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1. A KUTATÁS CÉLKIT � ZÉSEI , ID � SZER � SÉGE, AZ ÉRTEKEZÉS 

FELÉPÍTÉSE 

 

Az értekezés a K+F és a marketing integráció és az innováció összefüggéseit, a 

hatékony integráció megvalósításának befolyásoló tényezőit egy ágazat példáján 

keresztül vizsgálja.  

A téma időszerű, mert 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 disszertáció elméleti részének elkészítését a témával foglalkozó korszerű hazai és 

nemzetközi szakirodalmak széles körének feldolgozása segítette. 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. Az interfész elméleti 

kérdései és a vállalatvezetői gyakorlat kapcsolódási pontjaként vizsgáltam és 

hasonlítottam össze az integráció elért szintjét meghatározó strukturális és kulturális 

tényezők szerepét.  

Az értekezés újdonságértékét az adja, hogy a hazai környezeti és vállalati 

sajátosságok figyelembevételével, egy konkrét ágazat példáján keresztül vizsgálja a 

nemzetközi kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit. A 

disszertáció empirikus kutatásra épülő része a műanyag-feldolgozóipart veszi alapul, 

melynek kiválasztása több szempontból is indokoltnak tekinthető: 

 

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

folyamatosan új impulzusokat ad a vállalati K+F tevékenység számára;  

(2) A műanyag-feldolgozóipar 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 
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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;  

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

problémakör árnyalt megközelítéséhez. 

 

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 az 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.  

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. 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 
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empirikus kutatás eredményeit. A feltárt összefüggések bemutatása három szinten 

történik: 

• 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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2. AZ ELMÉLETI  ALAPVETÉS VÁZLATOS LEÍRÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSI  

KERETE 

 

Szervezeti környezetben a tudása applikációjának kérdése a különböző szakmai 

kompetenciákkal rendelkező funkciók tudásának összekapcsolását veti fel. Az elméleti 

rész bevezető gondolataiban azt vizsgálom, hogy a funkciók közti tudásintegráció 

hogyan vált az innovációs folyamatok sikerének kritikus tényezőjévé.  

Kutatásom középpontjában a K+F és a marketing integráció új-termék fejlesztés 

sikerére gyakorolt hatásának vizsgálata áll. A szűkebb probléma elemzését a következő 

kérdések tárgyalása előzi meg: 

• Az innováció és a piacorientáció, mint két meghatározó üzletvezetési filozófia 

összekapcsolása hogy rajzolja át a K+F és a marketing funkciók innovációs 

szerepét, 

• A funkciók közti integráció, a marketingorientáció másik két eleméhez képest, 

miért gyakorol jelentősebb befolyást az innovációra, 

• A K+F és marketing integráció problémakörében hogy tükröződnek vissza az 

innovációs elmélet paradigmaváltásai, a K+F menedzsment előtt álló új 

kihívások, 

• Melyek az új-termék fejlesztési folyamatoknak azok a sajátos jellemzői, 

amelyek – a többi innovációs formához képest – fokozottan érzékennyé teszik a 

tudásintegrációra. 

 

A K+F/marketing integráció kontextuális környezetét az integráció észlelt igénye és 

az integráció elért szintje szempontjából vizsgálom. Az integráció észlelt igényét 

meghatározó külső környezeti és szervezeti tényezők problémakörén belül külön kitérek 

a kutatások egy sajátos dimenziójára, a projekt szintű interfész vizsgálatára.  

Az integráció elért szintjével kapcsolatos elemzés során a következő kérdésekre 

keresem a választ:   

• A strukturális és a kulturális tényezők szerepe,  

• A funkcióközi integráció elméletének meghatározó iskolái, 

• A hatékony integráció fogalmának különböző értelmezései, 

• A formális és informális integrációs mechanizmusok kölcsönhatásai, 

• A vezetés szerepe a hatékony integráció megvalósításában. 
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Az integráció eredményességével kapcsolatban felvázolom a mérés lehetséges 

dimenzióit, és rámutatok a siker fogalmának értelmezési nehézségeire. Az elméleti rész 

záró gondolatai az integrációs rés negatív hatásaira hívják fel a figyelmet. 

 

1. ábra. Az integráció értelmezési modellje 
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3. KUTATÁSI  KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK  

 

A tágan megfogalmazott, központi kutatási kérdés a következő: 

Milyen szerepet játszik a tudásintegráció a műanyag-feldolgozóipari 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 értelmezési keretben szereplő (1.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 beszállítóik 

felé megfogalmazott elvárásokként értelmezhetők.  

