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TÓTHNÉ BORBÉLY VIOLA 

Tudásalapú hálózati együttműködés 
a hazai jármű iparban 

A lisszaboni stratégiában1 az Európai Unió öt nagyszabású célt tűzött ki maga 
elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghaj-
lat/energiapolitika területén. A tagállamok saját nemzeti célokat fogadtak el az 
említett területeken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intéz-
kedések segítik.2 

Magyarország a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben3 az innovatív, tudásalapú 
gazdaság megteremtése a piacorientált K+F tevékenységek támogatásával, a 
vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzésével, az innovációs együtt-
működések és a technológiatranszfer ösztönzésével hirdetett programot. Az 
egyik fő  pont az oktatási és képzési rendszerek szerepének erő sítése az innová-
ciós potenciál fejlesztésében, többek közt regionális tudásközpontok kialakításá-
val, a kutatóegyetemek támogatásával és a gyakorlatorientált felső oktatási prog-
ramok bevezetésével, a műszaki és természettudományos képzés bő vítésével. 

A magyar gazdaságban meghatározó szerepet játszanak a multinacionális és 
a transznacionális vállalatok. Annak ellenére, hogy a „magyar gazdaságban 
jelentő s a csúcstechnológiai iparágak súlya, a vállalati K+F-ráfordítások 
(BERD) szintje összességében alacsony”.4 A magyar vállalatok az importált 
technológiák és know-how befogadására törekszenek, ezért alacsony szintű  az új 
termékek és eljárások kifejlesztése5, mely pedig alapja lenne az innovációnak. 

Az Európa 2020 program a K+F-térre megerő síti a lisszaboni célkitűzést, 
miszerint „az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell 
fektetni.”6 

                                                        
1 A lisszaboni folyamat az Európai Unió egyik stratégiája, mely 2000 márciusában, az EU 
állam- és kormányfő inek lisszaboni csúcsértekezletén indítottak el, és hivatalosan 2010-ig 
tartott. 
2 http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm  (Letöltés ideje: 2012. október 3.) 
3 Az Európa 2020 stratégiára épülő  nemzeti szintű  prioritásokat a II. Nemzeti Fejlesztési 
Tervben határozta meg a magyar kormány. II. Nemzeti Fejlesztési Terv: Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (2007-2013) 
4 OECD Innovációpolitikai Országtanulmányok Magyarország, Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal 2009. 
5 U. o. 
6 EURÓPA 2020, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Európai 
Bizottság. Brüsszel, 2010.3.3. 5. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
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A Horizont 20207 kutatási és innovációs keretprogram támogatja az Európa 
2020 stratégiát, ez hozzájárul ahhoz, hogy Európa ipari vezető  szerephez jusson. 

A gazdasági növekedés pillérei a vállalkozások, ezek mozgatórugója a ver-
senyképesség, mely folyamatos innovációval érhető  el. 

Az innováció sokféle értelmezését ismerjük. Az egyik legtöbbet idézett Jo-
seph Alis Schumpeter, aki szerint az innovációnak a következő  típusai léteznek: 
1. új termék bevezetése, 2. új gyártási mód bevezetése, 3. új piac megnyitása, 4. 
új nyersanyag- vagy félkésztermék-forrás megszerzése, 5. iparági átszervezés.8 
A múlt században sokan foglalkoztak az innováció fogalmának megértésével és 
meghatározásával, de az innováció ma használatos fogalma továbbra is a 
schumpeteri alapokon nyugszik. Napjainkban a legáltalánosabban elfogadott 
definíciót a Frascati-kézikönyv9 tartalmazza. Az Európai Unió tagországaiban 
szintén használatos definíció az új Oslo-kézikönyvben közöltek. 

Az innováció alapja a tudás megfelelő  felhasználása általi megújulási képes-
ség. A tudomány által létrehozott új tudást első sorban az iskolarendszerű  okta-
tásban sajátítja el a késő bbi munkavállaló, és mint emberi erő forrás-tényező  
teszi a szervezet számára hasznossá. A vállalati gyakorlat megoldásokat keres, 
melyre az elméleti hátteret adó tudást létrehozó szervezetek reagálnak az inno-
vációs láncon10 keresztül, melynek eredményeként újabb igények születnek az 
oktatás-képzés irányába. A hálózatosodás folyamata kiterjeszti az addig stati-
kusnak tekinthető  innovációs lánc rendszerét11. Csizmadia Zoltán egyik tanul-
mányában kifejti, hogy „A hálózatokkal párhuzamosan, illetve a hálózatokon 
belül létrejön a tudásipar, a tudás folyamatos árama.”12 

Az innováció alapja a tudás és gondolkodás, melyben az oktatás. Az Oktatási 
Fehérkönyvben13 azt olvashatjuk, hogy a kutatás-fejlesztés és az oktatás egymás-
tól nem választható el. 

