gyakorolt hatásuk 

összehasonlítását állítják a középpontba.  

 

A formális és informális kontrollok kölcsönhatása 

 A különböző megközelítések és értelmezések nagyon megnehezítik a szerteágazó 

elméleti kutatások következtetéseinek szintetizálását. Az eddig elmondottakból is 

kitűnik, hogy a terminológia közel sem egységes. Az integráció jelenségét a kutatók 

többféle módon írják le, így egymás mellett megtalálhatók a koordináció, interfész, 

kommunikáció, kollaboráció, keresztfunkcionális-teamek, és más kifejezések. Eltérő 

fogalomhasználattal találkozhatunk az integráció különböző szintjeire vonatkozóan is. 

Egyes értelmezések elkülönítik az integráció és a hatékony integráció fogalmát. Eszerint 

az integráció a csoportok közti, adott projekthez köthető interakciókat írja le a 

termékfejlesztési folyamatban, míg a hatékony integráció a funkciók fejlett kapcsolati 

normákon, és együttműködő interakciókon alapuló viszonyát jelenti10 (Ayers et al, 

2001). Más kutatók ugyanezeknek a folyamatoknak a leírására a projektszintű 

(keresztfunkcionális) integráció és a funkciók közti integráció kifejezéseket használják, 

ez utóbbi ugyancsak a funkciók konkrét projekttől függetlenül is létező, fejlett 

kapcsolatát jelenti (Kahn, 1996). Egyes modellekben a projektszintű integráció helyzeti 

dimenzióként kerül bemutatásra (Griffin–Hauser, 1996). 

 Az eltérő fogalomhasználat ellenére kirajzolódnak a különböző kutatások 

legfontosabb elméleti következtetései. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze: 

• Az  integrációban a kulturális tényezők lényegesen nagyobb szerepet játszanak, 

mint a strukturális változók. A strukturális integrációs mechanizmusokban rejlő 

potenciál kihasználása azon múlik, hogy sikerül-e csökkenteni a kulturális 

differenciáltságból adódó konfliktusokat (Grant, 1996, Kahn, 1996, Ayers et al, 

2001),  

• Az interakciós sémák formálissá tétele azért tekinthető az integráció egyik 

leghatékonyabb eszközének, mert jelentős mértékben hozzájárul az informális 

kölcsönhatások fejlődéséhez (Moenaert–Souder, 1990),   

• Az előbbi összefüggések különösen érvényesek a K+F és a marketing funkciók – 

tágabb kitekintésben a „műszaki”  és a „piaci”  szakemberek – kapcsolatára, ahol a 

szubkultúrák távolsága a legnagyobb.  

                                                 
10 Az értekezés további részében a hatékony integráció fogalmát ebben az értelmezésben használom. 
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• Az eredmény oldaláról közelítve, azt lehet mondani, hogy a kollaboráció, s azt ezt 

elősegítő informális kontrollok nagyobb hatást gyakorolnak a termékfejlesztés és a 

termékmenedzsment teljesítményére, mint a formális mechanizmusokkal 

megtámogatott interakciók (Kahn, 1996). 

• A vezetés számára levonható következtetés, hogy a funkcióközi integráció 

elősegítése prioritást kell, hogy kapjon a projekt szintű integrációval szemben 

(Kahn, 1996). 

  

2.7. A vezetés szerepe 

Szervezeti kultúra 

 A hatékony tudásintegráció megvalósítása szempontjából meghatározó jelentőségű, 

hogy a vezetés milyen szervezeti kultúrát támogat. A funkciók együttműködő 

magatartása csak egy innovatív, vagy innovációbarát szervezeti kultúra talaján 

bontakozhat ki, és segíthető elő a tudásintegrációt. Az ilyen szervezeti kultúra lehetővé 

teszi a szerepek és felelősségi körök folyamatos, az újtermék-fejlesztés helyzeti 

dimenzióihoz igazodó átértékelődését, és a funkciók teljesítmény standardjai helyett 

előtérbe helyezi a keresztfunkcionális csapatmunkát. A szervezeti kultúra integrációban 

játszott szerepét a kapcsolati modellek szinte mindegyike megjeleníti. 

 Az integrált innovációt elősegítő szervezeti kultúra kialakítása (Griffin–Hauser, 

1996) különösen fontos a K+F és a marketing szakértelem hatékony összekapcsolása 

érdekében, a K+F tevékenység üzleti alapokra helyezésének növekvő sebessége miatt. 

Másik irányból megközelítve azt mondhatjuk, hogy napjaink vállalati gyakorlatában a 

K+F és a marketing kapcsolatának szorossága az innovatív szervezeti kultúra egyik 

legfontosabb fokmérőjének tekinthető. 

 

A piacismereti kompetencia folyamatainak kezelése 

 A felső vezetés szerepvállalását a K+F és a marketing integráció elősegítésében 

alapvetően az határozza meg, hogy mennyire tartja fontosnak a piaci ismeretek 

megszerzését, és milyen mértékben segíti elő ezek feldolgozását. Empirikusan 

alátámasztott (Jaworsky–Kohli, 1993, Li–Calantone, 1998), hogy minél inkább 

tudatában van a felső vezetés a piaci ismeretek fontosságának, annál inkább támogatni 

fogja a piacismereti kompetencia folyamatainak érvényre jutását. A piaci kompetencia 

másik két részfolyamatával – a fogyasztókkal és a versenytársakkal kapcsolatos 

információk megszerzése és felhasználása – összehasonlítva az új termék sikerére a 
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legerősebb hatást a K+F és a marketing integrációja gyakorolja, így a vezetés részéről 

prioritást kell, hogy kapjon. A piacismereti kompetencia részfolyamatainak 

menedzseléséhez kapcsolható tudás és technikák azonban nem konvertálhatók szabadon 

a feladatok között (Li–Calantone, 1998), így a vezetésnek el kell sajátítania az 

integrációs folyamatok hatékony kezelésének „ belső szakértelmét” .   

 Az elméleti kutatások a gyakorlati szakemberek számára több hasznosítható 

eredménnyel szolgálnak az integrációt elősegítő formális és informális menedzsment 

technikák kiválasztásához. Az alábbiak néhány fontosabb szempontot emelnek ki:  

• A vezetésnek célszerű figyelembe vennie, hogy a gyakorlatba már átültetett 

megoldások inkább a kollaborációt vagy az interakciót segítik-e elő (Kahn, 1996)  

Az interakciós filozófia dominanciája esetén a formális megoldások intenzifikálása 

helyett az informális hálózatok bővítése a kívánatos, erősítve a kölcsönös megértést 

és bizalmat, a közös látásmód kialakítását. Ha az eddigi gyakorlat inkább a 

kollaborációra épült, az integráció kiterjesztésének útja a kölcsönhatások, s ezzel a 

funkciók közti információáramlás erősítése  (Kahn, 1996). 

• Az integrációs mechanizmusok életbeléptetésének fontos szempontja, hogy a 

kiválasztott megoldások konzisztensek legyenek a projekt jellegével. A 

kifinomultabb, a termékfejlesztési folyamat bonyolultságát jobban növelő 

módszerek alkalmazása a nagyobb kockázatú és összetettebb projekt feladatok 

megoldásánál indokolt (Griffin–Hauser, 1996). A kevésbé innovatív új termékek 

kifejlesztésekor inkább a kölcsönhatás lehet a célravezetőbb kapcsolati forma, míg a 

nagyobb kockázatú, innovatívabb új termékek kifejlesztése – a funkciók 

kölcsönösen erős egymásrautaltsága miatt – inkább az együttműködő magatartást 

kívánja meg (Gomes et al, 2003).  

 

A rövidtávú szempontok fékező hatása 

 A menedzserek hajlamosak arra, hogy a rövid távú sikermércéket helyezzék 

előtérbe, miközben a vállalat alkalmassága a bevételszerzésre elsősorban a versenyelőny 

előállításának képességén nyugszik (Doyle, 2002). A versenyképességben kulcsfontos-

ságú szerepet játszó tudásintegráció, illetve az ezt elősegítő együttműködő magatartás 

kialakítására irányuló vezetői erőfeszítések csak hosszabb távon térülnek meg, így 

gyakran összeütközésbe kerülnek az operatív működés szempontjaival. A rövidtávra 

fókuszált gondolkodásmód kedvezőtlen hatását az integrációra több empirikus kutatási 

eredmény is alátámasztja (Griffin–Hauser, 1996; Jin, 2001).   
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 Az integrációs probléma összetettsége, és az operatív működés szempontjainak 

előtérbe helyezése egyaránt szerepet játszik abban, hogy – bár a hatékony és produktív 

interfész megteremtésének szükségességét mind több vállalat vezetése felismeri (Ayers 

et al, 2001) – a K+F és a marketing integrációja általában alacsonyabb az elvárt szintnél 

(Saghafi, 1990; Ayers et al, 2001).  

 

2.8. Az eredménydimenzió 

 Az integráció eredményessége két szinten vizsgálható (Griffin–Hauser, 1996): 

• a ténylegesen elért integrációs szint, 

• a szükséges és az elért integrációs szint közti megfelelés. 

 

A ténylegesen elért integrációs szint 

 A siker fogalmának értelmezési problémái óvatosságra intenek, ha össze akarjuk 

vetni az integráció hatását vizsgáló kutatási eredményeket. Az értekezés kereteit 

meghaladná a sikertényezők értelmezésével és mérésével kapcsolatos problémák 

részletes elemzése, az alábbiakban csupán a komplex megközelítés fontosságára 

szeretnék rámutatni.  

 A ténylegesen elért integrációs szint két oldalról vizsgálható: 

• a másik területhez kapcsolható új tudás elsajátítása nyomán elért funkcionális 

eredmények (a K+F és a marketing saját tudásbázisának gyarapodása, szemléletének 

formálódása); 

• közös eredmények, a projektcélok megvalósulása a tudásbázisok összekapcsolásán, 

szinergiapotenciáljuk kihasználásán keresztül. 

A tanulmányokban gyakran használt „ fejlesztési siker”  kifejezés sem egyértelmű, és 

egyaránt jelentheti a következőket: 

• az új termék fejlesztési programjának hatékonysága, teljesülése,11 

                                                 
11 Souder et al, (1998) modellje a folyamat hatékonyságát hét összetett indikátorral méri. Ezek a 
következ� k: 
- a fejlesztés ciklus ideje, 
- prototípusfejlesztési szakértelem,  
- designváltoztatási gyakoriság,  
- K+F technikai hatékonyság,  
- K+F üzleti alapokra helyezésének, kommercializálásának hatékonysága,  
- új termék bevezetési szakértelem, 
- piaci el � rejelzési pontosság. 
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• az új termék üzleti és pénzügyi eredményei alapján mért teljesítmény, 12 ami 

önmagában is több értelmezési és mérési problémát felvet, 

• pszicho-szociális eredmények, amelyek megmutatkoznak a másik funkcióhoz 

tartozó egyénekkel való kapcsolatok észlelt hatékonyságában (Gupta et al, 1986, 

Ruekert–Walker, 1987), a konfliktusok mennyiségében és jellegében. 

 

Az integrációs rés 

 Ha az integráció észlelt igénye magasabb, mint az integráció elért szintje, 

integrációs rés jön létre. Ez esetben a projekt szempontjából releváns információk 

megosztása, illetve feldolgozása nem történik meg a funkciók kölcsönös 

egymásrautaltságának mértékében, ami növeli a kockázatot és veszélyezteti a 

termékfejlesztés eredményességét (Piskóti, 1993; Griffin–Hauser, 1996). A 

diszharmónia mindkét oldalról elégedetlenséget szülhet: a K+F menedzserek úgy 

érezhetik, hogy rövid távú piaci szempontok kiszolgálására késztetik őket, miközben a 

marketingesek a K+F által javasolt megoldásokat irrelevánsnak tarthatják a fogyasztói 

igények szempontjából (Dyer–Song, 1998). Végső kihatásként egyik funkció sem fogja 

megérteni a piaci elvárásokat azon a részletességi szinten, amit a projekt jellege 

megkívánna (Jin, 2001; Ernst–Teichert, 1998).  Mindemellett az indokoltnál magasabb 

szintű integráció sem tekinthető egyértelműen kedvezőnek.  Ha az integráció elért 

szintje magasabb a szükségesnél, előfordulhat, hogy  csapattagok a saját funkcionális 

feladataikat szem elől tévesztik, ami növeli a piaci/műszaki kockázatot (Griffin–Hauser, 

1996).  

 Az elméleti okfejtés alapjául szolgáló kapcsolati modellek fő összefüggései alapján 

a 2.4-es ábrában egy saját értelmezési keretbe foglalom az integráció észlelt igényét és 

az integráció elért szintjét befolyásoló tényezőket. 

                                                 
12 Griffin–Hauser (1996) a mutatók öt csoportjával fejezi ki a sikert: vev � -mutatók (pl. piaci részesedés, 
vev � i elégedettség), pénzügyi mutatók (pl. profitcélok, profitráta), a folyamatokat jellemz�  mutatók (pl. 
m� szaki teljesítmény, id� ben szállítás), vállalat-szint �  mutatók (pl. siker/kudarc hányados, az új termékek 
részesedése az értékesítésb� l), és a programok mutatói (pl. mennyiben teljesült az újtermék-fejlesztési 
program). Az utolsóként említett mér � szám egy pszichológiai / szociális mérce). A sikert általában 2-3 
kategória 3-4 mutatójával mérik. 
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2.4. ábra Az integráció értelmezési modellje 
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3. Empir ikus kutatás: a K+F és a marketing integráció szerepe a 

műanyag-feldolgozó iparban 

 

3.1. A kutatás kiinduló kérdései és előfeltevései 

 A kutatási kérdések megfogalmazásánál és az előfeltevéseknél, a kapcsolati 

modellek szintetizálásából levont elméleti következtetéseket, valamint az ágazathoz 

kapcsolódó szakértői anyagokat és korábbi empirikus kutatási eredményeimet vettem 

alapul.  

 A kérdőív összeállítása – az elméleti kifejtésnek megfelelően – a szervezeti 

viselkedés és a környezeti feltételek kapcsolatának általános elvi megközelítésén 

alapult. A kérdések annak feltárására irányultak, hogy a vállalatok külső környezetének 

változása és belső karakterisztikája milyen befolyást gyakorol az integrációra, és ezzel 

összefüggésben az innovációra. 

 A tágan megfogalmazott, központi kutatási kérdés a következő: 

 

Milyen szerepet játszik a tudásintegráció a műanyag-feldolgozó ipari vállalatok 

innovációs tevékenységében? 

 

 Az alapvető kutatási kérdésből levezethető részletesebb vizsgálati kérdések és 

szempontok a következők: 

• Melyek a tudás fő komponensei, a tudásáramlás meghatározó irányai és szűk 

keresztmetszetei az ágazatban?   

• Melyek a vállalatok innovációs tevékenységének fő irányai, segítő és akadályozó 

tényezői? 

• Milyen tényezők befolyásolják a K+F és a marketing egymásrautaltságát, s ezen 

keresztül az integráció észlelt igényét? 

• Hogy jellemezhető a K+F és marketing kapcsolata, s – a nemzetközi kutatási 

eredményekkel összehasonlítva – feltárhatók-e lényegi eltérések a hatékony 

integráció megvalósításának segítő és gátló tényezőiben? 

 

 Az elemzés három síkon történik: (1) ágazati szintű adatok vizsgálata (2) a műanyag 

termékek három fő felhasználási területének – csomagolóipar, építőipar, autó- 
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elektrotechnikai-elektronikai ipar – összehasonlító elemzése (3) vállalati funkciók, a 

K+F és a marketing szakemberek véleményének egybevetése. 

 Az értelmezési keretben szereplő (2.4. ábra), az integráció észlelt igényét 

meghatározó külső környezeti és szervezeti tényezők vizsgálatánál az alábbi 

szakmaspecifikus szempontokat vettem figyelembe: 

 

Környezeti bizonytalanság 

• technológiai bizonytalanság. A műszaki tudás összetett, ezért csak komponenseire 

bontva, és a tudásáramlás meghatározó irányai mentén, annak fő szereplőit 

bekapcsolva vizsgálható.  

• fogyasztói igények. Az ágazat háttéripari jellegéből fakadóan a fogyasztói igények a 

felhasználó, zömében multinacionális vállalatok által, a beszállítók felé 

megfogalmazott elvárásokként értelmezhetők.  

• versenyintenzitás, versenykörnyezet. Az ágazati verseny a beszállítói pozíciók 

kiépítésének, illetve a beszállítói kapcsolatok magasabb szintre emelésének 

lehetőségeire vonatkozik. 

 

A szervezeti szintű tényezők 

• stratégiai magatartás.   A műszaki és piaci szempontból is tág mozgástér miatt a 

felmérés során külön figyelmet kapott a termék/piac stratégiák 13 vizsgálata,  

• szervezeti méret. A kis- és középvállalati kör magas aránya miatt a tudásintegráció 

inkább az egyének, mint az elkülönült, önálló szervezeti egységként működő 

funkciók szintjén érvényesül. 

• Külföldi tőke. Az ágazatban betöltött jelentős szerepe miatt a szervezeti tényezők 

sora kiegészült a külföldi tulajdon innovációs szerepének vizsgálatával. 

 

 Az értelmezési keretben szereplő (2.4. ábra), az integráció elért szintjét (a K+F és a 

marketing kapcsolatát) meghatározó tényezők vizsgálatánál a következő kérdésekre 

kerestem a választ: 

• A KKV magas aránya mennyire határolja be az integrációt elősegítő strukturális 

mechanizmusok szerepét,  

                                                 
13 Az Ansoff-mátrix alapján a következ�  stratégiák különíthet � k el: piackiaknázás, piacfejlesztés, 
termékfejlesztés, diverzifikáció (Ansoff, I. (1957) 
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• az ágazati K+F piacközelsége csillapítóan hat-e a szubkulturális feszültségek 

integrációt fékező hatására, 

• a hazai gazdaság általános innovációs helyzetéből kiindulva, és különösen a KKV 

magas arányát tekintve megmutatkozik-e a gyenge innovációképesség és a stratégiai 

szemléleten alapuló tudatos innovációs politika hiányának erőteljes visszahúzó 

hatása. 

 

I. A műanyag-feldolgozó ipari innovációk piaci húzóerőn és összetett, több forrásból 

származó műszaki tudásbázison alapulnak. A következő hipotézis fogalmazható meg:  

 1. Hipotézis: A műanyag-feldolgozó ipari vállalatoknál a tudásintegráció 

meghatározó módon befolyásolja az innovációs folyamatok sikerét, s így a vállalatok 

hosszú távú versenyképességét. A tudásintegráció és az innováció szoros összefüggése 

egyaránt megmutatkozik a nagy komplexitású műszaki háttér új tudáselemeinek 

elsajátításában, és ezek felhasználói elvárásoknak megfelelő összekapcsolásában. 

 

II. A döntően beszállítói pozícióban lévő hazai műanyagtermék gyártók lehetőségeit két 

körülmény alakítja. Az egyik a piaci igény további bővülése, új alkalmazási lehetőségek 

megjelenése, a másik a beszállítói verseny kiéleződése. A vevők gerincét alkotó 

multinacionális cégek a fejlesztési feladatokat egyre inkább kitolják a műanyag 

termékek gyártói felé, miközben beszállítóikat nemzetközi szinten versenyeztetik. A 

következő feltételezéssel élek: 

 2. Hipotézis. A műanyagtermék beszállítók piaci bizonytalanságának erősödése, 

és a velük szemben támasztott magasabb fejlesztési elvárások növelik a K+F és a 

marketing egymásrautaltságát, s így az integráció észlelt igényét az innovációs 

folyamatokban. 

 

III. Az ágazati jellemzők és az innovációs sajátosságok alapján feltételezhető, hogy – a 

nemzetközi kutatási eredményekkel összehasonlítva – lényegi eltérések mutathatók ki a 

hatékony integráció megvalósításának segítő és gátló tényezőiben.  

 3. Hipotézis. Az ágazati innovációk és a szervezeti kontextus sajátos jellemzői a 

K+F és a marketing integráció elért szintjét befolyásoló tényezőkben is kifejezésre 

jutnak.  

 Az integráció elért szintjét meghatározó strukturális és kulturális tényezők 

szerepével kapcsolatosan két részhipotézist fogalmazok meg. 
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 3.a. Részhipotézis. A kis-és középvállalati kör magas arányából következően a 

formális mechanizmusok kisebb szerepet játszanak a hatékony integráció 

megvalósításában.  

 3.b. Részhipotézis. A K+F és a marketing közti kommunikációs probléma alig 

érezhetően jelenik meg az integráció fékező tényezőjeként, mert az ágazati innovációk 

természetéből fakadóan a két szakmakultúra közelebb van egymáshoz. 

 

IV. A hazai gazdaság általános innovációs gyengeségei a műanyag-feldolgozó iparban 

is megmutatkoznak. A gyenge innovációképességgel- és készséggel, a hosszú távú 

gondolkodásmód, és a kockázatvállalás hiányával jellemezhető szervezeti kontextus 

ellene hat a tartós versenyelőny megszerzését középpontba állító tudásintegráció 

megvalósításának. A következő feltételezés fogalmazható meg: 

 4. Hipotézis. A stratégiai szemléleten alapuló tudatos innovációs politika hiánya 

alapvető gátját képezi annak, hogy a vállalatok versenyképességük növelése 

érdekében kihasználják a hatékony tudásintegráció megvalósításában rejlő 

potenciális előnyöket. 

 

V. A tudatos innovációs politika hiánya a K+F és a marketing kapcsolatát a rövid távú 

árbevételi céloknak rendeli alá. Ez a K+F-et megakadályozza abban, hogy innovációs 

szerepét a vállalati növekedés szempontjából közelítse meg. Feltételezésem a 

következő: 

 5. Hipotézis. A rövid távú fókusz a K+F és a marketing tudás integrálását az 

aktuális piaci céloknak rendeli alá, a marketing gyenge hatást fejt ki a K+F és az 

üzleti stratégia összekapcsolásának elősegítése érdekében. 

 

3.2. A kutatás módszere és folyamata 

 A téma ágazati szintű vizsgálata szekunder és primer kutatásra támaszkodott. A 

szekunder kutatás során szakcikkeket, és a Magyar Műanyagipari Szövetség és a 

Műanyagipari Kutatóintézet által közzétett szakértői anyagokat, statisztikákat vettem 

alapul. Jelentős mértékben támaszkodni tudtam az ágazatra vonatkozó, különböző 
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kutatási projektek keretében végzett saját korábbi, mélyinterjúkon alapuló kutatási 

eredményeimre.14   

 A primer kutatás módszertani kérdéseinél az általánosan elfogadott módszertani 

ajánlásokat vettem alapul (Scipione 1994, Malhotra, 2001). A kutatás adatfelvétele 

postai kérdőíves megkérdezésen alapult. A kérdések összeállításakor az ágazatra 

vonatkozó korábbi kutatási eredményeimből indultam ki. Az általános módszertani 

követelményeknek megfelelően először próbakérdezést végeztem, majd ennek 

tapasztalatai alapján véglegesítettem a kérdőívet. 

 A kutatásba bevont vállalatok kiválasztása. Szakértők becslése szerint 

Magyarországon a műanyagipari feldolgozó vállalatok száma 1000-1200 között van. 

Sok, főleg kisméretű vállalat a műanyag-feldolgozást más tevékenységek 

kiegészítéseként végzi, ezért nehéz a vállalatok számának pontos meghatározása. Ezzel 

magyarázható az is, hogy a szakmai statisztikákban nem találhatók a vállalati 

árbevételekre vonatkozó adatok, a mérés alapja a feldolgozott műanyag mennyisége. 

Miután az összes vállalatról nem állt rendelkezésre lista, ami alapján valószínűségi 

mintát lehetett volna készíteni, egyéb módon kellett felkeresni a kutatásba bevonható 

vállalatokat. A kérdőíves megkérdezés elvégzéséhez szükséges vállalatok felkutatására 

a Műanyagipari Szövetség címlistáját vettem alapul, ami alapján a szakmai szervezet is 

közzé teszi statisztikai adatait. A kutatás szempontjából fontos volt, hogy olyan 

vállalatok kerüljenek be a vizsgálatba, melyek hosszú távú vállalkozási tervvel, 

szándékkal rendelkeznek. 

 A kutatásba 110 műanyagipari feldolgozó vállalat került be a Műanyagipari 

Szövetség címlistájából. 84 vállalattól érkezett vissza kitöltött kérdőív, ami rendkívül 

magas, 76%-os válaszadási aránynak felel meg. Ez a korábbi kutatások során kialakított 

személyes kapcsolatoknak, és a kiküldést megelőző, illetve követő telefonos 

megkereséseknek tudható be. A válaszadó cégek a 2002. évi hazai műanyagfeldolgozás 

66%-át képviselik. 

 A vizsgált vállalatok méret szerinti megoszlását a 3.1. táblázat mutatja. A 

figyelembe vett vállalattípusok az alkalmazottak száma szerint: mikro-vállalkozás 

kevesebb mint 10 fő, kisvállalkozás 10-50 fő, közepes vállalkozás 51-300 fő, 

                                                 
14 Az ágazatra vonatkozó korábbi kutatási eredményeim az 1. sz. lábjegyzetben már ismertetett kutatási 
projektekhez kapcsolódnak. Ezalatt a több, mint 8 éve folyó kutatómunka alatt közel 70 mélyinterjút 
készítettem vállalati szakemberekkel és kutatókkal. Ezek részletekbe men�  felsorolása akadályba ütközik, 
mivel a vállalati kör folyamatosan átalakul, és az ágazatban rendkívül jelent � s a személyek vállalatok 
közti cserél � dése is. 
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nagyvállalkozás 300 fő felett. A megoszlás jól tükrözi az ágazatra általánosan jellemző 

KKV túlsúlyt. A válaszadó cégek között a mikrovállalkozások az ágazati adatokhoz 

képest lényeges kisebb súlyt képviselnek, aminek két oka van: egyrészt ezekre 

vonatkozó pontos adatokkal a szakmai szövetség sem rendelkezik, másrészt a kutatási 

téma jellegéből fakadóan nem is volt célom a mikrovállalatok a vizsgálata. A 

megkérdezett, 2%-os arányt kitevő cégeket tudatosan választottam ki, mert innovációs 

vagy marketing szempontból külön figyelmet érdemeltek (pl. saját szabadalom alapján 

történő gyártás, ami a műanyag-feldolgozó iparban rendkívül ritka).  

 

3.1. táblázat A megkérdezett vállalatok méret szerinti eloszlása (%) 

Megnevezés Vállalatok  (%) 
Mikrovállalkozás   2 
Kisvállalkozás 14 
Közepes vállalkozás 60 
Nagy vállalkozás 24 
Összesen 100 

Forrás: Saját kutatás 

 

 A vállalatok felhasználói területek szerinti megoszlását a 3.2. táblázat mutatja. Az 

adatok megfelelnek az ágazati szintű megoszlásnak, de az autó- és EE-ipari felhasználói 

terület nagyobb arányban van jelen. Ezeknek a cégeknek a vizsgálatára külön figyelmet 

fordítottam, egyrészt azért, mert a műanyag-feldolgozó ipar leglátványosabban bővülő 

területein vannak jelen, másrészt azért, mert itt a legmagasabbak a gyártókkal szembeni 

elvárások, így a  tudásintegráció és az innováció összefüggéseinek vizsgálata különösen 

indokolt. 

 

3.2. táblázat. A vizsgált vállalatok felhasználói területek szerinti megoszlása (%) 

Megnevezés Vállalatok  (%) 
csomagolás 44 
Autó- és EE-ipar 26 
Épít � ipar 24 
Egyéb   6 
Összesen 100 

Forrás: Saját kutatás 

 

 A vállalatoktól azt kértem, hogy lehetőség szerint ugyanazt a kérdőívet – egymástól 

függetlenül – egy K+F egy marketing szakember is töltse ki, vagy ahol nincsenek ilyen 
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funkciók (munkakörök), ott egy műszaki és egy piaci területtel (értékesítéssel) 

foglalkozó szakember válaszolja meg a kérdéseket. Ez az elvárás csak kis mértékben 

teljesült, a 84 vállalatból, amelyik kitöltötte a kérdőívet, 71 cég egy példányt küldött 

vissza, és csak 13-tól kaptam vissza kettőt. Eszerint a visszaérkezett kérdőívek a 

következő megoszlást mutatták. 

 

Megkérdezett vállalatok száma: 84    
Visszaérkezett kérd� ívek száma: 97    
 
Egy kérd� ív érkezett vissza 71 vállalat    
K+F  10 vállalat 
Marketing 9 vállalat 
Egyéb 52 vállalat 
 
Két kérd� ív érkezett vissza 13 vállalat 
K+F és marketing 10 vállalat   
K+F és egyéb 1 vállalat    
Marketing és egyéb 2 vállalat    

  
             

 Az egyéb kategóriába eső válaszok esetében a kérdőíveket – néhány kivételtől 

eltekintve – az ügyvezető igazgató válaszolta meg, ezek jellemzően kis méretű 

vállalatok voltak. 
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3.3. Ágazati szint� elemzés  

 

3.3.1. Az ágazat bemutatása 

 A műanyag-feldolgozó ipar növekedési üteme világszinten másfél-kétszerese a GDP-

jének. A dinamizmus alapja a műanyag alkalmazás iránti piaci igény növekedése. Ez 

több mint kétharmados mértékben más szerkezeti anyagoktól való piachódítást jelent, 

egyharmada pedig új alkalmazási lehetőségek feltárásán alapul. A világ műanyag 

felhasználása 2010-ben várhatóan eléri a 260 millió tonnát.  

 

3.3. táblázat. Az 1 f � re es�  m� anyag fogyasztás 2010-ben 

Régió Egy f � re jutó fogyasztás 
kg/f �  

Nyugat-Európa    92,0 
Észak-Amerika  105,0 
Japán    86,0 
Dél-Amerika    19,0 
Délkelet-Ázsia    12,5 
Kelet-Európa    10,5 

   Forrás: MÜKI 

 

 Az elemzések a műanyagipar jövőbeni kilátásait, a fejlődés dinamizmusa és a 

vállalati nyereségesség tekintetében egyaránt pozitívan ítélik meg. 

 Magyarország a műanyag felhasználás szempontjából a közepesen fejlett országok 

csoportjába tartozik. Az egy főre eső felhasználás dinamikusan nő, 2003-ban elérte 

777,5 kt-át, ami 77,5 kg/fő/év értéknek felel meg. 

 

3.4.táblázat. A m� anyagipar helye az ipar és vegyipar egészében 1999-2003 között 

 1999 2000 2001 2002 2003 
 Mrd Ft (folyóáron) 
Ipar 8865 11740 12541 12638 13822 
Vegyipar 1232   1764   1767   1744   1850 
M � anyagipar   385     542     561     603     627 
M � anyag alapanyagipar   172     274     240     253     259 
M � anyag-feldolgozó ipar   213     268     321     350     368 

Forrás: KSH 
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 Hazánkban a műanyagok feldolgozása 1993 óta folyamatosan növekszik. A 

bemutatott 5 éves időintervallumban a műanyagipar egésze, és a műanyag-feldolgozó 

ipari árbevétel növekedésének üteme is meghaladja az ipar átlagát. A műanyag-

feldolgozás 2001-ben első ízben szárnyalta túl értékben a műanyag alapanyag gyártást.  

