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I. Összefoglalás 

Dolgozatunk témájának az Innovációt és a Neuzer Kerékpár Kft-t választottuk. 2012 

decemberében részt vettünk az adott cégnél egy gyárlátogatáson.  

Célunk, hogy bemutassuk az innovációt, a hazai kis- és középvállalkozások innovációs 

helyzetét, valamint a Neuzer Kft-t, mint sikeres vállalkozást.  

Az innováció, mint fogalom magába foglal egy termék folyamatos újragondolását, a 

hétköznapban alkalmazhatóságának javítását. Ha hasonlítanom kellene az életet, és az 

innovációt akkor egy kerékpár jutna eszembe. Folyamatos pedálhajtással két keréken 

halad előre annak a személynek a tempójában, aki hajtja. Életünk, is mint egy hatalmas 

kerék forog, csak forog. Egyszer fent egyszer lent, de a kerék forog tovább, mert forognia 

kell. Hol gyorsabban, hol lassabban, nem mindig a legmegfelelőbb, legkönnyebb módon. 

Ilyen az innováció is. Tőlünk függ, hogy merre, milyen sebességben haladunk.  

Ezen gondolatok függvényében gondoltuk úgy, hogy a Neuzer cég minden szempontból 

alkalmas arra, hogy tanulmányi dolgozatunk témájának választjuk az innovációval 

karöltve. 

 

Summary: 

For our presentation we have chosen the Neuzer Bike LTD. We have visited at December 

of 2012. We would like to introduce the innovation itself and the domestic kkv-s places at 

home, and the successful Neuzer Company.  

Every product is able to be innovative. Innovation means that method when we are trying 

to make an existent thing better and easier to use. If I have to compare the life for 

something I would think a bicycle. Like a bike the life and innovation are always moving 

forward. It’s speed and way are depends on the person who is riding on a bike. Our life 

like big wheel just rolling and rolling, because it has to roll. Always roll, sometimes faster 

other times slower. Like innovation it depends on you where do you go and how do you 

go. 

After these things we thought that, it could be the topic of our TDK. 

 

 



 

 

 

II. Bevezetés 

 

 Választásunkat megelőzte a szakkollégiumi részvétel, ahol lehetőségünk nyílt több 

gyárlátogatásra, nagy cégek megismerésére. Piacvezető cégek felépítésébe és irányításába 

láthattunk bele. Ellátogatva a Neuzer céghez és az ott kapott információk, továbbá a kutató 

munka sarkalt bennünket a dolgozat megírására. Dolgozatunk középpontjában az innováció, 

mint összetett gazdasági hajtóerő áll. Azért választottuk ezt a témát, mert elengedhetetlennek 

tartjuk, hogy a későbbi munkánk, életünk kapcsán ne találkoznánk vele. Napjainkban ez a 

fogalom szinte már minden területen visszaköszön. Tekinthetjük a globalizáció egyik 

velejárójának is. Hazánkban a kis- és középvállalkozásoknak elengedhetetlen a folyamatos 

fejlődésre való törekvés azért, hogy a multinacionális vállalatok mellett versenyképesek 

tudjanak maradni a piacon. Napjaink a termékek továbbfejlesztést követelik meg. A Neuzer 

cég felépítése, versenyképessége híven tükrözi, hogy minden szempontból az innováció 

elkötelezett alkalmazói tudják betölteni piacvezető pozíciójukat. 

  



 

 

 

III.1. Innováció 

Az innováció Latin eredetű szó, valami újra utal, de magába foglalja valaminek a megújítását, 

megváltoztatását is. Az innováció napjainkban egyre nagyobb szerepet játszik az egyes 

országok versenyképességének, jólétének, a fenntartható fejlődés megteremtésének és 

megtartásának szempontjából, vagyis egyre inkább a gazdasági fejlődés legfőbb motorjának 

tekinthető. 

 

Joseph Alois Schumpeter már 1911-ben megfogalmazta az innovációt, a termelési tényezők 

megjelölésével, melyben 5 alapesetet jelölt meg: 

 „-Új – a fogyasztók körében még nem ismert- vagy már meglévő javaknak új minőségben 

történő előállítása. 

- Új – az adott iparágban még ismeretlen – termelési eljárásnak a bevezetése, amelynek nem 

kell új tudományos felfedezésen alapulnia. 

- Új piac teremtése vagy olyan piacokra történő nyitás, ahol korábban még nem 

tevékenykedett a vállalat. 

- Új nyersanyagforrások vagy félkész áruk forrásainak feltárása (beleértve azokat a 

beszerzési forrásokat is, amelyek korábban is léteztek, csak a vállalat nem használta fel őket). 

- Új – a feladatokhoz jobban illeszkedő – vállalati szervezet kialakítása.”  

(Dr. Csath Magdolna, 2010) 

 

 

Freeman innovációs elmélete (1988) szerint az innovációs folyamatok négy kategóriába 

sorolhatók, melyek a következőek: 

 

1. Fokozatos vagy módosító innovációk 

Ezek a fejlesztések teljesítményjavítást vagy költségcsökkenéshez vezetnek. Továbbá 

alkatrészt vagy egy a gyártásban használt anyagot egy másikkal helyettesítenek a technológiai 

folyamatban. 

- Teljesítményjavítás során ugyanannyi befektetett munka mellett nagyobb teljesítményt 

sikerül elérni. 

- Költségcsökkentés arra utal, hogy ugyanazt a teljesítményt kisebb költséggel lehet 



 

 

 

abszolválni.  

- Alkatrész vagy komponens cseréjével elért teljesítmény változás alatt azt értjük, ha a 

munkamenet folyamán az egyik összetevőt megváltoztatjuk. 

 

2. Radikális innovációk 

Az addigi munkamenetek teljes megszakítása, lecserélése vagy meglévő technikára teljesen új 

terméket vezetnek be. Teljesen új technológiára alapozott munkavégzés.(Pl.: Új termék 

előállítása is új technikát igényel) 

 

3. Termelésieljárás-változások  

A technológiák megreformálását jelenti. Ilyen alkalmazása lehet az elektrolízis alkalmazása a 

flotáció helyett, amely a fémek kinyerése az ércekből. Vagy a sorozatgyártás megjelenése. 

