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Bevezető 
 

A kis- és középvállalkozások Európa szerte az 1970-es évek elején alapvetően két egymással 

szoros ok-okozati viszonyban álló problémával szembesültek: 

 világgazdaságban felerősödött globalizációs hatások következtében piaci lehetőségeik 

csökkentek; a tőkeerős nemzetközi- és multinacionális vállalatok megjelenésének hatására 

mozgásterük csökkent; 

 a talpon maradás, a működés fenntartása egyre nagyobb K+F befektetéseket igényelt, 

amelyeknek a megtérülési kockázata nőtt, ill. ezek a források nem álltak rendelkezésre. 

 

A mikro-, kis-, és középvállalkozások helyzetének gyengülése azzal a veszéllyel járt, hogy a 

Közösség versenypozíciói romlanak, mert ezek a szervezetek sajátságos helyet, szerepet töl-

tenek be a piacgazdaságokban, így pl.:  

 a gazdasági növekedésben; 

 a munkahelyteremtésben; 

 a termékdiverzifikációban; 

 a társadalmi kohézió erősítésében; 

 a területi egyenlőtlenségek mérséklésében. 

 

A kis- és középvállalkozások magas fokú és gyors alkalmazkodóképességük, rugalmasságuk 

ellenére – méretükből, valamint tőke- és információszegénységük miatt – számottevő ver-

senyhátrányban vannak a nagyvállalkozásokkal. 

Napjainkban a gazdaság tartós, hosszú távon fenntartható növekedésének egyik legfontosabb 

kérdése, hogy a vállalkozások többségét képező mikro-, kis- és középvállalkozások (ismerve 

adottságaikat) képesek-e bekapcsolódni az uralkodó gazdasági folyamatokba, igazodni az ak-

tuális piaci kihívásokhoz. 

 

A gazdaságpolitika a választ a regionális klaszterekben találta meg, amely  

 adott értéklánc mentén létrejött, 

 földrajzilag koncentrált és lehatárolt, 

 egymással szoros, kölcsönös kapcsolatban álló 

vállalkozások/szervezetek közötti együttműködési formája. 

 

A klaszterbe tömörült kis- és középvállalkozások szerepe felértékelődik, piac- és tőkeszerző 

képességük, versenygépességük nő, ezért a klaszterek létrejöttét az Európai Unió kiemelt gaz-

daságpolitikai feladatának tekinti; a klaszteresedés jótékony hatása ui. nem csak mikroszinten 

jelentkezik (EC, 2008a,b). Hasonló figyelmet fordít az OECD (OECD, 2005a,b; 2007), vala-

mint az UNIDO (UNIDO, 2005, 2007) a klaszterpolitika támogatására. 

Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a gazdasági hálózat és a regionális klaszterek szerve-

zése, menedzsmentje bekerült a felsőoktatási intézmények tananyagába. 

 

Jegyzetünket öt fejezetre tagoltuk. 

Az első fejezet a gazdasági hálózatok fogalmát, a hálózatok funkcióját, gazdasági jelentősé-

gét, a hálózatépítés logikai folyamatát járja körbe. 

A második fejezet a gazdasági klaszter fogalmát definiálja, ill. áttekintést ad a klaszterek le-

hetséges típusairól. 
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A harmadik fejezet a klaszterek létrehozásának hat lépésre tagolt (adottságok felmérése, 

elemzése, célok meghatározása, szervezeti és működési feltételek rögzítése, működés szabá-

lyozása, működés fenntartása) folyamatát tárgyalja. 

A negyedik fejezet az európai gyakorlatban az egyik leggyakoribb klaszter forma, a turisztikai 

klaszterek működési tapasztalatairól ad keresztmetszetet. 

Az ismeretek elsajátítását a tananyag végén (ötödik fejezet) glosszárium segíti. 

 

Az elmúlt két évtizedben számos szakkönyv, tanulmány jelent meg, ami segítheti a téma iránt 

érdeklődőket a gyakorlati kérdések megoldásában (Porter, 1990, 1998, 2000; Bren-

ner/Fornahl, 2003; Böhler/Dirk, 2008; Denner, 2007; Henn, 2006; Sautter, 2004; Schile, 

2003; Scheuplein, 2006). 

 

Eredményes munkát kívánok az olvasónak! 

 

Miskolc, 2013. április 

 

 

        A szerző 
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1. Gazdasági hálózatok 
 

Közel két évtizede a közgazdasági, üzemgazdasági, regionális gazdasági szóhasználat átvette 

a hálózat, hálózatszervezés fogalmát
1/

. 

Jegyzetünk a regionális gazdasági klaszterek szervezésének elméleti és gyakorlati kérdéseiről 

ad áttekintést. A gazdasági hálózat, ill. a –klaszter nem szinoním fogalom, bár vannak közös 

vonásaik. Ezért célszerű a bevezetőben mindkettőt értelmezni.  