 

3.5. táblázat. Az ágazat legfontosabb mutatószámai 

Mutatószámok 2003-ban 
Felhasznált m� anyag (kt)    620 

Árbevétel (MrdFt)    368 
Foglalkoztatottak száma 24500 

Egy f � re jutó árbevétel (MFT/f � /év)      15 
Forrás. MMSZ 

 

 A magyar műanyagipar piaci helyzetét egyre nagyobb mértékben befolyásolja a 

műanyagokból előállított termékek külkereskedelemi forgalma. 2003-ban a műanyag 

alapanyagokból előállított gyártmányok exportjának mennyisége 8,3%-al 237 ezer 

tonnára, értéke 33,7%-al 697 millió USD-re nőtt. A gyártmányok importjának 

mennyisége 2003-ban 10, 2%-al 275 ezer tonnára bővült, értéke 30,4%-al 1337 millió 

USD-re nőtt.  A műanyag alapanyagokból előállított gyártmányok külkereskedelmi 

forgalmának negatív egyenlege öt év alatt megkétszereződött, 2003-ban 640 millió 

USD-t tett ki, az előző évhez viszonyítva 27, 1%-al nőtt. Ennek legfőbb oka, hogy az 

import átlagára több mint másfélszer nagyobb, mint az exporté. 

 Az exportban a legjelentősebb gyártmánycsoportot a csomagolóeszközök és a fóliák 

jelentik. Versenyképességi szempontból kívánatos lenne ezek arányának csökkentése a 

magasabb értékű alkatrészek javára. A műanyagtermékek importjában az exporthoz 

hasonlóan a csomagolóeszközök és a fóliák szerepelnek a legnagyobb súllyal.  

 A műanyagfeldolgozó-ipar növekedési lehetőségeit háttéripari jellege határozza 

meg. A kibocsátott műanyag termékek zöme nem önállóan jelenik meg a piacon, a 

vállalatoknak a felhasználó ágazatok folyamatosan változó igényeihez kell igazítaniuk 

kínálatukat. 

 Technológiai szempontból az ágazatot a hagyományos termelési eljárásokon alapuló 

innovációs rendszerek jellemzik. Az új technológiákat a műanyagipari gépgyártók 



 62 

fejlesztik ki, a feldolgozó vállalatoknál erre alig akad példa.15 Innovációs 

tevékenységük az adaptált technológiák finomítására, korszerűsítésére irányul. A 

feldolgozóipari vállalatok versenyképességében jelentős szerepet játszik a kiegészítő 

technológiák alkalmazása, mert ezek révén növelhető a termékek komplexitása, s így 

magasabb vevőértékkel lehet megjelenni a piacon.  

 Az egyes technológiák fejlődési dinamizmusa az alkalmazási területek piaci 

lehetőségeitől függően eltérő. A leglátványosabb növekedés a kulcstechnológiának 

tekinthető fröccsöntésnél tapasztalható, ami az elektrotechnikai/elektronikai- és az 

autóipar növekvő műanyag alkatrészigényére vezethető vissza. A fúvási technológia 

alkalmazásának legszélesebb területét a fóliagyártás jelenti, ahol a technológiai 

innovációk dinamizmusát az élelmiszercsomagolás egyre magasabb szintű – műszaki és 

esztétikai – elvárásai adják. A fóliafúvás kiemelkedő területe a PET-palack gyártás, 

amely növekedési rátájában minden mást megelőz, olyan gyorsan és látványosan 

nyomul előre a helyettes megoldásokkal szemben. A technológiaalkalmazásban a sort 

az üreges testek fúvása, majd az extrudálás zárja. 

 A technológiák életciklusa az érettség szakaszában van, de mind a négy 

alaptechnológiához tartozó feldolgozási terület még jelentős növekedési potenciállal 

rendelkezik. A különböző gyártási eljárásokhoz – a felhasználói piacok összetettsége 

folytán – a termékek rendkívül széles skálája kapcsolódik.  

 A magyar technológiai jellemzők összességében hasonlóak az EU országokéhoz. 

 

3.6. táblázat. A technológiák szerinti részarány a hazai piacon  

Technológia Magyarország Nyugat-Európa 
 2001-ben 
Fólia extrudálás 30,7  31,8 
Cs�  és profilgyártás 10,6    8,6 
Fröccsöntés 21, 2  22,0 
Üreges test gyártás   8,5  12,3 
Egyéb extrúzió   7, 1  13, 2 
Egyéb feldolgozás  21,9  12, 1 
Összesen 100,0 100,0 

Forrás: MMSz 

 

                                                 
15 Példaként említhet �  az FCI Furukawa Kompozit Szigetel �  Kft (Pannonplast csoport tagja), amely saját 
know-how (hazai szabadalom) alapján gyárt kompozit rúdszigetel � ket. 
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 Az újtermék-fejlesztés a műanyag-feldolgozó ipari vállalatok K+F tevékenységének 

egyik meghatározó irányát jelenti. Az egyes termékcsaládok életciklusa több tíz éves, de 

ezen belül a különböző termékek élettartama nagyon rövid, fogyasztási cikkeknél pár 

év, alkatrészeknél csak egy-két modellig tart.  Radikális új termékekről csak igen szűk 

körben – például bizonyos orvosi alkalmazásokhoz kapcsolódóan – beszélhetünk, ezek 

súlya a műanyag feldolgozásban világszinten is egy százalék alatt van. Tipikusnak a 

módosító-fejlesztő jellegű innovációk tekinthetők, amelybe beletartozik a meglévő 

termékcsaládok új termékekkel való bővítése, a termékkorszerűsítések és a 

költségcsökkentés. A termékek innovációs tartalmát tekintve azonban ez a kör is igen 

széles, az egészen egyszerű, primitív megoldásokat és a nagy műszaki tartalommal 

rendelkező innovatív új gyártmányokat egyaránt felöleli. 

 A feldolgozóipari termékfejlesztések fő jellemzői a piacközelség és a 

felhasználásorientáltság. A gyártók értékesítési lehetőségeit az határozza meg, hogy új 

termékeikkel milyen mértékben járulnak hozzá a felhasználó vállalatok 

versenyképességének növeléséhez. Az innovációs mozgatórugók a felhasználói oldalon 

megfogalmazódó költségcsökkentési elvárások, a műszaki és esztétikai szempontból új 

megoldások keresése. Szinte minden műanyag terméknél – különösen a 

csomagolóiparban, és az autógyártásban – fontos fejlesztési szempont a súlycsökkentés. 

 

3.3.2. A tudásintegráció szerepe 

 A műanyag-feldolgozó ipari innovációk piaci húzóerőn, és rendkívül összetett 

műszaki tudásbázison alapulnak. A tudásáramlás fő irányai és szereplői a következők:  

 

Gépgyártók 

 A feldolgozóipari vállalatok a gépberuházások révén jutnak hozzá az új technológiai 

eljárásokhoz, technológiai színvonaluk fejlettségét a rendelkezésre álló géppark 

korszerűsége határozza meg. A gépgyártók fejlesztései ugyanakkor erősen 

piacorientáltak, így a visszahatás is jelentős: az új technológiák megjelenését a 

műanyagtermék gyártók által közvetített felhasználói igények hívják életre. A 

gépgyártók gyakran együtt fejlesztenek az alapanyaggyártó vállalatokkal, így a köztük 

lévő tudásáramlás is meghatározó szerepet játszik az ágazat innovációs fejlődésében. 

 Magyarországon műanyag-feldolgozó gépgyártásról szinte alig beszélhetünk, így a 

fejlesztő munka erőit a technológiai adaptáció hatékonysága érdekében célszerű 

koncentrálni. Ez két dolgot jelenthet: 
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• az adaptáció gyorsaságát,  

• az adaptált eljárásokban rejlő továbbfejlesztési lehetőségek kihasználását. 

 

 A műanyag termékek összetett felhasználói piacra kerülnek, ezért a géppark 

korszerűsége szegmensenként eltérő szerepet játszik a versenyképességben.  Míg egyes 

területeken a felhasználói igények csak a legkorszerűbb, költséges technológiai 

megoldásokkal elégíthetők ki (pl. kétkomponensű fröccsgéppel, vagy gáznyomással 

injektált fröccsöntési technológiával), a tömegműanyagok igénytelen piacain a 

korszerűtlen, elavult gépekkel is biztosítható a talpon maradás. 

 A hazai műanyag-feldolgozó iparban a gépek életkora jellemzően 5 és 15 év között 

mozog. A fröccsöntőgépek 1/3-a 1995 utáni beszerzésű, az extrúderek kor szerinti 

összetétele már kedvezőtlenebb, az 1995 utáni beszerzés csak a gépek 18%-ra 

vonatkozik. Bár a géppark ma még viszonylag korszerűnek mondható, a beruházások 

elmaradása komolyan veszélyeztetheti az ágazat jövőbeni versenyképességét. Számolni 

lehet a következőkkel: 

• A bérelőny a műanyag-feldolgozó vállalatok esetében is érezhetően csökkenni fog, s 

ezzel párhuzamosan a műszaki tudás, s így a technológiai korszerűsítés jelentősége 

a piaci versenyben felértékelődik, 

• A költséghatékonyság szempontjából nem megfelelő színvonalú technológiák 

alkalmazása, illetve az új, anyagtakarékos technológiák elmaradó vagy késedelmes 

adaptálása rontja az árversenyképességet. A hazai vállalatokra ma még inkább az a 

jellemző, hogy az árverseny kedvezőtlen hatásait racionalizálási döntésekkel 

próbálják meg orvosolni, s nem fektetnek súlyt a technológiai korszerűsítésre. 

 

 A korszerű technológiák adaptálását nehezíti, hogy a hazai műanyag-feldolgozó 

iparban nagy számban jelen lévő kisvállalatok nehezen vagy egyáltalán nem jutnak 

hozzá a szükséges beruházási forrásokhoz. 

 

Alapanyaggyártók 

 Az alapanyaggyártók a feldolgozóipari termékinnovációk jelentős fejlesztési hátterét 

jelentik. Az alapanyaggyártó vállalatóriások folyamatosan új műszaki-technikai 

tulajdonságokkal rendelkező alapanyag-változatokkal állnak elő. A fejlesztések fő 

mozgatórugója egyrészt az energiakészletek (kőolaj, szén) kifogyása, amely a 
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tömegcsökkenést állítja előtérbe, másrészt a környezetvédelmi előírások szigorodása, 

illetve ezzel összefüggésben a hulladékhasznosítás. Az alapanyaggyártók az új 

megoldásokat a feldolgozásig, sőt a gyakorlati alkalmazásig végigviszik, s kutatási 

eredményeiket publikálják. Ezeknek az információknak a naprakész nyomon követése a 

műanyagfeldolgozó-ipari vállalatok számára rendkívül lényeges, mert rámutat a 

termékfejlesztés új lehetőségeire. 

 Míg a technológiai know-how megszerzése szinte kizárólag a külföldről történő 

gépvásárlások révén történhet, alapanyagban a műanyag-feldolgozó vállalatok 

támaszkodni tudnak a hazai gyártási és fejlesztési háttérre. Magyarországon az 

alapanyaggyártás néhány nagyvállalatra koncentrálódik. 16 A hazai alapanyaggyártók 

korszerű technológián alapuló termelésük révén mennyiségi és minőségi oldalról is 

megfelelő feltételeket kínálnak a műanyag-feldolgozók termékválasztékának 

kialakításához 

 Alapanyag oldalról a termékinnovációkat két körülmény nehezíti: 

• A feldolgozóipar innovációs húzóerejét jelentő alkatrészek gyártása a műszaki 

műanyagokhoz kapcsolódik, miközben a hazai alapanyaggyártás a poliamid (PA) 

kivételével az ún. tömegműanyagokra korlátozódik. A hazai műanyagtermék 

gyártásban is egyre nagyobb szerepet játszó műszaki műanyagokban teljes 

mértékben importra szorulunk. Ezek közül legjelentősebb az ABS+SAN import. A 

műszaki műanyagok döntő mértékben fröccsöntéssel kerülnek felhasználásra. Az 

alapanyagok közül ugyancsak évről évre növekszik a PET-palackok gyártásához 

szükséges polietilén-tereftalát (PET) felhasználásunk is, 2003-ban 47, 1 kt PET-et 

importáltunk. Mivel hazai gyártás nincs, az import mennyisége megegyezik a 

felhasználással. 

• A nagy számban megjelent kis feldolgozó vállalatok jelentős hányada nem 

rendelkezik az új anyagfejlesztési eredmények beintegrálására alkalmas innovációs 

potenciállal. 

 

                                                 
16 A hazai alapanyaggyártás termékei és vállalatai: 
- poliolefinek (polietilén (PE) és polipropilén (PP) - TVK Rt. 
- polivinilklorid (PVC) – BorsodChem Rt. 
- polisztirol (PS) – Dunastyr Rt. 
- poliamid (PA) – ZOLTEK Rt. 
- izocianátok (TDI+MDI), azaz PUR alapanyagok–BorsodChemRt. 
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 A gépgyártók, alapanyaggyártók és feldolgozók közti tudásáramlás intenzitását 

meghatározza, hogy anyag- vagy technológiaintenzív területről van-e szó. Tipikusan 

technológiaorientált terület például a műanyagiparban legdinamikusabb fejlődő PET- 

palackgyártás, ahol a gépgyártók rendkívül aktív szerepet játszanak az új megoldások 

kialakításában. Ezeknek az új technológiai eljárásoknak az adaptálása csak tőkeigényes 

beruházásokkal valósítható meg.  

 

Szerszámgyártók 

 A műanyag termékek tulajdonságait az anyag és a szerszám együttesen 

eredményezik. A szerszámfejlesztés egy magas technológiai színvonalú tevékenység, 

amely mint háttérszolgáltatás befolyásolja a feldolgozóipari vállalatok 

versenyképességét.  Szakmai megítélések szerint szerszámkészítésben a magyar 

mérnökök nagyon jók, s az ebben rejlő lehetőségek kihasználása pozitív irányba 

mozdíthatja el műanyag-feldolgozó iparunk innovációs teljesítményét. 

 A feldolgozó vállalatok számára stratégiai kérdés, hogy a szerszámhátteret saját 

gyártással vagy beszerzéssel biztosítják-e. Költségigényessége miatt a saját gyártás csak 

meghatározott piacméret esetén jelent reális alternatívát. A nagyobb feldolgozók 

tudatosan törekszenek saját szerszámgyártás kialakítására, hogy piaci részesedést 

szerezhessenek olyan dinamikusan bővülő felhasználói területeken, mint az autóipar 

vagy az elektronika. A szezonálisan ingadozó szerszámkereslet miatt a vállalatok a saját 

gyártást gyakran kooperációkkal is kiegészítik. 17 
 

Külső kutatóhelyek 

A külső kutatóhelyek több oldalról is segíthetik az ágazat innovációs fejlődését: 

• A termékek versenyképességének növelése. Míg a műanyag alapanyaggyártókhoz a 

külső kutatóhelyek18 főként alapkutatási oldalról kapcsolódnak, addig a feldolgozó 

vállalatok irányába azt hivatottak biztosítani, hogy az alapkutatási eredményekből 

(ezek lehetnek új anyagszerkezeti megoldások, vagy alapvetően új műszaki 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok) versenyképes késztermékek születhessenek. 

Figyelembe véve a feldolgozóipari innovációk célpiacorientáltságát, a külső 

                                                 
17 Nem saját célú szerszámgyártással és forgalmazással csak néhány (4-5) hazai cég foglalkozik, ezek 
közül a legjelent � sebb a DEXTER Szerszámgyártó Rt. (Pannonplast-csoport tagja). 
 
18 A küls�  kutatóhelyek közé sorolhatók a m� anyag kutatásokkal foglakozó egyetemi és f � iskolai 
tanszékek, a Bay Zoltán Intézet és a M � anyagipari Kutatóintézet Kft. (MÜKI). 
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kutatóhelyek akkor tudják betölteni ezt a szerepet, ha tudásbázisuk illeszkedik a 

különböző felhasználói területek gyakorlati alkalmazási igényeihez. A hazai 

műanyagipar korábbi jelentős kutatató-fejlesztő bázisa – akárcsak a többi iparág 

esetében – erodálódott, s a megváltozott piaci struktúra mentén még nem épült újjá. 

Ebben a kutatói szakember utánpótlás nehézségei, s a forrásszűke egyaránt szerepet 

játszottak. A jelenlegi tudásbázis nem fedi le a vállalati szempontból fontos 

területeket, ezért sürgető feladat a kutatási tevékenység „ felhasználóbarát”  

újraszervezése.  

• A változások nyomon követése.  A műanyag-feldolgozó ágazat szervezeti és 

termékstruktúrája a különböző felhasználói területek elmozdulásai mentén gyorsan 

változik. A külső kutatóhelyek a vállalatok innovációs tevékenységét nemcsak 

kutatási eredményeikkel, hanem a K+F terén bekövetkezett változásokra, trendekre 

vonatkozó információkkal is jelentős mértékben elősegíthetik. Lényegében 

marketingfunkciót teljesíthetnek azáltal, hogy nyomon követik a fejlett piacokon 

lezajló technológiai, anyagtudományi fejlesztéseket, és ráirányítják a hazai 

vállalatok figyelmét a kifejlesztett, de még a széles körű ipari alkalmazás előtt álló 

új megoldásokra. 

• Képzés. Az egyetemek, főiskolák, mint külső kutatóhelyek a műanyag-feldolgozó 

ipari vállalatok versenyképességét a humán tőke oldaláról is befolyásolják. A 

szakma megítélése szerint nívós műanyagos szakemberképzés csak nagyon kevés 

helyen van az országban. A problémát leginkább az jelenti, hogy a 

műanyagtermékek fejlesztése a technológiai (gépészeti) és az anyagtudományi 

ismereteket is felölelő integrált tudást igényel, viszont a képzésben – a kari, illetve 

tanszéki megosztottság miatt – nem épülnek szervesen egymásra a különböző 

tudáselemek. Ez kedvezőtlen a vállalatok innovációs fogékonysága szempontjából, 

hisz az új megoldások elfogadásában valamelyik oldalról szűk keresztmetszetet 

képez. 

 

Független ipari kutatási szolgáltató cégek 

 A független ipari kutatási szolgáltató cégek a tudásáramlás új szereplői.  Szakmai 

elemzések a fejlesztési lánc struktúrájának átalakulására hívják fel a figyelmet (Stebani, 

2002). A polimer kutatások piacán a K+F három pólusúvá válik, amelyben az 

egyetemi/főiskolai kutatóhelyek és a gyártó vállalatok K+F intézményei mellett 

harmadik oszlopként megjelennek a független ipari kutatási szolgáltatók. Ennek 
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hátterében az húzódik meg, hogy a termelő vállalatok az összeszerelésre, míg a 

műanyag alapanyaggyártók a tömegműanyagok előállítására koncentrálnak, így a 

specialitások előállítása mindkét szereplő érdekeltségi körén kívülre kerülhet. Itt 

léphetnek be a független ipari kutatási szolgáltató cégek, melyek szerepét aláhúzza, 

hogy: 

• a rendkívül fejlett tudásbázissal rendelkező nagy alapanyaggyártóknak csak akkor 

éri meg egy új anyag kifejlesztése, ha nagy felhasználásra van kilátás, 

• a középvállalatok általában nem rendelkeznek elegendő fejlesztési forrással. A 

szélesebb spektrumú saját vállalati kutatóintézetek kiépítése pedig idő- és 

pénzigényes feladat. 

 

 A K+F szolgáltatók szerepe a fejlesztési láncban ott határozható meg, hogy 

kapcsolatokat létesíthetnek az inkább alapkutatási beállítottságú egyetemi és főiskolai 

intézetekkel, és betölthetik az alapanyaggyártók és a felhasználók közti rést. 

 A K+F szolgáltatók a következő területeken játszhatnak szerepet (Stebani, 2002): 

• kisebb mennyiségű speciális nyersanyagok előállítása, s így közvetlen beszállítás a 

gyártók számára. Ezek igen fontosak lehetnek a műszaki haladás szempontjából, de 

a kis volumen miatt nem vonzóak az alapanyaggyártók számára, 

• anyagok, receptúrák előzetes szűrése, 

• új alkalmazási lehetőségek feltárása, tekintettel az új technológiák sokaságára, 

• széleskörű, objektív és gyártótól független vélemény nyújtása a felhasználók 

számára a rendelkezésre álló anyag választékról, a gyártókról és a várható 

tulajdonságokról. 

 

 A vállalatok számára a független K+F szolgáltatók szerepe az új anyagok vagy 

technológiák bevezetésénél lehet jelentős.  

 Ezeket az átalakulásokat – különösen az EU csatlakozás kapcsán – a hazai K+F 

gyakorlati hasznosíthatósága szempontjából is figyelemmel kell kísérni, mert új 

dimenziókat nyithat a tudásáramlásban, s a globalizáció hatásmechanizmusain keresztül 

érintheti az egyetemek/főiskolák és műanyagipari vállalatok kapcsolatát. 
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A vállalatok saját K+F tevékenysége 

 Az ágazatban nagy számban jelen lévő mikro-és kisvállalatok jelentős része a piac 

igénytelen szegmensein van jelen, tömegcikkek gyártásával. Ezek a cégek kész 

megoldásokat vesznek, nem végeznek saját fejlesztési tevékenységet. Nagy számban 

találhatók ilyenek a csomagolószektorban és a végső fogyasztást szolgáló műanyag 

termékek, például a játékok, háztartási cikkek piacán. A nagyvállalatoknál a saját K+F 

tevékenység eredményességének egyik kritikus pontja a szellemi kapacitás 

szétforgácsolódása. A versenyképesség növelése érdekében elkerülhetetlen, hogy a 

felhasználói piaci változásokhoz igazodva kijelöljék a stratégiai K+F irányokat és ezek 

mentén integrálják a vállalatnál felhalmozódott tudást. A vegyes tulajdonú vállalatok 

innovációs magatartását elsősorban az anyavállalat stratégiája alakítja. A 

műanyafeldolgozó-iparra is jellemző, hogy a K+F tevékenység az anyaországban lévő 

fejlesztési központban koncentrálódik Az itteni innovációs erőfeszítések inkább a piac 

által azonnal visszaigazolt kisebb termékmódosításokra, technológiafinomításokra 

irányulnak, s a helyi piaci igényekhez való rugalmasabb igazodást szolgálják. Az 

innovációs lehetőségeket befolyásolja a külföldi tulajdonos termék/piac stratégiája is, 

amely megszabja terjeszkedésének fő irányát. A helyi fejlesztéseknek nem kedvez, ha a 

külföldi partner csak piacbővítésben és vállalati felvásárlásokban gondolkodik.19 

Innovációs szempontból az lenne a kedvező, ha a fejlesztési tevékenységek idetelepítése 

is megtörténne, akár azzal a céllal, hogy az új megoldásokat innen terjesszék el más 

piacokra.20  

 

Felhasználók 

 A műanyag-feldolgozó ipari innovációk legfontosabb mozgatórugóit a felhasználói 

igények jelentik. A feldolgozó vállalatok erősen célpiacorientáltak, s az alkalmazási 

területek szerint szakosodnak. Általános műanyag-feldolgozó vállalat alig van, a 

holding struktúrában működő cégek is klasztereket, divíziókat alakítanak ki a különböző 

felhasználói területeknek megfelelően. Az alkalmazási területek szerinti szétválás 

                                                 
19 Így például a Pannonpipe esetében a külföldi partner, a PIPELIFE viszonylag új szerepl �  a cs�  piacon, 
s terjeszkedésének f �  iránya a piacszerzés. Ez a stratégia nem a saját fejlesztést er � síti, az innovációs 
eredményekhez a jelent � s termékfejlesztéseket végz�  cégek felvásárlásával jutnak hozzá.  A piaci pozíció 
er � södésével a cégstratégiában az önálló K+F tevékenység szerepe fel fog értékel � dni, s ez kitágíthatja a 
helyi fejlesztési lehet � ségeket is. 
 
20 Erre példa a Polifoam Kft (Pannonplast csoport tagja). 
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egyúttal technológiai szakosodást is jelent.  A vállalatok a technológiai megoldásokat – 

alaptechnológia és kiegészítő technológiák – a célpiacokhoz rendelik hozzá, így a 

profilok nem igazán változnak. A profilszélesedés Magyarországon nem a gyártók 

diverzifikációja, hanem a zöldmezős beruházások, vagy a magyar cégek felvásárlása 

révén valósult meg.  A világ műanyag-feldolgozása tulajdonosi szerkezetét tekintve 

globalizálódik, de geográfiailag nem. A nagy gyártók terjeszkedése következtében 

Magyarországon is minden profil jelen van, gyártmánystruktúránk megfelel a nyugat-

európai országokénak. 

 Az egyes felhasználói területek elvárásaiban ugyan kimutathatók közös elemek, de 

markánsan kirajzolódnak azok a sajátos szempontok is, amelyek eltérő innovációs 

lehetőségeket és kényszereket jelentenek a gyártók számára. Így például a 

környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok legerősebben a csomagolóanyag 

fejlesztéseket befolyásolják. 

 Az általános mozgatórugók sorából kiemelhetők a következők: 

• az anyagköltség csökkentése, 

• a rövidülő életciklusok miatt a termékfejlesztések felgyorsítása, 

• a beszállítók szerepének erősítése a fejlesztési feladatok megvalósításában a 

beszállított termékek komplexitásának növelésén keresztül. 

 

3.1. ábra. Tudásáramlás a m� anyag-feldolgozó -iparban 
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3.3.3. A versenykörnyezet  elemzése21  

 

Verseny a már működő vállalatok között 

 A háttéripari jelleg és a piac összetettsége miatt a vállalati méretek és profilok 

tekintetében a műanyag-feldolgozó ipar szórt struktúrát mutat. Mint ahogy korábban 

már jeleztem, a vállalatok számát tekintve hiteles adat nem áll rendelkezésre, szakértők 

becslése szerint Magyarországon a műanyagfeldolgozók száma 1000-1200 között van. 

A vállalatok száma az utóbbi 10 év alatt folyamatosan nőtt. A kis- és közepes méretű 

magán- és családi vállalakozások kialakulása a 90-es évek elején öltött tömeges méretet. 

A pontos felmérést nehezíti, hogy a műanyag-feldolgozó tevékenység relatíve kis 

tőkével elkezdhető, kedvezőtlen piaci változások esetén szüneteltethető, 

megszüntethető, továbbá sok esetben vertikumban üzemel, mintegy a fő tevékenység 

kiszolgálójaként.  

 

3.7. táblázat. M � anyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása 

Vállalatnagyság   2001   2002 2003 

Gyártott termék 
évente 

Cégek 
száma 

Menny. 
(kt) 

% 
Cégek 
száma 

Menny. 
(kt) 

% 
Cégek 
száma 

Menny. 
(kt) 

% 

>10000 t 15 216,0 40,6 17 245, 2 44,7 14 231,9 39, 1 
5000-10000 t 17 114,0 21,4 12 84,6 15,4 17 127,9 21,6 
2000-5000 t 33 99, 1 18,6 69 111,9 20,4 38 123,5 20,8 
> 2000 t összesen 65 428, 2 80,6 98 441,8 80,5 69 483,3 81,4 
1000-2000 t 33 45,8 8,6 37 51,4 9,4 41 54,6 9, 2 
500-1000 t 41 29,8 5,6 42 30,9 5,6 40 30, 2 5, 1 
> 500 t összesen 139 503,8 94,8 177 524, 2 95,5 150 568, 1 95,7 
<500 t 136 27,8 5, 2 100 24,9 4,5 152 25,3 4,3 

Adatszolgáltató 
összesen  275 531,6 100,0 277 549,0 100,0 302 593,4 100,0 

Forrás:MMSz 

 

 A hazai ipar koncentrációját jól mutatja, hogy a 14 legnagyobb cég a 2003-ban 

feldolgozott mennyiségnek 39%-át képviseli, és a >2000t 69 cég már összesen ~ 81%-ot 

tesz ki.22 

                                                 
21 A versenyhelyzet bemutatásánál Porter (1993) modelljét vettem alapul 
22 A 15 legnagyobb cég 2003-ban a feldolgozott m� anyag mennyiségek szerint: 
− RADICI FILM HUNGARY Kft. 
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 A háttéripari jelleg miatt kiemelten fontos versenytényező a rendelkezésre állás, a 

kiszolgálás pontossága, a megbízhatóság. Egy-egy termékcsalád megjelenésekor 

(például egy korszerűbb csomagolási megoldás) versenyelőnyt az új műszaki 

megoldások alkalmazása révén lehet realizálni, ami hatékony technológiai adaptációt 

feltételez. Az új megoldások diffúziója azonban nagyon gyors, és az elterjedést követően 

már az ár szelektálja a piaci szereplőket. 

 A versenytársak közti fejlesztési együttműködésekre nemigen lehet példát találni, 

viszont a kooperációk gyakoriak annak érdekében, hogy áthidalják a szezonális 

ingadozások miatti időlegesen szűk kapacitásokat.  Ez főleg az építőipari és 

csomagolóipari szegmensre jellemző, ahol bevált gyakorlat, hogy a cégek kisegítik 

egymást a szükséges szerszámokkal. A jövőben a szakmai együttműködések szerepe 

várhatóan erősödni fog a környezetvédelmi problémák megoldásához kapcsolódóan. 

 Az ágazatban a külföldi szakmai befektetők szerepe jelentős, különösen a műanyag 

feldolgozás olyan területein, mint a csőgyártás, a csomagolástechnika, és a háztartási 

cikkek gyártása.  A külföldi tőke egyrészt a privatizáció során jelent meg a 90-es évek 

elején (pl. csőgyártás), másrészt a betelepülő multinacionális cégek beszállítóiként, 

zöldmezős beruházások formájában (híradástechnika, autóipar). A külföldi tulajdonba 

kerülés vegyes vállalatok formájában az utóbbi években a KKV szektorban is jelentőssé 

vált.  

 

 

 

                                                                                                                                               

− ALPLA M � anyag Csomagolóipari Kft. 
− PANNONPIPE M � anyagipari Kft. 
− PANNUNION Comagolóeszköz Kft. 
− Grabofloor Padlógyártó Kft. 
− JÁSZPLASZTIK Kft. 
− Magyar Kábel M � vek Rt. 
− WAVIN Kft. 
− BC ONGROPACK M � anyag Fóliagyártó Feldolgozó Ker. Kft. 
− BC Ablakprofil Kft. 
− ALCOA-KÖFÉM Kft. CSI Divízió 
− Nordenia Hungary Kft. 
− TREDEGAR FILM PRODUCT Kft. 
− TISZATEXTIL M � anyagfeldolgozó és Értékesít �  Kft. 
− RÓTA PACK Csomagolástechnikai Rt. 
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3.8. táblázat: A vállalatok számszerinti megoszlása tulajdonosaik szerint 2001-ben 

Cégek mérete Magyar Külföldi Vegyes 
 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
30 legnagyobb cég 20% 33% 70% 54% 10% 13% 
100 legnagyobb cég 41% 43% 48% 43% 11% 14% 
336 ismert cég23 62% 65% 31% 26% 7%  9% 

Forrás: MÜKI 

 

 Az ágazatba történő külföldi tőkebeáramlás mögöttes okai a következők voltak: 

• A nagy multinacionális gyártók meg akarták erősíteni az Európában már 

megszerzett piacrészesedésüket, tipikusan ilyen terület a csőpiac,  

• A húzó ágazatok nemzetközi vállalatai (pl. autóipar) maguk után hozták a 

beszállítóikat, amelyek rendszerint zöldmezős beruházásokat létesítettek, 

• Középüzemek áthelyezték termelésük egy részét az olcsóbb munkaerő miatt. 