• versenyintenzitás, versenykörnyezet. Az ágazati verseny a beszállítói pozíciók 

kiépítésének, illetve a beszállítói kapcsolatok magasabb szintre emelésének 

lehetőségeire vonatkozik. 
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A szervezeti szintű tényezők 

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

felmérés során külön figyelmet kapott a termék/piac stratégiák1 vizsgálata,  

• szervezeti méret. A KKV 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 (1.ábra), az integráció elért szintjét (a K+F és a 

marketing kapcsolatát) meghatározó tényezők vizsgálatának sajátos szempontjai a 

következők voltak: 

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

mechanizmusok szerepét,  

• 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 gyenge innovációképesség- és 

készség, az innováció barát szervezeti kultúra hiányának erőteljes visszahúzó 

hatása. 

 

                                                 
1 Az Ansoff-mátrix alapján a következ�  stratégiák különíthet � k el: piackiaknázás, piacfejlesztés, 
termékfejlesztés, diverzifikáció (Ansoff,I 1957) 
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Az empir ikus kutatás megkezdésekor az alábbi feltételezésekkel éltem: 

 

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. 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 
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4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

  

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 támaszkodtam az ágazatra vonatkozó, különböző kutatási 

projektek keretében végzett saját korábbi, kutatási eredményeimre.  

A primer kutatás módszertani kérdéseinél az általánosan elfogadott módszertani 

ajánlásokat vettem alapul. 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 az árbevételre 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. Kitöltött kérdőív 84 vállalattól érkezett vissza, ami 76%-os 

válaszadási aránynak felel meg. Ez a korábbi kutatások során kialakított személyes 

kapcsolatoknak, és a kiküldést megelőző telefonos megkereséseknek tudható be. A 

megkérdezett vállalatok a 2002 évi hazai műanyagfeldolgozás 66%-át képviselik. 
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A vizsgált vállalatok megoszlását az 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, nagyvállalkozás 300 fő felett. A 

megoszlás jól tükrözi az ágazatra általánosan jellemző KKV túlsúlyt. A válaszadó cégek 

között a mikrovállalkozások az ágazati adatokhoz képest kisebb súlyt képviselnek, ami 

két okra vezethető vissza. Egyrészt ezekre vonatkozó pontos adatokkal a Szakmai 

Szövetség sem rendelkezik, másrészt a kutatási téma jellegéből fakadóan nem is volt 

célom ezeknek a vállalatoknak 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-

feldolgozóiparban rendkívül ritka).  

 

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 

 

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 

 

 

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

felhasználói terület nagyobb arányban van jelen. Ezeknek a vállalatoknak a vizsgálatára 

külön figyelmet fordítottam, egyrészt azért, mert a műanyag-feldolgozóipar 

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. 
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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 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 egy példányt 

küldött vissza, és csak 13 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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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK , F
�

BB MEGÁLLAPÍTÁSAINAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Az integráció problémaköre 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, és a már meglévő eredmények áttekinthetőségét. A kutatás újdonságának 

elméleti vonatkozása, hogy az integráció kutatásának szerteágazó elméleti problémáit 

összefoglalja, és egy saját értelmezési keretben bemutatja. 

Az empirikus kutatás során arra kerestem a választ, hogy a szakmaspecifikus 

tényezők – a nemzetközi kutatási eredményekkel összehasonlítva – milyen 

sajátosságokat vetnek fel a K+F/marketing integráció szerepében, annak segítő és gátló 

tényezőiben. 

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

származó műszaki tudásbázison alapulnak. Ebből kiindulva fogalmaztam meg az első 

hipotézist: 

A műanyag-feldolgozó ipar i 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  tudáselemei-

nek elsajátításában, és ezek felhasználói elvárásoknak megfelelő összekapcso-

lásában. (1. hipotézis) 

 

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.  
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Az innovációs háttér szereplőinek kutatás-fejlesztési eredményei a 

műanyagtermékek minőségében kapcsolódnak össze. A jórészt beszállítói pozícióban 

lévő 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 alkalmazási lehetőségek további 

bővülése.   

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: 

• milyen műszaki tudás elemeket kapcsoljanak össze, 

• milyen mértékben támaszkodjanak saját fejlesztésre és gyártásra, – a kínálat 

komplexitásának növelése érdekében – illetve vásárolják meg a szükséges 

terméket vagy szolgáltatást. 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.  A fentiek 

alapján az első hipotézis bizonyítást nyert. 