 

4. Paradigmaváltások 

A „technológiai paradigma” fogalmát Constant technikatörténész (1980-ban) vezette be. 

Valamilyen alapvető tudományos eredménnyel létrejön egy technológiai nézőpont, amely 

mintául szolgál bizonyos problémák megoldására. Paradigma alkalmazása során a kutatók 

esetleg olyan anomáliákba ütközhetnek, amelyek később más paradigmákhoz vezethetnek. 

Ilyenek lehetek az írástudomány, vagy a puskapor elterjedése. 

 

„Az innováció tehát nem kizárólag találmányt, műszaki ötletet jelent, hanem minden olyan 

üzleti megoldást, amely úgy tér el az addig megszokottól, hogy valamilyen újdonságot is 

tartalmaz. Nem korlátozódik az új termékek vagy új technológiák bevezetésére, hanem a 

fogyasztói igények új, a korábbitól eltérő (többnyire magasabb minőségű) kielégítésére 

irányul. Ebből az is következik, hogy az innováció mindig a piacból indul ki. Az innováció 

valamilyen versenyelőny létrehozását, illetve versenyhátrány lefaragását célozza.” 

(Lengyel László- Vállalkozási ismeretek- Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ 

kiadványa, 2007) 

  



 

 

 

III.2. Az innovációs rendszer 
 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a versenyképesség növelése érdekében az utóbbi tíz évben a 

magyar innovációs rendszer megújítására, valamint egy kiszámíthatóbb innovációs pálya 

létrehozására törekszik. A kormány 2003-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

létrehozása mellett döntött, mely a vállalkozások által befizetett éves forgalomból és állami 

támogatásból tevődik össze.  

A vállalkozások fejlettségi szintjei területenként eltérőek, ezért a regionális innovációs 

politikára is hangsúlyt kell fektetni. Ennek érdekében két programot hoztak létre: a Pázmány 

Péter programot, melyben a felsőoktatási intézmények K+F eredmények hasznosítása 

történik, valamint a Regionális Tudásközpontok létrehozásáról szóló megegyezést. Az utóbbi 

keretein belül az egyetemek a vállalkozói, ipari szektorral működnek együtt. 

Az innovációs rendszerben megtalálhatóak mind azok az elemek, amik felépítik, illetve 

támogatják vagy hátráltatják az innováció folyamatát. A K+F tevékenység és az innovációs 

politika adja meg az innovációs rendszer alapjait. Erre a három tényezőre a kereslet és az 

intézményi, infrastrukturális környezet pozitív, illetve negatív kihatással van. 

 

 

1. ábra – 
1
Az innovációs rendszer elemei  

                                                 
1
 Forrás: DSTI/EAS/STP/NESTI 2005. No. In: Pakucs – Papanek 2006, p. 10 



 

 

 

III.3. Innovációs teljesítményt befolyásoló tényezők 

A kkv szektor növekedését az alábbi tényezők befolyásolják: 

 Makro környezeti feltételek: Idetartoznak azok a gazdasági, társadalmi, politika és 

jogi tényezők, melyek a vállalkozásra kihatással vannak, ám ezeken nem igen tudnak 

változtatni, csak alkalmazkodni hozzájuk. A működési környezet bizonytalanságához 

erőteljesen hozzátartoznak a hazai politikai és a gazdasági változások, valamint a 

belföldi piacokon végbemenő átalakulások, melyek inkább hátráltató tényezők. Ezzel 

szemben a külföldi piacok és a technológiai fejlődések stabil faktorok. 

Egy adott ország támogathatja a vállalkozásokat például adókedvezményekkel.  

Magyarországon magasnak ítélik meg a különböző járulékokat, adókat, 

társadalombiztosítási terheket, mégsem ezek a versenyképesség gátló tényezői. 

Az EU-hoz való csatlakozás megnyitotta a kapukat, hogy merjenek még nagyobb 

piacokban gondolkodni a vállalkozók.  

 

 Pénzforrás: A vállalkozások nem mindig rendelkeznek kellő saját tőkével, mely a 

terjeszkedéshez, bővítéshez elengedhetetlen lenne. Ilyen esetben külső pénzpiaci 

forráshoz fordulhatnak. Az EU számos vissza nem térítendő támogatást kínál a kkv 

szektornak, ám sokan nem élnek vagy nincsenek is tisztában ezekkel a 

lehetőségekkel. Viszont előfordul az is, hogy túl sok forrással rendelkezik a 

vállalkozás a normál működés megléte mellett. Ekkor beruházásokat, fejlesztéseket, 

felvásárlásokat hajthatnak végbe, mellyel megindulhat a növekedés. 

 

 Külső piaci hajtóerő: A piaci igények bővülése, a piaci rések megtalálása, az új 

fogyasztói igények megjelenése, a méretgazdaságosság mind kikényszerítő hatással 

van a cégek növekedésére. A még nagyobb nyereség eléréséhez a belföldi piaci 

részesedés elérésén túl a külföldi árusítás is szóba jöhet. Előfordulhat, hogy az adott 

piacon nincs akkora kereslet az adott szolgáltatásra vagy termékre, ekkor fontos, hogy 

globálisan próbáljuk meg az értékesítést. Az alkupozíciókat befolyásolja, hogy milyen 

mértékű a vállalkozás piaci részesedése. A nagyméretű piacon a közepes vállalatoknál 

figyelhetjük meg a leggyengébb alkupozíciót. Ezzel ellentétben a kisebb piacokon 

már erősebb az alkupozíciójuk. 