 

 Az adatok azt mutatják, hogy a magyar tulajdonban lévő cégek aránya kissé 

emelkedett, ami arra utal, hogy a külföldi tőke beáramlása lassult.  

 

Belépési korlátok  

 A tömegműanyagok feldolgozásának több területén, például az extrudálásban, a 

belépési korlát alacsony. A tevékenység relatíve kis tőkével is elkezdhető, ami a szakma 

jelentős felhígulását idézte elő. Mivel az új technológiai eljárások kifejlesztése a 

gépgyártókhoz kapcsolódik, a korszerű gépek megvásárlásával a termelési múlttal nem 

rendelkező új belépők is jelentős versenyelőnyt realizálhatnak. 

 A termelőkapacitások kihasználása szakmai becslések szerint 50-60% körül mozog, 

de jelentős a 80-90%-os kapacitással működő vállalakozások száma is. A 

kapacitáskihasználást erősen befolyásolja a szezonális ingadozás. 

 A méretgazdaságosság szerepe az egyes technológiák esetében eltérő. Ebből a 

szempontból kiemelhető a fröccsöntés, ahol a minimális üzemnagyság jelentős 

kapacitást igényel, és a szerszámköltség is igen magas. A méretgazdaságossággal, mint 

belépési korláttal kell számolni a fóliagyártásban is.   

 Az értékesítési csatornákhoz való hozzájutás nem jelent akadályt a piaci belépésénél, 

mert a műanyagipari feldolgozók termékeiket többnyire közvetlenül értékesítik, illetve 

                                                 
23 A MÜKI számára adatokat szolgáltató cégek. 
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beszállítóként továbbítják megrendelőiknek. Ugyancsak nem tekinthető jelentős 

korlátnak az alapanyaghoz való hozzájutás sem, a gyártók helyzetét inkább az 

alapanyagárak folyamatos változása nehezíti. 

 

Helyettesítő termékek fenyegetése  

 A műanyag piaci térhódítása az elmúlt 15 év sikertörténete. A műanyag termékek – 

műszaki és esztétikai szempontból egyaránt – jelentős versenyelőnnyel rendelkeznek a 

helyettesítőkkel szemben, így az alkalmazási lehetőségek további bővülése várható. 

Néhány speciális területen megfigyelhető a helyettesítő termékek ellentámadása – 

például az autóalkatrésznél az alumínium, magnézium, könnyűfémötvözetek – de ez 

várhatóan nem szorítja vissza, legfeljebb lassítja a műanyagok terjedését. A 

helyettesítőkkel folytatott versenyben kiemelt jelentősége van a környezetvédelmi 

szempontok érvényesítésének, a hulladékhasznosításnak. A megfelelő megoldások 

kialakítása a műanyagipari innovációk legfontosabb mozgatórugója, a K+F stratégiai 

területe. 

 A helyettesítő termékekkel folytatott versenyt erősen befolyásolják az átállás 

költségei. Vannak olyan területek – hazai vonatkozásban itt kiemelhető az építőipar, 

ezen belül is a csőgyártás – ahol az árérzékeny, rövidtávú szempontokat előtérbe 

helyező felhasználói piac az olcsóbb helyettesítő megoldásokat nehezen váltja ki 

magasabb hozzáadott értéktartamú, korszerűbb műanyag termékekkel. Ugyanakkor más 

területeken a műanyag alkalmazása éppen a költséghatékonysági szempontok miatt 

kerül előtérbe. Tipikusan ilyen az autóipar, ahol a műanyagból előállítható komplett 

alkatrészek lehetővé teszik a gyártók számára a szerelési műveletek jelentős részének 

megtakarítását. 

 

Szállítók és vevők alkupozíciója 

 Szállítók. Az alapanyaggyártóknál és a műanyag termékek felhasználói területein is 

erős koncentráció figyelhető meg, így a feldolgozók partnerei szállítói és vevői oldalról 

is túlnyomórészt nagy alkuerővel bíró cégek. A világ óriási műanyag-alapanyag gyártói, 

amelyek jelentős részben műanyag-feldolgozó  cégek tulajdonosai is, napjainkban egyre 

inkább leadják a feldolgozó tevékenységet. Magyarországon e vonatkozásban a helyzet 

változatos. A TVK-nak jelentős feldolgozó kapacitása volt, de ma már nem foglalkozik 

feldolgozással, a Borsodchem-nél volt és van feldolgozás, de összértékét tekintve nem 

jelentős. 
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 A feldolgozó vállalatok költségstruktúrájában az anyagköltség több mint 50%-os 

súllyal szerepel, ezért a versenyben rendkívül fontos szerepet játszik az alapanyagok 

versenyképes áron történő biztosítása és az anyagtakarékos technológiák alkalmazása.  

Az anyagbeszállítók pozíciója erős, az áremelkedéseket képesek továbbhárítani a 

feldolgozókra. A műanyagtermékek gyártói számára komoly kockázati tényezőt jelent 

az alapanyagárak ingadozása, két év leforgása alatt akár 100%-os árkülönbségek is 

mutatkozhatnak. Az alapanyag áralakulást befolyásoló tényezők közül kiemelhetők a 

következők: 

• a műanyagok domináns alapanyaga a vegyipari benzin, amely az olajárak mozgását 

követi, 

• a világ műanyag felhasználása a GDP növekedés másfél-kétszerese mértékében 

lineárisan nő, de az új műanyaggyártó kapacitások belépése ciklikus mozgást mutat. 

A nagy alapanyaggyártók 2-5 évente valósítanak meg olyan jelentős beruházásokat, 

amelyek a kapacitások hirtelen megugrását eredményezik.  

 

 A hazai műanyag-feldolgozó iparban működő kis vállalatok az alapanyagok 

beszerzésénél hátrányos helyzetben vannak, s árversenyképességük romlása miatt egyre 

nehezebben tudják megőrizni piaci pozícióikat. Az ide települt külföldi gyártók számára 

a jelentős alkuerővel rendelkező anyavállalatok szervezik meg a beszerzéseket, és a 

holding struktúrában lévő cégek számára is versenyelőnyt jelent a közös beszerzés 

lehetősége, s az ezzel járó kedvezőbb árkondíció. Részben ezzel magyarázható, hogy 

szakmai előrejelzések szerint a holding szervezeti formáció szerepe az ágazatban 

várhatóan erősödni fog. 

 Vevők. A hazai műanyag-feldolgozó  vállalatok piaci lehetőségeit jelentős 

mértékben  a betelepült multinacionális cégekhez kapcsolódó beszállítói pozíciók 

kiépítése jelenti. Ennek lehetőségét azonban erősen korlátozza, hogy a multinacionális 

cégeket sok esetben követik a műanyag beszállítóik is. Ezekkel a nagy tőkeerővel és 

jelentős kapacitással megjelenő beszállítókkal a hazai cégek csak nehezen tudnak 

versenybe szállni. Megfigyelhető azonban egy másik tendencia is, nevezetesen az, hogy 

a nemzetközi vállalatok költségcsökkentési megfontolásokból megpróbálják kiváltani az 

anyaországbeli beszállítóikat. Ez viszont új piaci lehetőségeket jelenthet a hazai 

műanyag-feldolgozók számára, különösen olyan területeken, ahol a magyar 

alkatrészarány még nagyon kicsi. 
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 A beszállítói pozíciókat már megszerzett vállalatok innovációs tevékenységének fő 

mozgatórugója a piaci kiszolgáltatottság csökkentése, amire a hozzáadott érték növelése 

adhat esélyt. A siker érdekében a vállalatoknak fel kell készülniük arra is, hogy követni 

tudják multinacionális partnereiket piacbővítési törekvéseik során, ami gyártási és 

fejlesztési feladatokat egyaránt felvet.  

 

3.3.4. A kérdőíves felmérés eredményei 

 A kérdőíves felmérés első része a következő kutatási kérdésekhez kapcsolódott:  

• Melyek a tudás fő komponensei, a tudásáramlás meghatározó irányai és szűk 

keresztmetszetei az ágazatban?   

• Melyek a műanyag-feldolgozó ipari vállalatok innovációs tevékenységének fő 

irányai, segítő és akadályozó tényezői? 

• Milyen tényezők befolyásolják a K+F és a marketing egymásrautaltságát, s ezen 

keresztül az integráció észlelt igényét, különös tekintettel az újtermék-fejlesztési 

folyamatokra?  

 

 A 3.2. ábra azt mutatja, hogy ítélik meg a vállalatok a környezeti – műszaki és piaci 

– bizonytalanság változását.   

 

3.2. Az üzletági környezet változásai (Több válasz lehetséges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

Milyen irányban változott a vállalat üzletági környezete az elmúlt 3 évben
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 A vállalatok 78%-a a piaci bizonytalanság erős növekedését jelölte meg, ami jól 

mutatja, hogy a legnagyobb kihívást a felhasználói piac dinamikus változásaihoz való 

igazodás jelenti.  A technológiai bizonytalanság lényegesen kisebb szerepe azzal 

magyarázható, hogy az iparág technológiai alapjai nem változnak gyorsan és előre nem 

látható módon. 

 A környezeti bizonytalanság tényezők szerinti vizsgálata (3.3. ábra) megerősíti a 

piaci és a műszaki kockázat változása között érzékelt különbséget. A vállalatok a 

legerősebb bizonytalansági tényezőnek a verseny növekedését tartják (4,4), míg a 

technológiák elavulása miatti műszaki kockázat szembetűnően alacsony értékelést 

kapott (2,4).  

3.3. ábra. Az üzletági környezet bizonytalanságának okai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az olcsóbb beszállítók növekvő versenyével összefüggő bizonytalanság magas (4.2) 

értékelése jól mutatja, hogy az alacsonyabb bérköltség nem jelent hosszú távon 

fenntartható versenyelőnyt,  és azok a gyártók, amelyek csak erre alapozzák piaci 

pozícióikat, egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek.  

 A piacok telítődése miatt az új szegmensekben való megjelenés kényszere az 

átlagosnál magasabb osztályzatot kapott (3,5), ami ismét aláhúzza a piaci 

bizonytalanság növekedését. Ugyanakkor az olcsóbb beszállítók versenyéhez képest 

A vállalat üzletági környezet bizonytalanságának okai (1 és 5 között osztályozva)
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érezhetően alacsonyabb értékből arra lehet következtetni, hogy a hazai vállalatok 

stratégiai magatartásának középpontjában inkább a meglévő beszállítói pozícióik 

megtartására, illetve megerősítése áll, mintsem az új piaci lehetőségek felkutatása.   

 Az input oldalt vizsgálva szembetűnő, hogy az alapanyagárak gyors változása a 

vállalatok számára lényegesen nagyobb (3,5) kockázati tényezőt jelent, mint a 

kedvezőbb beszerzési forrásokhoz való hozzájutás (2,4), ami megerősíti az ágazati 

elemzés első részében leírtakat. Az eredmények jól érzékeltetik az alap- és a kiegészítő 

technológiákhoz köthető műszaki bizonytalanság eltérő mértékét. Mint ahogy arról 

korábban már szó volt, a műanyag termék gyártók az alaptechnológiák mentén 

szakosodnak, amelyek mindegyike még jelentős fejlődési tartalékokkal rendelkezik. 

Ugyanakkor a termékek, illetve a kínálat komplexitása iránti igény növekedésével a 

kiegészítő technológiák szerepe felértékelődik, ezek megválasztása és alkalmazása a 

beszállítói versenyben egyre jelentősebb szerepet játszik. A bizonytalansági tényezők 

sorából érdemes külön kiemelni a vevők fejlesztési elvárásait, ami szorosan összefügg a 

termékek komplexitása iránti igénnyel. Bár a megkérdezett vállalatok mind a két 

bizonytalansági tényezőt átlag körülire (3, 2) értékelték, de ha változásában nézzük, jól 

kirajzolódik a gyártókkal szemben támasztott fejlesztési elvárások jelentős növekedése. 

 A 3.4. ábra a fejlesztési elvárások alakulását szemlélteti az elmúlt három évben. A 

megkérdezett vállalatok 52%-a szerint a fejlesztési elvárások jelentős mértékben-, 24%-

uk szerint pedig érezhetően nőttek. Egy vállalat se gondolta úgy, hogy a bizonytalanság 

egyik oldalról sem nőtt. 

3.4. ábra. A fejlesztési elvárások növekedése 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 
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 A következő ábrák azt szemléltetik, hogy a környezeti bizonytalanság növekedése 

milyen hatást gyakorol a műanyag-feldolgozó vállalatok K+F tevékenységére. A 

vállalatok K+F tevékenységének fő irányait a 3.5. ábra szemlélteti. Az ágazat követő 

jellegét jelzi, hogy a vállalatok K+F tevékenységében legkisebb mértékben az új 

technológiák kifejlesztése kap szerepet. A K+F tevékenység meghatározó irányát a 

meglévő termékek gyártási költségeinek csökkentése jelenti, ami aláhúzza, hogy a hazai 

gyártók energiáinak jelentős részét még a hatékonysági mutatókban való felzárkózás 

köti le. 

 

3.5. ábra. A vállalatok K+F tevékenysége (Több válasz is lehetséges) 
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Forrás: saját kutatás. 

 

 A K+F tevékenység formái közül a meglévő technológiák korszerűsítése és az új 

termékek kifejlesztése egyformán fontosnak bizonyult. A technológiák finomítása 

jelentős szerepet játszik a versenyben, és megmutatkozhat a hatékonyság növelésében, 

az energiafelhasználás csökkenésében, a megmunkálási pontosság javulásában, a 

megmunkált darabok növekvő méretválasztékában, a műanyag késztermékek jobb 

alkalmazási tulajdonságaiban. A megkérdezett vállalatok K+F tevékenységben az új 

termékek kifejlesztése nagyobb hangsúlyt kap, mint a meglévő termékek korszerűsítése, 

ami jól mutatja a folyamatosan változó piaci igényekhez való igazodás szükségességét, 

a termék életciklusok lerövidülését és a magasabb felhasználói elvárások miatti 
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fejlesztési kényszereket.  A másutt kifejlesztett eljárások adaptációját a vállalatok 

kevesebb, mint a fele (41%-a) jelölte meg K+F tevékenységként. Ez értelmezhető úgy 

is, hogy az adaptált eljárásokban rejlő továbbfejlesztési lehetőségek kihasználásának 

még jelentős tartalékai vannak, de jelezheti azt is, hogy elmarad, vagy csak 

késedelmesen történik meg az új technológiai megoldások alkalmazása. A szerszám-

gyártás és fejlesztés viszonylag alacsony, 37%-os arányát a tevékenység költségigé-

nyessége magyarázza. A saját gyártás a megfelelő tőkeháttérrel és piacmérettel 

rendelkező gyártók számára jelent csak reális alternatívát. 

 

 Az újtermék-fejlesztést a vállalatok 63%-a jelölte meg K+F tevékenységében. 

Jelentősége, és a tudásintegráció szerepének későbbi vizsgálat érdekében, az újtermék-

fejlesztés szerepét érdemes változásában is megvizsgálni.  

 A válaszokból az derült ki, hogy a vállalatok 98%-a vezetett be új terméket az 

elmúlt három évben. A 3.6-os ábra szerint az új termékekből eredő árbevétel az elmúlt 

három évben dinamikusan nőtt, az éves árbevétel százalékában kifejezve a 2001-es 

13%-ról 2003-ra 25%-ra emelkedett. 

 

3.6. ábra. Az új termékb� l származó árbevétel alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A K+F tevékenység befolyásoló tényezőinek vállalati értékelése, amit a 3.7. ábra 

mutat, kirajzolja a tudásáramlás meghatározó irányait, a műanyag-feldolgozó ipar 

innovációs húzóerőit, de egyúttal figyelmeztet a szűk keresztmetszetekre is.  

Az új termékekb � l ered �  árbevétel az alábbi években (az éves árbevétel %-ban)
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 Az eredmények jól szemléltetik a műanyag-feldolgozó ipari innovációk 

keresletvezérelt jellegét. A vállalatok a műszaki tudás különböző forrásaihoz képest a 

piaci tényezők (vevők, versenytársak) hatását érezhetően magasabbra értékelték. 

Ugyanakkor az adatokból az is kiolvasható, hogy a piaci tényezők szerepének 

megítélése sem egyforma. A legjelentősebb innovációs húzóerőt egyértelműen a vevők 

(felhasználók) iniciatívái jelentik (4,5), a versenytársak befolyása ennél kisebb mértékű 

(4,0).   

3.7. ábra. A K+F tevékenységet befolyásoló tényez� k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás. 

 

 A műszaki inputok közül a gép- és alapanyag gyártók fejlesztései közel egyforma 

hatást gyakorolnak, ami jól mutatja, hogy a technológia és az anyag a 

műanyagtermékek versenyképességének két tartópille. A szerszámgyártók szerepének 

gyengébb értékelésében szerepet játszhat, hogy a megfelelő fejlesztési háttérrel 

rendelkező gyártók saját szerszámgyártás kialakításával próbálnak versenyelőnyre szert 

tenni. 

 A felső vezetés innovációs szerepének – a vevőkhöz és versenytársakhoz 

viszonyított – lényegesen alacsonyabb (3,8) értékelése kedvezőtlen jel a vállalatok 

innováció készsége szempontjából, és az olvasható ki belőle, hogy még nem történt meg 

az elmozdulás az önálló fejlesztési elképzelésekkel megjelenő proaktív magatartás  

K+F tevékenységet befolyásolják (1 és 5 között osztályozva)
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irányába. A vállalati K+F és marketing szakemberek szerepének egyforma megítélése a 

műszaki és piaci tudáselemek közti áramlás fontosságát mutatja. 

 Az adatok közül legszembetűnőbb a külső kutatóhelyek szerepének rendkívül 

alacsony értékelése. A külső kutatóhelyek és a gyakorlati szféra közti gyenge kapcsolat 

a tudásáramlás szűk keresztmetszetét jelenti az ágazatban. Vállalati oldalról a külső 

kutatóhelyek szellemi kapacitásának bevonását több tényező is nehezíti. A kis- és 

középvállalatok esetében jelentős gátló tényező a fejlesztési források elégtelensége, de 

sok esetben az innovatív szemlélet hiánya az, ami visszafogja a kutatási eredmények 

vállalati gyakorlatba való átültetését. A nagyvállalatoknál jelentős visszahúzó hatást 

gyakorol, hogy a kutatási eredmények hasznosíthatóságát a rövid távú üzleti,- illetve a 

befektetői érdekek alapján ítélik meg, és nehezen áldoznak a csak hosszú távon 

megtérülő kutatási eredmények finanszírozására. A külső kutatóhelyek gyenge 

befolyása a szakmai konferenciák, szakfolyóiratok alacsonyra értékelt, az átlagot alig 

meghaladó innovációs szerepével is összefüggésbe hozható. A hazai gyakorlatban a 

kutatói és a gyakorlati szféra között még nem épültek ki azok a tevékenységi és 

szerepkötelékek, amelyek révén a vállalatok bekapcsolódhatnának a szakma 

tudományos vérkeringésébe. Egyébként ezt erősíti meg a Magyar Műanyagipari 

Szövetség (MMSZ) rendkívül alacsonyra értékelt befolyása is, holott megfelelő 

támogatás esetén – a szakma érdekképviseletén túl – hídképző szerepe lehetne a 

tudományos élet és a vállalati gyakorlat között. A fent említett szűk keresztmetszetek 

felszámolása kritikus jelentőségű a magyar műanyagipar versenyképessége 

szempontjából, tekintettel arra, hogy az ágazat fejlődésének dinamikája a folyamatosan 

bővülő alkalmazási lehetőségeknek köszönhetően hosszabb távon is biztosított. 

 A 3.8-as ábra az innovációt gátló tényezők vállalati értékelését mutatja. Az adatokat 

áttekintve szembetűnő, hogy a vállalatok a legjelentősebb visszahúzó tényezők hatását 

is csak átlagos erősségűnek értékelték. Ez akár optimizmusra is okot adhatna, de inkább 

azt jelzi, hogy a tudatos innovációs politika még vált jellemzővé a hazai műanyag-

feldolgozó vállalatok gyakorlatában. 
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3.8. ábra. A vállalati innovációt akadályozó tényez� k 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás. 

 

 Az innovációt akadályozó tényezők közül a vállalatok a legjelentősebbeknek a K+F 

szakemberek hiányát és a fejlesztési források elégtelenségét, illetve ezzel szoros 

összefüggésben a K+F infrastruktúra alulfejlettségét jelölték meg. A műszaki 

szakemberek hiánya több okra vezethető vissza: a korábbi kutatói gárda szétszóródásá-

ra, a nem műanyagos szakemberek nagy számú megjelenése miatt a szakma 

felhígulására, és az utánpótlás korábban említett nehézségeire.  

 A vállalatok a külső szellemi műhelyekkel kialakított kapcsolatok gyengeségét nem 

tartják jelentős visszahúzó tényezőnek. A korábbiakban azonban láttuk, hogy ez nem a 

kapcsolatok fejlettségére utal, hanem éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy még nem 

ismerték fel ezek innovációban és a versenyképességben játszott szerepét. A külső 

kutatóhelyek és a gyakorlati szféra közti gyenge tudásáramlás árulkodó jele az is, hogy 

a vállalatok jelentősebb visszahúzó tényezőnek tartják a műszaki változások lassú 

nyomon követését, mint a gyenge piacismeretet. 

 A külföldi szakmai befektetők az ágazatban jelentős arányt képviselnek, ami 

indokolttá tette, hogy a kérdőíves felmérés külön kitérjen a külföldi tulajdon innovációs 

szerepének vizsgálatára. A megkérdezett vállalatok közül 49% jelezte, hogy van 

külföldi tulajdonosa. 
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3.9. ábra. A külföldi tulajdon aránya 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás. 

 

 A 3.10-es ábra arra ad választ, hogy a vállalatok miként értékelték a külföldi 

tulajdon K+F tevékenységre gyakorolt hatását.  

 

3.10. ábra. A külföldi tulajdon hatása a K+F tevékenységre (Több válasz is lehetséges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás. 

 

 A válaszokból három tényezőcsoport rajzolódik ki. A vállalatok a külföldi tulajdon 

szerepét leginkább a műszaki, technikai segítségnyújtásban látják, de fontos kiemelni, 

hogy ezt is csak 37%-uk jelölte meg.  
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 A fejlesztési irányok meghatározása, a piacra jutás esélyeinek javítása, és a 

referencia szerepe alkotja a második tényező csoportot, valamennyi esetben 30% alatti 

válaszaránnyal.  

 Az innovációs fejlődés szempontból meghatározó jelentőségű tényezők, így a 

fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás és a K+F infrastruktúra fejlesztése, a 

legalacsonyabb válaszaránnyal jellemezhető harmadik csoportban foglalnak helyet. A 

vállalatok mindössze 11%-a látja úgy, hogy a külföldi tulajdonos segít a fejlesztési 

források megszerzésében, és ennél is kevesebb, 8%-uk érzékeli, hogy hozzájárul a K+F 

infrastruktúra fejlesztéséhez.  

 Az eredmények megerősítik, hogy az ágazatban jelentős szerepet játszó külföldi 

befektetők nem fejlesztési igénnyel jöttek az országba, hanem a munkaintenzív és a 

környezeti hatás szempontjából kényes termékek gyártásának kitelepítését tartották 

szem előtt. A hazai cégek feladata jellemzően beszűkül az anyaországban kifejlesztett 

termékek üzemi bevezetésére és a gyártás során elérhető költséghatékonyság 

biztosítására. Bár a megkérdezett vállalatok mindössze 5%-a vélte úgy, hogy nincs 

lehetőség önálló fejlesztésre, ennek piaci és innovációs mozgástere a külföldi 

tulajdonosok által rendkívül erősen behatárolt. 

 

3.4. A felhasználási területek összehasonlító elemzése 

 A műanyag termékek különböző felhasználási területeken kerülnek elhelyezésre, 

amelyek eltérő innovációs lehetőségeket és kényszereket jelentenek a vállalatok 

számára. A dolgozat következő része ezeket a sajátosságokat mutatja be és elemzi. 

 A műanyag-feldolgozó ágazat termékszerkezete világszerte erős hasonlóságot 

mutat. A gyártmánystruktúra hosszabb távon változik, de irányzatai a különböző 

régiókban és országokban azonosak. Viszonylag lassabb ütemben nő a fóliák, a 

lemezek, a csövek gyártása, és jóval gyorsabban bővül az üreges testek és a fröccsöntött 

termékek előállítása. Azonosságot mutat a műanyag-felhasználás struktúrája is. Nő a 

polipropilén és a nagy sűrűségű polietilén (HDPE) aránya, és csökken a kis sűrűségű 

polietilén (LDPE), a polisztirol és különösen a PVC részesedése, a felhasználás azonban 

minden műanyag esetében emelkedik. 

 A műanyag gyártmányok mennyiségét számításba véve mintegy 50%-uk világszerte 

csomagolási célokat szolgál. Ebben jelentős módosulás hosszabb távon sem várható. A 

csomagolási célú termékek közül az utóbbi években a PET palackok részaránya nőtt a 

leglátványosabban. 
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 A következő ábrák a Nyugat-Európában és Magyarországon alkalmazott műanyag 

gyártmányok piaci megoszlásáról tájékoztatnak. A nyugat-európai adatokat vizsgálva a 

csomagolástechnika, az építőipar, az autóipar és az elektrotechnikai-elektronikai ipar 

fogyasztja el a műanyag alapanyagok 76%-át.  

 

3.9.táblázat. A m� anyag termékek alkalmazási területei Nyugat-Európában 2000-ben 

Alkalmazási terület %-os részesedés 
Csomagolás (merev és flexibilis) 50 
Épít

�
ipar 17 

Autóipar  5 
Elektrotechnikai-elektronikai ipar  4 
Háztartás  4 
Egyéb 20 
Összesen 100,0 

Forrás: MÜKI 

 

 A hazai műanyag-feldolgozó ipar szerkezete, mind az alkalmazott technológiák, 

mind a termékek felhasználói piacai tekintetében megfelel a nyugat-európainak. Az 

egyik legdinamikusabban növekvő terület a fröccstermékek gyártása, ezen belül is 

erősen bővült a nagy értékű műszaki cikkek, alkatrészek termelése az autó- és az 

elektrotechnikai-elektronikai ipar (EE-ipar) számára.24 

3.10.táblázat: A m� anyag termékek alkalmazási területei Magyarországon 2003-ban  

Alkalmazási terület %-os részesedés 
Csomagolástechnika 43 
Épít

�
ipar 21 

Autóipar   3 
Elektrotechnikai-elektronikai ipar 11 
Háztartási cikkek   7 
Egyéb 15 
Összesen 100,0 

Forrás: MMSZ 

 

 A dolgozat további része a három fő felhasználói terület, a csomagolástechnika, az 

építőipar, és az autó-EE ipar innovációs és piaci sajátosságait hasonlítja össze. 

 

                                                 
24 Az EE-ipar nagyobb aránya szoros összefüggésben van a gazdaságos üzemnagyság kérdéskörével. 
Jelent � s gyártókapacitások vannak és üzemelnek például  az ELEKTROLUX kiszolgálására. A hazai 
igényeket meghaladó mérték �  a kábelgyártásunk, valamint számos nemzetközi elektronikai cégnek 
szállítanak be a Magyarországon m� köd� , els� sorban külföldi tulajdonú vállalatok.  
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3.4.1. Csomagolási célú termékek 

Piaci sajátosságok 

 A műanyag termékek legnagyobb szektora a csomagolóeszköz-gyártás. Nyugat-

Európában 2001-ben a gyártásukhoz felhasznált anyagok mennyiségét tekintve a 

csomagolóeszközök 40%-a papír, 25%-a műanyag, 23%-a üveg, 12%-a fém volt. A 

műanyag csomagolási termékek fő felhasználói területe az élelmiszeripar, több mint 

50%-os részesedéssel. Az itt érdekelt gyártók a piac további dinamikus – a GDP 

növekedését meghaladó – mértékű bővülésére számíthatnak, s reális célkitűzéssé vált az 

összes hagyományos alapanyagú csomagolóeszköz kiszorítása.  

 A csomagolószektorba tartozik a lágy és kemény fóliák, lemezek, üreges testek 

(palackok, kannák, stb.) gyártása. Ez utóbbi termékcsoportban a legnagyobb piaci 

felfutást mutató PET palackok gyártása hazánkban a multinacionális cégek 

betelepülésével vette kezdetét, főleg a Coca- és Pepsi Cola igényeinek kielégítésére. A 

csomagolási célú alkalmazáshoz tartoznak még a habtermékek, elsősorban az EPS-ből 

készült polisztirol (PS) hab gyártása, amely a 90-es évek elején vette kezdetét 

Magyarországon. 

 A csomagolóipar a műanyagtermékek legösszetettebb területe. A piac komplexitása 

a következőkben nyilvánul meg: 

• A különböző felhasználói szegmensek, mint például a háztartási vegyipar, 

élelmiszer-, gyógyszeripar számos vonatkozásban eltérnek egymástól, így mások a 

versenyképesség tényezői is. Például egy-egy csomagolási megoldás életciklusa 

igen rövid az élelmiszeriparban, míg a háztartási vegyiparra a viszonylag hosszú 

élettartam a jellemző. Az egyes szegmensek tovább tagolhatók, például a 

csomagolással szembeni minőségi elvárások alapján. A piac összetettsége folytán a 

műanyaggyártók az egyes felhasználói területek mentén szakosodnak.  

• A belépési korlát viszonylag alacsony, ezért a piacon a magas minőségi igényeket 

kielégítő termékek mellett a „bóvli”  gyártó kis cégek is nagy számban 

megtalálhatók.   

• A vevői kör igen összetett, melyben az itt lévő multinacionális cégek és a kis 

tételben vásárló egyéni vállalkozások egyaránt megtalálhatók. 

• A verseny nagyon intenzív, a hazai gyártóknak a multinacionális vevők saját 

gyártókapacitásainak kiépítésével, a melléjük települt csomagoló gyártókkal, 

valamint az erős importversennyel egyaránt számolniuk kell. 
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A K+F szerepe 

 A műanyag csomagolási termékek között legnagyobb súllyal az ún. tömeg 

csomagolóanyagok szerepelnek, amelyeknél az innovációs tevékenység fő irányát a 

lineáris termékfejlesztés, a meglévő termékek korszerűsítése (például csökkentett súlyú 

kupakok) jelenti. Ezek a termékek erős versenypiacon kerülnek értékesítésre, s a 

gyártók helyzetét az új megoldások utánzásának jelentős kockázata is nehezíti. 