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 éltem: 
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A műanyagtermék beszállítók piaci bizonytalanságának erősödése, és a velük 

szemben támasztott magasabb fej lesztési elvárások növelik a K+F és a 

marketing egymásrautaltságát, s így az integráció észlelt igényét az innovációs 

folyamatokban. (2. Hipotézis) 

 

Az empirikus kutatás eredményei azt mutatták, hogy a műanyag-feldolgozó 

vállalatok – a K+F és a marketing szakemberek egyaránt – 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 

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 gyártásában 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 
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képesek legyenek az új műszaki és piaci tudást felfogni, a meglévő struktúrába 

beilleszteni, és hasznosítani.  A második hipotézisem tehát igaznak bizonyult. 

A K+F és a marketing integráció irányába mutató változások az egyes felhasználói 

területeken nem egyforma mértékűek és jellegűek. Az értekezésben bemutattam azokat 

a sajátos innovációs és piaci jellemzőket, amelyek eltérő módon befolyásolják a 

funkciók egymásrautaltságának mértékét, s ezzel a tudásintegráció innovációs szerepét. 

Ezeket rövid összefoglalását közlöm az alábbiakban: 

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 legtágabb. 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 

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 termékdiffe-

renciálás lehetősége behatárolt, ezért a kis vállalatoknak kevésbé van lehetősége 

résstratégia alkalmazására. A helyettesítő termékek fenyegetése ezen a piacon is erős, 
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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, az alkalmazástechnikai és 

pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben. 

Az autó-és elektronikai-elektrotechnikai ipar (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 növeli, hogy olyan speciális műszaki megoldások 

elsajátítására van szükség, amelyek más felhasználási 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 

kutatni 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. 
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Az ágazati jellemzők és az innovációs sajátosságok alapján feltételezhető volt, hogy 

– a nemzetközi kutatási eredményekkel összehasonlítva – lényegi eltérések 

mutatkoznak a hatékony integráció megvalósításának segítő és gátló tényezőiben.  

Az ágazati innovációk és a szervezeti kontextus sajátos jellemzői a K+F és a 

marketing integráció elér t szintjét befolyásoló tényezőkben is kifejezésre 

jutnak. (3. Hipotézis) 

 

Az integráció elért szintjét befolyásoló strukturális és kulturális tényezők szerepével 

kapcsolatosan két részhipotézist fogalmaztam meg: 

A kis- és középvállalati kör  magas arányából következően a formális mecha-

nizmusok kisebb szerepet játszanak a hatékony integráció megvalósításában. 

(3/a Részhipotézis) 

A K+F és a marketing közti kommunikációs probléma alig érezhetően jelenik 

meg az integráció fékező tényezőjeként, mert az ágazati innovációk természeté-

ből fakadóan a két szakmakultúra közelebb van egymáshoz. 

(3/b részhipotézis) 

 

Az eredmények azt mutatták, hogy a kis-és középvállalati kör viszonylag magas 

aránya miatt kevésbé kell számolni a belső differenciáltságból fakadó rugalmatlanság-

gal, s a termékfejlesztési folyamatok menedzselése sem teszi szükségessé a bonyolul-

tabb integrációs technikák, formális mechanizmusok alkalmazását. A másik eltérés, 

amit az empirikus kutatás eredményei igazoltak, hogy a kulturális különbségek kevésbé 

akadályozzák a hatékony integráció megvalósítását. 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 orientációjával 

szemben a marketing rövidtávon gondolkodik. Az empirikus adatokból ugyancsak 
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kitűnt, hogy a funkciók közti rivalizálás alig érezhetően jelenik meg az integráció fékező 

tényezőjeként, ami a szubkultúrák közelségével és a KKV magas arányával, a kisebb 

mértékű szervezeti szegmentációval egyaránt összefüggésbe hozható. 

Az integráció elért szintjét befolyásoló tényezők vizsgálatakor az eredmények azt 

mutatták, hogy a vállalatok a K+F szakemberek hiányát tartják a legjelentősebb fékező 

tényezőnek, ennek nagyobb szerepet tulajdonítottak, 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 ezeken a területeken még 

óriási lehetőségek vannak a műanyag kultúra elterjesztésére, megfogalmazható, hogy a 

problémákat komplex módon kezelni képes szakemberek utánpótlása az ágazat 

innovációs fejlődésének kritikus tényezője.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a harmadik hipotézis, és az ehhez 

kapcsolódó részhipotézisek bizonyítást nyertek, ugyanakkor a kutatási eredmények új, 

előre nem feltételezett összefüggéseket is felszínre hoztak. 