Kölcsönösen hat egymásra és nem választható el a 

                                                        
7 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprog-
ramról. Európai Bizottság. Brüsszel, 2011.11.30. http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek-
esemenyek/online-nemzeti (2012. október 4.) 
8 Joseph A. Schumpeter (1939) Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical 
Analysis of the Capitalist Process. 
9 A Frascati-kézikönyv javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gya-
korlatára. A könyvet és id ő szakos frissítését az OECD koordinálja, a magyarországi vonatko-
zásait a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezeli. 
10 Innovációs lánc: a szervezet egésze vesz részt a versenyben, következésképpen a vállalat 
minden részének innovatív módon kell működnie. Az innovációk láncot alkotnak, ha bárme-
lyik láncszem gyengének bizonyul, veszélybe kerülhet a reményteljes részinnováció is. (Ko-
csis – Szabó 2000: 155–156 o.) 
11 www.norria.hu/files/648/Regionalis_innovacio_halozati_megkozelitese_NyA_NORRIA.pdf  
12 www.socialnetwork.hu/cikkek/CsizmadiaZoltanInnovacioMunkakozi1.pdf  (2012.09.01.) 
13 www.tarrdaniel.com/documents/OktatasPolitika/OktatasiFeherKonyv/innovacio.html#Oktatas  
Oktatási Fehérkönyv, (2012.05.01.) 

http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek
http://www.norria.hu/files/648/Regionalis_innovacio_halozati_megkozelitese_NyA_NORRIA.pdf
http://www.socialnetwork.hu/cikkek/CsizmadiaZoltanInnovacioMunkakozi1.pdf
http://www.tarrdaniel.com/documents/OktatasPolitika/OktatasiFeherKonyv/innovacio.html#Oktatas
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−  K+F (új ismeretek létrehozása), 
−  az oktatás és a képzés (tudásátadás, készségfejlesztés, emberi erő források), 
−  és az innováció (a tudásnak a gazdaságban történő  elterjesztése, alkalma-

zása). 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 1997-es tanulmánya szerint14 a 

sikeres vállalatok közös innovációs jellemző i: 
−  a „K+F szervezet jelenléte, 
−  folyamatos fejlesztési tevékenység, 
−  külső  kutatási-fejlesztési szervezetek igénybevétele, 
−  gyors termékcserélő dés, 
−  kreatív légkör, 
−  a menedzsment innováció elkötelezettsége, 
−  korszerű  menedzsment (ezen belül minő ségmenedzsment) módszerek al-

kalmazása, 
−  oktatás, képzés kiemelt kezelése”. 
A vállalati kutatások a 90-es évektő l kezdő dő en a szervezeti tudást prioritás-

ként kezelik. A tudást létrehozó szervezetek hozzájárulása az innovációkhoz 
javult ugyan, de még mindig nem elégséges.15 Az egyetemeknek fel kellett is-
merniük, hogy elvesztették monopóliumukat a tudástermelésben, és ahhoz, hogy 
a kutatásokban az élvonalban maradhassanak, stratégiai szövetségekbe kell tö-
mörülniük a többi tudástermelő vel együtt. 

Számos vállalat K+F-tevékenységét vállalati kutatóközpontokban végzi, ki-
zárva, vagy csak részlegesen bevonva az egyetemi kutatóhelyeket. 

Ez a zárt innovációs modell megköveteli, hogy a szervezetben dolgozók 
hozzák létre/fejlesszék ki az új terméket vagy szolgáltatást, melyet piacra szeret-
nének vinni. A zárt innovációban született termékek piacra jutását az ezzel létre-
jövő  nyitott innovációs rendszer teszi lehető vé.16 A nyitott innováció egyfajta 
menedzsment megoldás, a külső  és belső  ötletek együttes felhasználására. 