 

 Alapanyag. A csomagolási terület egyik sajátossága, hogy a verseny nemcsak a 

helyettes szerkezeti anyagokkal szemben jelentős, hanem az egyes műanyag 

alapanyagok egymással is konkurálnak. A vállalatok számára az alapanyagválasztás 

jelentős versenytényező. A legdinamikusabban a PET felhasználása nő, miközben a PS, 

PVC, HDPE és az LDPE alapú eszközök részesedése – európai adatok szerint – 

folyamatosan csökken. Hazánkban a PET felhasználás döntő többsége palackgyártásra 

kerül. A PET palackgyártás alakulásának közeljövőjét befolyásolhatja a termékdíj, de a 

szakma megítélése szerint csak átmeneti hatásról lehet szó. A megoldás kulcsa a 

begyűjtés és az újrahasznosítás, ez utóbbi innovációs húzóerőt is jelent. 

 Technológia. A csomagolóeszköz gyártás új technológiai megoldásai jelentősen 

hozzájárulnak a műanyag térhódításához a helyettes szerkezeti anyagokkal szemben. 25 

A vállalatok piaci lehetőségeit erősen behatárolja a választott technológiai vonal.26 A 

műanyag csomagolóeszközök nagy hányadát kitevő flakonok gyártásának 

alaptechnológiája a fúvás. Az adott alaptechnológiák mentén azonban az innovációs 

teljesítmény jelentősen szóródik aszerint, hogy a vállalatok rendelkeznek-e a termékek 

komplexitását biztosító kiegészítő technológiákkal. Ide sorolhatók például a 

kupakgyártás, a nyomdatechnika vagy a konfekcionálás. A nyomdatechnika a kiegészítő 

technológiák legfontosabb területe, mert a csomagolás magas reklámértéke egyre 

inkább megkívánja a fejlett nyomdatechnikai eljárások alkalmazását. A cégek 

választhatnak aközött, hogy kiegészítik-e az alaptechnológiát, vagy inkább 

megvásárolják a piacon a kívánt szolgáltatást. A döntésben jelentős szerepet játszik a 

                                                 
25 Például a PET palackok tulajdonságait javító eljárások nagyüzemi méret �  megvalósítása és elterjedése 
lehet � vé teszi az üveg palackoknak PET palackokkal való leváltását. A PET palackok és a többréteg�  
fóliákból készült talpas zacskók kiszorítják a rideg és törékeny csomagolóeszközöket. 
26 Így például az extrúziós technológiával el � állított termékek értékesítési lehet � ségei messze elmaradnak 
a nyugaton nagyon er � sen fejl � d�  PET fúvási technológiával gyártottakétól. 
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kiegészítő gyártási eljárások27 alaptechnológiához viszonyítva lényegesen magasabb 

beruházási költsége. A döntést a gazdaságossági megfontolásokon túl az is befolyásolja, 

hogy profilidegen tudásanyag elsajátítására van szükség. A csomagolási területen az 

alaptechnológia finomítása is jelentős versenytényező, mert ezzel érezhetően javíthatók 

a termékek műszaki és esztétikai tulajdonságai, s így jobb alkalmazhatósági 

paraméterek érhetők el (például könnyített formák, többrétegű flakonok). 

 

A marketing szerepe 

 A csomagolási termékek gyorsan változó, összetett felhasználói területén a piaci 

információk kiemelkedően fontos szerepet játszanak a versenyben. A piaci 

tájékozottság jelentőségét a hazai gyártók szempontjából aláhúzzák a következők: 

• Bár a hazai csomagolási piac összességében már lefedett, a felhasználói oldalon még 

új belépőkre lehet számítani, ami további értékesítési lehetőségeket nyithat, 

• A szegmensek közötti mobilitásnak tág a mozgástere, és még mindegyik 

felhasználói területen lehet új vevői kapcsolatokat kiépíteni, 

• A műanyag előrenyomulása a csomagolóiparban még nem csengett le, ezért további 

alkalmazási lehetőségek megjelenésére lehet számítani.  Ez összefügg a fogyasztók 

növekvő igényességével, s az élelmiszeriparral kapcsolatos higiéniás követelmények 

szigorodásával. 

• A hazai piacon még vannak szinte teljesen nyitott területek (például az olajipari 

alkalmazások), így az exportra való ráutaltság a többi felhasználói területhez képest 

kevésbé jelentős. 

 

 A hazai gyártók esetében a változások dinamizmusának követését két körülmény 

fékezheti: 

• A gépberuházások elmaradása, ami rontja az árversenyképességet, és nem teszi 

lehetővé a piacképes technológiai megoldások alkalmazását, 

• A rugalmatlan piaci magatartás, ami abban mutatkozik meg, hogy a vállalatok 

inkább a meglévő kapcsolatok intenzifikálásában gondolkodnak, mintsem elébe 

menjenek az új lehetőségeknek. A hazai piac vonatkozásában prognosztizálható 

volt, hogy a betelepült multinacionális cégek alapjaiban változtatják meg a 

                                                 
27 A kiegészít �  technológiai megoldások között mindig vannak „divatos”  megoldások, mint például a 
szerszámban fröccsöntött címkézés, amikor nem utólag címkéznek, hanem a m� anyag címkét 
belehelyezik a szerszámba. 
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csomagolási kultúrát, s ezzel óriási lehetőségek nyílnak műanyagtermék gyártóink 

számára. Úgy tűnik, a vállalatok ezt nem használták ki a kellő mértékben. Ha piaci 

aktivitásuk továbbra is alacsony marad, ez újabb pozícióvesztéssel fog járni. Reális 

esély van ugyanis arra, hogy új multinacionális cégek megjelenése esetén (például 

az élelmiszer, vagy kozmetikai területen) a már itt lévő külföldi beszállítóknak 

megéri gyárat alapítani, s ezzel elviszik a piacot a hazai vállalatok elől. 

 

 A műanyag csomagolási termékek piacán különböző szintű beszállítói kapcsolatok 

jöhetnek létre:  

• A kapcsolatok legalacsonyabb szintje, amikor a vevő fogalmazza meg 

költségcsökkentési elvárásait, s a szállítóit ez alapján szelektálja. A 

csomagolóiparban a töltéssel foglalkozó vevők fizetik meg a termékdíjat a 

csomagolóeszközök után, ezért alapvető érdekük a könnyebb megoldások 

alkalmazása. A szállítók próbálnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak, ezért a 

tömegcsökkentés jelentős innovációs hajtóerő.  

• A kapcsolatok egy magasabb szintjét jelenti, amikor a beszállító elébe megy a 

vevőnek olyan új megoldásokkal, amelyekkel az költségcsökkenést tud elérni, s 

ezáltal növelheti saját versenyképességét. 

• A kapcsolatok legfejlettebb szintje, amikor a beszállító a vevő adott csomagolási 

problémáira kínál megoldásokat. Ez egy proaktív magatartás, ilyenkor a beszállító 

tudatos marketingcélokkal közelíti meg a vevőt. A felkínált problémamegoldásban a 

költségszempontokon túl a csomagolás marketingfunkciói is jelentős szerepet 

kaphatnak, így például az esztétikai megjelenés, a szín, egy-egy különleges forma. 

Mivel ezek mindegyike növelheti a vevőértéket és ezzel a termék eladhatóságát, a 

felhasználókkal a drágább megoldásokat is el lehet fogadtatni.  

 

 A kapcsolatok kezdeti szintjén az ár az egyetlen szelektáló tényező, ami erős 

beszállítói kiszolgáltatottságot eredményez. A problémamegoldó képesség 

kifejlesztésére épülő kapcsolatok már stratégiai jellegűek, ilyenkor a beszállítók a 

multinacionális partner kinti fejlesztési központjával működnek együtt. Ahhoz, hogy a 

hazai csomagolóeszköz gyártók magasabb kapcsolati szintekre lépjenek, nemcsak az 

innovációs potenciál (szerszám, anyagismeret, technológia) megteremtésére, hanem 

szemléletváltásra is szükség van. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy azok a cégek 
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sem gyakorolnak még proaktív magatartást, akik egyébként rendelkeznek a szükséges 

műszaki háttérrel.28 

 A csomagolótermék gyártók innovációs és piaci mozgásterét a termékek jellege is 

befolyásolja. Az áruk egy bizonyos körénél – például hordók, mezőgazdasági tárolók – 

a csomagolás technikai funkciója dominál. Itt a piac nemigen változik, az innovációs 

lehetőségek behatároltak. A gyártó vállalatok számára a marketing információk ott 

játszhatnak szerepet, hogy feltárják a megszerzett tudás igényesebb piaci szegmensek 

irányába való átkonvertálásának lehetőségeit. Egészen más megközelítést igényelnek 

azok a cikkek (például kozmetikumok), amelyeknél a csomagolás marketing funkciója 

(esztétikai jellemzők, a vásárlási szándék felkeltése, stb.) meghatározó jelentőségű. Itt 

folyamatos innovációra van szükség, ráadásul számolni kell az ötletek lekoppintásával 

kockázatával is.  

 

3.4.2. Építőipar i alkalmazású termékek 

 Az építőiparban a műanyag termékek közül legnagyobb mértékben a csöveket és a 

profilokat használják29, részarányuk Nyugat-Európában az összes felhasználáson belül 

77%-ot tesz ki. Gyártásuk Kelet-Európában az elmúlt nyolc évben több mint 

megkétszereződött. A műanyag csövek piaci részesedése folyamatosan, de az egyes 

régiókban eltérő ütemben növekszik. Európában 2001-ben 2,9 millió tonna műanyag 

csövet használtak fel, ebből a PVC csövek részesedése 53%-ot, a PE csöveké 31%-ot 

tett ki, ez utóbbiak részesedése folyamatosan emelkedik.  

 Európában több mint 500 csőgyártó üzem működik, melyek 80%-a néhány csoport 

tulajdonában van30. A csőgyártásban folyamatos koncentráció zajlik. A prognózisok 

szerint a csőtermékek piacán a verseny további erősödésével lehet számolni. Közép-

Európában a csőfelhasználás szerkezete hasonló a Nyugat-Európaiéhoz, az egy lakosra 

számított nagysága azonban jóval kisebb. A térségben az utóbbi években felgyorsult az 

építőipari tevékenység, és ennek eredményeként a csőfelhasználás erőteljesen bővült, a 

Nyugat-Európában megfigyelhető évi 5%-al szemben 20%-al emelkedett. 

                                                 
28 Pozitív példaként hozható fel, hogy a Pannonplast szakemberei fejlesztési együttm� ködést alakítottak 
ki a Henkel Hollandiában lév �  csomagolási fejlesztési központjával a közös problémamegoldás 
érdekében. 
29 A vizsgálat a kés� bbiekben a cs� termékekre korlátozódik.   
30 A legjelent � sebbek a Wavin és a Pipelife International, amely a Solvay és osztrák Wienerberger közös 
tulajdona. Jelent � s vállalkozások egyes PVC gyártók leányvállalatai, és Borealis érdekkörébe tartozó 
Uponor és Unicor. 
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Magyarországon 2001-ben 59,1 ezer tonna csövet gyártottak, a csőgyártás 11 év alatt 

megkétszereződött.  

 

Piaci sajátosságok 

 A műanyag csövek alkalmazása terén további bővülés várható, részint a 

hagyományos anyagokból készül termékek rovására, részint az igények növekedése 

következtében. A csőtermelés piaci szerkezetét két tényező alakítja: 

• a magas szállítási költségek, aminek következtében a gyártást célszerű a 

felhasználókhoz közelebb telepíteni, 

• az üzemek kapacitásának, műszaki színvonalának és a kereslet nagyságának jelentős 

hatása a tevékenység jövedelmezőségére. 

 A Magyarországon felhasználásra kerülő műanyagcsövek több mint 90%-át itthon 

állítják elő. A csőtermékek gyártásának 80%-a néhány vállalatra koncentrálódik. A 

legnagyobb hazai műanyag csőgyártó a Pannonpipe Műanyagipari Kft. A csőpiacra a 

belépési korlát viszonylag alacsony, ezért sok kis szereplő is megjelent a piacon. A piac 

telítettsége miatt azonban a jövőben inkább a gyengébb szereplők kirostálódására, 

mintsem új belépőkre lehet számítani.  

 A felhasználói kör igen összetett, a nagy piacot jelentő kivitelező vállalatok és a kis 

fogyasztók egyaránt szerepet kapnak. A nagy vevők megrendeléseinek megszerzése a 

versenyben kiemelt jelentőségű. Mivel államilag támogatott területről van szó, a 

fizetőképes kereslet alakulása erősen politika/gazdaságpolitika függő. 

 A csőtermékek hazai piacán enyhe bővülés várható, de a lehetőségek az egyes 

szegmensekben eltérően alakulnak: 

• Gázcső.  A piac bővülésére már nem lehet számítani, legfeljebb a régi rendszerek 

felújítása adhat némi dinamizmust,  

• Csatornacső. A hazai csőpiac meghatározó eleme a szennyvíz gazdálkodási 

infrastruktúra kifejlesztése, amely a műanyagcső piac 50%-át teszi ki, 

• Vízcső. Itt a kiépítettség statisztikailag megfelelő, de a régi vezetékek elavulása és 

rekonstrukciója miatt bővülő piacra lehet számítani, ugyanis a tönkrement csöveket 

már műanyaggal helyettesítik, 

• Telekommunikációs védőcső. Itt vannak a legnagyobb tartalékok, de belátható időn 

belül ez a szegmens is telítődni fog. 
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 A piac további jellemzője, hogy a szegmensek közti mobilitás alacsony. A vállalati 

stratégiák fő iránya a meglevő alkalmazási területeken a költséghatékonyság növelése, 

valamint a külpiaci terjeszkedés helyi gyártóbázisok létrehozásával.  A felhasználók 

árérzékenysége miatt a helyettesítő termékek fenyegetése erős, a szűkös források az 

egyszerűbb konkurens termékek irányába mozdítják el keresletet. A helyettesítő 

termékek, például a beton versenyével főleg a PVC csövek esetében kell számolni, ahol 

időről-időre fellángolnak a műanyag elleni támadások. A helyettesítőkkel folytatott 

küzdelem kimenetelét a lobby érdekek erősen befolyásolják, így sok múlik a szakma 

érdekérvényesítési képességén. 

 

 A K+F szerepe  

 Technológia. Az építőipari alkalmazású műanyagtermékek gyártása hagyományos, 

régóta ismert technológiák alapján történik, mint az extrudálás (csövek) és a fröccsöntés 

(idomok). Az innováció fő irányát az alaptechnológiákon belüli eljárás- és 

termékfejlesztések jelentik. A tömegtermék jellegből fakadóan a vállalatokat az új 

technológiai megoldásokkal való lépéstartásra elsősorban a költségcsökkentés, a 

termékek árversenyképességének növelése készteti. A termékek árának több mint 60%-

a anyagköltség, így az azonos műszaki tartalmú, de kedvezőbb árfekvésű termékek 

elsősorban anyagmegtakarítás révén állíthatók elő. Az anyagtakarékos megoldások a 

gépgyártók fejlesztései révén született új technológiák adaptálásával ültethetők át a 

gyakorlatba. Az anyagtakarékosságban nagyon jelentős szerepet játszik a 

hulladékhasznosítás.   

 Az árverseny a vezető gyártók között nagyon szoros. Tartós előnyt a 

költséghatékonyabb megoldások nem biztosítanak, mert ezek alkalmazásában a nagy, 

tőkeerős versenytársak szorosan követik egymást. Ugyanakkor a verseny fontos 

eszközét jelentik a vevőknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások. Ezek szerepét aláhúzza, 

hogy jórészt államilag szubvencionált projektekről van szó, ahol a hosszú fizetési 

határidők biztosítása jelentősen befolyásolja a felhasználók megítélését. 

 Az anyagköltség jelentős súlya miatt a nagy gyártók beszerzési szövetségek révén 

próbálnak kedvezőbb árakat elérni.  A kisvállalatok rosszabb alkupozícióban vannak, s 

ez jelentős forrásokat von el tőlük a – költségkímélő új technológiák alkalmazásának 

feltételét jelentő – gépberuházások elől.  

 Alapanyag. Az alapanyaggyártók innovációja folyamatosan új kihívásokat jelent a 

csőgyártók számára.  Időszakonként bizonyos alkalmazásokban új anyagmegoldások 
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törnek elő, s ezek beépülnek a piaci elvárásokba. Ha egy vállalat lemarad, elveszítheti 

vevőkörét. Nem egy esetben előfordul azonban ennek az ellenkezője is, amikor a 

gyártóknak azzal kell szembesülniük, hogy az új iránt bizalmatlan és árérzékeny 

felhasználói piac ódzkodik attól, hogy elfogadja a korszerűbb anyagmegoldásokat 

megtestesítő új termékeket. 

 Kiegészítő termékek – szerszám. A csőpiacon a versenytényezők között fontos 

szerepet játszik a kínálat komplexitása. Mivel ezeknél a termékeknél a differenciálás 

mozgástere behatárolt, a piaci igényekhez való rugalmasabb igazodást a kínálat 

komplexitásának növelése révén lehet elérni.  A rendszerkínálat érdekében a gyártók 

kiegészítik saját termelésüket, nem egy esetben a konkurens cégektől megvásárolt 

termékekkel. Ebből a gyakorlatból következően a csőtermékek gyártásánál nem 

mutathatók ki az egyes cégekhez kizárólagosan kapcsolható innovációs eredmények. Az 

egyes csoportok a hosszú távú cégstratégiák menetén erősebb vagy gyengébb 

pozíciókkal rendelkeznek a különböző termékkategóriákban, de ez nem jelent számukra 

kizárólagos előnyöket.  

 A rendszerkínálat központi elemét a csövek kiegészítő termékei, az idomok 

(fittingek) jelentik, a cégek innovációs erőfeszítései jórészt ezek gyártására és 

fejlesztésére irányulnak. Az ilyen irányú törekvéseket azonban behatárolja, hogy míg a 

csőszerszám relatíve olcsó, a fitting-szerszám (fröccs-szerszám) biztosítása drága 

beruházásokat igényel. A tőkeerős nagy gyártók sem vállalkoznak arra, hogy a teljes 

választékot saját gyártással teremtsék elő, a rendszerkínálat biztosítása érdekében 

vásárolnak is ilyen termékeket. A kis cégek eleve versenyhátrányban vannak, mert nem 

rendelkeznek elegendő forrással a költséges beruházások megfinanszírozásához. Az 

idomfejlesztés jelentőségét az is aláhúzza, hogy csövet nem érdemes szállítani, így az 

egyre erőteljesebben megfogalmazódó piacbővítési törekvéseket a nagyobb hozzáadott 

érték tartalmú fittingek gyártásával lehet megvalósítani. 

 

A marketing szerepe 

 Az építőipar területén – a többi műanyag-felhasználó ágazathoz képest – a 

változások dinamizmusa lassúbb, a termékek hosszabb életciklusúak, így a piacismeret 

kevésbé játszik szerepet a versenyképességben. Míg a műanyag alkalmazás többi 

területén a felhasználói elvárások jelentik az innovációk fő mozgatórugóit, s az ezekhez 

való rugalmas igazodás szelektálja a piaci szereplőket, a csőpiacon a fejlesztési 

eredmények diffúziója jórészt attól függ, hogy a gyártók mennyire tudják meggyőzni a 
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vevőket az új megoldások alkalmazásának előnyeiről. A piac merevsége miatt ez 

gyakran komoly nehézségekbe ütközik. A felelősségvállalás kockázata a felhasználókat 

bizalmatlanná teszi az új megoldásokkal szemben, s inkább ragaszkodnak a már 

kipróbált, bejáratott építési gyakorlathoz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a fejletlenebb 

építőipari infrastruktúrával jellemezhető export piacokon, ahol nincsenek még bejáratott 

rendszerek, az új termékek elfogadtatása lényegesen egyszerűbb. A gyártóknak azzal is 

számolniuk kell, hogy a piac jelentős árérzékenysége megakadályozza, hogy 

felhasználók az ár mellett az életciklusköltséget is figyelembe vegyék, holott az 

építőipari termékek hosszabb élettartama ilyen irányú megközelítést kívánna meg.  

 Az építőipari piac további sajátossága, hogy a termékelfogadás gyakran többlépcsős, 

a vásárlói döntési kritériumok formálásában különböző szereplők vannak jelen. A 

tervezők döntéseit jelentősen befolyásolja, hogy milyen megoldásokban járatosak, hol 

vannak jól kidolgozott műszaki dokumentációik. A beruházók, kivitelezők fő 

szempontjai a korábbi alkalmazási tapasztalatok és az árversenyképesség. Külön 

megközelítést igényelnek a közbeszerzési pályázatok, ahol a műanyag csőtermékek 

gyártói beszállítóként jelennek meg. 

 Az építőipari területen a vevőérték fontos összetevőjét jelentik a termékekhez 

kapcsolódó szolgáltatások. A felhasználás jellege megkívánja, hogy a vállalatok a 

termékeken túl alkalmazástechnikai tudást is közvetítsenek a vevők felé, a tervezési 

szolgáltatástól a zökkenőmentes működés biztosításáig.  

 

3.4.3. Alkatrészek: autóipar i-, elektromos,- és elektronikus berendezésekhez 

gyár tott termékek 

 

Piaci sajátosságok 

 A ma még viszonylag kis súllyal szereplő autó- és EE-ipar a műanyag termékek 

alkalmazásának legígéretesebb területe. Az EE-ipar műanyag-felhasználása 

folyamatosan bővül. Nyugat-Európában az 1980-ban előállított elektrotechnikai, elek-

tronikai termékek tömegének 15%-át tették ki a műanyagok, 2000-ben a részesedésük 

már elérte a 20%-ot. A legnagyobb mennyiséget a kábelgyártás használta fel, de 2000 a 

fordulat éve volt, mert az információs technika és a telekommunikációs készülékek 

műanyag felhasználása túlhaladta az elektromos háztartási gépek műanyag szükségletét. 

A felhasználás mennyiségét tekintve a negyedik termékcsoport a szórakoztató 

elektronika, az ötödikbe a kisméretű háztartási készülékek tartoznak. 
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 A műanyag termékek iránti legnagyobb keresletnövekedés a járműiparban 

prognosztizálható. Az autógyártók és a műanyagipar együttműködése világviszonylat-

ban egyre jelentősebbé válik. Az autógyártók a járművek minőségének javítása és a 

gyártási költségek csökkentése érdekében újabb és újabb követelményeket támasztanak 

beszállítóikkal szemben. A műanyaggyártók számára az ezeknek való megfelelés 

különösen fontos, mert az autóipar más piaci szegmensek referencia területét jelenti.  

 Az egyre szorosabb együttműködés egyrészt a műanyag alkalmazásának előnyeire, 

másrészt az autóiparban lezajló szerkezeti változásokra vezethető vissza. Az 

autóiparban a műanyag alkalmazásának előnyei több oldalról is kimutathatók. Ide 

sorolható a kis súly (ami üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé)31, a jó korrózióálló-

ság, hangszigetelés, méret-, szín-, és formagazdagság.  

 Az autóipar az a terület, ahol a lezajló változások a legerősebben befolyásolják a 

műanyag feldolgozók piaci helyzetét. Az autógyárak koncentrációja látványosan 

erősödik, és tevékenységük a gyártásról az összeszerelésre helyeződik át. Ez érzékenyen 

érinti a beszállító ágazatok életét is, ahol szintén felgyorsulnak az integrációs 

folyamatok. A termelési struktúra változása nyomán 1988 és 1998 között nagyon 

jelentősen, 30 ezerről mintegy negyedére, 7 ezer alá csökkent az alkatrészeket, 

részegységeket gyártó vállalatok száma, előrejelzések szerint 2008-ban alig 2 ezren 

maradnak ezen a piacon.  

 A koncentráció a műanyag-feldolgozó ágazatban fokozatosan megy végbe.  Először 

az egyedi alkatrészeket előállítók hoznak létre alkatrészcsoportokat (modulokat) gyártó 

vállalatokat, majd ez utóbbiak rendszergyártó vállalatokat létesítenek, melyek számos 

modult magában foglaló szerelési egységeket szállítanak az autóiparnak. 

                                                 
31 A m� anyagok alkalmazásának hajtóereje a tömeg és ezen keresztül a CO2 emisszió csökkentése. Az 
EU célkit � zése 2003-ra a maximum 165-175 g/km CO2 emissziójú járm� vek gyártása, 2012-re 120 g/km 
CO2 emisszió az elérend�  cél. Ez az eredmény csak a m� anyagok alkalmazásának jelent � s növelésével 
érhet �  el. A jelenleg gyártott autók 8-10%-ban tartalmaznak m� anyagokat.  
Az autóiparban a m� anyagoknak az alumíniummal kell versenyezniük, amely 2000 és 2005 között a 
jelenlegi 8%-ról 12%-ra növeli a részesedését egy átlagos személygépkocsi tömegben. (European Plastics 
News, 2001. dec. p36-39) 
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3. 11. ábra. Az autógyártás átrendez� dése 

 

 

 

 

 

Forrás: MÜKI 

 

 Az átrendeződések nyomán megváltoznak a versenyképességet befolyásoló tényezők 

is. Az új, nagy integrált rendszergyártó vállalatoknál a gyártás és az értékesítés rovására 

felértékelődik a piackutatás és a termelésszervezés szerepe. 

 A vizsgált területeken a hazai műanyag-feldolgozók piaci lehetőségeit a már itt lévő, 

és a jövőben tevékenységeiket ide áttelepítő multinacionális cégekhez kapcsolódó 

beszállítói pozíciók megerősítése, illetve kiépítése jelenti. Ha jól működik a kapcsolat, a 

nemzetközi vállalatok terjeszkedése a beszállító cégek számára további piacbővítési 

lehetőséget nyithat. Szerencsés esetben arra is sor kerülhet, hogy a hazai vállalatoknak 

sikerül kiszorítaniuk a multinacionális cégek mellett megjelenő külföldi beszállítókat is.  

 

A K+F szerepe  

 Az autó- és elektronikai piac anyag és technológiai oldalról egyaránt jelentős 

húzóerőt jelent a műanyag-feldolgozó ipari innovációk számára. Előtérbe helyezi a 

korszerű, műszaki műanyagok (ABS, ABS+SAN, PC, új típusú PP) feldolgozását és a 

fröccstechnológia fejlődéséhez kapcsolódó modern gyártástechnológiai megoldások 

adaptálását.  A rendkívül magas elvárások a hazai gyártóktól azt kívánják meg, hogy 

növeljék termékeik komplexitását. Ez elkerülhetetlen azért is, mert a versenytársként 

megjelenő külföldi beszállítók (például a spanyolok) stratégiájuk részévé tették a 

különböző műszaki tudásbázisok és innovációs képességek együttes biztosítását, és ezen 

az alapon a globális terjeszkedést. A termékek komplexitásának növeléséhez integrált 

tudásra van szükség, amelybe az anyag, a szerszámháttér és a technológiai fejlettség 

egyaránt beletartozik. 32 

                                                 
32 Például a Philips nemzetközi m� anyag alkatrész beszerzéséért felel � s vezet � je eleve olyan beszállítót 
keresett, amely nemcsak fröccsönteni tudja az alkatrészeket, hanem meg is tervezi, és szerszámgyártó 
háttérrel rendelkezik. 
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 Az integrált tudás követelményének technológiai oldalról a gyártók akkor tudnak 

megfelelni, ha javítják adaptációs készségüket, és az alaptechnológiát (fröccsöntés) 

kibővítik különböző járulékos vagy kiegészítő technológiai elemekkel (pl. festés, 

feliratozás). Ehhez szakmán kívüli tudás bekapcsolására, és képességek megszerzésére 

is szükség van. Azok a cégek, amelyek „csak”  műanyag-feldolgoznak, előbb-utóbb ki 

fognak szorulni a piacról.  A profilidegen tudás bevonásának innovációs vonzatai 

jelentősek. A kapcsolódó feladatok között említhetők a következők: 

• gépberuházások, a kiegészítő technológiák adaptálásához, 

• infrastrukturális beruházások, az új gyártási elemek bevezetéséhez (például fém-, 

vagy lakkozó üzem kialakítása), 

• idegen munkakultúra elsajátítása, az alaptechnológiától eltérő tevékenységek (pl. 

fémpréselés, festés) gyakorlásával kapcsolatosan, 

• új anyagok alkalmazása, a műanyagtól eltérő szerkezeti anyagok feldolgozási 

tevékenységének elsajátítása, például fém megmunkálása. 

 

 Az autó-, és az EE-ipari piac magas követelményeket szab azért is, mert a termékek 

életciklusa – főleg a szórakoztató elektronika területén – nagyon rövid. A beszállítóknak 

a multinacionális partner termékfejlesztői által végzett rendkívül gyors ütemű 

termékinnovációhoz kell igazodniuk, ami folyamatos tanulást és megújulást követel. 

 Az előzőekből következik, hogy a műanyagtermékek autóipari és az elektronikai 

piacát – tőke és a tudás oldalról egyaránt – magas belépési korlát jellemzi. Más 

alkalmazási területekhez képest a piaci szereplők száma korlátozott, új belépők 

nagyszámú megjelenésére nem lehet számítani. A tőkeszegény, kis hazai cégek piacra 

lépésének esélyei itt a legrosszabbak.  

 A magas követelmények miatt, és az integratív tendenciák felerősödésével sok 

műanyag-feldolgozó vállalat piacelhagyásra kényszerülhet. A kivédés egyik lehetséges 

útja – a hazai cégek számára is – a specializálódás, akár különleges technológiák 

alkalmazásával, akár egy-egy anyag, anyagcsoport nyújtotta lehetőségek 

kihasználásával. 

 Bár az innovációs kényszer az autó-, és az EE-ipari területen egyaránt nagyon erős, 

a vállalatok lehetőségei a két felhasználói ágazatban több vonatkozásban is eltérőek: 

• Az EE-ipari piacon a multinacionális gyártók könnyebben mozdulnak el olcsóbb 

munkabérű országokba, mint az autóiparban (ez történt például a Hewlett Packard 
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esetében). Ebben az is szerepet játszik, hogy a termékstruktúra elmozdult a nagy 

monitoroktól az LCD (lapos) monitorok irányába, amelyek logisztikai költségei 

kisebbek, így a gyártás és összeszerelés is könnyebben áttelepíthető. 

• Az autóipari beszállítás meghatározó sajátossága, hogy a műszaki követelmények 

nagyon pontosan specifikáltak, s így a megszerzett tudás nehezen konvertálható (pl. 

más éghetőségi előírásokkal dolgoznak, mint a többi területen). A fő szempont és 

egyben innovációs húzóerő a költséghatékony megoldások alkalmazása, míg az 

elektronikában a beszállító műszaki tudása esztétikai oldalról is növelheti a 

vevőértéket.  

 

A marketing szerepe 

 Az új kihívásoknak való megfelelés a beszállítók részéről integrált tudást és 

stratégiai megközelítést feltételez. A marketing döntéstámogató szerepének 

felértékelődése a következő pontokon mutatható ki: 

• A technológiai és piaci trendek figyelemmel kísérése, a felhasználói elvárások 

pontos megértése az állandóan megújuló műszaki tudás (technológia, anyag, 

szerszám) kiválasztása és hatékony összekapcsolása érdekében. Egy-egy új 

innovációs eredmény bekapcsolásával szerzett lépéselőny jelentősen növelheti a 

versenyképességet, amiben fontos szerep hárulhat a külső kutatóhelyi kapcsolatokra. 