 



 

 

 

 Belső emberi hajtóerők: Az, hogy mennyire sikeres egy vállalkozás nagyban függ a 

vezetőtől. Ha rendelkezik a kellő lelkesedéssel, célokkal, kompetenciákkal, 

felkészültséggel, azonnali probléma megoldó képességgel, akkor van esélye arra, 

hogy piacvezető szerepet szerezzen vagy akár határokon átnyúló vállalatot hozzon 

létre. A megfelelő üzleti kapcsolatok kiépítése is nélkülözhetetlen. Többféle stratégiát 

alkalmazhatnak a vezetők, ilyen például ha más országok piacaira próbálnak betörni, 

a versenytársak kiszorítására törekednek vagy a lehető legnagyobb piaci részesedés 

megszerzését tűzik ki célul. A munkaerőt tekintve mindenképp a szakképzett, 

motivált, megbízható embert alkalmazzák a legszívesebben. 

 

 „A felsőoktatási, valamint az államilag fenntartott kutatási intézetek és a profitszférában 

működő szervezetek K+F részlegei közötti kapcsolat nem működőképes a jelenlegi 

formájában. Az információs aszimmetriából és a viszonylag új gyakorlatból adódóan a helyi 

vállalkozások nehezen találják meg a helyi lehetőségeket innováció létrehozására. Az 

együttműködés mindkét fél számára előnyös, hiszen a kutatókat munkavégzéshez és 

forráshoz, a cégeket a keresett újdonság megalkotása képében profithoz segíti.” 

(Platz Petra 2012)  



 

 

 

IV. Hazai kkv-k helyzete Magyarországon a gazdasági világválságig 

 

A rendszerváltást követően Kelet-Közép-Európában, ezzel együtt Magyarországon is nagy 

átalakulások mentek végbe mind gazdaságilag, mind jogszabályilag. A privatizációval a nagy 

vállalatok magánkézbe kerültek, mely sok esetben azok bezárásához, csődbemenéséhez 

vezetett. A multinacionális cégek elkezdtek bevándorolni hazánkba.  

A magyar vállalatok nehéz helyzetbe kerültek, mivel szerkezeti és strukturális átalakításokat 

kellett véghez vinniük ahhoz, hogy a piacgazdaság részeivé tudjanak válni. 

 

A változások eredményeképp az emberek vállalatalapítási kedvet kaptak, majd az 

ezredforduló előtt csökkenő tendenciát mutatott ez az érdeklődés.  

A változást a 2000-es évek utána időszak hozta, amikor ismét megnőtt a vállalkozók száma. 

Főleg a társas vállalkozási formát választották. Ez köszönhető volt annak, hogy a 

tőkeelőírásokat csökkentették, mellyel főleg a kft vállalkozási formának kedveztek. 

 

 

Napjainkban  

Hazánkban a kkv-k száma igencsak számottevő. A KSH 2009-es adatai szerint a 

Magyarországon működő cégek 99,9%-a a kkv szektorhoz volt besorolható. 2011-ben 

546 894, 2012-ben 572 884 volt a vállalkozások száma. A gazdasági szerepük egyenként nem 

olyan nagy volumenű, mint például a multinacionális vállalatoknak, ám együttesen ez a 

szektor mégis kihatással van az ország GDP-jére, a foglalkoztatottságra és a befektetésekre.  

2009-ben az összes vállalkozási formát tekintve 56%-át termelte ki ez a szektor, mintegy 

7100 milliárd forintot. A kkv-k becsült foglalkoztatottsága 2011-ben 1 788 649 fő volt, mely 

az összes foglalkoztatottság 72,7 %-át tette ki. 

 

A kormánynak a kkv politikával fontos törődnie a gazdasági teljesítményüket tekintve. 

Viszont a költségvetésnél a támogatásukat inkább kiadásnak tekintik, mint befektetésnek, ami 

majd évek múlva meg fog térülni. Az Unió az európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal 

(SBA) próbálja a kkv szektort megerősítése, fejlesztése, mellyel munkahelyeket tudnak 

teremteni. 

 

 



 

 

 

 

Az innovációs politika keretein belül az alábbi célokat tűzték ki: 

  „új termékek, szolgáltatások és termelési, üzleti eljárások fejlesztése és bevezetése; 

 a vállalkozások kutatás-fejlesztései és innovációs tevékenységének – kiemelten a 

kutatás-fejlesztési és innovációs képességének fejlesztése; 

 a Nemzeti Innovációs Rendszer (NIR) szereplői közötti együttműködés erősítése; 

 a K+F fizikai infrastruktúrájának fejlesztése; 

 agyelszívás mérséklése; 

 a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez szükséges munkaerő képzése; 

 a nemzeti és regionális innovációs rendszerek erősítése és az irányítási rendszer 

fejlesztése; 

 a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködés támogatása.” 

(Havas, 2009) (Innováció, versenyképesség, kkv-k I., szerkesztő: Dr. Csath Magdolna) 

 

A gazdasági válságot követően a kkv-knak a legnagyobb kihívást az életben maradás 

jelentette. A vezetők csupán 5-10%-a gondolta úgy, hogy a növekedésre, fejlődésre való 

törekvés lehet az egyetlen kiút a recesszióból. A fogyasztókért folytatott versenyben pedig 

elengedhetetlen, hogy biztosítsák az innovatív termékeket, szolgáltatásokat a lehető 

legfejlettebb működési környezeti háttérrel. 

A vevői igényekhez, trendekhez muszáj igazodniuk, mivel ezek folyamatosan változnak.  

Az üzleti életben is használhatjuk Darwin kifejezését, mely szerint „alkalmazkodni és 

vonzónak lenni”. 

Magyarországon az FDI, vagyis a külföldi tőkebefektetések száma rendkívül magas a többi 

kelet-közép-európai országgal szemben. A Nemzetgazdasági Minisztérium 63,6 milliárd 

euróra becsüli a külföldi invesztálást. 2009-ben a kkv szektor 46%-át érintette 7137 milliárd 

forinttal.  

Ezek a beáramló tőkék pozitív illetve negatív kihatással vannak az országra. A kkv szektort 

tekintve inkább hátránnyal jár nekik a multinacionális vállalatok megjelenése-a kevés 

outsourcing miatt-, viszont kényszerhelyzet idején például csődeljárás esetén előfordul, hogy 

felvásárolják a kisvállalkozásokat.  