Eric von Hippel17 a hasznos tudás négy külső  forrását azonosította: 
−  beszállítók és vevő k; 
−  egyetemek, állami és privát kutatóhelyek; 
−  versenytársak és 
−  más nemzetek. 
Az egyetemek innováció-támogató tevékenységük révén járulhatnak hozzá a 

gazdaság teljesítményéhez. Az egyetemek is egyre inkább külső  kutatási partne-
reket keresnek, hogy szélesebb tudáshálózati háttérrel csökkentsék kutatási költ-

                                                        
14Innováció és versenyképesség. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest, 1997. 
szeptember http://mek.oszk.hu/01500/01549/01549.pdf  (Letöltés ideje: 2012. szeptember 10.) 
15 OECD Innovációpolitikai Országtanulmányok. Magyarország, Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal. Budapest.2009. 
16 Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting 
from technology. Boston: Harvard Business School Press. 
17 E. von Hippel (1988) The Sources of Innovation. Oxford UniversityPress, NewYork.  

http://mek.oszk.hu/01500/01549/01549.pdf
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ségeiket és javítsák hatékonyságukat. A kutatás nem a hagyományos akadémiai 
egységekben folyik, hanem intézményesült szervezetekben, mint a kutatóköz-
pontok, a spin-off18 cégek és az egyetemeken létrejött technológiatranszfer iro-
dák.19 

Ennek jellemzését Kozma Tamás az alábbiakban foglalja össze: 
−  a kutatás kevesek magánjellegű  és kiváltságos tevékenységébő l sokak 

közcélú és foglalkozásszerű  aktivitásává vált; 
−  a kutatás egyének munkásságából csapatmunkává fejlő dött, benne kiala-

kultak a hierarchikus kapcsolatok; 
−  a kutatás művészetbő l mesterséggé vált, amelyben az eredmények nem 

egyszeriek és megismételhetetlenek, hanem tervezhető k és megismételhe-
tő k; 

−  a mesterség tanítható és tanulható, és ezáltal az intellektuális javak terme-
lése gyorsítható és 

−  minő ségileg javítható.”20 

1. ábra: Zárt innováció modellje 

 
Forrás: [Chesbrough, 2003] 

 
 

                                                        
18 A hasznosító vállalkozás a költségvetési kutatóhely által alapított vagy annak részesedésé-
vel működő  olyan gazdasági társaság, amelyet a kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások 
üzleti hasznosítása céljából hoznak létre. A spin-off cég fogalmát a kutatás-fejlesztésr ő l és a 
technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény határozza meg, „hasznosító 
vállalkozásként” definiálva.  
19 Olyan vállalkozások és projektek, melyek el ő segítik az innovációs folyamatokat, felkutat-
ják a hasznosítható kutatási eredményeket, segédkeziknek a szellemi tulajdon védelemben, a 
találmányok hasznosításában, ipari kapcsolatok kialakításában. Minden hazai egyetem m ű -
ködtet technológiatranszfer irodát. 
20 Kozma Tamás (2004) Kié az egyetem? Új Mandátum. Budapest. 3. 
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2. ábra: Nyitott innováció modellje 

 
Forrás: [Chesbrough, 2003.] 

 
Az együttműködés alapja a tudásmegosztás, a tudástranszfer. A vállalatnál 

meglévő , nemcsak technológiai értelemben vett, hanem a kulturális értékekre is 
vonatkozó- és az elméleti tudást adó egyetemek együttesébő l alakul ki az a tu-
dás, mely a szervezeteket innovatívvá teszi21. A tudástársadalom valódi létrejöt-
tének számos hátráltató tényező je van, sok kritika éri az oktatási rendszert is. Az 
oktatási rendszer lassan reagál a gyorsan változó piaci igényekre, a nem tudomá-
nyos, átadható készségek és képességek, például csapatmunka, projekt-
menedzsment, problémamegoldás nem kapnak elegendő  teret a képzés során. Az 
innováció sikeressége nagyban függ attól, hogy „az innovációs rendszer szerep-
lő i, és különösen a gazdasági szereplő k miként tudnak bekapcsolódni a lokális, 
regionális, nemzeti és globális szinten szervező dő  különböző  funkciójú és struk-
túrájú hálózatokba”. A hálózati együttműködés négy formája: 

−  klaszterszervezet, 
−  stratégiai szövetség, 
−  konzorciális együttműködés, 
−  szakmai szövetség.22 
A felső oktatási rendszer egyik értéknövelő  tényező je volt a PhD-képzés be-

vezetése majd a kutató-elitegyetemi23 státusz elnyerés-lehető sége. 