• Folyamatos tájékozódás a piacról, a nemzetközi cégek mozgásairól és 

termékfejlesztéseiről.  Ez különösen fontos, tekintettel a látványos piaci 

átrendeződésekre, és a termékek rövid életciklusára. Sajnos már több példa volt arra, 

hogy a multinacionális partner kivonulása miatt hirtelen felszabadult kapacitások 

lekötése hozta lehetetlen helyzetbe az itthoni beszállítókat.  

 A hazai műanyag-termék gyártók alapvető érdeke, hogy az autó- és EE-ipar nagy 

növekedési potenciált jelentő piacain pozíciókat szerezzenek, illetve a már kialakított 

kapcsolatokban erősítsék helyzetüket. Ez döntően azon múlik, hogy sikerül-e 

megfelelniük az integrált tudás igényével fellépő magasabb felhasználói elvárásoknak. 

Ez nagyban függ a rendelkezésre álló fejlesztési forrásoktól, de legalább ilyen fontos 

tényező, hogy a kiváró mentalitást váltsa fel a műszaki tudás felajánlását, a 

problémamegoldó képességet középpontba állító vállalati magatartás.  A piaci dinamiz-

mus haszonélvezői elsősorban azok a vállalatok lehetnek, amelyek már bejáratott 

beszállítói pozíciókkal rendelkeznek, s a felhalmozott innovációs tapasztalatot és tudást 

tovább tudják vinni más kapcsolatokba. Ugyanakkor ennek gátat szabhat, hogy sok 
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esetben a gyártás műszaki hátterét szinte teljes mértékben a partner biztosítja. Az ilyen 

kapcsolatok innovációs szempontból egy sajátos kultúrát jelenítenek meg, nagyon szűk 

tartományt ölelnek fel, ezért a beszállítói mobilitás lehetősége erősen korlátozott.  

 

3.4.4. A kérdőíves felmérés eredményei 

 Az 3.12-es ábra a külső környezeti bizonytalanság szektoronkénti megítélését 

mutatja be. A környezeti bizonytalanság erős növekedését a legnagyobb arányban 

(81%) a csomagolóeszköz gyártók érzékelték. A másik két területen működő vállalatokét 

maghaladó arányban vélték úgy, hogy mind a piaci, mind a műszaki bizonytalanság 

nőtt. A magas kockázatérzékelés a csomagolási terület komplexitásával magyarázható. 

Ez vonatkozik az anyag-, és a technológiaválasztásra, a szegmensek közti 

átjárhatóságra, az új alkalmazási lehetőségekre, és a hazai piac még fel nem tárt 

lehetőségeire. 

3.12. ábra. A környezeti bizonytalanság szektoronkénti értékelése (Több válasz is lehetséges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A piaci bizonytalanság erős növekedését az autó-és EE-ipar beszállítói és a 

csomagolási termékek gyártói közel azonos, valamivel 50% feletti arányban érzékelték. 

A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek. Míg a csomagolási termékek 

állandóan átrendeződő piacán a bizonytalanságot az okozza, hogy képesek-e jó 

válaszokat adni az újabb és újabb kihívásokra, addig a felhasználó partnereik innovációs 

Milyen irányban változott a vállalat üzletági környezete az elmúlt 3 évben (Szektor)
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rendszeréhez kötődő autó- és EE-ipari gyártók számára a piaci kockázat a beszállítói 

kiszolgáltatottsággal hozható összefüggésbe. Ebben kétségtelenül szerepet játszanak az 

elmúlt időszak eseményei, amikor a multinacionális vevők33 az olcsóbb bérköltség miatt 

kivitték a gyártást az országból. Ugyanakkor ez az a terület, ahol a másik irányú 

elmozdulás jelei is tapasztalhatók, amikor a beszállítók jelentős erőfeszítéseket tesznek 

annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a felhasználó partner magas elvárásainak. 

Ez szolgálhat magyarázatul arra, hogy egyedül az itt érdekelt vállalatok adtak – bár 

csekély, 5%-os arányban – olyan válaszokat, amelyek csak a műszaki bizonytalanság 

erős növekedését jelölték meg.  

 A külső környezeti bizonytalanság növekedését legkisebb arányban az építőipari 

területen érdekelt vállalatok érzékelték, ami mutatja a többi területhez képest 

behatároltabb műszaki és piaci mozgásteret. A változások azonban itt is jelentősek, hisz 

a vállalatok 23%-a szerint a környezeti és a piaci bizonytalanság egyaránt jelentősen 

nőtt, 45%-uk pedig úgy vélte, hogy magasabb lett a piaci kockázat. 

 A 3.13-as ábra a környezeti bizonytalanság okait vizsgálja az egyes felhasználói 

területek sajátosságai alapján. Statisztikailag szignifikáns különbség mindössze két 

tényező vonatkozásában mutatkozott, ami azt jelzi, hogy az új műszaki és piaci 

kihívások kisebb vagy nagyobb különbséggel ugyan, de hatásaiban egyformán érintik a 

különböző felhasználói területeken érdekelt gyártókat.  

 A verseny intenzitásának növekedését mindhárom területen igen erősen érzékelték, 

legnagyobb mértékben az építőipari piacon, és legkevésbé az autó- és EE-ipar területén, 

de ez utóbbi is magas, 4, 2-es értékelést jelent. Az autó- és EE-ipari felhasználói piacon 

érdekelt vállalatok viszonylag alacsonyabb értékelését az magyarázza, hogy magas 

belépési korlát, és a rendkívül szigorú műszaki elvárásoknak való megfelelés 

követelménye kirostálja a gyengébb szereplőket. Az építőipari területen érdekelt cégek 

szembetűnően magas értékelése logikusan következik a rendkívül erős árversenyből, a 

szűk a differenciálási mozgástérből, valamint az olcsóbb helyettes termékek meg-

megújuló támadásaiból. 

 

                                                 
33 Az elektromos-elektrotechnikai termékek piacán lév �  vállalatokról van szó. 
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3.13. ábra. A környezeti bizonytalanság okainak szektoronkénti értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az olcsóbb beszállítók növekvő versenyét a csomagolási, valamint autó- és EE-ipari 

beszállítók hasonlóan magasan osztályozták. A csomagolási termékek gyártói számára 

ez a legerősebb bizonytalansági tényező, a nagy felhasználó cégekkel együtt megjelenő, 

vagy azokat követő, és termelékenyebb technológiával rendelkező nyugat-európai 
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gyártók offenzívája miatt.  Az autó- és EE-ipari felhasználói piacon az olcsóbb 

beszállítók növekvő versenye a gyártás alacsonyabb munkabérű országokba történő 

áthelyezésének veszélyét jelenti. A multinacionális vevők kitelepülése az egyik olyan 

kockázati tényező, amelynél a vállalatok értékelése szignifikáns különbséget mutat.  Az 

ilyen keserű tapasztalatokat már átélt autó- és EE-ipari beszállítók34  átlag feletti 

értékelést adtak, a másik két szektor gyártóinak alacsony, átlag alatti osztályzásával 

szemben. A legkevésbé a csomagolótermékek gyártói tartanak ettől a kedvezőtlen 

jelenségtől, itt a kérdés inkább az, hogy ki tudják-e használni az újonnan megjelenő 

cégekhez kapcsolódó beszállítói lehetőségeket. 

 A piacok telítődése miatt az új szegmensekben való megjelenés kényszere az 

építőipari területen érdekelt vállalatoknál bizonyult a legerősebb kockázati tényezőnek, 

de közel azonos értékelést adtak a csomagoló termékek gyártói is. Az építőipari piacon 

az új szegmensekben való megjelenés kényszere főleg területi terjeszkedést takar, azt 

jelzi, hogy a verseny fokozatosan áttevődik a keleti piacokra. A csomagolási területen a 

szegmensek közti mozgás egyúttal az új alkalmazási lehetőségek felkutatását is jelenti. 

Az autó- és EE-ipari beszállítók alacsonyabb értékelése azzal a korábban már említett 

körülménnyel magyarázható, hogy a nagyon pontosan specifikált műszaki 

követelmények miatt itt a legnehezebb konvertálni a megszerzett tudást. 

 Az alapanyagárak változásának kockázata a másik olyan tényező, amelynél a 

vállalatok értékelése szignifikáns különbséget mutat.  A legmagasabb osztályzatot a 

csomagolási területen érdekelt vállalatok adták, ahol a különböző műanyag alapanyagok 

egymással is erősen rivalizálnak, és az ezek közti választás jelentős szerepet játszik a 

versenyben. Ezzel hozható összefüggésbe, hogy a kedvező beszerzési forrásokhoz való 

hozzájutás – egyébként általánosan alacsonyra értékelt – kockázata is a csomagolási 

termékek gyártóitól kapta a legmagasabb értéket. Az alapanyagárak változására 

vonatkozóan az építőipari területen érdekelt vállalatok ugyancsak átlag feletti, de a 

csomagolási termékek előállítóitól némileg elmaradó osztályozása annak tudható be, 

hogy bár az anyagköltség rendkívül jelentős szerepet játszik a versenyben, az anyagok 

közti átjárás lehetőségei behatároltabbak. Az autó- és EE-ipari beszállítók átlag alatti 

értékelése jelzi, hogy ebből a szempontból is egy igényesebb piacról van szó, ahol a 

felhasználás egyre inkább eltolódik a korszerű, műszaki műanyagok irányába. 

                                                 
34 Itt is az elektromos-elektrotechnikai termékek piacán lév �  vállalatokról van szó. 
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 Az adatok azt mutatják, hogy a fejlesztési elvárások növekedésével, a termékek 

komplexitása- és a kiegészítő technológiák alkalmazása iránti fokozódó igénnyel 

leginkább autó- és EE-ipari beszállítóknak kell számolniuk. Anyag és technológiai 

oldalról egyaránt itt van leginkább szükség az új – akár szakmán kívüli – tudás 

elsajátítására. A vevők fejlesztési elvárásainak növekedése az építőipari piacon jelenti a 

legkisebb kockázati tényezőt, a vállalatok értékelése nem haladja meg az átlagosat. Ez 

következik a piac erős árérzékenységéből és viszonylagos merevségéből. 

 A termék életciklusok lerövidülése miatti kockázatot az autó- és EE-ipari beszállítók 

a másik két területhez képest lényegesen magasabbra értékelték. A multinacionális 

partnerek K+F szakemberei által végzett, rendkívül gyors ütemű termékfejlesztésekhez 

való igazodás elsősorban az elektromos-elektrotechnikai termékek műanyag beszállítói 

számára jelent egyre nagyobb kihívást. 

 A technológiák gyors elavulásának általánosan alacsonyra értékelt bizonytalansága 

szektoronkénti bontásban azt mutatja, hogy leginkább az építőipar területén működő 

vállalatok érzékelik technológiájuk elavulásának kockázatát. Ennek magyarázatául 

szolgálhat, hogy a nagyon erős árversenyben jelentős szerepet játszó anyagtakarékos 

megoldások kialakítása erősen technológiafüggő.  

 A következő ábra (3.14.) azt szemlélteti, hogy milyen eltérések mutathatók ki a K+F 

tevékenység irányaiban a különböző felhasználói területen működő vállalatok között. 

3.14. ábra. A K+F tevékenység formái szektoronkénti bontásban 
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Forrás: saját kutatás 

 

 Statisztikailag szignifikáns különbség csak az ábrán szereplő két területen 

mutatkozott: a másutt kifejlesztett technológia adaptálásában, valamint a 

szerszámgyártásban és fejlesztésben.  Mindkét K+F tevékenységet a legnagyobb 

arányban az autó- és EE-ipari beszállítók végzik, az adaptációt a vállalatok 68%-a, míg 

a szerszámgyártást és fejlesztést 64%-a. Ugyanezek a számok az építőipari területen, 

27% és 23%, a három szektor közül a legalacsonyabbak. A különbséget a környezeti 

bizonytalanság értékelésénél már említett tényezők indokolják, így az autó- és EE-ipari 

beszállítók felé megfogalmazódó magas fejlesztési elvárások, és ezzel összefüggésben 

az integrált tudás követelménye. Az építőiparra szakosodott vállalatok ezzel szemben 

inkább az alaptechnológiákon belüli eljárás-innovációkra, és az ezzel összefüggő 

termékfejlesztésre helyezik a súlyt, s a szerszámgyártás és fejlesztés magas költségei 

miatt a kiegészítő termékek megvásárlásával biztosítják a rendszerkínálatot. A 

csomagolási területen érdekelt vállalatok kevesebb, mint a fele jelölte meg a 

technológiai adaptációt K+F tevékenységként, ami nem túl jó arány, ha azt nézzük, 

hogy a gépgyártók rendkívül intenzív fejlesztéseket hajtanak végre az új, korszerűbb 

csomagolási megoldások kialakítása érdekében. A szerszámgyártás és fejlesztés ennél is 

kisebb szerepet kap, a vállalatok 33%-a jelezte, hogy végez ilyen tevékenységet. 

 Az újtermék-fejlesztés jelentősége miatt a felmérés kitért annak vizsgálatára, milyen 

különbség mutatható ki az új termékből származó árbevétel növekedésében az egyes 

felhasználói területek között (3.15-ös ábra) 
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3.15. ábra. Az új termékekb� l ered�  árbevétel arányának változása szektoronként bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját ábra 

 

 Az új termékből származó árbevétel aránya valamennyi területen nőtt, a 

legszembetűnőbben az építőipari termékek piacán. Az építőipari termékfejlesztés 

dinamizmusa mögött a helyettesítő termékek egyre erősebb kiszorítása, és a jobb 

alkalmazhatósági tulajdonságok kifejlesztése áll, de egyre több cég mozdul el a 

speciális alkalmazások irányába is. 

 A számok mind a három évben az autó- és EE-ipari beszállítóknál voltak a 

legmagasabbak, az elmúlt két év vonatkozásában már statisztikailag szignifikáns 

különbség mutatható ki. Az autó- és EE-ipari beszállítók magasabb százalékai szorosan 

következnek a komplexebb, nagyobb fejlesztési tartalmú termék gyártása iránti 

felhasználói igényekből, és az EE-termékek egyre rövidülő életciklusából.  

 Az új termékekből származó árbevétel aránya mind a három évben a csomagolási 

termékeknél volt a legalacsonyabb, és itt a legkisebb a növekedés dinamizmusa is. Ez 

egy olyan piacon, amely változatos termékmegoldásokat és folyamatosan új alkalmazási 

lehetőségeket kínál, azt jelzi, hogy a problémamegoldó képesség kifejlesztése a 

költségcsökkentési célok mellett még háttérbe szorul.  

 A 3.16-os ábra az egyes felhasználói területeken érdekelt vállalatok K+F 

tevékenységét befolyásoló tényezőket mutatják. Statisztikailag szignifikáns különbség 

egyik tényező vonatkozásában sem mutatkozott, de az ábrákból jól kirajzolódnak a 

tudásáramlás szektorspecifikus sajátosságai. 
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3.16. ábra. A K+F tevékenységet befolyásoló tényez� k szektoronként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A vevők és a versenytársak befolyásoló szerepének megítélése közel egyformán 

erős, némileg magasabb a csomagolási területen, ami visszavezethető a tágabb piaci 

mozgástérre, illetve versenytársi oldalról az utánzás veszélyére. A vevők hatása az 

építőipari területen bizonyult kissé alacsonyabbnak, ami a piac erős árérzékenységével 

és viszonylagos rugalmatlanságával hozható összefüggésbe. 

 A felsővezetés szerepének megítélése érzékelhetőbb különbséget mutatott, hatása az 

építőipari területen bizonyult a legerősebbnek. Ebben jelentős szerepet játszik a magas 
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koncentráltság, és a domináns pozícióban lévő vállalatoknál a külföldi tulajdonosok – 

későbbiekben bemutatott – erős befolyása. A felső vezetés szerepét a leggyengébbnek a 

csomagolási területen érdekelt vállalatok ítélték meg, így erről az oldalról is 

megerősítést kapott az önálló problémamegoldást felkínáló vállalati magatartás hiánya. 

 A műszaki tudás komponensei közül a gépgyártók fejlesztései közel egyforma hatást 

gyakorolnak, szerepük némileg elmarad az építőipari területen. Ugyanakkor itt 

kiemelkedően magas az alapanyaggyártók fejlesztéseinek befolyása, mely egyedül ezen 

a területen kapott a gépgyártókét meghaladó osztályzatot. A két eredményt együtt 

vizsgálva megerősítést nyert, hogy az anyagmegtakarítás, az új anyagmegoldások 

nyomon követése ezen a piacon kulcsfontosságú versenytényező. Ugyanakkor a 

gépgyártók fejlesztéseinek kisebb befolyása azt mutatja, hogy az ebben való felzárkózás 

nem elég gyors, hisz az anyagtakarékos megoldások gyakorlatba való átültetése az új 

technológiák adaptálásával valósítható meg. A késedelmes adaptációban vélhetően a 

hazai piac rendkívül erős árérzékenysége is szerepet játszik. A szerszámgyártók 

fejlesztései relevánsan erősebb befolyást gyakorolnak az autó- és EE-ipari 

beszállítóknál, mint a többi felhasználói területen, összefüggésben azzal, hogy a 

termékek komplexitásának növelése érdekében itt van a legnagyobb szükség a műszaki 

tudás különböző elemeinek összekapcsolására. 

 A vállalati K+F szakemberek innovációs szerepe az építőiparra szakosodott 

cégeknél érzékelhetően magasabb. Ha ezt összevetjük a vevők alacsonyabb 

befolyásával, megerősítést nyer, hogy egy bizalmatlanabb, lassúbb dinamikájú piacról 

van szó, ahol sokszor a gyártóknak kell a vevők elébe mennie, hogy meggyőzzék őket 

az új megoldások alkalmazásának előnyeiről. A vállalati szakemberek innovációs 

szerepét – a műszak és piaci oldalról egyaránt – a legalacsonyabban az autó- és EE-ipari 

beszállítók értékelték. Itt vissza lehet utalni az egypólusú, az innovációs hátteret 

kívülről biztosító partnerkapcsolatokra. 

 A kiállítások, vásárok szerepe a K+F-ben a három területen közel egyforma, viszont 

a szakfolyóiratok, internetes források, konferenciák már érzékelhetően magasabb hatást 

gyakorolnak az autó- és EE-ipari beszállítók innovációs tevékenységére, ami logikusan 

következik abból, hogy mind anyag, mind technológia oldalról a leginkább 

tudásintenzív területéről van szó. Ezek a tényezők a leggyengébb értékelést a 

csomagolóipari beszállítóktól kapták, holott a változások nyomon követése a 

differenciálás tág lehetősége, és az alkalmazási lehetőségek folyamatos bővülése miatt, 

itt különösen indokolt lenne. Ezek az adatok ismét arra figyelmeztetnek, hogy a gyártók 



 109 

nem mozdultak el a költségcsökkentési céloktól a problémamegoldó képesség 

kifejlesztése irányba. 

 A külső kutatóhelyekkel való kapcsolatok általánosan alacsonyra értékelt szerepe – 

a korábban elmondottakkal összefüggésben – relevánsan erősebb az autó- és EE-ipari 

beszállítók esetében, de még itt is az átlag alatti értékelést kapott. Ugyanakkor az eltérő 

megítélés talán jelzi a kapcsolatépítés kitörési pontját: a külső kutatóhelyek szellemi 

tudásbázisára való ráutaltság várhatóan erősödni fog, ahogy a gyártók elmozdulnak a 

termékek fejlesztési tartalmának növelése irányába. 

 A 3.17-es ábrák az innováció akadályozó tényezőit vetítik elénk az egyes 

felhasználói területeken. Statisztikailag szignifikáns különbség nem mutatkozott, a 

legjelentősebb eltérések a K+F szakemberhiányban, az infrastruktúra fejletlenségében, a 

fejlesztési források elégtelenségében és a műszaki változások lassú nyomon 

követésében rajzolódtak ki. 

  

3.17-es. ábra. Az innovációs tevékenység akadályozó tényez� i szektoronkénti bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 
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Forrás: saját kutatás 

 

 Az adatokból az olvasható ki, hogy a megfelelően képzett K+F szakemberek hiánya 

és a K+F infrastruktúra alulfejlettsége relevánsan erősebb fékező hatást vált ki az autó- 

és EE-ipari beszállítóknál, mivel itt a legmagasabbak a műszaki elvárások. A 

csomagolóipari gyártók többi területhez képest alacsonyabb, átlag alatti értékelését akár 

úgy is lehetne értelmezni, hogy az innovációs törekvések sehol nem ütköznek szűk 

keresztmetszetekbe, de a korábbi adatokkal összevetve a háttérben inkább az húzódik 

meg, hogy a vállalatok a kisebb fejlesztési igényű termékinnovációkat részesítik 

előnyben, illetve az alaptechnológia finomításával próbálnak versenyelőnyhöz lehet 

jutni.   

 A fejlesztési források elégtelenségét és a géppark korszerűtlenségének fékező 

hatását az autó- és EE-ipari beszállítók értékelték a legalacsonyabbra. Ezzel 

összefüggésben ismét utalni lehet arra, hogy itt a legmagasabb a belépési korlát, és 

korszerűtlen gépparkkal eleve nincs esély a beszállítói pozíciók elnyerésére. Másik 

oldalról az alacsonyabb értékelés összefüggésbe hozható azokkal a kapcsolattípusokkal, 

amelyeknél a beszállítók a multinacionális partnertől készen kapják a gyártáshoz 

szükséges műszaki feltételeket. Érdekes, hogy míg a csomagolási piacon érdekelt 

vállalatok a K+F infrastruktúra fejletlenségét a legkevésbé tartják fékező tényezőnek, a 

fejlesztési források szűkössége egyedül itt kapott átlag feletti osztályzatot. Ez 

visszavezethető arra, hogy a termékek komplexitásának egyre jelentősebb szerepe 

megköveteli a költséges kiegészítő technológiák integrálását. 
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 A K+F nem megfelelő tervezettsége és szervezettsége fékező hatásának 

megítélésében nincs jelentős különbség, némileg magasabb az autó- és EE-ipari 

beszállítók ezzel kapcsolatos kockázatérzékelése, ugyancsak a műszaki tudás 

komplexitásával összefüggésben. A műszaki változások lassú nyomonkövetésének 

visszahúzó hatása sehol nem kapott az átlagnál erősebb értékelést, de az építőipari 

vállalatok osztályozása érzékelhetően magasabb a többinél. Mivel itt a piaci mozgástér 

erősen behatárolt, a gyártók szorosan követik egymást a költséghatékonyabb, jobb 

felhasználási tulajdonságokat biztosító technológiai megoldások alkalmazásában. Ennek 

ellenére az adatok azt mutatják, hogy a gyors és hatékony adaptáció érdekében a cégek 

még nem építenek a külső kutatóhelyek szellemi potenciáljára, a gyenge kapcsolatok 

fékező szerepét éppen az építőipari területen érdekelt vállalatok értékelték a 

legalacsonyabbra. A szerszámháttér hiánya, a gyenge piacismeret, és a piac merevsége 

közel egyformán alacsony értékelést kaptak. Alig van érzékelhető különbség a 

menedzsment hozzáállása tekintetében is, ennek fékező hatását a csomagolási területen 

érzik a legkevésbé, amit talán az magyaráz, hogy műszaki és piaci oldalról is itt a 

legnagyobb a választás szabadsága. 

 A 3.18-as ábra a külföldi tulajdon innovációs hatását vizsgálja szektoronkénti 

bontásban. A megkérdezett vállalatok esetében az építőipar és az autó- és EE-ipar 

területén a külföldi tulajdon aránya közel egyforma, míg a csomagolásnál érezhetően 

alatta marad. Ez utóbbi jól tükrözi, hogy a csomagolási szektorba viszonylag kicsi a 

belépési korlát, és a rendkívül széles alkalmazási kör sok kis hazai cég számára 

biztosított lehetőséget. 
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3.18. ábra. A külföldi tulajdon aránya szektoronkénti bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A 3.19-25-ös ábrák a külföldi tulajdon szerepét szektorok szerinti bontásban 

mutatják. Statisztikailag szignifikáns különbség csak egy esetben, a piacra jutás 

esélyének növekedésével kapcsolatosan mutatható ki, de több tényező megítélésében a 

különböző felhasználói területeken érdekelt vállalatok véleménye érzékelhetően eltér. A 

legkisebb arányban a csomagolóeszközök gyártói látják úgy, hogy a külföldi tőke 

műszaki technikai segítséget jelent és megkönnyíti a fejlesztési forrásokhoz való 

hozzájutást. Ez alátámasztja a korábban elmondottakat, miszerint a tőkebeáramlás nem 

a csomagolóipar igényesebb, nagyobb fejlesztési elvárásokat megfogalmazó 

szegmenseibe történt, hanem a multinacionális gyártók a tömeg csomagolóanyagok 

gyártását telepítették ide, részben az alacsonyabb bérköltség, részben a kevésbé szigorú 

környezetvédelmi követelmények miatt.  
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3.19. ábra. A külföldi t � ke hatása (m� szaki-technikai segítség) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20. ábra. A külföldi t � ke hatása (fejlesztési források) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az építőipari területen érdekelt vállalatok érzékelhetően nagyobb arányban 

vélekedtek úgy, hogy a külföldi tulajdonos befolyásolja a fejlesztés irányát, illetve hogy 

egyáltalán nincs lehetőségük önálló fejlesztésre. Ennek hétterében az húzódik meg, 

hogy a nagy csőgyártó cégek magyarországi betelepülését nem fejlesztési, hanem 

piacszerzési célok vezérelték, azért hozták ide a gyártást, hogy biztosítsák Európában 

már megszerzett piacrészesedésüket. Ezek a vállalatok szoros árversenyben állnak 
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egymással az egyébként erősen felosztott hazai piacon. A fenti okok magyarázzák azt 

is, hogy az építőipari területen érdekelt vállalatok érzékelték a legkisebb arányban azt, 

hogy a külföldi tulajdonos segítene a fejlesztési források megszerzésében, bár meg kell 

jegyezni, hogy itt a különbség már nem olyan jelentős, mint az előző két tényező 

esetében. Ugyancsak ez a magyarázata annak, hogy a felsővezetés innovációs szerepét 

(3.16-os ábra) az építőipari vállalatok lényegesen erősebben értékelték.  

 

3.21. ábra. A külföldi t � ke hatása (fejlesztés iránya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22. ábra. A külföldi t � ke hatása (önálló fejlesztés) 
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3.23. ábra. A külföldi t � ke hatása (K+F infrastruktúra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A különböző területen érdekelt vállalatok között egy tényező tekintetében 

mutatkozott statisztikailag szignifikáns különbség, ez pedig a külföldi tőke szerepe a 

piacra jutás esélyeinek növelésében. A legnagyobb arányban, 41%-ban az autó- és EE-

ipari beszállítók ítélték meg úgy, hogy a külföldi tőke javítja a piacra jutás esélyeit. 

Ugyanez az adat az építőipar területén 32%, míg a csomagolási termékek gyártóinak 

mindössze 14%-a osztja ezt a véleményt.  

 

3.24. ábra.. A külföldi t � ke hatása (piacra jutás)  
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 Az eltérések jelzésértékűek abból a szempontból, hogy leginkább az autó- és EE-

ipari területen lehet számítani arra, hogy a beszállítók „ felnőnek a feladathoz” , ami a 

későbbiekben lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják a multinacionális partner 

terjeszkedésével járó piacbővítési lehetőségeket. A magasabb százalék azzal is 

összefüggésbe hozható, hogy az autó-és EE-ipari beszállítás – fejlesztésigényessége 

miatt – más szegmensek referenciaterületét is jelenti. A fenti összefüggések markánsan 

kifejezésre jutnak az 5.30-as ábrában, amely azt mutatja, hogy a külföldi tőke hatását a 

piacra jutás esélyeinek javításában az autó-és EE-ipari beszállítók lényegesen magasabb 

arányban jelölték meg. 

3.25-ös ábra.. A külföldi t � ke hatása (referencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

3.5. A piaci kompetencia folyamatai 

A kérdőív második része a következő kutatási kérdéshez kapcsolódott: 

• Mi jellemzi az ágazat vállalatainál a K+F és marketing kapcsolatát, s – a 

nemzetközi kutatási eredményekkel összehasonlítva – feltárhatók-e lényegi eltérések 

a hatékony integráció megvalósításának segítő és gátló tényezőiben? 

 

 A K+F és a marketing integráció szerepét a piaci kompetencia35 másik két 

részfolyamatával, a versenytárs- és fogyasztóismerettel összekapcsolva mutatom be. 

 

                                                 
35 Az vizsgálatnál Li és Calantone (998) fogalmi kereteit vettem alapul. 
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3.5.1. A vevők 

 A műanyagtermékek piaca nemcsak a felhasználási területek sokszínűségével, 

hanem a különböző jellegű vevői kör egyidejű jelenlétével is jellemezhető.  

 

3.26. ábra. A vállalatok vev� i (Több válasz is lehetséges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az ábra jól érzékelteti az ágazat háttéripari jellegét, ugyanakkor nem lehet 

eltekinteni attól sem, hogy a vevői kör 45%-át a végső fogyasztók teszik ki, ami tovább 

növeli a piac komplexitását. A megkérdezett vállalatok felhasználói körén belül közel 

azonos súllyal szerepelnek a kis alkuerővel rendelkező, és nem egy esetben speciális 

elvárásokat megfogalmazó kis- és középvállalatok, valamint a multinacionális cégek. Ez 

utóbbiak 85%-os aránya jelzi, hogy a műanyagtermék gyártók jövőbeni fejlődési 

lehetőségei meghatározó mértékben a beszállítói pozíciókhoz kapcsolódnak. A 

műanyagtermékek felhasználói piaca globalizálódott, a beszállítókat nemzetközi 

szinten versenyeztetik. Ez egyre erősödő árnyomást jelent a hazai gyártókra, s egyúttal 

növeli a piaci bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan – olyan dinamikusan bővülő 

piacokon, mint az autó- és EE-ipari termékek – a fejlesztési elvárások további 

növekedésére kell számítani. 

 A 3.27-es ábra azt szemlélteti, hogy a vállalatok miként vélekednek a különböző 

területekre vonatkozó piaci információk fontosságáról. A válaszokból markánsan 

kirajzolódik a vevőismeret jelentősége. A cégek a vevőkkel, a versenytársakkal, és a 

felhasználói területekkel kapcsolatos tájékozottság szerepét lényegesen magasabbra 
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értékelték a műszaki változásokra vonatkozó információk jelentőségéhez képest, ami jól 

szemlélteti, hogy a feldolgozóipari innovációk piaci húzóerőn alapulnak. 

3.27. ábra. A piaci ismeretek fontossága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás. 

 

 A felhasználói oldallal összefüggő adatok szerint a cégek inkább a meglévő 

kapcsolatok intenzifikálásával, és a felhasználói kör kiszélesítésével próbálják 

pozícióikat erősíteni, mintsem az – innovációs és marketing szempontból is magasabb 

kihívást jelentő – új alkalmazási lehetőségek irányába történő elmozdulással. 