 

 

 

Előnyre is szert tehetnének a kkv-k, mivel olyan fejlett technológiát sajátíthatnának el, amivel 

a magyar vállalkozások nagy része nem rendelkezik. Gondolhatunk itt a K+F tevékenységre.  

A termelési folyamatok kihelyezésénél az innováció minőségét és kivitelezés gyorsaságát 

tekintik fontosnak, mivel azonnal reagálni kell, hogy folyamatosan versenyben tudjanak 

maradni.  

A megfelelő innovációs kapcsolatrendszer kiépítése nélkülözhetetlen lenne a kkv szektor 

fejlődése érdekében. Erre rendkívül jó lehetőségként szolgálnak a nemzetközi workshopokon 

való részvételek. 



 

 

 

V. A kerékpár innovációja 

A kerékpár emberi erővel meghajtott kétkerekű eszköz. A XIX. században találták fel. 

Fejlődése a fenti ábra szerint folyamatosan alakult. Napjainkban a biciklik fontos elemeikben 

hasonlítanak a legidősebb elődjeikre. Például az elengedhetetlen két kerék, és ülés. 

 

Az 1800-as évek elején az utak infrastruktúrája megengedte a gyorsabb közlekedést, bár 

teljesen veszélytelennek még ekkor sem lehetett nyilvánítani a közlekedést. Kényelmesebb, 

gyorsabb és ugyanúgy, mint eddig ingyenes helyváltoztatás céljára feltalálták a biciklit. 

Eredeti nevén „VESSZŐPARIPA” Karl von Drais találmánya. Ennél az első formánál lábbal 

a földön kellett hajtani az eszközt. Ez is nagyon emlékeztet a mai kétkerekű gépekre,de nem 

annyira ,mint az utána következő újítás amely a „TAPOSÓPEDÁL” büszke nevet viseli, 

Krikpatrick Macmillan munkássága után 1839-ben. Az 1870-es években volt egy 

próbálkozás, ami nagymértékben eltért az előtte és után alkalmazott újításoktól. Legnagyobb 

mértékben-Angliában terjedt el <velocipéd> néven. Az első kerék sokkal nagyobb átmérő 

kerékkel volt szerelv. Továbbá az első kerék volt meghajtással ellátva. Az angol nevéből 

(penny-farthing) tisztán kivehető. Ma az országúti, hegyi <tracking> bicikli a 

legelterjedtebbek az egész világon. 1885-ben létrejött a maira leginkább hasonító forma. 

A legújabb bicikli forma a fotel bicikli csak egy szűk felvásárló piacot tudott érinteni, mivel 

komoly szerkezeti újításokra volt szükség,mivel alapjaiban változattata meg az eddigi bicikli 

formát,és ezt nagy anyagi fedezetet igényelt. 

 

A képen: kerékpárok innovációja 



 

 

 

 

VI. Cégtörténet 
 

Neuzer András 1987-ben egy garázsműhelyből fejlesztette ki a 2012-re már egy milliárd 

forint forgalmú céget. A 25 év alatt rengeteg változtatás ment végbe a cégen belül. Első 

időkben csak kerékpáralkatrészeket gyártott. Ez a tevékenysége a 90-es évekre nagyon jó 

befektetésnek minősült,így elkezdett komplett bicikliket gyártani. A cégtulajdonos 

vezetéknevét csak később adta termékeihez először ALTRIX néven kerültek a boltokba a 

kétkerekűek. 

 

A gyár egyedülálló több szempontban is. Többek közt a legkiemelendőbb tulajdonsága, hogy 

az egyetlen teljesen magyar tulajdonban lévő kerékpár gyár. Továbbá éves forgalma 3,5 

milliárd forint körül van. Egyáltalán nem gyárt raktárra, és szerte Európában exportál, sőt még  

Amerikában is megtalálhatóak a termékei. A termékek 50-60%-át a exportálják. Több kisebb 

cégekkel vannak folyamatos kapcsolatban és szállítanak nekik, így elkerülik, hogy valamelyik 

piacról esetlegesen kiszorulnának. Leginkább trecking (túra) kerékpárokat értékesítenek, de 

készítenek csúcskategóriás országúti gépeket is. Továbbá nem kisebb cégtől, mint a Mercedes 

Benz kérte meg a Neuzert, hogy gyártson 50 kg plusz terhelhetőségi biciklit. Több nagy hazai 

beszállítónak is folyamatosan szállít terméket pl. Tesco, Decathlon, Hervis, Auchan. A 

piacvezető szerepüket teljes mértékben a flexibilitásnak köszönhetik.  Továbbá az, hogy teljes 

mértékben a vevő igényeit elégíti ki. A Szécsényi terv keretein belül megújult telephellyel 

rendelkeznek. A beruházás meghaladja a 600 milliós összeget. A raktáron hosszabb ideig 

sosincs termék, csak addig, amíg el nem szállítják a megrendelők ez kb. 200 kész paletta 

nagyjából 350 ezer darab kerékpár. Jelenlegi telephelyen Tökház Esztergomi Ipari Park. 
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SWOT analízis bővebb kifejtése 

Gyengeségek: 

A négy fő szempont szerinti elemzés kimutatta, és a vezetőséggel folytatott beszélgetés erősen 

alátámasztotta, hogy a cég működésében és környezetében semmilyen gyengeséget nem lehet 

megnevezni. Viszont a világon semmilyen szervezet nem lehet teljesen tökélete, így a cég 

egyetlen, csekély momentum van, ami szinte teljes mértékben kijelenthetjük, hogy 

megoldhatatlan teljes mértékben. Ez nem más, mint a munkaerő motiváltsága. Lehet fokozni 

ezt juttatásokkal, és további anyagi javakkal, de ha valakinek a személyisége nem olyan, hogy 

mindenek elé helyezi a gyár, és saját munkájának a termékét akkor már kijelenthetjük, hogy 

nem száz százalékos a munkavégzés. Mindazonáltal ok az elkeseredésre így sincs. A felvett 

munkaerő több mint 20%-a beváltja a hozzá fűzött reményeket. Ők leginkább fiatal férfi 

dolgozók, akiket el lehet kötelezni cég iránt, és később belőlük kerülhessen az a vezető kar, 

akik a ranglétrát végig járva ismerik a gyár minden szegletét. 

