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TERVEZETT KUTATÁSI IRÁNYOK
Régiókat Átívelő Logisztikai Kompetencia Központ
A kutatás célja
A Régiókat Átívelô Logisztikai Kompetencia Központ létrehozásának alapvetô célja, hogy öszszegyûjtse és a fôiskola vonzáskörébe tartozó vállalatok, illetve saját hallgatói rendelkezésére
bocsássa a legkorszerûbb logisztikai ismereteket tartalmazó tudásanyagot, azaz a globális ellátásilánc-menedzsment ismereteket. A vállalatok számára ez a szakmai információk eljuttatatása
mellett, az alkalmazáshoz nyújtandó segítséget, illetve a konkrét alkalmazás megvalósításában
való részvételt jelenti. A fôiskola hallgatói számára pedig a legkorszerûbb elméleti és gyakorlati
logisztikai ismeretek a tantervbe integrálását jelenti a tudásanyag átadását.
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek
és eszközök
y 7KU\YVYQS]d^SUKS \OXN]dO\OU ^O\`OdÊ]O
y 7SU\YVYQS]d^SUKS \OXN]dO\OU U_^K^Â]K SX^OX
zifikálása
y 6YQS]d^SUKS \OXN]dO\OU YZO\ÂMSÔU_^K^Â]K
y ._XKÛT`Â\Y]S U×dPY\QKVWS USU×^Õ Ê] VYQS]d^S
kai szolgáltató központ
y 9U^K^Â]SUÊZdÊ]S Z\YQ\KW
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
A központ, és általa a fôiskola, hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljon a vonzáskörébe tartozó régiók vállalatainak versenyképessége. Ez a tendencia a fôiskolán logisztikát tanuló hallgatók munkaerô-piaci helyzetét kedvezôen befolyásolja. Továbbá érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a
dunaújvárosi nemzetközi kikötô fejlesztése kapcsán, a fôiskolán végzett logisztikai szakemberek addigra rendelkezésre álljanak.

Témavezetô: DR. MANDJÁK TIBOR intézetvezetô fôiskolai tanár ^SLY\WKXNTKU*LY\NOK_bL]ON_ ■
Kutatók: DR. CZINKÓCZI SÁNDOR, PINTÉR LAJOS, PIRICZ NOÉMI, R ÁDAI LEVENTE ■ Célcsoport:
globális ellátási láncban résztvevô regionális termelô és szolgáltató vállalatok, logisztikai szolgáltató vállalatok, a DF hallgatói ■ Partnerek: Bordeaux Ecole de Management
(BEM) ■ Finanszírozási forma: pályázatok ■ Kutatás ideje, idôtartama: 2 év

Széles körű empirikus kutatás a Dunaújváros vonzáskörébe tartozó vállalkozások
logisztikai gyakorlatának feltérképezésére és a fejlesztési igények feltárására
A kutatás célja
A Dunaújvárosi Fôiskola tágabb vonzáskörzetében és a régióban mûködô vállalkozások ellátási láncban betöltött szerepének, belsô és külsô logisztikai folyamatainak megismerése, erôsségeinek és gyenge pontjainak feltárása, amelyek alapján létrehozható egy kutatható adatbázis, ami pontos ismereteket tartalmaz a helyi logisztikai gyakorlatról, annak teljesítményérôl
és problémáiról.
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek és eszközök
y 3\YNKS Ê] WÜU×NÊ]S POV^Ê^OVOU XOWdO^U×
zi szakmai és tudományos adatbázisokhoz
való kapcsolódás (EBSCO, EISZ) megteremtése, kvalitatív elemzô és statisztikai szoftverek és a használatukhoz szükséges hardver
beszerzése, képzéseken való részvétel.
y =dOU_XNO\ U_^K^Â] UO\O^ÊLOX ._XKÛT`Â\Y]
tágabb vonzáskörzetében, valamint a régióban mûködô vállalkozásoknál ellátásiláncmenedzsmenttel kapcsolatosan végzett eddigi felmérések, kutatások, azok módszereinek
és eredményeinek feltárása és értékelése.