 A műszaki tudás forrásai közül az új technológiákkal, illetve az anyagfejlesztésekkel 

kapcsolatos ismeretek megszerzése bizonyult a legfontosabbnak. Azonos értékelésük jól 

szemlélteti a műanyag-feldolgozó ipari innovációk műszaki tudásbázisának két fő 

tartópillérét. A kiegészítő technológiákra vonatkozó információk alacsonyabb értékelése 

úgy értelmezhető, hogy a nehézséget nem annyira a változások nyomon követése, mint 

inkább az új megoldások alkalmazása jelenti. Ebben a magas költségvonzat, és a 

szakmán kívüli tudás elsajátításának feladata egyaránt közrejátszik. Az új beszerzési 

forrásokra vonatkozó információk viszonylag alacsony osztályzata megerősíti, hogy 

input oldalról nem a forrásokhoz való hozzájutás, hanem az árak erős ingadozása a fő 

bizonytalansági tényező.  A multinacionális vevők saját fejlesztéseivel kapcsolatos 

tájékozottság alacsony, átlagot alig meghaladó értékelése jelzésértékű abból a 

szempontból, hogy a vállalatok még nem tették beszállítói stratégiájuk részévé, hogy 
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problémamegoldó képességük erősítésével integrálódjanak a felhasználók saját 

termékfejlesztési tevékenységébe. 

 A cégek a legalacsonyabbra a külső kutatóhelyek eredményeire vonatkozó 

információk fontosságát értékelték, ez az egyetlen tényező, ami átlag alatti értékelést 

kapott. Ez erős árnyékot vetít az ágazat további fejlődésére, és jól jelzi, hogy az 

innovációképesség növelése érdekében legalább olyan fontos a szemléletváltás, mint a 

fejlesztési források biztosítása. 

 A 3.28-as ábra azokat a különbségeket vetíti elénk, amelyek a piaci ismeretek 

fontosságának megítélésében mutatkoztak az egyes szektorok között.  Statisztikailag 

szignifikáns eltérés több tényező vonatkozásában is kimutatható, ami jól jelzi, hogy az 

egyes felhasználói piacok innovációs és marketing szempontból is eltérő 

követelményeket szabnak a műanyagtermékek gyártói számára. 

 

3.28. ábra. A piaci ismeretek fontossága az egyes felhasználói területeken 
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Forrás: saját kutatás 

 

 Az új piaci szegmensek felkutatására vonatkozó információk fontossága egyformán 

magas értékelést kapott, ami jól mutatja, hogy a verseny mindhárom felhasználói 

területen erősödött, és a vállalatok keresik termékeik piaci elhelyezésének új 

lehetőségeit. Az új vevők felkutatása alig érzékelhetően kisebb szerepet játszik az 

építőipari termékek piacán, azzal összefüggésben, hogy a keresleti oldal behatároltabb, 

és jelentősen függ az állami szerepvállalástól.  A meglévő vevők igényeinek jobb 

kielégítésével kapcsolatos információk fontossága statisztikailag szignifikáns 

különbséget mutat. A legerősebb értékelést a csomagolási cikkek gyártói adták, mivel itt 

a legtágabbak a lehetőségek arra, hogy a termékek műszaki és esztétikai paramétereinek 

fejlesztésével, és kapcsolódó szolgáltatásokkal növeljék a vevőértéket. Közel ilyen 

magas osztályzatot adtak az építőipari területen érdekelt vállalatok is, ahol viszont a 

pénzügyi és alkalmazástechnikai szolgáltatások, valamint a kínálat komplexitásának 

növelése játszanak szerepet. A felhasználói elvárásoknak való jobb megfelelést 

elősegítő információk szerepe az autó- EE-ipari beszállítóktól kapta a legalacsonyabb 

értékelést. Ennek egyik oka lehet, hogy a magas műszaki elvárások már a belépésnél 

kirostálják a gyengébb szereplőket, a másik, hogy nem egy esetben a teljesítés műszaki 

hátterét a multinacionális partner biztosítja. Az eredményeket összehasonlítva tehát 

megállapítható, hogy míg a csomagolási és az építőipari piacokon a vállalatok az új 

vevők felkutatása és a régi vevők igényeinek jobb kielégítésére érdekében hasznosítható 

információkat egyformán jelentősnek tartják, addig az autó- EE-ipari beszállítóknál az 

Piaci ismeretek fontossága (1 és 5 között osztályozva - Szektor) II.
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új vevők megszerzését elősegítő tájékozottság lényegesen jelentősebb szerepet játszik. 

A gyártás alacsonyabb bérű országokba való áthelyezésének magas kockázata miatt a 

hazai beszállítók keresik annak lehetőségeit, hogy más kapcsolatokban hasznosítsák a 

már megszerzett tudást.  

 Az új alkalmazási lehetőségek feltárására vonatkozó információk fontosságának 

megítélése szignifikáns különbséget mutat. A legalacsonyabb értékelést az autó- és az 

EE-ipari beszállítók adták, abból kifolyólag, hogy – különösen az autóiparban – a 

műszaki tudás szakmaspecifikus jellege miatt nehezen konvertálható.   

 Ugyancsak statisztikailag szignifikáns különbség mutatható ki az új beszerzési 

források felkutatására vonatkozó információk esetében. A legalacsonyabb értékelést az 

építőipari területen érdekelt vállalatok adták, ahol a piac felosztottsága az alapanyagok 

tekintetében is megmutatkozik, s a gyártók erőfeszítéseiket – beszerzési szövetségek 

révén – inkább alkupozícióik javítására irányítják. Az új beszerzési forrásokkal 

kapcsolatos piaci információk a legfontosabb szerepet az autó- és az EE-ipari beszállí-

tóknál játsszák. Ez a műszaki műanyagok egyre jelentősebb szerepével magyarázható, 

amelyeknél a hazai gyártók teljes egészében importra szorulnak.  

 A multinacionális vevők saját K+F tevékenységére vonatkozó információk 

fontosságának értékelése szintén statisztikailag szignifikáns különbséget mutat. A 

legalacsonyabb, átlag alatti értékelés az építőipari felhasználáshoz kapcsolódik, amiben 

szerepet játszik a végső fogyasztók és a KKV szektor magas aránya a felhasználói 

körben, illetve az állami szerepvállalás hatása a keresletre. 

 A többi tényezőt vizsgálva megjegyzendő különbség mutatkozott az új technológiák 

megjelenésére, a technológiák életciklusára és a külső kutatóhelyek tevékenyégére 

vonatkozó információk fontosságával kapcsolatosan. Mindegyiket az építőiparban 

érdekelt vállalatok tartják a legkevésbé fontosnak, ami megerősíti, hogy a 

műanyagtermékek gyártásának kevésbé tudásintenzív területéről van szó, ahol a 

változások dinamikája is érezhetően lassúbb. Az eredmények jól érzékeltetik a 

csomagolási termékek tág innovációs mozgásterét, az új technológiákra, 

anyagfejlesztésre, a technológiák életciklusára, a kiegészítő technológiákra vonatkozó 

információk fontossága egyaránt az itt érdekelt vállalatoktól kapta a legmagasabb 

értéket. 

 



 122 

3.5.2. A versenytársak 

 A műanyagtermékek telített, turbulens versennyel jellemezhető piacokon kerülnek 

értékesítésre. Az eddigi eredmények (ld. 3.3-as ábra) azt mutatták, hogy a megkérdezett 

vállalatok a környezeti bizonytalanság tényezői közül a verseny növekedését érzékelik a 

legerősebben, amely igen magas, 4,4-es osztályzatot kapott. Ugyanakkor a korábbi 

grafikonokból az is kiolvasható, hogy a műanyag-feldolgozó ipari innovációkra a 

vevőorientáció a versenytárs-orientációnál erősebb hatást gyakorol. Ezt mutatják a 

következő adatok: 

• A K+F tevékenység befolyásoló tényezői közül a vevők szerepe a versenytársakénál 

magasabb értékelést kapott, az előbbit a vállalatok 4,5-re, az utóbbit 4,0-re 

értékelték   (ld. 3.7. ábra) 

• A versenytársakkal kapcsolatos tájékozottság fontossági értéke némileg (4,4) alatta 

maradt a vevők jobb megismerését szolgáló információkénak, akár az új vevők 

megszerzésére (4,7), akár a meglévő vevők igényeinek jobb kielégítésére (4,6) 

vonatkozóan (3.27-es ábra). 

 

 A versenytársakkal kapcsolatos információk fontossága az egyes felhasználói 

területeken közel azonos értékelést kapott, némileg kisebb az autó- és EE-ipari 

beszállítóknál. Ez összefüggésbe hozható a magas belépési korláttal, a tudáselemek 

nehezebb konvertálhatóságával, s azzal, hogy – például a csomagolási piaccal szemben 

– itt nem jelent kockázati tényezőt az utánzás veszélye  

 

 A 3.29-es ábra az egyes versenyképességi tényezők szerepét ismerteti a különböző 

felhasználási területeken. Az ábrát áttekintve szembetűnő, hogy az egyik versenyelőny-

forrás kiemelkedik a többi közül, és két olyan tényező van, amelyet a vállalatok az átlag 

alatt értékeltek. A többi komponens szerepe közel kiegyensúlyozott, átlag feletti 

értékelést kapott.  
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3.29. ábra. Versenyel � ny-források 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A műanyag-feldolgozó vállalatok a versenyelőny megszerzésének lehetőségét 

elsősorban a vevőigény kielégítésének rugalmasságához kötik, ez az egy tényező kapott 

4-esnél magasabb osztályzatot. Az eredmény összekapcsolható az ágazat háttéripari 

jellegével, ahol a gyártók megítélésének rendkívül fontos szempontjai a rendelkezésre 

állás, a kiszolgálás pontossága, és a megbízhatóság. A magas értékelésből ugyanakkor 

az is kiolvasható, hogy a vállalatok elsősorban transzferképességük fejlesztésére 

alapozzák piaci pozícióikat. A jelenlegi gyakorlatban a problémamegoldó képességhez 

kapcsolódó, s így a beszállítói kiszolgáltatottság csökkentését elősegítő versenyelőnyök 

– új termékek piacra vitele, a termékek fejlesztési tartalmának, komplexitásának 

növelése – lényegesen kisebb (3,6 és 3,5) szerepet játszanak. Ha ezt az eredményt 

összekapcsoljuk a multinacionális vevők saját K+F tevékenységére vonatkozó 

ismeretek fontosságának – korábban már bemutatott – viszonylag alacsony 

értékelésével, akkor a beszállítói kapcsolatok kezdeti szintje rajzolódik ki. A 

továbblépést a szükséges fejlesztési források hiánya is akadályozza. A műanyag-

feldolgozó vállalatok a fejlesztési források révén még nem tudnak versenyelőnyt 

realizálni, az ehhez kapcsolódó versenyelőny átlag alatti értékelést kapott. Ez szorosan 

összefügg a KKV magas arányával.  
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 Az új termékek piacra vitele és a költséghatékonyság közel egyforma szerepet 

játszanak a versenyben, de az új termékek piacra vitelének alig érzékelhetően magasabb 

értékelése talán már az elmozdulást jelzi a hatékonysági felzárkózástól az 

innovációképesség növelése irányába. 

 A piacismeret versenyben játszott szerepét a vállalatok az innovációs tevékenység 

műszaki hátterét alkotó tényezők (technológiai, géppark, kiegészítő technológiák) 

mindegyikénél erősebben értékelték, ami ismét aláhúzza az ágazati K+F piacvezérelt 

jellegét. Ugyanakkor a jó piacismeret, mint versenyelőny viszonylag alacsony 

értékeléséből a piaci bizonytalanság növekedése is kilvasható. 

 A külső kutatóhelyekkel való kapcsolatok alulértékelt szerepe ebben a 

megközelítésben is szembetűnő, és megerősíti, hogy a vállalatok még ismerték fel 

ennek jelentőségét az innovációban. 

 A 3.30-as ábra a versenyelőny-források szektoronkénti bontását mutatja. A 

különböző területen érdekelt vállalatok között a versenytényezőkben statisztikailag 

szignifikáns különbség nem mutatkozott. Jelentősebb eltérés figyelhető meg azonban a 

kiegészítő technológiákhoz, a géppark korszerűségéhez, a technika fejlettségéhez és a 

piacismerethez kapcsolódó versenyelőnyök realizálásában. 

 

3.30. ábra. Versenyel � ny-források szektoronként 
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Forrás: saját kutatás 

 

 A vevőigények kielégítésének rugalmasságát a három területen érdekelt vállalatok 

közel egyformán jelentős versenyelőnynek tartják, mindenütt ez kapta a legmagasabb 

értéket.  A biztos piacismeret, mint versenyelőny szerepét az autó-és EE-ipari 

beszállítók értékelték a legalacsonyabbra, ami visszavezethető a jellegzetesen egypólusú 

kapcsolatokra és a tudáselemek nehéz konvertálhatóságára.  

 Az új termékek piacra vitele, fejlesztési tartalmának növelése, és a gyártás műszaki 

hátterét jelentő tényezők – a technológia fejlettsége, a géppark korszerűsége, és a 

kiegészítő technológiák – egyaránt az építőipari piacon lévő vállalatoktól kapták a 

legalacsonyabb értékelést. Ezt egybevetve a korábbi adatokkal, amelyek szerint az új 

termékekből származó árbevétel ezen a területen nőtt a legdinamikusabban, arra lehet 

következtetni, hogy a termékfejlesztésekben a gyártók szorosan követik egymást, s 

nincsenek az egyes vállalatokhoz kizárólagosan köthető innovációs eredmények. Mint 

ahogy arról már korábban is szó volt, ezen a piacon inkább az ár, a pénzügyi 

szolgáltatások és a kínálat komplexitása jelentik a versenyelőny potenciális forrásait. A 

technológia fejlettségével, a géppark korszerűségével, és a kiegészítő technológiákkal 

leginkább az autó- és EE-beszállítók tudnak versenyelőnyre szert tenni, ami szorosan 

következik a magas műszaki követelményekből.  

 Az adatok azt mutatják, hogy az új termékek piacra vitele és a költséghatékonyság, 

mind a három szektorban közel egyforma szerepet játszik a versenyben. A 

költséghatékonyság révén realizálható versenyelőny a legmagasabb értékelést a 
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csomagolási termékek gyártóitól kapta, ami a tömeg csomagolóanyagok sokszereplős, 

és rendkívül éles piaci versenyével magyarázható. 

 A külső kutatóhelyekkel való kapcsolatok alulértékelt szerepe közel egyformán 

jellemzi mindhárom területet, érdemes külön kiemelni, hogy a tudásintenzív szektorban 

versenyző autó- és EE-ipari beszállítók által adott érték sem érte el az átlagot. 

 A 3.31-es ábra a vállalatok által alkalmazott termék/ piac stratégiákat mutatja be. Az 

adatokból az olvasható ki, hogy nincs egy meghatározó jelentőségű stratégiai irány, a 

vállalatok termék- és piac oldalról is egyaránt próbálják erősíteni pozícióikat. 

 

3.31. ábra.  Termék/piac stratégiák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A stratégiai alternatívák közül a legmagasabb értékelést a piackiaknázás és a 

termékfejlesztés kapta. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vállalatok leginkább az 

adott piaci lehetőségeken belül próbálják erősíteni pozícióikat, a már meglévő termékek 

forgalmának növelésével, illetve a vevők elvárásaihoz igazodó új termékek, 

termékváltozatok kifejlesztésével. A fenti céloktól azonban alig maradnak el a 

piacfejlesztési törekvések, amelyek fő iránya a külföldi piaci jelenlét növelése. Ez 

egybecseng azokkal a szakmai prognózisokkal, amelyek szerint az export szerepe a 

jövőben erősödni fog, és az ágazat növekedésének motorját fogja jelenteni. A 

legalacsonyabb osztályzatot a diverzifikációs stratégia kapta, de ez is magasabb az 

átlagosnál, ami jól érzékelteti, hogy a műanyag termékek új alkalmazásai további 

lehetőségeket nyitnak a gyártók számára. 
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 A 3.32-es ábra azt szemlélteti, hogy milyen eltérések mutathatók ki a termék/piac 

stratégiák szerepében az egyes felhasználói területek között. Statisztikailag szignifikáns 

különbség két esetben mutatkozott, ezek a piackiaknázás és a termékek elhelyezése új 

külföldi piaci szegmensekben. 

 

3.32. ábra. Termék/ piac stratégiák szektoronkénti bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 Az építőipari területen működő vállalatok két meghatározó stratégiai irányvonala a 

piackiaknázás és a külpiaci terjeszkedés, miközben a diverzifikációs célok itt kapták a 

legalacsonyabb értékelést.  Ez összhangban van a korábban elmondottakkal, miszerint a 

piac erősen felosztott, a szegmensek és alkalmazási területek közti mobilitás lehetőségei 

behatároltak. A gyártók a már meglévő alkalmazási területeken próbálják erősíteni 

pozícióikat. A piaci kiterjeszthetőségének korlátai miatt ugyanakkor a verseny egyre 

inkább áttevődik a szomszédos országokba, amit jól mutat, hogy a külpiaci terjeszkedés 

stratégiája – gyártóbázisok léterhozásával – a többi területhez képest szignifikánsan 

magasabb értékelést kapott.  

 Az autó- és EE-ipari beszállítók legjelentősebb stratégiai irányvonala a 

termékfejlesztés, a termékek komplexitása iránti igény növekedéséből, és rövidülő 

életciklusokból következően. A korábbiakban már láttuk, hogy az új termékből 

származó árbevétel aránya az elmúlt három évben ezen a területen volt a legmagasabb. 

Vállalati stratégia az elmúlt 3 évben (1 és 5 között osztályozva - Szektor)
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Az erős fejlesztési kényszer és a szoros partneri köztöttség tükröződnek abban, hogy a 

meglévő tudásbázisra építő intenzifikálás, valamint a külpiaci terjeszkedés stratégiája a 

többi területhez képest szignifikánsan alacsonyabb értékelést kapott. A csomagolási 

terület piaci és innovációs szempontból is tágabb mozgásterét jelzi, hogy a különböző 

stratégiai alternatívák szerepe itt a legkiegyensúlyozottabb. A vállalatok közel azonosan 

értékelték a piackiaknázás, a termékfejlesztés és a piacfejlesztés szerepét, ami jól 

mutatja, hogy mind a meglévő termékek forgalomnövelésének, mind az új termékek 

kifejlesztésének viszonylag tág lehetőségei vannak, és az egyes szegmensek is 

viszonylag könnyen átjárhatók. A diverzifikációs stratégia és a külpiaci terjeszkedés 

átlagosnál erősebb értékelése a műanyag csomagolóeszközök új alkalmazási 

lehetőségeiben rejlő további lehetőségeket jelzi. 

 A felmérés során kitértem az alkalmazott stratégia és a vállalati méret közti 

összefüggések vizsgálatára is. A 3.33-as ábra jól érzékelteti a különböző stratégiai 

prioritásokat, de egyúttal kirajzolja a piaci pozíciók erősítésének közös pontjait is.  

 

3.33. ábra: Termék/ piac stratégiák vállalati méretek szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 Statisztikailag szignifikáns különbség egy esetben, a hazai irányú piacfejlesztési 

stratégiánál mutatkozott. Ennek szerepét legerősebben a kisvállalatok értékelték, 

számukra az intenzifikálás mellett ez jelenti a másik fő stratégiai irányt. Szakmai 

prognózisok szerint a specializálódás az egész műanyag-feldolgozó ipar 

versenyképességében egyre nagyobb szerepet fog játszani, amiben a hazai kis cégek is 

Vállalati stratégia az elmúlt 3 évben (1 és 5 között osztályozva - Méret)
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jó eséllyel indulhatnak a még lefedetlen piaci rések felkutatásával és az egyedi 

felhasználói igények kielégítésével. Ugyanakkor a termékfejlesztési stratégia szerepét a 

kisvállalatok értékelhetőn alacsonyabb osztályzattal értékelték, ami a fejlesztési 

források szűkösségét tükrözi. A nagyvállalatok a már meglévő piacokon, felhasználói 

kapcsolatokban próbálják erősíteni pozícióikat, részben intenzifikálással, részben új 

termékek bevezetésével, mindkét stratégia szerepét magasan osztályozták. Az új hazai 

szegmensek feltárására irányuló stratégia szerepét a nagyvállalatok szignifikánsan 

alacsonyabbra értékelték. 

 Az adatok azt mutatják, hogy a legváltozatosabb stratégiai magatartást az 51-300 

főt foglalkoztató vállalatok tanúsítják, a stratégiák fontosságának értékelésében itt 

vannak a legkisebb különbségek.  

 Az eredményekből az is leszűrhető, hogy a külpiaci terjeszkedést a különböző 

méretű vállalatok egyformán fontos stratégiai iránynak tartják, mindhárom vállalati 

körtől az átlagosnál érzékelhetően magasabb értékelést kapott. Ez jól mutatja a hazai 

piaci lehetőségek beszűkülését, az egyre élesebb versenyt, és alátámasztja azokat a 

szakmai prognózisokat, amelyek szerint az ágazati növekedés húzóerejét egyre inkább 

az export fogja jelenteni. 

 

3.5.3. A K+F és a marketing integrálása 

  

A 3.34-es ábra a válaszadó szakemberek megoszlását mutatja funkciók szerinti 

bontásban. A kérdőívek közel felét K+F és a marketing szakemberek töltötték ki, azonos, 

21-21%-os arányban.  Az egyéb kategóriába tartozó válaszadók – mint azt a 

módszertani résznél jeleztem – ügyvezető igazgatók voltak, illetve egy-két esetben más 

szakemberek, így gyártásvezetés, minőségbiztosítás, pénzügy.  
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3.34. ábra. A válaszadók funkciók szerinti bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A 3.35-ös ábra azt mutatja, hogy a megkérdezett vállalatok 20%-ban volt önálló 

K+F-, és 36%-ban volt önálló marketing szervezeti egység (osztály, részleg).  

 

3.35. ábra. A K+F és marketing szervezeti egységek aránya 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az eredmények ismertetése a továbbiakban arra vonatkozik, hogy milyen tényezők 

befolyásolják a műszaki és a piaci tudás integrálásának szükségességét és lehetőségét, s 

ezek megítélésében milyen eltérések vannak a K+F és marketing szakemberek 

véleménye között. 

 A 3.36-os ábra a külső környezeti bizonytalanság változását értékeli funkciók 

szerinti bontásban. Míg a K+F szakemberek 33%-a véli úgy, hogy a környezeti 

bizonytalanság nem nőtt, vagy csak kis mértékben, a marketingnél ez az arány csak 
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14%-ot tesz ki, tehát a külső környezeti bizonytalanság növekedését a marketinges 

szakemberek erősebben érzékelik. 

 

3.36. ábra. Az üzletági környezet változása funkciók szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A piaci bizonytalanság erős növekedésére egyforma arányban született igenlő 

válasz; mindkét terület szakembereinek közel fele vélekedik úgy, hogy a piaci 

bizonytalanság erősen nőtt. Az egyforma arányból az olvasható ki, hogy a piaci 

elmozdulások hatásai azonnal lecsapódnak a K+F tevékenységben. Ugyanakkor 

szembetűnő, hogy a műszaki bizonytalanság növekedését a K+F szakemberek kevésbé 

érzékelik, csak 24%-a adott igenlő választ, a marketingesek 43%-val szemben. A 

környezeti bizonytalanság változásával kapcsolatos véleménykülönbség tehát a műszaki 

kockázat eltérő megítélésére vezethető vissza. 

 A 3.37-es ábra a piacismeretek fontosságának megítélését mutatja funkciók szerinti 

bontásban. Statisztikailag szignifikáns különbség egyik tényező esetében sem 

mutatkozott. Ugyanakkor az adatokból jól látszik, hogy – az új piacok és vevők 

felkutatására, valamint a versenytársakra vonatkozó információkat leszámítva – a 

marketingesek valamennyi területre vonatkozóan erősebb értékelést adtak. Ez a műszaki 

tudásra is vonatkozik, megerősítve az előző ábra adatait. 

 

Milyen irányban változott a vállalat üzletági környezete az elmúlt 3 évben (Funkció)
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3.37. ábra. A piaci ismeretek fontossága funkciók szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Külön figyelmet érdemel, hogy a meglévő vevők igényeinek jobb kielégítésére és az 

új alkalmazási lehetőségek feltárására vonatkozó ismeretek fontosságát a K+F 

szakemberek érzékelhetően alacsonyabbra értékelték, holott ezek jelentős innovációs 

húzóerők lehetnek. Az innovációs fejlődés szempontjából ennél is kedvezőtlenebbül 

ítélhető meg, hogy a külső kutatóhelyek K+F eredményeire vonatkozó ismeretek 

fontossága a K+F szakemberek részéről lényegesen alacsonyabb – átlag alatti (2,5) –

értékelést kapott.  Ezek az adatok a K+F rövidtávú orientáltságára utalnak, s egyúttal a 

marketing szerepét is behatárolják a K+F és az üzleti stratégia összehangolásában. 

 A további kérdések arra irányultak, hogy mi jellemzi a K+F és a marketing funkciók 

kapcsolatát, s kimutatható-e eltérés ennek megítélésében.  
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 A 3.38-os ábrából az olvasható ki, hogy mindkét funkció szakemberei alapvetően 

pozitívan ítélik meg a kapcsolatot, de a marketing értékelése némileg kedvezőbb. A K+F 

és a marketing munkatársaknak több mint a fele úgy véli, hogy a köztük lévő 

interakciók folyamatosak és koordináltak, de a K+F szakembereknek csak 10%-a tartja 

a kapcsolatot együttműködőnek, míg a marketingnél ez az arány kissé magasabb. A 

K+F szakemberek 30%-a jelezte, hogy elégedetlen a kapcsolat színvonalával, és 

gyengének, esetlegesnek ítéli meg az érintkezéseket, addig a marketingesek 24%-a 

osztja ezt a véleményt.  

 

3.38. ábra. A K+F és a marketing kapcsolat min� sége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A 3.39-es ábra azt mutatja, hogy a két funkció szakemberei hogy vélekednek a 

kapcsolat változásáról. Az eredmények releváns különbséget mutatnak. 
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3.39.ábra. A kapcsolat változása az elmúlt három évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 A K+F szakemberek 5%-a úgy vélte, hogy a kapcsolat romlott, és 25%-uk érzett 

lényegi javulást. Ezzel szemben a kapcsolat romlását a marketingesek egyáltalán nem 

tapasztalták, viszont több mint 50%-uk az érezhető javulásra adott igenlő választ adott. 

Az előző adatokkal összevetve megállapítható, hogy a kapcsolat színvonalát és annak 

változását a két funkció szakemberei nem egyformán értékelik, a K+F szakemberek 

elégedetlenebbek a marketingesek szerepével, mint fordítva. 

 A 3.40-es ábra a kapcsolat befolyásoló tényezőit vizsgálja, funkciók szerinti 

bontásban.  

 Az eredmények azt jelzik, hogy az integráció irányába mutató, illetve azt segítő 

tényezők szerepének megítélése viszonylag kiegyensúlyozott. A K+F és a marketing 

szakemberek véleményében sem mutathatók ki statisztikailag szignifikáns különbségek.  
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3.40. ábra. Az integrációt segít �  tényez� k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az eredményekből jól kirajzolódik, hogy a magasabb fejlesztési elvárások növelik a 

funkciók egymásrautaltságát, s ezzel felerősítik a tudásintegráció szerepét.  

 A kommunikáció szerepe a marketingesek részéről kedvezőbb megítélést kapott, 

ami megerősíti, hogy a műszaki szakemberek rosszabbul ítélik meg a kapcsolatot. A 

vezetés magatartására vonatkozóan nem mutatkozott véleménykülönbség, támogató 

szerepét mindkét oldalról átlagosnál valamivel magasabbra értékelték.   

K+F és marketing tudáselemek összekapcsolását segítik
(1 és 5 között osztályozva - Funkció) I.

3,4

3,2

3,5

3,8

3,5

3,6

3,6

3,7

1 2 3 4 5

A vezetés hozzáállása pozitív
irányban változott

Jobb kommunikáció

A funkciók kölcsönös
egymásrautaltsága növekedett

A vállalattal szembeni fejleszt
elvár magasabbak lettek

K+F Marketing

K+F és marketing tudáselemek összekapcsolását segítik
(1 és 5 között osztályozva - Funkció) II.

2,3

2,7

2,6

3,2

2,6

3,1

3,3

3,4

1 2 3 4 5

Integrációs mechanizmusok
életbeléptetése

Meglév �  munkatársak képzése

A kapcsolatépítésre nyitott új
munkatársak

A marketing munka színvonala
javult

K+F Marketing



 136 

 A humán tőke szerepét (új munkatársak, képzés) marketing oldalról érzékelhetően 

kedvezőbben ítélték meg. Ez szoros összefüggésbe hozható azzal, hogy a marketing 

szakemberek lényegesen nagyobb arányban (52%) érzékelték a kapcsolat javulását 

(3.39. ábra). Az okokat kutatva egyrészt vissza lehet utalni az időorientációs elméletre 

(Lawrence, P.R. and Lorsch, J., 1967, idézi: Jin, 2001), amely szerint a K+F 

szakembereknek lényegesen könnyebb integrálni a marketing ismereteket és képessége-

ket, mint a marketingeseknek a műszaki tudást. Másrészt az adatokból kiolvasható a 

szakma K+F tevékenységének „piacközelsége”, gyakorlatorientáltsága. 

 Az integrációs mechanizmusok szerepét mindkét funkció szakemberei gyengén, 

átlag alatt értékelték. Ez szorosan összefügg a KKV magas arányával, ezeknél a 

vállalatoknál a műszaki és a piaci tudás összekapcsolásának szükségessége inkább az 

egyének, mint az elkülönült funkciók szintjén merül fel. 

 A 3.41-es ábra azt vizsgálja, hogy miként vélekednek a két funkció szakemberei az 

integráció akadályairól. A támogató faktorokhoz viszonyítottan általánosan alacsonyabb 

értékelés megerősíti, hogy mindkét oldalról inkább a pozitív változásokat érzékelik, 

ugyanakkor ismét megmutatkozik a K+F szakemberek kedvezőtlenebb megítélése. 

 

3.41. ábra. Az integráció akadályozó tényez� i 
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Forrás: saját kutatás 

 

 Mindkét részről a kommunikációs akadályok és a piaci információk vállalaton belüli 

áramlásának nehézsége kapta a legerősebb értékelést, de ez is csak a K+F részéről 

haladja meg az átlagot. A többi hátráltató tényező szerepét a funkciók szakemberei az 

átlagosnál alacsonyabban osztályozták. Statisztikailag szignifikáns különbség két 

tényező esetében mutatkozott. A K+F szignifikánsan magasabbra értékelte, hogy nem 

tud megfelelően építeni a marketingre a döntéshozatalban, azaz elégedetlenebb a 

marketing innovációs folyamatokban játszott szerepével. Ugyanakkor a korábbiakban 

láttuk (3.37-es ábra), hogy az innovációk fő mozgatórugóit jelentő tényezőkre 

vonatkozó információk szerepét a K+F szakemberek alacsonyabbra értékelték. 

