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Bázisterv

Miért stratégiai kérdés a beszállítóvá válás?

Beszállítói 

képesség

Évek

Stratégiai és üzleti tervezés

A beszállítóvá válás feltételeit rövid távon, egyetlen célfeladatra
koncentrálva nem lehet teljesíteni. Ahhoz hosszabb távú projektekre van
szükség.



A beszállítóvá válás feltételei
1. Technológiai háttér: rendelkeznie kell olyan technológiai környezettel, amely

lehetővé teszi a hatékony sorozatgyártást, vagy rendelkeznie kell egyedi (kis
szériás) gyártáshoz szükséges technológia környezettel.

2. Fejlesztési képesség: rendelkeznie kell termék és technológia fejlesztési készséggel.

3. Pénzügyi háttér / Tőkeerő: rendelkeznie kell a termelés finanszírozásához és a
fejlesztésekhez szükséges tőkeerővel.

4. Működő, tanúsított, standard minőségbiztosítási és – irányítási rendszerrel kell
rendelkeznie (pl. ISO 9001, ISO 14001, ágazati minősítési rendszerek – nukleáris,
autóipari, hadiipari, stb).

5. Adatkommunikáció: a megrendelő által elvárt adat-kommunikációs készséggel kell
rendelkeznie.

6. Vállalatirányítási és termelésirányítási rendszer: megfelelő komplexitású
rendszerrel kell rendelkeznie, hogy kellően átlássa saját működését, valamint
megfelelően tudnia kell alkalmaznia ezen rendszerét.

7. Folyamatmenedzsment rendszer: korszerű (lehetőleg Lean, TQM, vagy Six Sigma)
folyamatmenedzsment rendszerrel kell rendelkeznie.

8. Piacismeret: Fontos, hogy a beszállító a piac egészét lássa és ne csak a szűken vett
saját működési területe piacát.

9. Látható piaci jelenlét: Megfelelő módon demonstrálnia kell a piaci jelenlétét.



A beszállítóvá válás feltételei  - folytatás
10. Értékesítési képesség és értékesítési kapacitás: a sikeres beszállítónak képesnek

kell lennie önmagát jól eladni.

11. Kompetencia-vagyon: rendelkeznie kell a megfelelő (menedzsment, mérnöki,
szakmunkás) szakértelemmel.

12. Idegen nyelvi kommunikáció: fontos, hogy képes legyen a nyelvi kommunikációra
(több nyelven legyen tárgyalóképes szakember).

13. Logisztikai pozíció: a logisztikai biztonság miatt lehetőleg a beszállító
vonzáskörzetében kell lennie.

14. Több lábon állás: el kell tudnia viselnie a megrendelő hektikus (bizonyos esetekben
„Just in time”) megrendeléseit (e miatt több lábon kell állnia).

15. Árcsökkentési képesség: a beszállítónak partnernek kell lennie a versenyképes árak
kialakításában (amely feltételezi a költséghatékony működést, a saját
költségszerkezet pontos ismeretét és az árcsökkentési képességet).

16. Innovációs képesség: képesnek kell lennie a beszállítónak arra, hogy új
megközelítéseket azonosítson, a tudásmegújításnak folyamatos feladatként kell
megjelennie.

17. Környezettudatosság, környezetvédelem, fenntartható fejlődés: ennek
megfelelően ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel kell rendelkeznie.



A stratégiai megalapozás nehézségeit fokozza a 
beruházások sajátos lefutása

Ha valaki beáll 
az első évre, ka-
pacitásfeleslege 
keletkezik, ha a 
felszabaduló 
kapacitásait nem 
tudja másutt 
lekötni.

A kapacitások 
leköthetősége 
függ mások 
beszállítói 
képességeitől, 
illetve mások ez 
irányú 
fejlesztéseitől.A hazai beszállítói részarány függ a kormányzati tevékenység-

től is (felkészülési program indítása, ernyőszervezetek létreho-
zása, hitelgaranciákkal egybekötött hitelezési gyakorlat kialakí-
tása, munkaerőköltségek meghitelezése, fizetési fegyelem, más 
kormányzati projektek indítása, stb).
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A projekt terjedelme
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Telephely

Projektet befogadó mikro környezet

Projektet befogadó regionális környezet

Projekt járulékos országos beruházások



Stratégiát megalapozó információk
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1. Szisztematikus külső és belső környezetelemzés a 
lehetőségek és képességek megismerésére

2. Elvárások, követelmények felmérése, feldolgozása
3. Részvételi szándék esetében a felkészülés beemelése 

stratégiai programba
4. Szükséges erőforrások biztosítása a felkészüléshez
5. Szakmai benchmark keresése, bekapcsolódás a célzott 

szakmai szerveződések felkészülési programjába
6. Felkészülési program következetes felhasználása
7. Gondolkodás a Paks II. beruházáson túl

1. atomenegetikai területeken,
2. atomenergetikai területeken kívül.



Átgondolandó: milyen szerepre készülök a 
projektben

1. Fővállalkozó, komplex feladat végrehajtó.

2. Konzorcium szervező egyedi feladatok 
végrehajtására.

3. Önálló, komplex feladat végrehajtó, szükség 
szerinti alvállalkozók bevonásával.

4. Közreműködő egyedi feladatok végrehajtására.

5. Önálló általános feladat végrehajtó (tipikus 
építőipari kompetencia). 

6. Önálló egyedi, speciális feladat végrehajtó.

7. Jellemzően alvállalkozó, erőforrás biztosító, 
mások irányítása mellett.



Hálózatosodás, mint eszköz

• A magyar gazdaság teljesítményének felét a
működő vállalatok 6 %-át kitevő 20 ezer külföldi
tulajdonú vállalat adja le. A másik fele 330 ezer
hazai tulajdonú vállalat tevékenységének
eredménye.

• A 20 fő fölötti működő vállalatoknak 30 %-a
külföldi tulajdonú.

• A fővállalkozó egy szupermonopólium.

• A hálózatosodás nagyságrendekkel növeli az
esélyt.



Összefoglalás

• Hosszú távú stratégia nélkül beleugrani a 
beruházásba veszélyes és nem jó üzlet.

• Csak az tud a beszállítói követelményekre 
felkészülni, 

– aki az atomenergetikai iparban a Paks II. 
beruházáson túl is gondolkodik, vagy

– az egész magyar gazdaságban gondolkodik, vagy 

– a hálózatosodásban gondolkodik.