Neuzer András a Neuzer kerékpár gyár tulajdonosa a legjobb vezetők közé tartozik. A Péter-

elvet használva minden dolgozója képességeinek megfelelően végzi a munkáját. Több erénye 

mellett a tulajdonos nagy hangsúlyt fordít rá, hogy minden dolgozója örömmel végezze a 

feladatát, és azzal precízen pontban időre kész legyen.  

A Péter-elv szerint ha egy dolgozó a rá osztott feladat megoldásában kifogástalan akkor mód 

nyílhat rá, hogy magasabb beosztásban végezze tovább a feladatát. Továbbá, ha abban a 

pozícióban is eredményes további szint lépéssel kell jutalmazni. Bár előfordulhat, hogy az új 

munkakör nagy nehézséget okoz a munkás számára, és nem tudja elvégezni a feladatát. 

Ilyenkor a Péter-elv alkalmazásával a dolgozót visszább sorolni a ranglétrán, hogy a 

munkavégzése ismét kifogástalan legyen.  

 

 

Erősségek: 

Mint hazai legnagyobb kerékpár gyártó cég különösebb veszély nem érinti a belföldi piacon. 

Folyamatos naprakészséggel tudják az esetleges lemaradást más cégekkel szemben 

minimalizálni. Egyik fő erőssége abban rejlik, hogy nem egy kialakított termék palettát 

alkalmaz csak, hanem nyitottak a megrendelő minden követelményére, és azt teljes mértékben 

kielégítik. Rövid időn belül minőségi termék gyártása a legfontosabb szempont. 

Magyarországon egyedülálló a maga nemében. Saját értékesítési hálózattal rendelkezik 



 

 

 

Csepelen és Esztergomban. Míg a cégnél vendégeskedtünk szó került a cég marketingjére, és 

felvásárló piacának bővítésére. Kíváncsiak voltunk, hogy egy ilyen cég, hogy, hogy nem 

reklámozza magát a televízióban, vagy országos napilapokban. A válasz egyszerű volt.  

Ennek a piacnak nagyon speciális a felvásárló piaca. Olyan személyek és felhasználók, akik 

tudják, mit keresnek. Így felesleges mindenféle közvetett reklámozás. A száj propagandát 

alkalmazzák a minőségi, jó termékeikkel. 

A külföldi felvásárló piac hatalma presztízsét élvezheti a cég. Nem kisebb megrendelés 

érkezett az idei évfolyamán. A Holland hercegnő évfordulójára 500 kerékpár legyártása. 

Bármennyire is nem fér bele az év elején tervezett programúkba szinte biztosra vehető, hogy 

el fogják vállalni mivel hatalmas megtiszteltetés.  

Sikere nem csak a folyamatos naprakészségben, és pontosságában merül ki. Folyamatos 

innovációt tart fenn mind a termékek fejlesztésében, mind az azokat legyártandó eszközök 

szintjén is. Komolyabb beruházásra évente, míg a kopó alkatrészek szinte naponta sor kerül. 

Az egyik legújabb ilyen eszközük egy 3 000 000Ft. értékű kompresszor, ami folyamatos 

légnyomást biztosít a munkatérben. Ezt úgy lehet elérni, hogy a profit jelentős részét 

visszaforgatják a kutatásfejlesztés részlegbe. Ám ez nem minden. Kitűnő üzletpolitika 

miszerint több cég kizárólagos kereskedelmi partnere. 

A sajátfejlesztésű kerékpárok piacra kerülése előtt nagyon komoly teszteléseken kell átesniük, 

hogy tudják ugyanazt a szintet felmutatni, mint a többi termékük. Ilyen saját fejlesztésű 

kerékpár, amelyet a BMW autó gyár kért a Neuzer cégtől. Szükségük volt egy olyan 

kerékpárra, ami az utasán kívül biztonsággal tud szállítani 60 Kg plusz súlyt. Elsőként 

szükségük volt több minőség ellenőrzésre a gyártás folyamán, és több kutatási munkára, mint 

előtte. Kreativitásukat nem tükrözi semmi sem jobban, mint a cég maga ahol minden gép arra 

hivatott, hogy kerékpárt gyártson a leghétköznapibb formától egészen a legkevésbé 

hétköznapi darabokig. 

Mégis a legfontosabb erősségei közé tartozik az, hogy meg tudott maradni teljes mértékben 

magyar tulajdonú cégnek, amit kevés másik középvállalkozás nem tud elmondani magáról. 

Továbbá a munkásokkal ápolt szorosabb viszony, és a lehetőség minden ott dolgozónak a 

magasabb beosztás elérésére. 

 

 

 



 

 

 

Lehetőségek: 

Folyamatos fejlődési lehetőségként fennáll a külföldi cégekkel a kapcsolat kiépítés és így a 

külföldi érdeklődés fenntartása. Több uniós pályázaton szerepeltek és az ott nyert pénz 

sikeresen felhasználva tudtak fejlődni.  

A megnyert pályáztok megtekinthetőek a cég bejáratánál illetve a dolgozatunk alján. 

A termékkör bővítés szinte mondhatni folyamatos mivel a felvásárlók minden egyes kérésére 

meg tudják találni a megoldást. A fejlődés lehetőségének csak a Kutatás Fejlesztés csoport 

szabhat határt.  

 

Veszélyek:  

Időben két különböző veszélyt tudunk megkülönböztetni. Azok, amelyek hamar érintik a 

céget ilyen a beszállítóval kapcsolatos problémák. A kerékpár gyártáshoz elengedhetetlen 

alkatrész a váz illetve a villa, amelyek beszerzését a Távol-Kelet biztosítja. Ha a beszállítás 

valami probléma folyamán meghiúsul, akkor a cég is csúszik a határidővel. Továbbá ilyen 

jellegű gond, ami a teljes világot érintő gazdasági problémák, az infláció.  Továbbá az időben 

később létrejövő gondok ilyen lehet a más cégek megjelenése a piacon. Ez egy huzamosabb 

kezelhető folyamat. 