Mindebből azt lehet leszűrni, hogy a marketingesek innovációs szerepének megítélése a 

rövidtávú üzleti célok teljesítésének szempontja alapján történik, a K+F nem épít a 

marketingre a startégiai fejlesztési irányok, prioritások kijelölésében. 

 A K+F tevékenység széthullására vonatkozó szignifikáns eltérés érthető, ha azt 

nézzük, hogy még sok olyan K+F szakember dolgozik a vállalatoknál, aki saját 

személyes tapasztalatként élte át a szakma szellemi műhelyeinek erodálódását.  

 A funkciók közti rivalizálás visszahúzó hatása a K+F és a marketing részéről 

egyaránt nagyon alacsony értékelést kapott. Ennek oka, hogy a vállalati méretekből 

fakadóan a két szakterület szervezeti elkülönülése kisebb mértékben fordul elő, de az 

eredményből kiolvasható az erős kölcsönös egymásrautaltság is. Valamennyi tényező 

közül a legalacsonyabb értékelést a K+F technológiavezérelt jellege kapta, így erről az 

oldalról is megerősítést nyert, hogy az innovációk piaci mozgatórugón alapulnak. 

K+F és marketing tudáselemek összekapcsolását hátráltatják
(1 és 5 között osztályozva - Funkció) II.
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 A 3.42-es ábra a K+F/marketing kapcsolatával összefüggő kérdésekre adott 

válaszokat mutatja.  

 

3.42. ábra. A K+F és a marketing integrációval kapcsolatos állítások funkciók szerinti 

bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az integráció innovációs szerepét mind a két funkció meghatározó jelentőségűnek 

tartja, a szinte egyformán erős értékelés a kölcsönös egymásrautaltság magas szintjét 

igazolja.  

 A marketing műszaki döntéshozatalt elősegítő szerepére vonatkozóan azonban már 

érzékelhető különbségek tapinthatók ki a két terület szakemberei között. A K+F 

kevésbé tartja fontosnak a marketing szerepét a technológiaválasztás elősegítésében, 

valamint kevésbé ért egyet azzal, hogy a műszakiaknak fogékonyabbá kellene válnia a 

piacra és versenyre, illetve, hogy az üzleti stratégia befolyása a K+F-re megnőtt. Ezek a 

válaszok ismét aláhúzzák, hogy a K+F a marketing szerepét a közvetlen értékesítési 

célokhoz köti.  

 A rövidtávú szempontok előtérbe helyezése mindkét oldalról közel azonos, nem 

sokkal az átlag feletti osztályzatot kapott. A viszonylag alacsony érték ellentmondt 

annak, hogy a külső kutatóhelyekkel való kapcsolatépítés fő gátját éppen az jelenti, 

hogy még a tőkeerős nagy vállalatok is vonakodnak a rövidtávú árbevételi célok 

Egyetért az alábbi állításokkal (1 és 5 között osztályozva - Funkció)
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eléréséhez nem kapcsolható fejlesztések megfinanszírozásától. Úgy tűnik, a 

vállalatoknak még nem ébredtek rá a stratégiai szemlélet jelentőségére az 

innovációképességben. 

 A többi tényezőhöz képest a kommunikációs problémát se K+F, se marketing 

oldalról nem ítélték meg jelentősnek.  

 A műanyag-feldolgozó ipari K+F erősen gyakorlat (felhasználás) orientált jellegével 

magyarázható, hogy a szakemberek a legkevésbé az időorientációs különbségre 

vonatkozó állítással értettek egyet. 

 A 3.43-as ábrából kiolvasható, hogy a K+F/marketing kapcsolatában milyen 

eltérések mutathatók ki az egyes felhasználói területeken. 

 

3.43.ábra. A K+F és a marketing kapcsolatára vonatkozó állítások szektoronként bontásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetért az alábbi állításokkal (1 és 5 között osztályozva - Szektor) I.
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Forrás: saját kutatás 

 

 A K+F és a marketing integráció innovációs szerepe mindhárom területen közel 

egyformán magas értékelést kapott. A K+F piaci fogékonyságának növelését az 

építőipar területén érdekelt vállalatok tartják a legkevésbé fontosnak, a legerősebb 

választ pedig a csomagolási termékek gyártói adták. Az építőiparban érdekelt vállalatok 

viszonylag alacsony értékelése azt mutatja, hogy a szűk piaci mozgástér miatt a K+F 

marketingre való ráutaltsága alacsonyabb. Ezzel szemben a csomagolási területen a 

piaci elhelyezési, alkalmazási és a termékdifferenciálási lehetőségek rendkívül széles 

skálája növeli a marketing szerepét az innovációs döntésekben.  

 Az üzleti stratégia növekvő befolyását az építőipari területen érdekelt vállalatok 

érzékelik a legerősebben, ami összefüggésbe hozható azzal a korábbi eredménnyel, 

mely szerint a külföldi tulajdonos itt szabja meg leginkább a fejlesztés irányát.  

 A rövidtávú árbevételi szempontok visszahúzó hatását az autó- és EE-ipari 

beszállítók értékelték a legalacsonyabban, ami ugyancsak megerősíti, hogy ezen a 

piacon vannak a gyártók leginkább rászorítva a stratégiában gondolkodásra, és arra, 

hogy ennek részévé tegyék az adaptációs készség javítását, valamint a hosszú távú 

versenyképesség feltételét jelentő új tudás beintegrálását. A kommunikációs probléma 

ugyancsak itt érzékelhető a legkevésbé az integrált tudás jelentős szerepe miatt.  

 A következő ábrák azt mutatják, hogy a K+F/marketing kapcsolatával összefüggő 

kérdések mennyire térnek el a vállalati mérettől függően. 

Egyetért az alábbi állításokkal (1 és 5 között osztályozva - Szektor) II.
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3.44. ábra. A K+F és a marketing kapcsolatára vonatkozó állítások vállalati méretek szerinti 

bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás 

 

 Az eredmények jól szemléltetik az integrációs igény és a vállalati méret 

összefüggését, és az is kivehető, hogy a kommunikációs probléma a nagyvállalatoknál 

merül fel erősebben. Jelentős eltérés mutatkozott a K+F piaci fogékonyságának 

növelésével kapcsolatban is: a nagyvállalatok kisebb mértékben azonosulnak ezzel a 

problémával, mint a kis-és középvállalatok.  Ebből arra lehet következtetni, hogy a kis 

cégek a piaci igényekhez való rugalmas igazodásban, a specializálódásban látják a 

versenyelőny megszerzésének lehetőségét a tőkeerős nagyvállalatok mellett. 

Egyetért az alábbi állításokkal (1 és 5 között osztályozva - Méret) I.
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4. Összefoglalás 

4.1. A kutatás eredményeinek, főbb megállapításainak összefoglalása 

 Az értekezés a K+F és a marketing integráció és az innováció összefüggéseit, a 

hatékony integráció megvalósításának befolyásoló tényezőit egy ágazat példáján 

keresztül vizsgálja.  

 Az elemzéshez különböző megközelítéseket alkalmazó kapcsolati modelleket 

vettem alapul, annak érdekében, hogy az integráció kutatásának szerteágazó elméleti 

problémáit összefoglaljam, és egy saját értelmezési keretben bemutassam. Ennek 

megfelelően kerültek tárgyalásra az integráció észlelt igényét befolyásoló külső 

környezeti és a szervezeti tényezők. Az integráció elmélete és a vállalatvezetői 

gyakorlat kapcsolódási pontjaként vizsgáltam és hasonlítottam össze az integráció elért 

szintjét meghatározó strukturális és kulturális tényezők szerepét. Az elméleti okfejtés 

középpontjába a K+F és a marketing kapcsolatát állítottam, bemutatva azokat a 

környezeti átrendeződéseket, amelyek a K+F kiadások növeléséről a hangsúlyt a K+F 

tevékenység piaci sikerekké való átalakításának képességére helyezik át. 

 A disszertáció alapvetése a K+F és a marketing integráció meghatározó szerepe az 

innovációs folyamatok – különös tekintettel az újtermék fejlesztés – sikerében, s ezzel a 

vállalati versenyképességben. Az ágazati elemzésnél abból indultam ki, hogy azok a 

hatások, amelyek növelik az integráció észlelt igényét várhatóan tovább erősödnek, 

miközben a probléma komplexitása miatt, a hatékony integráció megvalósítása még 

számos tisztázatlan kérdésbe és gyakorlati nehézségbe ütközik. 

 Az empirikus kutatás során arra kerestem a választ, hogy a szakmaspecifikus 

tényezők a – kapcsolati modellekben bemutatott – nemzetközi kutatási eredményekkel 

összehasonlítva milyen sajátosságokat vetnek fel a K+F/marketing integráció 

szerepében, annak segítő és gátló tényezőiben. 

 A szűkebb téma vizsgálata három szinten történt: 

• Ágazati szint. Az ágazat innovációs és piaci sajátosságainak bemutatása, kitapintva 

azokat a tényezőket, amelyek döntő módon befolyásolják a műszaki és a piaci tudás 

integrálásának szerepét.  

• Felhasználói területek. A három fő felhasználó terület összehasonlító vizsgálata, a 

tudásintegráció eltérő szerepének bemutatása az innovációs és piaci sajátosságok 

tükrében. 
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• Vállalati funkciók. Az elméleti kutatások módszertani megközelítését követve, a 

K+F és a marketing szakemberek véleményének összevetése annak érdekében, hogy 

feltárhatók legyenek a kapcsolat jellemzői és az integráció megvalósításának szűk 

keresztmetszetei.  

 

 A kutatás során bizonyítást nyert az a feltevés, hogy a tudásintegráció meghatározó 

módon befolyásolja az innovációs folyamatok sikerét, s így a vállalatok hosszú távú 

versenyképességét. A tudásintegráció és az innováció szoros összefüggése egyaránt 

megmutatkozott a nagy komplexitású műszaki háttér új tudáselemeinek elsajátításában, 

és ezek felhasználói elvárásokhoz igazodó összekapcsolásában (H1). 

 A tudásintegráció meghatározó szerepe két oldalról közelíthető meg: 

• a műszaki tudás összetettsége, komplexitása, 

• a keresleti húzóerőn alapuló innovációs tevékenység. 

 

 A műanyag termékek fejlesztési hátterét jelentő, különböző tudásbázissal 

rendelkező piaci szereplők (gép-, alapanyag- és szerszámgyártók) szoros 

kölcsönhatásban hozzák meg innovációs döntéseiket. Az új műszaki megoldások 

megjelenését a felhasználói igények hívják életre, az innovációkat a piac és a 

technológia szoros kölcsönhatása jellemzi.  

 Az innovációs háttér szereplőinek kutatás-fejlesztési eredményei a 

műanyagtermékek minőségében kapcsolódnak össze. A jórészt beszállítói pozícióban 

lévő műanyag feldolgozók termékfejlesztéseit a felhasználó cégek által megfogalmazott 

elvárások iniciálják. A vevőismeret mindhárom vizsgált területen rendkívül fontos 

szerepet játszik a termékpolitikai döntésekben. A marketing tudás innovációs szerepét 

ezen kívül aláhúzza a piaci változások gyors dinamikája és az új alkalmazási 

lehetőségek megjelenése.   

 A műanyag-feldolgozó ipari vállalatok versenyképességének alapja a – különböző 

forrásból származó – új műszaki megoldások gyors követése és hatékony adaptálása. 

Versenyelőnyt nem az egyes műszaki tudáselemekkel, hanem ezek olyan 

kombinációjával tudnak realizálni, amely a felhasználói elvárásoknak legjobban 

megfelelő vevőértéket eredményezi. A feldolgozóipari vállalatok számára stratégiai 

jelentőségű döntés, hogy: 



 144 

• milyen műszaki tudás elemeket kapcsoljanak össze, 

• milyen mértékben támaszkodjanak saját fejlesztésre és gyártásra.  

 

 A tudásintegráció és az innováció szoros összefüggését tovább erősíti, hogy egyre 

nagyobb a nyomás a kiegészítő technológiák alkalmazására, ami sok esetben szakmán 

kívüli tudás- és képességek elsajátítását is szükségessé teszi. 

 A feldolgozóipari vállalatok az egyes alkalmazási területek mentén szakosodnak. A 

különbözői felhasználói területek jelentős eltéréseket mutatnak abban, hogy mennyire 

tág az innovációs mozgástér, milyen lehetőség van az egyes tudáskomponenseken belüli 

átjárhatóságra (például anyagválasztási lehetőség), továbbá, hogy a felhasználói 

elvárásoknak való megfelelés milyen kihívásokat jelent a gyártók számára.  

 Az eredmények igazolták, hogy a műanyagtermék beszállítók piaci 

bizonytalanságának erősödése, és a velük szemben támasztott magasabb fejlesztési 

elvárások növelik a K+F és a marketing egymásrautaltságát, s így az integráció észlelt 

igényét az innovációs folyamatokban (H2). 

 A K+F és a marketing növekvő egymásrautaltságában szerepet játszanak a 

következők: 

• A bérelőnyön alapuló versenyképesség egyre kevésbé lesz tartható,  

• A termékek fejlesztési tartalmának, komplexitásának növelésére irányuló 

felhasználói elvárások gyorsabb tanulást tesznek szükségessé.  

 

 Az empirikus kutatás eredményei azt mutatták, hogy a feldolgozó vállalatok K+F és 

marketing szakemberei a piaci bizonytalanság jelentős növekedését érzékelik, 

mindenekelőtt a beszállítói verseny kiéleződése miatt. A beszállítói fenyegetettség két 

oldalról is erősödik: 

• a gyártás áttelepítése az olcsóbb munkabérű országokba (elektrotechnikai 

felhasználás), 

• a nagy tőkeerővel és kapacitással rendelkező nyugat-európai beszállítók további 

megjelenése, illetve a már itt lévő cégek újabb piacszerzési törekvései (leginkább a 

csomagolási területen). 

 

 A beszállítói kiszolgáltatottság csökkentésének egyetlen módja az 

innovációképesség- és készség erősítése, s ennek eredményeként a termékek hozzáadott 
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érték tartalmának növelése. Ez megköveteli a gyártóktól, hogy folyamatosan 

figyelemmel kísérjék az új műszaki megoldásokat, és a felhasználói igényeknek 

megfelelően képesek legyenek ezeket a beszállított termékek gyártása során integrálni. 

Legalább ilyen fontos a multinacionális cégek saját K+F eredményeinek követése, 

különösen olyan területeken, ahol a termékek életciklusa látványosan lerövidült 

(elektrotechnikai ipar), vagy ahol a felhasználók stratégiai fejlesztési irányaihoz 

kapcsolódó önálló problémamegoldás felkínálása a kapcsolatok magasabb szintjét 

eredményezheti (csomagolástechnika). Az éles versenyben, és a piaci kiszolgáltatottság 

csökkentése érdekében a gyártóknak folyamatosan kutatniuk kell azokat az új 

értékesítési és műanyag alkalmazási lehetőségeket is, ahova a már megszerzett tudás 

átvihető. A kis vállalatok számára különösen fontos a specializálódás lehetőségét jelentő 

piaci rések, műszaki megoldások felkutatása. A piaci bizonytalanság növekedése, és a 

műszaki tudás folyamatos megújításának erősödő követelménye fokozza a K+F és a 

marketing egymásrautaltságát a termékfejlesztési folyamatokban, s magasabb szintű 

integrációt tesz szükségessé. A hatékony integráció megvalósítása kulcsfontosságú 

annak érdekében, hogy a vállalatok növelni tudják abszorptív kapacitásukat, azaz 

képesek legyenek az új műszaki és piaci tudást elsajátítani, a meglévő ismeretekhez 

kapcsolni, és hasznosítani.  

 A K+F és a marketing integráció irányába mutató változások az egyes felhasználói 

területeken nem egyforma mértékűek és jellegűek. Röviden összefoglalom azokat a 

sajátos jellemzőket, amelyek befolyásolják a funkciók egymásrautaltságának mértékét, s 

ezzel a tudásintegráció innovációs szerepét. 

 A csomagolási területen a beszállítói verseny rendkívül kiélezett, a piaci pozíciókat 

egyaránt veszélyeztetik a már itt lévő, illetve a felhasználó vállalatokkal együtt 

megjelenő nyugat-európai beszállítók, illetve a multinacionális vevők törekvései saját 

gyártókapacitások kiépítésére. A piaci bizonytalanságot fokozza a helyettesítő termékek 

(főleg a papír) versenye, és az utánzás veszélye is. Ugyanakkor a csomagolási területen 

még jelentős növekedési tartalékok vannak, és a műanyag alkalmazás további 

bővülésére lehet számítani. Az innovációs és a marketing mozgástér is ezen a területen 

a legnagyobb. Az innováció tág lehetősége megmutatkozik az anyag- és 

technológiaválasztásban, a kiegészítő technológiák (pl. nyomdatechnika) 

alkalmazásában, s ezzel a termékek komplexitásának növelésében. A csomagolási 

terület sajátossága, hogy a termékdíj miatt a hulladékgazdálkodás rendkívül jelentős 

innovációs húzóerő, s egyben piaci kitörési lehetőség. A marketing alkalmazásának 
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széles lehetősége a termékek esztétikai jellemzőivel, a csomagolás reklámértékével 

kapcsolatos. A vevőkör összetett, a szegmensek közti átjárhatóság viszonylag könnyű, 

de egyes területeken a termékek minőségével és a gyártással kapcsolatos 

követelmények lényeges magasabbak, mint másutt, ilyen például a gyógyszeripar. 

Összességében megállapítható, hogy a K+F és a marketing egymásrautaltsága 

kölcsönösen erős. 

 Az építőipari felhasználás területén (csőtermékek) a kritikus versenytényező a 

költséghatékonyság, a gyártók rendkívül erős árversenyben állnak egymással. A piaci 

lehetőségek a többi területhez képest korlátozottabbak. Mivel államilag támogatott 

területről van szó, a fizetőképes kereslet alakulása erősen gazdaságpolitika függő. A 

gyártók piacbővítési lehetőségeit behatárolja továbbá a szegmensek közti mobilitás 

korlátozottsága, másrészt az a körülmény, hogy csőtermék jellegéből fakadóan az 

export nem jelent reális alternatívát. A termékek hosszabb életciklusúak, a 

termékdifferenciálás lehetősége behatárolt, ezért a kis vállalatoknak kevésbé van 

lehetősége  résstratégia alkalmazására. A helyettesítő termékek fenyegetése ezen a 

piacon is erős, azzal összefüggésben, hogy a rendkívül árérzékeny és rugalmatlan 

felhasználók nehezen váltanak át az új műszaki megoldásokra.  Az anyagköltség magas 

aránya miatt az innováció meghatározó iránya az anyagtakarékosabb technológiai, 

gyártási megoldások alkalmazása, de ebben a nagy gyártók szorosan követik egymást. 

A versenyben kiemelkedő szerepet játszik a kínálat komplexitása, a cégek innovációs 

erőfeszítései a kiegészítő termékek (idomok) gyártására és fejlesztésére irányulnak. 

Összességében megállapítható, hogy a csőpiacon a K+F és a marketing szakértelem 

összekapcsolása a többi területhez képest kisebb jelentőségű a termékfejlesztésben, és 

inkább a kínálat komplexitásához kapcsolódik a kiegészítő gyártmányokkal 

(rendszerkínálattal), az alkalmazástechnikai és pénzügyi szolgáltatásokkal 

összefüggésben. 

 Az autó-és EE-ipar a műanyag termékek leggyorsabban fejlődő területe, ahol 

azonban a felhasználó vállalatok egyre jobban kitolják a fejlesztési feladatokat az 

alkatrész beszállítóik felé. A magas műszaki elvárásoknak való megfelelés 

követelménye az anyag, a technológia és a szerszám vonatkozásában egyaránt a 

korszerű műszaki megoldások alkalmazását kívánja meg. A beszállítói pozíciók 

elnyerése profilidegen tudás elsajátítását is szükségessé teszi. Különösen az EE-ipar 

területén a termékek életciklusa egyre jobban lerövidül, ezért a beszállítói pozíciók 

megtartása érdekében elkerülhetetlen a tudásbázis folyamatos megújítása. A kockázatot 
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növeli, hogy olyan speciális műszaki megoldások elsajátítására van szükség, amelyek 

más területekre nehezen konvertálhatók át.  Az autó-és EE-ipari piacon a beszállítók 

kiszolgáltatottságát fokozza, hogy nem egy esetben a gyártás innovációs hátterét szinte 

teljes egészében a felhasználó partner biztosítja. Az EE-ipari beszállítók számára egyre 

jelentősebb kockázati tényező, hogy a gyártás áttelepül az olcsóbb munkabérű 

országokba ezért keresni kell a már megszerzett tudás új kapcsolatokban való 

felhasználásának lehetőségeit. A piaci információk szerepe ugyancsak jelentős a 

specializálódás lehetőségeinek feltárása érdekében, amelyre ezen a területen – akár 

különleges technológiák, akár egy-egy anyag, anyagcsoport alkalmazása révén – tág 

lehetőség nyílik. Összességében megállapítható, hogy a tudásintegráció szerepe az 

autó-és EE-ipari területen a legjelentősebb, az egyre magasabb fejlesztési elvárásoknak 

való megfelelés és a gyártói kiszolgáltatottság csökkentése érdekében. 

 A kérdőíves felmérés eredményei igazolták, hogy az ágazati innovációk és a 

szervezeti kontextus sajátos jellemzői a K+F és a marketing integráció befolyásoló 

tényezőiben is kifejezésre jutnak (H3).  

 Az integrációs mechanizmusok eltérő szerepének magyarázó változói: 

• A szervezeti tagoltság alacsonyabb mértéke, 

• A szubkultúrák közelsége. 

 

 A strukturális (formális) kontrollok kisebb szerepét a hatékony integráció 

megvalósításában a KKV magas aránya magyarázza. (H3a). A vállalatok kisebb mérete 

miatt kevésbé kell számolni a belső differenciáltságból fakadó rugalmatlansággal, s a 

termékfejlesztési folyamatok menedzselése sem teszi szükségessé a bonyolultabb 

technikák alkalmazását.  

 A másik szembetűnő eltérés, hogy a kulturális különbségekből eredő 

kommunikációs probléma alig érezhetően jelenik meg az innováció fékező 

tényezőjeként, ami a feldolgozó ipari K+F jellegével hozható összefüggésbe (H3b).  

 Az alapkutatásokat a műanyag termékek gyártásának fejlesztési hátterét jelentő piaci 

szereplők végzik, a feldolgozóipari K+F erősen gyakorlatorientált jellegű és közel van a 

piachoz. Ezzel magyarázható, hogy a műszaki és piaci szakmakultúrák távolsága nem 

olyan jelentős, így könnyebb a kommunikáció és a fejlesztési folyamatok során kevésbé 

kell számolni konfliktushelyzetekkel. A kulturális korlátok kisebb szerepét mutatja az 

is, hogy – a nemzetközi kutatásokban eredményekkel ellentétben – a funkciók 

szakemberei a legkevésbé értettek egyet azzal a gondolattal, hogy a K+F hosszú távú 
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orientációjával szemben a marketing rövidtávon gondolkodik. Az empirikus adatokból 

ugyancsak kitűnt, hogy a funkciók közti rivalizálás sem gördít jelentős akadályokat az 

integráció elé, ami ugyancsak a szubkultúrák közelségével és a KKV magas aránya 

miatt a kisebb mértékű szervezeti differenciáltsággal magyarázható. 

 Az integráció elért szintjét befolyásoló tényezők vizsgálata új, előre nem 

feltételezett összefüggéseket is felszínre hozott. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

vállalatok a K+F szakemberek hiányát tartják a legjelentősebb innovációs fékező 

tényezőnek, ennek nagyobb szerepet tulajdonítanak, mint a fejlesztési források 

szűkösségének, vagy a K+F infrastruktúra alulfejlettségének. A fejlesztési elvárások 

növekedése, és a verseny kiéleződése miatt egyre jobban felértékelődik azoknak a 

szakembereknek a szerepe, akik a műszaki tudás több komponensét átfogó 

felkészültséggel rendelkeznek, és gondolkodásmódjuktól nem áll távol a piaci 

szempontok figyelembevétele sem. Az ilyen szakemberek hiányát legnagyobb 

akadálynak az autó- és EE-ipari beszállítók tartják, szoros összefüggésben azzal, hogy 

itt van a legnagyobb szerepe az integrált tudásnak. Miután az autó- és EE-iparban még 

óriási lehetőségek vannak a műanyag kultúra elterjesztésére, megfogalmazható, hogy a 

problémákat komplex módon kezelni képes szakemberek utánpótlása az ágazat 

innovációs fejlődésének egyik kritikus tényezője.  

 A kutatás eredményei alátámasztották, hogy a stratégiai szemléleten alapuló 

innovációs politika hiánya alapvető gátját képezi annak, hogya a vállalatok 

versenyképességük növelése érdekében kihasználják a hatékony tudásintegráció 

megvalósításában rejlő potenciális előnyöket (H4).  

 Ebben szerepet játszanak a következők: 

• Hatékonysági felzárkózási kényszerek,  

• Az operatív működés szempontjainak előtérbe helyezése. 

 

 A hazai gyártók hatékonysági oldalról még el vannak maradva a nyugat-európai 

versenytársaik mögött. A hatékonysági mutatók javításáért való küzdelem a rövidtávú 

szempontokat, a piac által azonnal visszaigazolt erőfeszítéseket tolja előtérbe az 

innovatív magatartás feltételét jelentő stratégiai szemlélettel szemben.  

 A kis-és középvállalatok innovációs erőfeszítéseit a fejlesztési források szűkössége 

jelentősen visszafogja, de az ágazatban nagy számban találhatók olyan kis cégek is, 

amelyek még nem ismerték fel az innováció fontosságát, mert egyelőre meg tudnak élni 

a piac igénytelen szegmensein, tömegtermékek gyártásával. Az eredmények azt 
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mutatták, hogy a fejlesztési forrásokban nem szűkölködő nagyvállalatokra sem jellemző 

a tudatos innovációs politika. Az innovációs cselekvések tervezettsége, stratégiai 

irányok mentén történő összehangolása helyett a fejlesztések spontán jelleggel 

valósulnak meg. A vállalati gyakorlatban a hosszú távú szempontok háttérbe kerülnek a 

rövidtávú árbevételi követelményeknek, vagy a pénzügyi (tőzsdei) elvárásoknak való 

megfelelés kényszerével szemben. A stratégiai szemlélet hiányát mutatja az is, hogy a 

megkérdezett vállalatok rendkívül alacsonyra értékelték a külső kutatóhelyek 

innovációs szerepét, sem a műszaki változások nyomon követésében, sem a stratégiai 

fejlesztési irányok kijelölésében nem építenek ezekre a szellemi műhelyekre. A néhány 

látványos kitörés azokban az esetekben fordult elő, amikor a vállalatok tudatos 

innovációs célok alapján hozták meg beruházási döntéseiket. 

 A stratégiai szemlélet hiánya a K+F és a marketing kapcsolatát is szűk korlátok 

keretei közé szorítja. Bizonyítást nyert, hogy a rövidtávú fókusz a K+F és a marketing 

tudás integrálását az aktuális piaci céloknak rendeli alá, a marketing gyenge hatást fejt 

ki a K+F és az üzleti stratégia összekapcsolásának elősegítése érdekében (H5). 

 Az eredmények azt mutatták, hogy a K+F szakemberek a piacismeretek fontosságát 

alacsonyabbra értékelik több olyan innovációs szempontból meghatározó jelentőségű 

területre vonatkozóan, mint az új technológiák megjelenése, a felhasználó vállalatok 

saját K+F tevékenysége, új alkalmazási lehetőségek felkutatása, külső kutatóhelyek 

eredményei. A műszaki változások nyomon követésében kevésbé tartják fontosnak a 

marketing szerepét, ugyanakkor a válaszokból az is kiderült, hogy elégedetlenebbek a 

kapcsolattal. Ezek az eredmények arra engedtek következtetni, hogy a K+F 

marketinggel szembeni elvárása a rövidtávú árbevételi célok teljesítéséhez, az azonnali 

döntésekhez kapcsolódik, és a marketing nem játszik szerepet a K+F piacfelfogásának 

hosszú távú alakításában. Erről árulkodik az is, hogy mind a K+F, mind a marketing 

szakemberek több mint 50%- a kapcsolatot folyamatosnak és koordináltnak tartja, de 

csak kevesen vélik úgy, hogy az együttműködés lenne a jellemző. A vállalatok hosszú 

távú versenyképessége szempontjából rendkívül kedvezőtlen, hogy a K+F a piaci 

oldalról kiinduló innovációs kényszerből kiindulva rövidtávon szerveződik, és a 

marketing nem játszik szerepet a K+F és az üzleti stratégia összehangolásában. 

 Az eddigiek összegzéseképpen megállapítható, hogy a vizsgált ágazatban a műszaki 

és piaci szakértelem összekapcsolásának mások a súlyponti kérdései, s így a 

tudásintegráció elősegítése is eltérő megközelítést kíván a menedzsment részéről. A szűk 

keresztmetszetet nem a kapcsolati normák fejletlensége, hanem a gyenge 
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innovációképesség, és a stratégiai szemléleten alapuló tudatos innovációs politika 

hiánya jelenti. 

 

4.2. A kutatás kor látai 

 Az empirikus kutatás két vonatkozásban eltér az elméleti részben alkalmazott 

megközelítéstől.  

 (1) Az elméleti következtetések levonása több különböző ágazat kutatási 

eredményeinek szintetizálásával történt. Az empirikus vizsgálatba bevont vállalati kör 

egy adott ágazathoz tartozik, így az eredményekből csak kellő óvatossággal lehet 

általánosítani. Más ágazatokhoz tartozó vállalatok bekapcsolása vélhetően új 

szempontokat is felszínre hozna. 

 (2) Az empirikus vizsgálat nem terjedt ki projekt szintre, holott az elméleti 

kutatások egyik jelentős iránya a projektszintű tényezők és az integráció közti 

összefüggések feltárása. A disszertációban szándékosan nem ezt a megközelítést 

választottam, két ok miatt: 

• Az egyes felhasználói területek innovációs és piaci sajátosságai számos 

vonatkozásban eltérőek, ezért egy kiragadott esetből még az ágazatra vonatkozóan 

sem lehetett volna általánosítható következtetéseket levonni;  

• Az ágazati szintű megközelítés olyan problémákra is ráirányította rá a figyelmet, 

amelyek a szakmaspecifikus sajátosságok ellenére is jól érzékeltetik a magyar ipar 

innovációs helyzetének és versenyképességének neuralgikus pontjait.  