y 0OV^Â\Ô U_^K^Â] UO\O^ÊLOX ]dKUÊ\^ÕS WOQUÊ\
dezésekkel kisszámú vállalkozásnál kutatási
esettanulmányok készítése, melyek alapján
elkészíthetôk a reprezentatív felméréshez használandó kérdôívek.
y <OZ\OdOX^K^Î` POVWÊ\Ê] Ê] O\ONWÊXcOSXOU POVNYVQYdÂ]K WOVVcOV ZÂ\RYdKWY]KX PYVcSU Kd KNK^Y
kat rögzítô adatbázis megtervezése és kialakítása, és az eredmények adatbázisba való felvitele.
Problémák feltárása, elemzése és kategorizálása.
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
Tudásbázis pontos ismeretekkel a helyi logisztikai gyakorlatról, annak teljesítményérôl és problémáiról. Esettanulmányok és eredmények (tendenciák) oktatásba történô bevitele. Kvalitatív
elemzô és statisztikai szoftverek alkalmazásának oktatásba történô bevitele.
Témavezetô: DR. MANDJÁK TIBOR intézetvezetô fôiskolai tanár ^SLY\WKXNTKU*LY\NOK_bL]ON_ ■ Kutatók: DR. CZINKÓCZI SÁNDOR, PINTÉR LAJOS, PIRICZ NOÉMI, RÁDAI LEVENTE ■ Partnerek: Bordeaux Ecole
de Management (BEM) ■ Célcsoport: globális ellátási láncban résztvevô regionális termelô és szolgáltató vállalatok ■ Finanszírozási forma: pályázatok ■ Kutatás ideje, idôtartama: 2 év

A kutatás célja
A projekt célja az Ellátási Lánc Menedzsment
nemzetközi benchmarkja, mely során összegyûjtjük és értékeljük a nemzetközi és hazai tudományos és üzleti forrásokban fellelhetô módszerek
és esettanulmányokat. Ez alapján létrehozható
naprakész Integrált Tudományos Információs
Rendszer a globális ellátásilánc-menedzsmentrôl,
annak tendenciáiról, valamint az abban felmerülô problémák megoldására irányuló módszerekrôl, melyek alkalmasak a helyi és regionális
vállalkozások logisztikai folyamatinak felmérése és értékelése után az ott felmerülô problémák
megoldására, a logisztikai folyamatok intenzifikálására, logisztikai költségek csökkentésére, a vállalkozás versenyképességének javítására, környezetvédelmi elvek érvényesítésére a globális ellátási láncban.
Főbb tevékenységei, alkalmazott módszerek és eszközök
y 3\YNKVYWU_^K^Â] O]O^^KX_VWÂXcYU QcÜT^Ê]O
y /]O^^KX_VWÂXcYU POVNYVQYdÂ]K WÔN]dO\OU QcÜT^Ê]O
y >_NÂ]LÂdS] SXPY\WK^SUKS \OXN]dO\ÊXOU USKVKUÎ^Â]K
y 7ÔN]dO\LKXU KVUKVWKdÂ]K ._XKÛT`Â\Y] `YXdÂ]U×\dO^ÊXOU Ê] K \ÊQSÔ `ÂVVKVUYdÂ]KSXKU VYQS]d
tikai folyamatainak intenzifikálására.
y /VÊ\^ O\ONWÊXcOU Ê\^ÊUOVÊ]O `S]]dKM]K^YVÂ]K K ^_NÂ]LÂdS]LK
y 2SÂXcdÔ Ê] ÛT WÔN]dO\OU USNYVQYdÂ]K
Eredmények és hasznosulások, termékek (gyártmány, technológia, szolgáltatások)
Nemzetközi szinten is elfogadott és használt ellátásilánc-menezsment információs rendszer és módszerbank (tudásbázis), mely valódi vállalati környedO^LOX UO\ÝV ^O]d^OVÊ]\O Ê] POVRK]dXÂVÂ]\K 2K^ÊUY
nyabb, alacsonyabb költségû logisztikai folyamatok a kutatásba bevont vállalkozásoknál, mely
révén javul a versenyképességük.Esettanulmányok és eredmények oktatásba történô bevitele.