  



 

 

 

VIII. Szervezeti felépítés 
 

A vállalkozás szervezetének élén Neuzer András ügyvezető igazgató áll. A hierarchiában őt 

követi a minőségmegbízott, a termékmenedzser és a külkereskedő. A kereskedelmi igazgató 

felügyeli a számlázókat, raktárvezetőket, árukiadókat, külkereskedőket, 

termékmenedzsereket.  

Az üzemvezető alá tartozik az üzemvezető helyettes, két csoportvezető, egy minőségellenőr, 

egy alkatrész raktáros, egy készáru raktáror és két szerelő. A két gyártáselőkészítő és egy 

készletgazdálkodó az üzemvezetővel egy szinten áll. A rangsorban a külkereskedőt a 

főkönyvelő, könyvelő, értékesítési munkatárs, kiskereskedelmi boltvezetők, bolti szerelők 

követik. 

Egy tökéletesen szervezett egységként végzi munkáját mindennap a cég. 

 

A vezetőség elvárja, hogy alkalmazottai, valamint beszállítói a minőségirányítási rendszernek 

megfelelően végezze munkáját, ezzel is hozzájárulva a célkitűzések megvalósításához. A 

vevők iránti elhivatottságra a minőségpolitikai nyilatkozatban is kitérnek:  

„Célunk, hogy termékeink minősége Vevőink igényeinek és elvárásainak a legjobban 

megfeleljen, ezáltal Vevőink megelégedettségét és a társaság termékei iránti bizalmát 

növeljük. Ezért a NEUZER Kft. vezetősége minden intézkedésével arra törekszik, hogy a 

gazdaságos működés eredményeként a mindenkori személyi és tárgyi feltételeket olyan 

szinten biztosítsa, ami emgfelelő hátteret nyújt céljaink eléréséhez. Ennek érdekében olyan 

hatékony minőségirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk, amely garantálja 

termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, 

Vevőink megelégedettségét és megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 

követelményeinek.” (Neuzer 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az innovációra való törekvést a folyamatos pályázások, Uniós források elnyerése 

eredményezi. Az Új Széchenyi Terv keretein belül az alábbi tendereket sikerült eddig 

elnyerniük: 

 Vállalatirányítási rendszer bevezetése, melyet 2011. első negyedéve és 2012. 

első negyedéve között kellett kivitelezniük, értéke 9 167 040 Ft. 

 Egészségre nevelő és szemlélet-formáló életmód programok. A program 

megvalósítása 2012. augusztus elsejétől 2013. március 31-ig tartott, összege  

10 000 000 Ft. 

 Kerékpárgyártás átfogó technológiai fejlesztésének megvalósítása 2012-ben, 

értéke 39 175 500 Ft. 

 Telephelyfejlesztéshez való hozzájárulás 100 000 000 Ft. 

 Kerékpárkölcsönző hálózat kifejlesztése 25 000 000 Ft. 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósultak meg. 

Az ilyen jellegű fejlesztési pályázatok nélkül a kis és középvállalkozások nagyobb mértékben 

lennének kiszolgáltatva a multinacionális vállalkozásoknak. 

 

Versenytényező 

A globalizáció hatásaként az üzleti életben egyre éleződik a verseny, mely már sokszor 

országos szinten is megmutatkozik, nem csak a vállalkozások körében.  

 „A fokozódó nemzetközi versenyben, az EU egységes piacán azok az innovatív, 

folyamatosan megújulni, a piaci igényekhez gyorsan, rugalmasan alkalmazkodni képes 

vállalatok tudnak talpon maradni, eredményeket elérni, amelyek magas szellemi hozzáadott 

értékkel bíró termékeket képesek előállítani és hatékonyan piacra vinni.” (Innováció 

menedzsment- szerkesztette: Prof. Dr. habil Csath Magdolna 98. oldal, 2009) 

A munkáltatóknak nem az az első szempontjuk, hogy minél olcsóbb munkaerőt találjanak, 

hanem minél inkább a fiatalos, könnyen elkötelezhető, az újdonságokra nyitott, jó 

munkabírású csapatjátékosokra van szükségük, akik a cég érdekeit tartják szem előtt.  

 

A változások a termelési minőség javulását, a kutatás és fejlesztés felértékelődését, az üzleti 

kapcsolatok fontosságát idézték elő. Az innovációról, mint eszközről beszélhetünk, mely 



 

 

 

pozitív változásokat idéz elő a vállalkozásokban a megfelelő gazdasági környezet megléte 

mellett.  

Ha megnézzük a magyar kkv-k K+F tevékenységére fordított összegeket látjuk, hogy igen 

csekély a többi európai országhoz képest, pedig ez a folyamat áll az innováció 

középpontjában. Viszont megállapítható, hogy innovációs potenciállal rendelkeznek, mely 

alatt a szellemi tőkét értjük. Magyarországon megnevezhető olyan vállalkozás, mely a K+F 

részlegre nagy hangsúlyt fektet, és ezt úgy éri el, hogy a profitjának jelentős részét 

visszaforgatja a cég tevékenységébe, ilyen például a Neuzer Kft. 



 

 

 

IX. Innováció és versenyképesség kapcsolata a PORTERI értéklánc 

alapján 
 

Az innováció és versenyképesség mára már szinonimává vált azoknak a cégeknek, amelyek 

előrelépést, ütemes fejlődést tartanak szem előtt. A Porteri értéklánc fő- és mellékágakból áll. 

Az elsődleges tevékenység a beszerzési logisztika, termelés, kimenő logisztika, értékesítés és 

marketing, értékesítés utáni szolgáltatások. Másodlagos elemei a beszerzés, 

technológiafejlesztés, emberi erőforrás menedzsment, vállalati infrastruktúra. 

A továbbiakban a Porteri értéklánc alapján az alábbi tevékenységeket emelnénk ki, melyeket a 

vállalkozás kellőképpen alkalmaz: 

 

Beszerzési logisztika és az innovációja: 

Továbbiakban a dolgozatom ezen bekezdését egy korábban megírt tanulmány gondolataira 

támaszkodva fogalmaznám meg: Kiss János, Vörösmarty Gyöngyi - Beszerzés az innováció 

támogatásában. 