A hazai gazdaság általános innovációs gyengeségei a műanyag-feldolgozóiparban is 

megmutatkoznak. A gyenge innovációkészséggel- és képességgel, a hosszú távú 

gondolkodásmód, és a kockázatvállalás hiányával jellemezhető szervezeti kontextus 

ellene hat a tartós versenyelőny megszerzését középpontba állító tudásintegráció 

megvalósításának. Erre alapozva fogalmaztam meg a negyedik hipotézist: 

A gyenge innovációképesség, a tudatos innovációs politika hiánya alapvető 

gátját képezik annak, hogy a vállalatok a tar tós versenyelőny megszerzése 

érdekében kihasználják a hatékony tudásintegráció megvalósításában rej lő 

lehetőségeket. (4. Hipotézis) 

 

A hazai gyártók hatékonysági oldalról még el vannak maradva a nyugat-európai 

versenytársaik mögött. A hatékonysági mutatók javításáért való küzdelem a rövid távú 

szempontokat, a piac által azonnal visszaigazolt erőfeszítéseket tolja előtérbe az 

innovatív magatartás feltételét jelentő stratégiai szemlélettel szemben.  
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A kis-és középvállalatok innovációs erőfeszítéseit a fejlesztési források szűkössége 

korlátozza, 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 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 általában spontán jelleggel valósulnak 

meg. A vállalati gyakorlatban a hosszú távú szempontok háttérbe kerülnek a rövid távú 

árbevételi követelményeknek, vagy pénzügyi (tőzsdei) elvárásoknak való megfelelés 

kényszerével szemben. A stratégiai szemlélet hiányát mutatja, 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 4. hipotézist a leírtak 

alapján igazoltnak tekinthetjük. 

A tudatos innovációs politika hiánya a K+F és a marketing kapcsolatát is a rövid 

távú árbevételi célok kiszolgálásának rendeli alá, ami a K+F-et is megakadályozza 

abban, hogy  szerepét a vállalati növekedés szempontjából közelítse meg. Feltételezé-

sem a következő volt: 

A rövid távú fókusz a K+F és a marketing tudás integrálását az aktuális üzleti 

céloknak rendeli alá, a marketing gyenge hatást fej t ki a K+F és az üzleti 

stratégia összekapcsolásának elősegítése érdekében. (5. Hipotézis) 

 

Az eredmények azt mutatták, hogy a K+F szakemberek a piacismeretek fontosságát 

alacsonyabbra értékelik több olyan meghatározó jelentőségű területre vonatkozóan, 

mint az új technológiák megjelenése, a felhasználó vállalatok saját K+F tevékenysége, 

új alkalmazási lehetőségek megjelenése, 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 rövid távú 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 
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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.  A fentiek igazolták az 5. hipotézis 

helyességét. 

 

 

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. Ahhoz, hogy a 

vállalatok meg tudjanak felelni a kihívásoknak, nagy rugalmasságot kell mutatniuk az új 

tudás befogadásában, és ki kell fejleszteniük ezek hatékony felhasználásának belső 

szakértelmét. Ebben a K+F és a marketing tudás integrálása kulcsszerepet játszik. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált ágazatban a műszaki és piaci 

tudáselemek összekapcsolásának mások a súlyponti kérdései, és így a tudásintegráció 

elősegítése is eltérő megközelítést kíván a menedzsment részéről. A szűk 

keresztmetszetet nem a kapcsolati normák fejletlensége, hanem a gyenge 

innovációképesség, és a stratégiai szemléleten alapuló tudatos innovációs politika 

hiánya jelenti. 
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Hypotheses of the Disser tation 

 

Hypothesis 1: In the plastic processing companies knowledge integration is decisive in 

the success of innovation, thereby in the companies’  long-term competitiveness. The 

close link between knowledge integration and innovation manifests itself in both the 

acquisition of new knowledge elements of the highly complex technical background, 

and the combination of these in response to user expectations.  

Hypothesis 2: The increasing market uncertainty of plastic product suppliers and the 

higher development expectations that they face make R&D and marketing more 

interdependent, thereby strengthen the perceived need for integration in the innovation 

processes. 

Hypothesis 3: The specific features of industry innovations and organisational context 

also affect the factors that influence the existing level of R&D and marketing 

integration.  

Sub-hypothesis 3.a: Due to the high share of small and medium-size businesses, 

formal mechanisms have a smaller role in the implementation of effective 

integration.  

Sub-hypothesis 3.b: Communication problems between R&D and marketing can 

hardly be seen as a barrier to integration because, arising from the nature of the 

industry innovations, the two professional cultures are nearer to one another.  

Hypothesis 4: The lack of a conscious innovation policy that rests on a strategic 

approach constitutes the main barrier for the companies in their efforts to exploit the 

potential benefits of effective knowledge integration towards increasing 

competitiveness. 

Hypothesis 5: The short-term orientation turns the integration of R&D and marketing 

subject to current market goals, and marketing makes a minor contribution to 

encouraging the combination of R&D and business strategy. 

 