                                                        
21 Nonaka, I. Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creation company. Oxford. Oxford Uni-
versity Press. 
22Csizmadia Zoltán: Az innováció hálózatalapú megközelítése http://www.socialnetwork.hu/ 
cikkek/CsizmadiaZoltanInnovacioMunkakozi1.pdf (2012. október 3.) 
23 Kutató-elitegyetemi címet kapott: a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a 
Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Budapesti M ű szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (2012) 

http://www.socialnetwork.hu/
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4. ábra: Regionális egyetemi tudásközpontok 
Egyetem Tudásközpontok 
Budapesti Corvinus Egyetem Kutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű  és Jármű irányítási Tudásközpont 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont 

Budapesti Műszaki Fő iskola Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudás-
központ 

Debreceni Egyetem Csúcstechnológiák a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében 
(GENOMNANOTECH) 

Dunaújvárosi Fő iskola Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai 
Tudásközpont 

Eötvös Loránd Tudományegyetem E-Science Regionális Egyetemi Tudásközpont 
Eötvös Loránd Tudományegyetem CellKom Regionális Egyetemi Tudásközpont 
Eszterházy Károly Fő iskola EGERFOOD Regionális Tudásközpont 
Miskolci Egyetem Tudásintenzív mechatronikai és logisztikai rendszerek 
Nyíregyházi Fő iskola FOOD-ENERG Regionális Tudáscentrum 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdő  és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont 
létrehozása és működtetése 

Pannon Egyetem FuturIT Informatikai Biztonsági Kutató-Fejlesztő  Központ 

 ÖKORET Környezetvédelmi és Hulladékhasznosítási 
Innovációs Tudásközpont 

Pécsi Tudományegyetem Medipolisz Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásköz-
pont 

Semmelweis Egyetem Molekuláris és info-bionikai kutatások a medicinában 
Szegedi Tudományegyetem Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) 

Szegedi Tudományegyetem Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi 
Tudásközpont 

Szent István Egyetem Környezetipari Regionalis Egyetemi Tudásközpont 
Széchenyi István Egyetem Jármű ipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 

Forrás: NIH 2007. A Regionális Egyetemi Tudásközpontok éves beszámolói 24 
 

Nemcsak az ipar és egyetem felel az együttműködések sikerességéért, hanem 
a szabályozó kormányzat is lehet segítő  illetve hátráltató tényező . A hatékony 
együttműködés egyik formája az, amelyben a kormányzat a felső oktatás és az 
ipar hármasa vesz részt.25 A három szféra, az egyetemi, a gazdasági és a kor-
mányzati szervek hármas kapcsolatát Triple Helix-modellnek nevezik.26 

Hazánkban több sikeres együttműködés létezik a felső oktatás és a gazdasági 
szféra szereplő i között. Kiemelt jelentő séggel bírnak a jármű ipari együttműkö-
dések, mivel a hazai jármű ipar a GDP közel 10%-át adja. 

1992 elején Szentgotthárdon megnyílt az Opel motorokat és az Opel Astra 
személyautókat gyártó General Motors Hungary nevű  üzem, majd ugyanebben 

                                                        
24 http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/regionalis/regionalis-egyetemi  (2012. X. 2.) 
25 GUI mozaikszó, hármas együttműködés (Government, University, Industry). 
26 Leydesdorff, L.-Etzkowitz, H.: A Triple Helix of University-Industry-Government Relati-
ons. In: Etzkowitz, H.-Leydesdorff, L. (1997): Universities and the Global Knowledge 
Economy. Pinter, London and Washington. 155-162. 

http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/regionalis/regionalis-egyetemi
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az évben felépült Esztergomban a Suzuki autógyára. Nem sokkal ezután meg-
kezdte működését Győ rben a működését az Audi Hungaria Motor Kft. is, illetve 
a kecskeméti székhelyű  Mercedes Benz Manufacturing Hungary, amely 2012-tő l 
a németországi rastatti gyárral együttműködve kezdte meg a termelést. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012-es Jármű ipari stratégiájának munka-
változata célul tűzte ki, hogy a magyar gazdaság húzóágazata, a jármű ipar, nem-
zetközileg versenyképes, dinamikusan fejlő dő  iparággá váljon. A tervezet alap-
vető en a hazai KKV-rendszer integrálására és a duális képzésre, az ipari hálóza-
tos rendszer támogatására helyezi a hangsúlyt. A stratégia az adminisztratív ter-
hek csökkentésén, a szakképzett munkaerő  képzésén, az elérhető  gyártási kapaci-
tások rendelkezésre állásán, a külpiaci lehető ségek bő vítésén, a gazdasági ösz-
tönző  és támogató rendszerek fejlesztésén és a jármű ipari központok támogatá-
sán keresztül kívánja hosszú távon is sikeressé és jövedelmező vé tenni a magyar 
jármű ipart.27 

