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KULCSFOGALMAK VIZSGÁLATA

Tudás

Kompetencia

Egész életen át tartó tanulás

Emberi erőforrás fejlesztés

Felnőttoktatás

Munkahelyi képzés

Szervezeti tanulás

Tudásmenedzsment

Innováció

Együttműködési modellek
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VERSENYKÉPESSÉG

HR SZERVEZET 
FEJLESZTÉS 

NYITOTT 
RENDSZEREK

SZERVEZETI TUDÁS

INNOVÁCIÓ



VIZSGÁLT CÉLCSOPORT – JÁRMŰIPARI VÁLLALATOK

180 000 foglalkoztatott

GDP 4,5%-a

Folyamatos fejlesztések

Ipari teljesítmény 29%-a

Termelési érték 25,3 Mrd EUR

Forrás: KSH  2017, 2018 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK
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Belső fejlesztés

Utánpótlás

Ipar-egyetemi együttműködés

Hármas együttműködés

Pályázati támogatás

Javaslatok



DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK FELDOLGOZÁSA

18 férfi, 10 nő töltötte ki a 
kérdőívet

• 64,3%-a egyetemi, 

• 28,6%-a főiskolai, 

• 7,1%-a, azaz két fő középiskolai végzettség.

A legmagasabb iskolai 
végzettség szerinti eloszlás

• 67,9 %-a 20 évnél több

• 25%-a 10-20 év közötti

• 7,1%-a 5-10 év közötti munkatapasztalattal rendelkezik.
Munkatapasztalat

• 57,1%-a több mint tíz éve dolgozik, 21,4%-nak 5-10 év közötti,

• 10,7%-nak 3-5 év közötti és szintén 

• 10,7%-nak 1-3 év közötti munkatapasztalata van a jelenlegi pozíciójában.

Munkatapasztalat a 
jelenlegi pozícióban
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(Értékek 1-7, értelmezésük: 1: egyáltalán nem, 7: teljes mértékben) 

Forrás: kutatási kérdőív elemzése

AZ ALKALMAZOTTAK FEJLESZTÉSÉNEK FONTOSSÁGA



KÉPZÉSI TÁMOGATÁSI FORMÁK

Forrás: kutatási kérdőív elemzése

részvétel biztosítása: 89,3%

képzés megszervezése: 78,6%

helyszín biztosítása: 78,6%

tandíj fizetése: 82,1%

fizetett szabadság: 53,6%

fizetés nélküli szabadság: 46,4%

tankönyv támogatás: 35,7%

utazási támogatás: 57,1%

vizsgadíj támogatása: 57,1%

egyéb: 10,7%



ELVÁRT PÁLYAKEZDŐI KOMPETENCIÁK

szakmai felkészültség: 64,3%

jó kommunikációs képesség: 42,9%

jó problémamegoldó képesség: 53,6%

idegen nyelvi kompetenciák: 60,7%

a munkavégzéshez szükséges készségek: 32,1%

kreativitás, innováció: 39,3%

együttműködési készség: 64,3%

tanulási képesség: 50%

flexibilitás: 25%

alkalmazkodó-képesség: 17,9%

Forrás: kutatási kérdőív elemzése
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(Értékek 1-7, értelmezésük: 1: egyáltalán nem, 7: teljes mértékben) 

Forrás: kutatási kérdőív elemzése

PÁLYAKEZDŐK  TUDÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGE??
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IPAR-EGYETEMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

utánpótlás biztosítása: 78,6%

szakdolgozat témavezetés: 71,4%

ipari szereplő oktat az egyetemen: 25%

oktatási tematika közös kidolgozása: 17,9%

ipari projektmunka: 50%

kutatás-fejlesztés: 32,1%

Forrás: kutatási kérdőív elemzése



MIKOR JÖTTEK LÉTRE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
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Forrás: kutatási kérdőív elemzése
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Forrás: Henry Etzkowitz és Lort Leyersdorff, 2000.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MODELLEK

TRIPLE HELIX

QUADRUPLE HELIX

QUINTUPLE HELIX

G

U I

Forrás: saját szerkesztés
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TRIPLE HELIX SZEREPEK

Forrás: saját szerkesztés



IPAR-EGYETEMI PÁLYÁZATOK
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Forrás: kutatási kérdőív elemzése



KUTATÓHELYEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok (2017-2020) 
Forrás: Nemzeti Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Monszpart Zsolt Elnök-helyettes előadása 2018. március 21.16
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JÁRMŰIPARI VÁLLALATOK TUDÁSÁRAMLÁSA

Forrás: saját szerkesztés



KUTATÁSI EREDMÉNYEK
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Az, hogy a vállalat mennyi figyelmet fordít az alkalmazottak elégedettségére, egyéni karriercéljainak
támogatására, illetve szakmai fejlesztésükre, együttjárást mutat az észlelt szervezeti innovációval és az
egyetemekkel való együttműködés fontosságával

A szakmai fejlődés, a munkavállalók gyakorlati tapasztalatainak fontossága, az alkalmazottak
elégedettsége, az egyéni karriertámogatás fontossága és a cégméret között nincs kapcsolat, azaz a kkv-k
esetében is hasonló fontossággal bír a hatékony belső tudásmenedzsment rendszer

A belső tudásmenedzsment mellett a cég észlelt szervezeti innovációjával erősebb együttjárást mutat a
vállalatok és az egyetemek nyitottsága az együttműködésre, illetve a pályakezdő hallgatók bevonódása a
szervezeti belső képzésekbe és innovációba

A cégek többsége nyitott az együttműködésekre és jelenleg is működtet egyfajta kezdetleges egyetemi
kapcsolatot, vagy a jövőben szándékozik részt venni ilyen projektekben, de jelenleg nem tudják kiaknázni
100%-osan ezek minden előnyét, és inkább a pályázati támogatás motiválja a kooperációt, mint a
lehetőség, hogy leendő munkavállalóik az együttműködő egyetem hallgatói közül kerüljenek ki, vagy hogy
az egyetemi fejlesztésekből a cég közvetlenül profitáljon



JAVASLATOK

Több és intenzívebb kommunikációra van szükség az egyetemi és a vállalati oldal
igényeinek és szükségleteinek összehangolásához

A kkv-k szervezeti kultúrájának és belső képzési és tudásmenedzsment rendszerének
megváltozásával a cégek nyitottabban viszonyulhatnának az egyetemi és ipari K+F
együttműködésekhez és pályázati konstrukcióhoz

A felsőoktatási intézmények képzése jobban felkészíthetné a hallgatókat a gyakorlati
munkavégzés, főleg a projektmenedzsment kihívásaira

KKV-k számára is érdemes lenne olyan pályázati konstrukciókat létrehozni, amelyek nem rónak
akkor adminisztratív terhet a kisebb cégekre
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