Témavezetô: .<. M +8.4¢5 TIBOR ^SLY\WKXNTKU*LY\NOK_bL]ON_ ■ Kutatók: .<. CD385´-D3
S¢8.9<, PINTÉR L+49=, PIRICZ NOÉMI, R ¢.+3 LEVENTE ■ Célcsoport: globális ellátási láncban
résztvevô regionális termelô és szolgáltató vállalatok, logisztikai szolgáltató vállalatok ■
Partnerek: Bordeaux Business School, további vállalkozások ■ Finanszírozási forma: pályázatok ■ Kutatás ideje, idôtartama: 2 év
Az ellátásilánc-menedzsment és a logisztika területén a kutatási projektjeinket a szakma egyik
nemzetközileg is elismert, vezetô kutatóhelyének, a Bordeaux Ecole de Management (BEM) szoros támogató együttmûködésével tervezzük megvalósítani.
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Az ellátásilánc-menedzsment legjobb nemzetközi gyakorlatának feltárása (benchmarkja)

A „jövő logisztikája” laborok és oktatási tér kialakítása
+ k4×`Õ 6YQS]d^SUÂTKw >_NYWÂXcY] Ê] 9U^K
^Â]S 6KLY\K^Ô\S_W VÊ^\ORYdÂ]ÂXKU MÊVTK RYQc
UY\]dO\Ü WOQPOVOVÕOX POV]dO\OV^ ^_NYWÂXcY]
U_^K^Â]S Ê] YU^K^Â]S ROVcO^ Ê] VORO^Õ]ÊQOUO^ LSd
^Y]Î^]YX Kd 3X^ÊdO^ YU^K^ÔSXKU Ê] RKVVQK^ÔSXKU$
y Kd OVVÂ^Â]SVÂXMWOXONd]WOX^ KVKZPYVcKWK^KS
XKU LOW_^K^Â]Â\K Ê] WYNOVVOdÊ]Ê\O
y Kd OVVÂ^Â]SVÂXMWOXONd]WOX^ O]dU×d\OXN]dO
\ÊXOU ]dOWVÊV^O^Ê]Ê\O
y K <ÊQSÔUK^ ¢^Î`OVÕ 6YQS]d^SUKS 5YWZO^OXMSK
5×dZYX^ ^_NYWÂXcY] KNK^LÂdS]ÂXKU UOdOVÊ
]Ê\O Ê] ^ÂWYQK^Â]Â\K WOQPOVOVÕ Z\YQ\KWM]Y
WKQYU Ê] UKZM]YVÔNÂ] XOWdO^U×dS ^_NYWÂ
XcY] KNK^LÂdS]YURYd
y OQcÊXS Ê] M]YZY\^Y] RKVVQK^ÔS QcKUY\VK^YU `ÊQdÊ]Ê\O WKbSWÂVS] VÊ^]dÂW  PÕ
y \KU^Â\YdÂ]S Ê] SXPY\WÂMSÔUYWW_XSUÂMSÔ] ^OMRXYVÔQSÂU 3-> LOW_^K^Â]Â\K Ê] QcKUY\VÂ]Â\K
Ehhez négy fô laborhelyiség kerül kialakításra:
y 6YQS]d^SUKS YU^K^ÔUKLSXO^ Kd OVVÂ^Â]SVÂXMWOXONd]WOX^ Ê] K WK\UO^SXQ VYQS]d^SUK VOQUY\]dO
\ÜLL O]dU×dOS`OV WOVcOU US^O\TONXOU K `ÂVVKVK^S /LO]dO\dÊ]S \OXN]dO\\O OVOU^\YXSU_] ZSKM^Ê\S
\OXN]dO\\O OVOU^\YXSU_] K_UMSÔd^K^Ô \OXN]dO\\O ^Ê\LOVS ^O\`OdÕ \OXN]dO\\O