 

4.3. A kutatás hasznosítható következtetései, ajánlások a gyakor lat számára 

 A kutatási eredmények legfontosabb tanulsága a gyakorlati szakemberek számára 

abban foglalható össze, hogy a műanyag-feldolgozó ipari vállalatok 

versenyképességben az integrált tudás egyre jelentősebb szerepet fog játszani, mert a 

különböző szakértelemmel rendelkező területek egymásrautaltságát növelő hatások 

várhatóan tovább erősödnek. Az elő-fejlesztések illetve és az új anyagok, technológiák 

célirányos adaptációjának a műanyag termék beszállítók felé történő kihelyezési 

folyamata felgyorsul. A beszállított termékek hozzáadott érték tartalmának, 

komplexitásának növeléséhez egyre szélesebb tudásbázist kell átfogni. A vállalataink 

pozíciója annak függvényében fog alakulni, hogy mennyire lesznek képesek a 

felhasználók versenyképességét növelő innovációk megvalósítására. Ahhoz, hogy a 

hazai cégek meg tudjanak felelni az új kihívásoknak, rugalmasságot kell mutatniuk az új 
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tudás befogadásában, és ki kell fejleszteniük ezek hatékony felhasználásának belső 

szakértemét. Ebben a K+F és a marketing tudás integrálása kulcsszerepet játszik. 

Ahhoz, hogy a marketing a piaci információk biztosításával elősegítse a K+F célok és 

az üzleti stratégia összehangolását, arra van szükség, ha a vezetés startégiai szemlélet 

alapján, tudatos innovációs céloknak megfelelően hozza meg beruházási döntéseit. A 

hosszú távú versenyképesség elősegítése érdekében a K+F-nek jobban kelle 

támaszkodnia a külső kutatóhelyekre, mind a változások nyomon követése, mint az új 

eredmények integrálása érdekében.  

 

4.4. A kutatás jövőbeni folytatásának lehetőségei 

 A probléma összetettsége folytán a kutatási terület szélességében és mélységében is 

tovább bővíthető. Más ágazatok bevonása vélhetően új szempontokkal egészítené ki az 

eddigi eredményeket.  A téma mélyítésére, azaz az adott ágazaton belüli további 

kutatásra is több lehetőség kínálkozik. Ezek között említhető a projektszintű tényezők 

felderítése, a vállalati méretek és a tudásintegráció közti összefüggések részletesebb 

vizsgálata, az egyes felhasználói területek további felbontása, például az autó- és az EE-

ipar külön elemzése, vagy az építőipar, csomagolóipar szegmenseinek összehasonlító 

vizsgálata. 
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Összefoglaló 

 

 A funkcióközi integráció hatásmechanizmusainak feltárása napjaink innovációs 

kutatásainak egyik meghatározó iránya. Az innovációs formák közül az újtermék- 

fejlesztéssel való összefüggések feltárása került a figyelem középpontjába, mert az 

életciklusok lerövidülése miatt a fejlesztési kockázat egyre nő, miközben itt van a 

legkisebb lehetőség a rutinszerű működtetésre. A témával foglalkozó kutatások fő 

áramában a K+F és a marketing integrációjának vizsgálata áll. Mind a két funkció az 

újtermék-fejlesztés meghatározó jelentőségű feladataihoz kínál inputokat, ezért tudásuk 

integrálása különösen fontos a siker szempontjából. A funkciók kapcsolódási-, más 

kifejezéssel interfész problémája elméleti és gyakorlati szempontból is rendkívül 

összetett. Az értekezés elkészítésével egyik célom az volt, hogy összefoglaljam és 

feldolgozzam a K+F/marketing integráció és az újtermék-fejlesztés kiterjedt 

szakirodalmát és alapvető kérdésfeltevéseit. Ehhez különböző elméleti megközelítése-

ket alkalmazó kapcsolati modelleket vettem alapul, amelyek fő összefüggéseit egy 

önálló értelmezési keretben mutattam be. 

 Az értekezés megírásával a másik célom az volt, hogy a nemzetközi kutatások 

eredményeit a hazai gyakorlattal is összehasonlítsam, és megvizsgáljam, hogy vannak-e 

hangsúlyeltolódások akár az integrációs igény, akár az integráció megvalósítását segítő 

vagy gátló tényezők szerepében. Ehhez a műanyag-feldolgozó ipart vettem alapul, 

amelyre vonatkozóan empirikus kutatást végeztem. A kutatási eredményeket három 

szinten mutattam be: az ágazat, a fő felhasználó területek (építőipar, csomagolástechni-

ka, autó- és elektromos-elektrotechnikai ipar), valamint a vállalati K+F és marketing 

funkciók szintjén. A kérdőíves módszerrel végzett kutatás során arra a következtetésre 

jutottam, hogy  – a nemzetközi kutatások eredményével összhangban – a tudásintegrá-

ció az innovációban meghatározó szerepet játszik. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, 

hogy az ágazati és vállalati sajátosságok következtében lényegi eltérések mutatkoznak 

az integrációt segítő és gátló tényezőkben. A gyenge innovációképesség, a tudatos 

innovációs politika hiánya a vállalatokat jelentősen visszafogja abban, hogy kihasz-

nálják a tudásintegráció lehetőségét a tartós versenyelőny megszerzése érdekében.  A 

rövid távú fókusz a K+F és a marketing tudás integrálását az aktuális üzleti céloknak 

rendeli alá. 
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Abstract 

 

The role of integration of R&&&&D and marketing through the example of the plastic 

processing industry 

 

 The role of R&D and marketing integration in innovation, particularly new product 

development, is a valid area of research as it is of key importance for corporate 

competitiveness. The theoretical part of the dissertation focuses on the highly complex 

issue of integration on the basis of interface models, each with a different research 

perspective, and incorporates the main relationships in the author’s own frame of 

interpretation. The empirical section concentrates of the Hungarian plastic processing 

industry. In the light of the industry’s special innovation and market features, and 

through the comparison of the largest areas of application, the dissertation presents the 

role of R&D and marketing integration in innovation, the changes that strengthen this 

role, and finally, while taking international research findings into account, the factors 

that promote and hinder the implementation of effective integration.   
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Kapcsolati modellek összefoglaló táblázatai 

 

1/a sz. melléklet. Az innováció és a K+F/marketing integráció összefüggései 

Szerz�  A modell központi gondolata 
Gupta  et al, 1986 Az innovációs siker az integráció iránti igénynek és a megvalósított 

integrációs szintnek egyaránt függvénye.   
Ruekert–Walker, 1987 A K+F/marketing kapcsolat, mint funkcionális szociális rendszer a 

küls
�
-és bels

�
 környezeti–, (helyzeti dimenzió), a szervezeti 

tényez
�
kön-, (szerkezeti és folyamat dimenzió), és a funkcionális és 

pszicho-szociális eredményeken keresztül (eredménydimenzió) 
vizsgálható. 

Moenaert–Souder, 
1990 

Az interakciós sémák formálissá tétele fontos platformként m� ködik 
az informális kölcsönhatások, a kapcsolati normák fejlesztéséhez.  

Calantone et al., 1993 A technológiai és a marketing tevékenységek és képességek, illetve 
ezek összekapcsolása nagyobb direkt hatást gyakorol az újtermék-
fejlesztés sikerességére, mint a termékmin

�
ség. 

A centralizált döntéshozatali struktúra gátolja a termékfejlesztésben 
részt vev

�
 K+F- és marketingszakemberek közötti kommunikációt, s 

így ellene hat a kapcsolati normák fejl
�
désének 

Moenaert et al, 1994    A szereprugalmasság jelent
�
s pozitív hatást gyakorol a marketing és 

a K+F alkalmazottak közötti információáramlásra  
Moenaert–Souder, 
1996 
 

A K+F és marketing kapcsolatában a hasznosság észlelésének 
kritikus eleme az információ érthet

�
sége, s ezzel szoros 

összefüggésben annak hitelessége. 
Kahn, 1996 A kollaboráció alapú felfogás az integrációt együttm� köd

�
 

magatartásként értelmezi, melynek sarokkövét a fejlett kapcsolati 
norma, és azt ezt el

�
segít

�
 informális kommunikáció jelenti.  A 

kollaboráció nagyobb hatást gyakorol a termékfejlesztés és 
termékmenedzsment teljesítményére, mint az interakció.  

Li –Calantone, 1998 A piaci kompetencia folyamatai közül a K+F és a marketing 
kapcsolata gyakorolja a legjelent

�
sebb hatást az új termék el

�
nyre. 

Minél inkább tudatában van a fels
�
 vezetés a piaci ismeretek 

fontosságának, annál er
�
teljesebb lesz a K+F és a marketing közötti 

kapcsolódás a termékfejlesztés során. 
Souder–Song, 1998 A K+F és a marketing integráció, mint az újtermék-fejlesztés 

szervezeti atmoszférájának egyik eleme, sarkalatos pontja az új 
termék kereskedelmi sikerének 

Souder et al, 1998 A K+F/marketing, és a direkt K+F/fogyasztó integráció egyaránt 
pozitív kapcsolatban áll az újtermék-fejlesztési folyamat 
hatékonyságával, de a két integrációs típus jelent

�
sége a folyamat 

hatékonyságát kifejez
�
 indikátorok esetében eltér

�
. Kivételt képez a 

K+F üzleti alapokra helyezésének hatékonysága, ahol mind a két 
integráció egyformán jelent

�
s szerepet játszik. 

Kim–Srivastava, 1998 A funkciók közti harmónia el
�
segíti a technológiai innovációk 

szervezeten belüli diffúzióját.  
Gima et al, 2000 A K+F és a marketing egyaránt kedvez

�
bben ítéli meg saját 

részvételét és befolyását az új termék teljesítményre, mint ahogy azt a 
másik funkció látja 

Jin, 2001 A piaci és m� szaki képességek kölcsönös adaptációjának 
szükségességét, s ezzel az integráció szintjét a szociális és szervezeti 
kontextus, valamint az új termék fejlesztési folyamat természete 
egyaránt meghatározza.  
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1/b sz. melléklet. A projektszintű interfész vizsgálata 

Szerz�  A modell központi gondolata 
Pinto, M.B. 
Pinto, J.K., 1990 

A termékfejleszt
�
 csoportok munkája jelent

�
s mértékben 

konfliktuskezelésük hatékonyságától függ, 
Wong et al, 1998 A bels

�
 funkciók kapcsolatát jól menedzsel

�
 projektek 

hatékonyabbak a technológia befogadásban is. 
Dyer–Song, 1998 A K+F és a marketing közti konfliktushelyzetekben pozitív 

összefüggés mutatható ki az integráló konfliktuskezelés és a 
konstruktív konfliktusok, valamint a konstruktív konfliktusok és az 
új termék sikeressége között. 
A er

�
szakos és kerül

�
 magatartás negatívan korrelál a konstruktív 

konfliktusokkal, s így az újtermék sikerrel. 
Griffin–Hauser, 1996 
Gupta–Souder, 1998 

Az integrációs igény a termékfejlesztési folyamat egyes fázisaiban 
eltér

�
, a legmagasabb a termékfejlesztés kezdeti szakaszaiban 

Griffin–Hauser, 1996 Az új termék-fejlesztés állandóan változó gyakorlatában a K+F és 
marketing tudáselemeket minden esetben újra kell választani, és az 
adott projektfeladatnak megfelel

�
en kombinálni 

Griffin–Hauser, 1996 
Jin, 2001 

A K+F és marketing er
�
forrásokat a projekt igényeinek 

megfelel
�
en kell felvonultatni  

Gima et al, Jin, 2001 Minél nagyobb a projekt köthet
�
 bizonytalanság, annál nagyobb a 

két funkció rugalmasságának szerepe az újtermék-fejlesztési 
folyamat sikerében  

Gomes et al, 2003 Az integráció két dimenzióját jelent
�
 együttm� ködés és 

kölcsönhatás (interakció) összefüggése leger
�
sebb az NPD 

folyamat kezdeti fázisaiban 
Gomes et al, 2003 A kevésbé innovatív új termékek kifejlesztésekor inkább a 

kölcsönhatás lehet a célravezet
�
bb kapcsolati forma, míg a 

nagyobb kockázatú, innovatívabb új termékek kifejlesztése 
együttm� köd

�
 magatartást tesz szükségessé. 
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2/a sz. melléklet. A marketing /K+F interfész modellje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Gupta et al, (1986:8) 

 

 

 

2/b sz. melléklet. A marketing / K+F interfész modellje  
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Szerkezeti és folyamat 
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Nehézsége

Küls�  környezet Formális versus informális Pszicho-szociális
Környezet Konfliktusok

Bonyolultság A kapcsolat érzékelt
Turbulenciák Koordináció hatékonysága

Formális eljárások
Informális hatás
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Forrás:. Ruekert -Walker (1987: 3) 
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2/c sz. melléklet. A piacismereti kompetencia és az újtermék előny modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Li - Calantone (1998:15) 

 

2/d. sz. melléklet. Szervezeti struktúra és új-termék sikeresség modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Calantone et al, (1993:341) 
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2/e sz. melléklet. Elméleti modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Souder – Song  (1998:210) 

Újtermék-fejlesztési légkör 

K+F és marketing integrációja 
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2/f sz. melléklet. Elméleti modell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Jin
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2/g sz. melléklet. A projektszinten értelmezett marketing / K+F interfész tanulmányozá-

sára alkalmas ok-okozati térkép 

Létesítmények 
és áthelyezések

A projekt 
állása

Személyek 
mozgatása

Társadalmi 
rendszerek és 

kultúra

Szervezeti 
felépítés

Ösztönz� k és 
jutalmak

Formális 
integrációs 
folyamatok

Eredmény dimenziókHelyzeti dimenziók Szerkezeti és folyamat dimenziók

A
 s

zü
ks

ég
es

 in
te

gr
ác

ió

A
z 

el
ér

t 
in

te
gr

ác
ió

A bizonytalanság 
csökkentése

Az elért integráció 
versus a szükséges

A 
projektben 
meglév�  
bizony-
talanság

A siker mér � számai

 
Forrás: Griffi - Hauser (1996:20) 
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2/h sz. melléklet. Elméleti modell útvonal elemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Moenaert, R. K., Souder, W.E.(1996:1601) 

 

2/i sz. melléklet. Elméleti modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Souder et al, (1998:523) 
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2/j sz. melléklet. A funkcióközi integráció modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Kahn (1996:141) 
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2/k sz. melléklet. Elméleti modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szaggatott nyíllal jelölt kapcsolatokra a tanulmány nem koncentrál.  

Forrás: Gima et al, (2000:1272) 
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3. sz. melléklet. A válaszadó cégek listája 

 

1. Actual Profilgyártó Kft. 
2. Albuplast Rt. 
3. Alcoa CSI Magyarország Kft. 
4. Almand Műanyagipari Kft 
5. Alpla Műanyagipari Kft. 
6. ARGE 2000 Kft. 
7. BC Ablakprofil Kft. 
8. Bericap Záródástechnikai Bt. 
9. Budaplast Műanyagipari és 

Kereskedelmi Rt. 
10. Dekorsy Kft. 
11. Dispomedicor Rt. 
12. DOW Hungary Vegyipari Kft. 
13. Eurofoam Kft. 
14. Euroglass PA Kft. 
15. Extraplast Kft. 
16. Extruform-Karsai Rt. 
17. Flextronix International Kft. 
18. Folprint Kft. 
19. Furukawa Kft. 
20. Geo Tipptex Kft. 
21. Graboplast Rt. 
22. Greiner Csomagolástechnika Kft. 
23. Győri Plast Műanyagipari Kft. 
24. HelioPlast Kft. 
25. IBV Hungária Kft. 
26. ILPEA-PROFEXT 

Műanyagfeldolgozó Kft. 
27. Jasz-Plasztik Kft. 
28. Kabaplast Műanyagfeldolgozó Kft. 
29. Kalle Hungaria Kft. 
30. Káló-Plastik Kft. 
31. Kaposplast Műanyagipari Kft. 
32. Karsai Alba Kft. 
33. Karsai Plast Kft. 
34. KRESz& FIEDLER 

Műanyagfeldolgozó és 
Szerszámkészítő Kft. 

35. Kunplast Karsai Rt. 
36. Lajosmizsei Folplast Kft. 
37. Lamba Rt. 
38. Laplast Műanyagipari Kft. 
39. Legrand Kontavill Rt. 
40. Miskolci Műanyagfeldolgozó Rt. 
41. Marley Magyarország Rt. 
42. Material-Plastic Kft. 

43. Megaplast Műanyagfeldolgozó Rt. 
44. Mídász 1 Műanyagipari Kft. 
45. Miniplaszt Cserkeszőlő Kft. 
46. Mohai Ágnes Kft. 
47. MOLDIN Kft 
48. MOLDIN 2000 Rt. 
49. Nikecell Kft. 
50. Nolato Protec Kft. 
51. OngroPack Kft. 
52. OVM-Karsai Rt. 
53. Pannon-effekt Kft. 
54. Pannonpipe Kft. 
55. Pannonplast Rt. 
56. Pannunion Csomagolóanyag Kft. 
57. Partium’70 Műanyagipari  Rt. 
58. PEMÜ Rt. 
59. Perlos Kft. 
60. Péti Polietilén Zsák Kft 
61. PET-pack Kft. 
62. Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 
63. Poliext Csövek Kft. 
64. Polifoam Kft. 
65. Politoys Kft. 
66. Polip Kft. 
67. Profilplast Kft 
68. Radici Film Hungary Kft. 
69. Rota Pack Rt. 
70. Siroma Plast Kft. 
71. Star-Plus Ipari és Kereskedelmi Kft. 
72. Szinflex Plusz Kft. 
73. Tetra Pak Hungária Rt. 
74. Tisza-Form Kft 
75. Tiszatextil Kft. 
76. Tredegar Kft. 
77. Trend Kft. 
78. TU-PLAST Tubusgyártó Kft. 
79. UniPlast Kft. 
80. VIDEOTON Plastic Kft. 
81. VIDEOTON Holding Rt Audió 

Vállalat 
82. VSZM Kft. 
83. Wavin Kft. 
84. Whist Kft. 
85. Wolf Plastics Kft. 
86. Zoltek Rt. 
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4. sz. melléklet. 

Kérdőív 

 

1. Milyen irányban változott az Ön megítélése szer int a vállalat üzletági környezete 

az elmúlt 3 évben? 

1. Sem a piaci, sem a m� szaki bizonytalanság nem n
�
tt, vagy csak kis mértékben  

2. A piaci bizonytalanság er
�
sen n

�
tt 

3. A m� szaki (technológiai) bizonytalanság er
�
sen n

�
tt 

4. A piaci és a m� szaki (technológiai) bizonytalanság egyaránt er
�
sen n

�
tt 

 

 

2. Ha nőtt a bizonytalanság, ennek okai: 

(1=egyáltalán nem játszott szerepet, 5=nagyon erős szerepet játszott) Kérem minden 

sort jelöljön! 

 

1. Technológiák gyors elavulása 1 2 3 4 5 

2. Kiegészít
�
 technológiák növekv

�
 szerepe 1 2 3 4 5 

3. Termék életciklusok lerövidülése 1 2 3 4 5 

4. Olcsóbb beszállítók növekv
�
 versenye 1 2 3 4 5 

5. Multinacionális vev
�
k kitelepülésének veszélye 1 2 3 4 5 

6. Vev
�
k növekv

�
 fejlesztési elvárásai 1 2 3 4 5 

7. Nehezebb hozzájutás a kedvez
�
bb beszerzési forrásokhoz 1 2 3 4 5 

8. Piacok telít
�
dése miatt új szegmensekben való megjelenés 1 2 3 4 5 

9. Termékek komplexitásának növelése 1 2 3 4 5 

10. Verseny er
�
södése 1 2 3 4 5 

11. Alapanyagárak gyors változása 1 2 3 4 5 

 

 

3. A vállalat vevői: 

1. csak kis-és közepes vállalatok 

2. kis-és középvállalatok és multinacionális cégek egyaránt 

3. csak multinacionális cégek 

4. végs
�
 fogyasztók 

5. KKV és végs
�
 fogyasztó 

6. A fentiek mindegyike 
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4. Nőttek-e a vállalattal szembeni fej lesztési elvárások a vevők részéről az elmúlt 3 

évben: 

1. nem     3. kis mértékben 

2. érezhet
�
en   4. jelent

�
s mértékben 

 

 

5. Melyeket tar t versenyelőny-forrásoknak a vállalatnál?  

(1=sokkal rosszabb a versenytársénál, 5= sokkal jobb a versenytársakénál Kérem minden sort 

jelöljön! 

 

1. technológia fejlettsége 1 2 3 4 5 

2. kiegészít
�
 technológiák alkalmazása, korszer � sége 1 2 3 4 5 

3. géppark korszer � sége 1 2 3 4 5 

4. a termékek fejlesztési tartalmának, komplexitásának növelése 1 2 3 4 5 

5. jó piacismeret 1 2 3 4 5 

6. vev
�
igény kielégítésének rugalmassága 1 2 3 4 5 

7. új termékek piacra vitele 1 2 3 4 5 

8. költséghatékonyság 1 2 3 4 5 

9. elegend
�
 forrás a fejlesztésekhez 1 2 3 4 5 

10. küls
�
 tudáselemek bevonása (kutatóhelyek és más partnerek) 1 2 3 4 5 

 

6. Mely stratégiákat alkalmazta a vállalat az elmúlt 3 évben?  

(1-5 között rangsorolja a stratégiák fontosságát, 

1=egyáltalán nem alkalmazta, vagy kis jelent
�
ség�     5= legjelent

�
sebb stratégiai irány) 

 

1. meglévő termékek forgalmának növelése a meglévő piacokon intenzifikálás) 

……………………………………… 

2. meglévő termékek elhelyezése új hazai piaci szegmensekben  

……………………………………… 

3. meglévő termékek elhelyezése új külföldi piacokon  

……………………………………… 

4. új termékek, termékváltozatok kifejlesztése a meglevő vevők számára  

……………………………………… 

5. a cég által eddig nem gyártott termékekkel új piacokon való megjelenés  

……………………………………… 
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7. Vezettek-e be az elmúlt három évben új  terméket? igen □           nem □  

Az új  termékekből eredő árbevétel az éves árbevétel %-ban 

2001-ben ……………% 

2002-ben ……………% 

2003-ban ……………% (várhatóan) 

 

 

8. Milyen típusú K+F tevékenységet végeznek (több válasz is megjelölhető): 

 

1. új technológia kifejlesztése  

2. új termék kifejlesztése 

3. másutt kifejlesztett eljárás, technológia adaptálása 

4. meglév
�
 termék fejlesztése 

5. meglév
�
 technológia fejlesztése 

6. meglév
�
 termék gyártási költségének csökkentése  

7. szerszámgyártás és fejlesztés 

 

9. Melyeket tar t az innovációt akadályozó tényezőknek a vállalatnál? 

(1=egyaltálán nem játszik szerepet, 5= nagyon er
�
s fékez

�
 tényez

�
) Kérem minden sort 

jelöljön! 

 

1. fejlesztési források elégtelensége 1 2 3 4 5 

2. m� szaki változások lassú nyomon követése 1 2 3 4 5 

3. gyenge piacismeret  1 2 3 4 5 

4. géppark korszer � tlensége 1 2 3 4 5 

5. szerszámháttér hiánya 1 2 3 4 5 

6. K+F nem megfelel
�
 tervezettsége és szervezettsége 1 2 3 4 5 

7. küls
�
 kutatóhelyekkel való kapcsolat gyengesége 1 2 3 4 5 

8. a piac merevsége az új fejlesztések iránt 1 2 3 4 5 

9. megfelel
�
en képzett K+F szakemberek hiánya 1 2 3 4 5 

10. K+F infrastruktúra alulfejlettsége 1 2 3 4 5 

11. menedzsment szemlélete 1 2 3 4 5 
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 10. Van-e a cégnek külföldi tulajdonosa?   igen □           nem □   

 

 

11. Milyen módon ér inti a fej lesztői tevékenységüket, hogy van külföldi 

tulajdonosuk? (több választ is megjelölhet): 

  

1. befolyásolja a fejlesztés irányát 2. m� szaki-technikai segítséget jelent 

3. javítja a piacra jutás esélyeit  4. hozzájárul a K+F infrastruktúra fejlesztéséhez 

5. referenciát jelent   6. segít a fejlesztési források megszerzésében 

8. nincs lehet
�
ség önálló fejlesztésre  

 

 

12. Van-e a cégnek önálló K+F (fej leszt � ) részlege  igen �     nem �                         

      Van-e a cégnek önálló marketing részlege   igen �     nem �                    

 

 

Ha nincs önálló K+F vagy marketing részleg, a következ�  kérdéseket kérem a fejlesztéssel és az 

értékesítéssel foglalkozó szakemberek munkakapcsolatára vonatkoztassa! 

 

13. A K+F és a marketing kapcsolat minősége 

1. egyáltalán nem jó, szinte ellenséges  3. gyenge, esetleges 

2. folyamatos, koordinált    4. együttm� köd
�
  

 

 

14. Az elmúlt 3 évben hogy változott-e a kapcsolat minősége? 

1. érezhet
�
en javult 2. nem változott 3. romlott 
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15. Az alábbiak közül mely tényez� k ösztönzik a K+F és marketing tudás összekapcsolását 

a vállalatnál (1=egyáltalán nem játszik szerepet, 5=jelent
�
s szerepet játszik) Kérem minden 

sort jelöljön! 

 

1. a funkciók kölcsönös egymásrautaltsága növekedett 1 2 3 4 5 

2. a vállalattal szembeni fejlesztési elvárások magasabbak lettek 1 2 3 4 5 

3. a marketing munka színvonala javult  1 2 3 4 5 

4. a vezetés hozzáállása pozitív irányban változott 1 2 3 4 5 

5. integrációs mechanizmusok életbeléptetése (pl. összekapcsolt  

 jutalmazási rendszer, keresztfunkcionális csoportok) 1 2 3 4 5 

6. a kapcsolatépítésre nyitott új munkatársak  1 2 3 4 5 

7. meglév
�
 munkatársak képzése 1 2 3 4 5 

8. jobb kommunikáció 1 2 3 4 5 

 

 

16. Az alábbiak közül mely tényezők hátráltatják a K+F és marketing tudás 

összekapcsolását a vállalatnál  (1=egyáltalán nem játszott szerepet, 5=jelentős 

szerepet játszott) Kérem minden sort jelöljön! 

 

1. A K+F technológia vezérelt, nem épít a marketingre 1 2 3 4 5 

2. A marketing nem keresi a kapcsolatot a K+F-el  a döntéseknél 1 2 3 4 5 

3. A K+F tevékenység összezsugorodott, darabokra hullott 1 2 3 4 5 

4. A K+F elégedetlen a marketingt
�
l kapott információkkal 1 2 3 4 5 

5. A két funkció közti versengés gátolja az együttm� ködést 1 2 3 4 5 

6. A piaci információk áramlása a vállalaton belül nehézkes 1 2 3 4 5 

7. A vezetés nem segíti a funkciók integrálását 1 2 3 4 5 

8. Gyenge kommunikáció 1 2 3 4 5 

9. A szervezeti struktúra merev, elválasztó 1 2 3 4 5 
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17.  Mennyire ér t egyet az alábbi állításokkal (1=egyáltalán nem, 5= teljesen) 

1. A marketing és a K+F integrációja meghatározó jelent
�
ség�  az innovációk sikeressége 

szempontjából 1 2 3 4 5 

2. A K+F hosszútávon, a marketing rövid távon gondolkodik 1 2 3 4 5 

3. A K+F-nek sokkal fogékonyabbá kellene válnia a piacra és a versenyre, és el
�
térbe helyezni a 

gyakorlati hasznosítás szempontjaitA marketing információknak nemcsak az értékesítés, hanem 

a technológiaválasztás oldaláról is segíteniük kellene a K+F-et a döntéshozatalban  

 1 2 3 4 5 

4. A menedzserek figyelmét a rövid távú költségvetés, az operatív kérdések kötik le, ami ellene 

hat a funkciók közti információáramlásnak 1 2 3 4 5 

5. Az üzleti stratégia befolyása a K+F tevékenységekre jelent
�
sen megn

�
tt    

 1 2 3 4 5 

 

 

18. Kérem jelölje a piaci ismeretek fontosságát az egyes területekre vonatkozóan! 

(1-egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontos) Kérem minden sort jelöljön! 

 

1. Új technológiák (gyártási eljárások) megjelenése 1 2 3 4 5 

2. Technológiák életciklusa  1 2 3 4 5 

3. Kiegészít
�
 technológiák  1 2 3 4 5 

4. Új anyagok, anyagfejlesztések 1 2 3 4 5 

5. Új vev
�
k (felhasználók)  1 2 3 4 5 

6. Új piaci szegmensek  1 2 3 4 5 

7. Új alkalmazási lehet
�
ségek 1 2 3 4 5 

8. Új beszerzési források 1 2 3 4 5 

9. Versenytársak tevékenysége 1 2 3 4 5 

10. Meglév
�
 vev

�
k igényeinek jobb kielégítése 1 2 3 4 5 

11. Multi vev
�
k saját K+F tevékenysége  1 2 3 4 5 

12. Küls
�
 kutatóhelyek K+F eredményei 1 2 3 4 5 
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19. K+F tevékenységüket milyen mértékben befolyásolják a következők?  

(1= egyáltalán nem befolyásolja, 5= jelentős befolyásoló tényező) Kérem minden sort 

jelöljön! 

 

1. szakfolyóiratok, internetes források 1 2 3 4 5 

2. küls
�
 kutatóhelyek (egyetemek, MÜKI) 1 2 3 4 5 

3. alapanyaggyártók fejlesztései 1 2 3 4 5 

4. gépgyártók fejlesztései 1 2 3 4 5 

5. szerszámgyártók fejlesztései 1 2 3 4 5 

6. vev
�
k (felhasználók) 1 2 3 4 5 

7. fels
�
vezetés 1 2 3 4 5 

8. kiállítások, vásárok 1 2 3 4 5 

9. versenytársak 1 2 3 4 5 

10. vállalati marketinges szakemberek 1 2 3 4 5 

11. szakmai konferenciák 1 2 3 4 5 

12. vállalati K+F szakemberek 1 2 3 4 5 

13. szakmai szövetség 1 2 3 4 5 

 

 

Kísérő adatok 

A kérd
�
ívet kitölt

�
 cég neve:   ……………………………….. 

A cég f
�
 profilja:   ……………………………….. 

Átlagos létszám 2003. szept.1-én  ……………………………….. f
�
 

F
�
 tulajdonos (kérem jelölje): belföldi magán / állami, önkormányzati, stb. / külföldi / egyéb 

A kérd
�
ívet kitölt

�
 személy beosztása ……………………………….. 

szakterülete:    K+F / marketing / egyéb 

Kereshetem-e a cégüket a témához kapcsolódó egyéb információért? Igen / Nem. 

Ha igen, a kontakt személy neve, elérhetősége ……………………………… 

 

KÖSZÖNÖM VÁLASZAIT! 
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Értelmezések 

  

A kutatás-fejlesztés (K+F) fogalmába beletartoznak: 

• új termék vagy új technológia létrehozása, 

• meglévő termék vagy technológia javítása, 

• új termék gyártása vagy új technológia alkalmazása, 

• a termék gyártási költségének csökkentése, 

• új értékesítési vagy beszerzési piacok szerzése 

 

Új termék fogalmába beletartoznak:  

• Abszolút újdonságok  

• Vállalat új termékkategóriái (családjai) 

• Meglévő termékkategóriák (családok) kiegészítése új termékekkel 

• Javított termékváltozatok 

• Alacsonyabb költségű termékváltozatok 

 

 

 

 

 