5. ábra A hazai jármű ipari stratégia SWOT elemzése 
ERŐ SSÉGEK GYENGESÉGEK 

VEZÉRTERMÉK a jármű iparban 
magas GDP-hozzájárulás 
KÖZÚTI járműgyártás kiemelkedő  
Versenyképes SZAKTUDÁS és 
BESZÁLLÍTÓI HÁLÓZAT 
NÖVEKEDÉSI potenciál 
Versenyképes MUNKAERŐ  
Fejlő dő  JÁRMŰ IPARI KÖZPONTOK 

RENDSZERSZÁLLÍTÓK: 
nincs magyar/egyetemi együttműködés 
KKV SZEKTOR: 
alacsony K+F befektetések 
alacsony alkalmasság 
rossz finanszírozás 
az EGYETEMEK SZEREPE ALACSONY 
MUNKAERŐ : 
nincs nyelvismeret 
nincs mobilitás 
nincs elég mérnök/szakmunkás 
nincs egységes járműkompetencia 
KISZÁMÍTHATATLAN GAZD-I HELYZET: 
adó- és járulékpolitika 

LEHETŐ SÉGEK VESZÉLYEK 
MEGHATÁROZÓ iparág (exp) 
K+F (20 mrd euró befektetés) 
SZAKEMBER képzést fejleszteni 
BESZÁLLÍTÓKAT vonzani (OEM, 
TIER1) 
KKV SZEKTORT integrálni 
RÉGIÓS szinten együttműködni 

a műszaki szakemberek TUDÁSSZINTJE csökken 
K+F ráfordítás alacsony a tartós fejlő déshez 
Gazd-i válság: elbizonytalanodó KERESLET 
SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ  hiánya 
KKV SZEKTOR nem tud integrálódni 
Fennáll a veszélye annak, hogy egyes vállalatok 
ELHAGYÁK AZ ORSZÁGOT 

 

A stratégia megvalósításának szereplő i: a kormányzat, a jármű ipari vállalati 
szféra és az érintett felső oktatási intézmények. 
  

                                                        
27 A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített Jármű ipari Stratégia végső  változata ki-
dolgozás alatt, jelenleg a munkaváltozat érhető  el, vö. Képes György, Tóth Tamás (2012). 
Nemzetgazdasági Minisztérium: Jármű ipari stratégia (munkaváltozat). 
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6. ábra: A stratégia szereplő inek érdekei, prioritásai 
a hálózatos együttműködésben 

Kormányzat Vállalati szféra Felső oktatási 
intézmények 

Nemzetközileg 
versenyképes ma-
gyar munkaerő . 

 
A hazai autóipar, 
mint húzóágazat 
teljesítményének 
növelése. 

 
A hazai felső oktatási 
képzés színvonalá-
nak növelése. 

 
Az egyetemi szféra 
és a vállalati érdekek 
összehangolása. 

Megfelelő  létszámú és szakképzettségű  helyi 
munkaerő  felszívása. 
Vállalati brand építése. 
Kutatások elméleti hátterének biztosítása. 
Magasabb fokú állami és uniós támogatások 
megszerzése. 
A saját szakmai igényeinek megfelelő en alakítani 
a szakképzést országos és régiós szinten egyaránt. 
Az új kihívásokkal történő  hatékonyabb szembe-
nézéshez szükséges az új generációk szemlélet-
módja, kreativitása, szaktudása. 
Az új gazdasági helyzetnek köszönhető en sokszor 
a legtehetségesebb távoznak külföldre, így a 
vállalatoknak is érdeke, hogy jól kidolgozott, 
szakmai programok keretében már hallgató korá-
ban kiszűrhesse a legtöbb potenciállal rendelkező  
diákokat. 

Magasabb minő ségű  és 
nagyobb volumenű  
kutatói tevékenység. 

 
Releváns szakmai gya-
korlati, kapcsolatépítési 
lehető ségek biztosítása a 
hallgatók számára. 