y 7ÔN]dO\^KXS UKLSXO^ OV]Õ]Y\LKX K US] Ê] U×dÊZ`ÂVVKVK^YU R_WÂX O\ÕPY\\Â] Z\YLVÊWÂSXKU WOQYVNÂ
]ÂRYd OV]Õ]Y\LKX K VYQS]d^SUKS W_XUKU×\×U Z\YPSVTÂXKU Ê] US`ÂVK]d^Â]S U\S^Ê\S_WKSXKU UYXU\Ê^ US
NYVQYdÂ]Â\K Ê] US]`ÂVVKVK^S KVUKVWKdÂ]Â\K `KVKWSX^ `SNOÔ \×QdÎ^Ê]S Ê] WOQPSQcOVÊ]S NO^OU^Î`^ÝU×\
VORO^Õ]ÊQOUUOV U`KVS^K^Î` U_^K^Â]YU SVVO^`O UYXU\Ê^ U`KVS^K^Î` U_^K^Â]YU `ÂVVKVK^S WOQLÎdÂ] KVKZTÂX
^×\^ÊXÕ VOLYXcYVÎ^Â]Â\K
y 5_^K^Ô]dYLÂU PÕ U_^K^Ô ]dÂWÂ\K WOVcROd U`KX^S^K^Î` U_^K^Â]S U`KVS^K^Î` ^K\^KVYWOVOWdÕ
UÊ\NÕÎ`]dO\UO]d^Õ Ê] OVOWdÕ Ê] N×X^Ê]^ÂWYQK^Ô ]dYP^`O\OU `KVKWSX^ ^_NYWÂXcY] KNK^LÂdS
]YU /,=-9 /3=D =MSOXMO .S\OM^ =MYZ_] ]^L OVÊ\Ê]S VORO^Õ]ÊQÊ`OV VORO^Õ`Ê ^Ê`O K XOWdO^
U×dS ]dSX^Ü U_^K^K^Â]S ^O`ÊUOXc]ÊQO^ K VYQS]d^SUK Ê] OVVÂ^Â]SVÂXMWOXONd]WOX^ ^O\ÝV^O^ÊX Ê] K
<ÊQSÔUK^ ¢^Î`OVÕ 6YQS]d^SUKS 5YWZO^OXMSK 5×dZYX^ ^_NYWÂXcY] KNK^LÂdS]ÂXKU VÊ^\ORYdÂ]Â^
Ê] WÜU×N^O^Ê]Ê^
y 5Y\]dO\ÜOX POV]dO\OV^ WSX^K\KU^Â\ K_^YWK^SdÂV^ \KU^Â\YdÂ]S LO\OXNOdÊ]OU Ê] O]dU×d×U VOQWY
NO\XOLL 7KQcK\Y\]dÂQYX UO`Ê]LÊ OV^O\TON^ ^ÎZ_]KS`KV WOVcOU U×d×^^ WOQ^KVÂVRK^ÔU K `YXKV
UÔNY] Ê] \ÂNSÔP\OU`OXMSÂ] ^O\WÊUU×`O^Õ Ê] \KU^Â\S\ÂXcÎ^Â]S \OXN]dO\ 1:= KVKZÛ TÂ\WÜU×`O^Õ
\OXN]dO\ROd `KVÔ UKZM]YVÔNÂ]S POVÝVO^^OV K_^YWK^SdÂV^ ÂVV`ÂXc ZÂ^O\XY]d^O\ ^Â\YVÔ UYWS]]SÔdÔ
\OXN]dO\ M]YWKQYVÔ \OXN]dO\ Â\_USKNÔ \OXN]dO\ \KUVKZOWOVÕ Ê] `YX^K^Ô `KVKWSX^ WÜ]dKUS
^O\`OdÕZ\YQ\KWYU M]YWKQYVÂ]^OMRXSUKS -+.-+7 WOVcOU UYXU\Ê^ `ÂVVKVK^S POVKNK^YU WOQ
YVNÂ]Â\K S] KVUKVWKdRK^ÔU
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TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 20082009

A kiadvány elkészítését a Baross Gábor innovációs program (KD_MANAG_06-Inno_Net számú pályázat) keretében,
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján, az NKTH és a Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatta. Projektpartner: Innopark Kht