A fent említett dolgozat magába foglal egy tanulmányt a Wynstra et al. (2003) írását. Ebben 

három fő pontot nevez meg a beszerzés innovációját illetően. Ezek: 

 

a/ A racionalizálási szerep lényege a termelési, logisztikai és input költségek minimalizálása. 

Ahhoz hogy a vállalatok minimalizálni tudják a kiadásaikat, és növelni a profitjukat, ahhoz 

már a beszerzéskor el kell kezdeni a kiadások csökkentését. A beszerzés logisztikájának 

alkalmazása segít abban, hogy a lehető nagyobb nyereséget tudja a vállalat elérni. 

 

b/ A strukturális szerep lényege a beszállítói hálózat menedzsmentje, a függőségek kezelése.  

A beszállítókkal folyamatosan tartott, és jó kapcsolat a siker egyik záloga. Modern 

kapcsolatok kiépítése nagyon fontos a mai világban. Elengedhetetlen s folyamatos 

kapcsolattartás, és ez a mai felgyorsult, modern élet alapja. A jó beszállítói menedzsment 

kiépítése előnyt jelent a mai cégek számára. 

c/ A fejlesztési szerep lényege pedig a vállalat fejlődő képességeivel összhangban tartani a 

beszállítói hálózatot.   



 

 

 

Mai multinacionális nagyvállalkozások a termelésükhöz nem egy beszerzőtől szerzik be a 

nyersanyagokat, hanem sok kisebb különböző cégtől. Ezeknek a cégeknek a fejlődése 

különbözik egymástól, így a növekedés nem tud lineáris mértékben növekedni. Egymást 

húzni kényszerülnek, hogy a beszerzés és a gyártás megmaradjon a régi ütemében.  

A beszállítók felkutatásában az internet és a különböző szakmai fórumok vannak 

segítségükre. Az egyezkedés folyamán létrejön egy alkufolyamat, mellyel megpróbálják 

versenyeztetni őket. 

A cég figyelmet fordít arra, hogy a készleten lévő termékeket felhasználják az új termék 

gyártási folyamata során, ezzel is törekedve a takarékosságra. Az alkatrészek nagy részét 

Távol-Keletről szerzik be. A vázakat, villákat, nyergeket, pedált például Kínából és 

Tajvanból. Európai országokból- Franciaország, Németország, Olaszország, Csehország, 

Szlovákia- importálják a láncvédőket, markolatokat, küllőket, dinamókat és lámpákat.  

Az alkatrészek egy részét megpróbálják hazai gyártóktól beszerezni, még ha azok a piaci 

árakon felül is vannak 10-15%-kal. Ilyen magyar termékek a sárvédők, csomagtartók, 

láncvédők, matricák, csomagoló anyagok, kötőelemek, festékpor. 

A külföldről megrendelt termékek 2,5-3 hónap alatt érnek ide, melyeket minőségi és 

mennyiségi ellenőrzéseken is keresztül átmennek. 

 

 

A termelés innováció szempontjából   

A termelés innovációjával új lehetőségek nyíltak meg a cégek számra. Az innováció első 

hulláma a gépek elterjedése volt. A gépsoron legyártott termékek felgyorsították a termelést, 

és lecsökkentették a munkások létszámát, és ezáltal a kiadások is csökkentek. Ilyen 

nagymértékű előrelépést nem lehet ma már produkálni csak úgy, ha az eszközök és a 

logisztika fejlődik. 

A raktár épületet modernizálták és bevezették a központi elektronikus nyilvántartási rendszert, 

mellyel a raktáron levő készletek nyilvántartását könnyítik meg. Mivel a cég nem 

raktárkészletre gyárt, ezért a határidők is változóak. Évente körülbelül 100000 kerékpárt 

gyártanak le. 

 

 



 

 

 

Kulcsfontosságúnak tartják, hogy a teljesítési időket ne lépjék át, ezzel a vevőben kiépítve a 

bizalmat, így máskor is hozzájuk fognak fordulni. Sok esetben már inkább presztizsről 

beszélhetünk. Ilyen munkájuk most például a Holland Királynő születésnapja alkalmából 

megrendelt kerékpárok legyártása. Szezonális termelésről beszélhetünk. A gyártás holt 

szezonja a téli időszakra tehető, ekkor a munkások egy részét elbocsájtják. 

A munkaerőt tekintve szakképzett, sok oldalú, elszánt emberekkel szeretnek dolgozni. Főleg a 

fiatal generációban látják a jövőt, ám a felvettek csupán 20%-a váltja be azt a reményt, amit 

hozzá fűztek. A munkások egy része nem becsüli meg a munkahelyét, pedig helyi 

viszonylatban a bérezés versenyképes, a munkahely stabil, munkavégzési feltételek pedig 

kultúráltak.  

Folyamatos fejlesztések mennek végbe a gyártósoron, köszönhető az Uniós pályázatoknak. A 

jelenlegi gyártóközpontba 2012 elején költöztek át. 

 

Sikeres vállalkozásként elengedhetetlennek tartják, hogy a profit egy részét visszaforgassák a 

vállalkozásba, e nélkül nem is tudnának fejlődni. A válság a cég forgalmát nem érintette, 

viszont az árképzést igen, tehát jelentős eladás visszaesést nem okozott. 

 

A versenyképesség 

A versenyképesség egy mérhető közgazdasági fogalom. Megmutatja egy cég, vállalat, 

helyzetét az adott felvásárló piacon betöltött szerepét. A versenyképességet minden cégnek 

folyamatosan javítania kell, hogy a folyamatosan változó felvásárló keresletet ki tudja 

elégíteni, és az ellenfelek változtatásaival lépést tudjon tartani. Kulcstényezőnek nevezzük 

azokat, amelyek versenyelőnyt jelentenek a cégek számára a versenytársakkal szemben. 