 
A vállalati együttműkö-
dés során az egyetemi 
oktatás képes lesz pó-
tolni a képzésbő l eddig 
hiányzó szakmai isme-
reteket. 

 

Az összes ágazati szereplő t magában foglaló, integrált hálózati együttműkö-
dését az 2012. július 13-án a Jármű ipari Felső oktatási és Kutatási Együttműkö-
dési Megállapodás28 szolgálja, amely nyolc magyarországi egyetem29 és a hazai 
jármű ipari vállalatok30 hosszú távú kooperációját rögzíti. 

Az együttműködési program elemei közé tartozik az elméleti és gyakorlati 
képzés összehangolása31, a minő ségközpontú oktatás, melyben a tömegképzés 
helyett a tehetséggondozás kerül elő térbe. Kiemelt szerepet kap az alap- és kö-
zépfokú oktatás párhuzamos reformja32 illetve a projektmunkákat, kiscsoportos 

                                                        
28 Korábbi együttműködés volt a Győ ri és a Veszprémi Egyetem Európai Uniós projektje 
vagy az AUDI győ ri, illetve a Mercedes kecskeméti helyi felső oktatási intézményekkel való 
együttműködési programja. 
29 Széchenyi István Egyetem, Budapesti Mű szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kecske-
méti Fő iskola, Miskolci Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudomány-
egyetem, MTA SZTAKI.  
30 Csatlakozó vállalkozások: az Audi Hungaria Motor Kft., a Continental Hungaria Kft., a 
General Motors Powertrain-Magyarország Autóipari Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek 
Kft., a Magna Steyr Engineering Center Hungária Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft., a Rába Jármű ipari Holding Zrt. és a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. A 
partnerek sorába lépett Győ r-Moson-Sopron, valamint Bács-Kiskun megye kereskedelmi és 
iparkamarája is. 
31 A képzésben résztvevő  hallgatók az egyetemi órákon elsajátított elméleti ismereteiket a 
párhuzamosan folyó vállalati gyakorlati kurzusokon hasznosíthatják. Kecskeméti F ő iskola 
2012. Duális képzés a GAMF Karon http://gamf.kefo.hu/content/index/id/6753  (2012. októ-
ber 7.) 
32 Kormányzati intézkedés a mű szaki és természettudományos tárgyak szerepének növelése, 
vö. a felső oktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rende-
 

http://gamf.kefo.hu/content/index/id/6753
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feladatokat és a probléma alapú képzést magában foglaló új módszertani eljárá-
sok. Az iparági együttműködésben az állam a gyakornoki programok, a kutatási 
együttműködések és a spin-off vállalkozások támogatásával járul hozzá a válla-
lati szféra ösztönzéséhez. 

A magyarországi vállalatoknak a 2013-ig tartó támogatási idő szakban fel 
kellene használniuk az Európai Uniónak az innovációs beruházásokra nyújtott, 
és a vállalati kutatás-fejlesztésre szánt forrásait. Különösen azért, mert a 2012. 
január 1-vel érvényes innovációs törvény nem teszi lehető vé a saját innovációs 
alap felhasználását kutatási célokra. Ezt helyettesíti több olyan támogatási for-
ma33, melyet a kormányzat igyekszik az európai uniós szabályozással összhang-
ban a vállalkozások számára elérhető vé tenni. 

Hazánkban a hálózati együttműködések valamennyi formája egyelő re szám-
talan akadállyal küzd. Egyik tényező , hogy eddig jellemző en távol áll egymástól 
az elmélet és a gyakorlat: a kutatások eredményének gyakorlati bevezetése nem 
a kutató, hanem a vállalat feladata, míg a kutatónak az elmélet deklarálása a 
fontos, a gyakorlati szakemberek számára a kutatás hosszadalmas és túl elméleti, 
a vállalati szféra gyors eredményeket akar és sok feladatot szervezeten belül meg 
tud oldani. Első dleges feladat tehát az együttműködésben rejlő  lehető ség felis-
merése, mivel a gyakorlat-elmélet eredményes találkozásának megteremtése 
alapvető  szemléletváltást követel mindkét fél részérő l. 
 
 
 

 

                                                                                                                                         
let, illetve a 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti fels ő oktatásról az államilag finanszírozott 
képzések új rendszerében.  
33 2012-ben pl. az Ernyő projekt GOP-2012-1.3.1./E és a GOP-2012-1.2.1/B pályázatok. 