(Szakképzett nagyon motivált munkaerő, jól kiépített felvásárló piac, és beszállító piac. 

Három alapvető üzleti képességet alkalmaz a cég, melyek a vevő kiszolgálási, az innovációs 

és a működési kiválóságok. A fogyasztói igények, a trendek figyelembevétele, egyedi igények 

figyelembevétele, a kreativitás. A sikerben nagy szerepet játszott a megfelelő termék- és 

piacfejlesztési stratégia alkalmazása is. 



 

 

 

 Árusítás 

A Neuzer márkájú kerékpárokat az esztergomi, a csepeli márkaboltokban, valamint 

országszerte kiskereskedőknél lehet beszerezni. A Tesco-nak, Auchan-nek saját márkás 

bicikliket gyártanak. 

 

Hopp on Hop off  

A budapesti kerékpárbérlési tenderre közbeszerzési eljárást írtak ki, melyre a Neuzer is 

jelentkezett saját programmal. A pályázóknak referenciaként egy már jól működő rendszert 

kellett bemutatniuk, ezért egy angol céggel kooperációt hoztak létre, akik 99,8%-os 

megbízhatóságú szoftverrel rendelkeznek. A bicikliket lopásgátló GPS nyomkövető 

rendszerrel fogják ellátni. 

 

A bérelhető bicikli gondolata, és alkalmazása a legnagyobb teret Ázsiában illetve Kínában 

aratott. Az európai-stílus és az ázsiai-stílus nagyon különböző. A legnagyobb különbség a 

kihasználtságában jelenik meg. Kína nyugati részén Hangzhou-ban 2050 kölcsönözhető 

bicikli dokkoló rendszer van kialakítva, amit közel 7.000,000 ember számára tartalmaz 

kerékpárokat. Ez nem kevesebb, mint 50,000 kölcsönözhető járművet tartalmaz. A városban 

nem lehet úgy tenni 2 percnél többet anélkül, hogy ne találkoznánk valakivel, aki egy ilyen a 

kerékpáron el ne haladna mellettünk. A kölcsönző állomások 1000 méter távolságban vannak 

elhelyezve egymástól. Külön térkép van, kialakítva, arra, hogy hol tudjuk igénybe venni, vagy 

elhelyezni a járműveket. 

Alkalmazás szempontjából Kína, és Anglia hasonló helyzetben van. Mivel mind két ország 

levegője nagyon könnyen szmogosodik, így kellett egy megoldás, amivel a tömeg egy részét 

rá lehet kényszeríteni arra, hogy az autók, buszok alkalmazása helyett, amik a legtöbb 

szénmonoxidot juttatják a levegőbe alkalmazzanak egy sokkal inkább környezet barát 

megoldást. Egy olyan megoldás, amit mindenki magáénak tudhat, de még sem kifejezetten a 

saját tulajdona. A közlekedés innovációja ez az új közlekedési módszer.  

Továbbá ahhoz, hogy teret nyerjen magának ez a fejlesztés, olyan emberi személyiségekre 

van szükség, akik nyitottak az új befogadására, és megértésére, hogy erre szükség van. Ez egy 

jó példája annak, hogyan lehetünk képesek megoldani a globális problémákat, és esetleg így 

megmenthetjük Földünket az unokáink számára.  

Magyarországon is pályázatot írtak ki arra, hogy egy ilyen rendszer elterjedhessen. A Neuzer 



 

 

 

cég esélyes pályázóként indult a lehetőségért, hogy kialakítsa ezt a rendszert hazánkban. A 

pályázóknak referenciaként egy már jól működő rendszert kellett bemutatniuk, ezért egy 

angol céggel kooperációt hoztak létre, akik 99,8%-os megbízhatóságú szoftverrel 

rendelkeznek. A teljes rendszer illetve, bicikli forma kialakítását Varga Mihály munkáját 

dicséri, aki elmondása alapján a mind a kerékpáros múltja, és tanulmányai nélkülözhetetlen 

volt a bicikli formájának, és az állomások kialakítása szempontjából. Az eszköz szinte 

elpusztíthatatlan. Tömör kerékgumikkal és belül vezetett vezetékekkel, mondhatni nem lehet 

benne komolyabb kárt tenni. A rendszer, ami lehetővé teszi számunkra, hogy kölcsönözzünk 

egyet az egy teljesen egyedi rendszer. Hasonló az Angliában alkalmazotthoz, de 

sajátosságokkal rendelkezi, és ettől egyedi lesz. 

      

  



 

 

 

X. Összefoglalás 
 

A fentiekben láthattuk, hogy egy garázsműhelyből indult vállalkozásnak miként sikerült 15 év 

alatt kinőnie magát. Neuzer András alapító tulajdonos előállt egy jó ötlettel, mely 

megvalósítható, gazdasági eredményt hozó volt. Mindamellett, hogy mára Magyarország 

egyik piacvezető vállalkozásává vált, a kezdeti kollegiális légkört a mai napig próbálják 

megőrizni. Nemcsak a hazai piacon, de a nemzetközi kereskedelemben is sikerült teret 

nyernie. A válság, adóváltozások, infláció sem rendítette meg a cég forgalmát nagymértékben. 

A vevők egy erős márkát látnak a Neuzer név mögött. A termékeikről pedig tudják, hogy 

standard minőségűek. A cég jövőbeni célokkal rendelkezik, melyekhez a további, folyamatos 

innovációs lehetőségekben látják az utat. 

Számunkra a TDK dolgozatunk megírása fontos első lépés a saját szakdolgozatunk felé. 

Sokféle szempont figyelembevétele, szakkönyvek célirányos olvasása, személyes kapcsolat a 

gyár vezetőivel, alkalmazottaival, a tanárnő irányításával tanulmányaink újabb lendületet 

vettek.  

Jelenlegi tudásunk szerint úgy érezzük, dolgozatunk kimeríti a választott témánkat. 
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XI. Mellékletek 
 

Az alábbi képek a 2012. december 7-ei gyárlátogatáson készültek. 

 
A raktárépület 

 

 
Az elkészült kerékpárok egy része 
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