Mindkét témakör szakirodalma jelentős, s nyilván tovább gyarapszik (a jegyzet végén találha-

tó irodalomjegyzék csak a hivatkozott forrásművekre utal), ami az érdeklődők további kérdé-

seire adhat választ. 

 

1.1. Gazdasági hálózat fogalma 

 

 

 

A háló, hálózat fogalmának megjelenése nem napjaink gazdasági-, tudományos-, társadalmi-, 

politikai változásainak eredménye. Mint oly sok más fogalom esetében azonban ezek minde-

gyike (ill. együttese) időről-időre átalakul, új értelmet kap.  

A hálózat fogalma a gráfelméletben jelent meg,
2/ 

később a biológiában és a fizikában
3/

 is pol-

gárjogot nyert a hálózat elmélet, majd a XX. század hetvenes éveitől a számítástechnikai há-

lózat
4/

 fogalma került be a köztudatba. 

 

A kifejezés ezzel egyidejűleg polgárjogot nyert a társadalomtudományok (így pl.: szocioló-

gia
5/

, politológia
6/

) művelői körében is. A társadalomtudományi hálózatkutatás alapvető célja 

                                                 
1/ A hálózat vagy „network” kifejezés legáltalánosabban a szereplők közti kötelékek struktúráját fejezi ki (Norhia/Eccles, 

1992. pp.288.). A szereplők fogalma tágan értelmezhető: egyének, szervezetek, iparágak, települések, térségek, régiók, 

nemzetállamok, stb.  A kapcsolat lehet formális és informális alapú. 
2/
 A szakirodalom szerint a hálózatok vizsgálatának kezdete Leonhard Euler német matematikus munkásságához köthető 

(Csányi/Szendrői, 2000). A történet szerint Euler lakóhelyét, Königsberg városát szerette volna bebarangolni úgy, hogy 

mind a hét hídon pontosan egyszer menjen át. A problémát úgy fordította le absztrakt kérdéssé, hogy Königsberg 

különböző városrészeit pontokkal, az azokat összekötő hidakat szakaszokkal ábrázolta, s így a tudománytörténet első 

absztrakt hálózatához jutott. Ezen ábrázolás segítségével azután meggyőződött arról, hogy a kívánt út nem létezik; 

ugyanakkor általánosan is megválaszolta azt a kérdést, hogy milyen hálózatok esetében lehetséges az ilyen bejárás 

(amelyet azóta Euler-bejárásnak nevezünk). Hasonló, a hálózatok nyelvén egyszerűen megfogalmazható problémák ma is 

nagy gyakorlati fontossággal bírnak a különböző szaktudományokban. Ha például a feladatot megfordítjuk, vagyis az a 

célunk, hogy minden pontot pontosan egyszer látogassunk meg, a Hamilton-bejárást kapjuk. Nagyon sok optimalizációs 

probléma lefordítható az ún. „utazó ügynök”-problémára, ahol egy minden pontot érintő bejárás teljes hosszát akarjuk 

minimalizálni (hiszen az utazó ügynök szeretne minél hamarabb hazaérni). 
3/
 Lásd pl.: Kertész/Vicsek (2006), Pongor (2005) és mások munkáit. 

4/
 A számítógépek összekötésének gondolata egyidős a háttértárolók-, a nyomtatók, az adatbázisok és a programok közös 

használatára irányuló elképzelésekkel. Az ennek a z igénynek a kielégítésére megalkotott hálózatok egymástól függő 

és/vagy független együttese lehetővé teszi az egymás közötti kommunikációt, az így létrejött tárolókapacitás és perifériák 

halmazának közös használatát, a terhelés megosztását, a működtetés biztonságának növelését. 
5/
 A nemzetközi szakirodalom akár futólagos áttekintése is arról tanúskodik, hogy az elmúlt két évtizedben a 

kapcsolathálózati (social network) elemzés a szociológia egyik legdinamikusabban fejlődő és bizonyos fokig 

intézményesült megközelítése. „Ezt jelzi a témakörben megjelent publikációk több ezer tételes nagyságrendje, a területre 

specializálódott szerzők növekvő száma és önálló szerveződése. Az intézményesülés mutatói továbbá a témakörben 

rendezett konferenciák, szimpóziumok nagy száma, a gyarapodó módszertani kézikönyvek, a megközelítésmód egyetemi 

oktatása és nem utolsósorban olyan szaklapok megjelenése, mint a Social Networks és a Connections.” Tardos 

(1994).pp.2. 

Hálózat fogalma, hálózati formák; gazdasági hálózatok kialakulásának folyamat. 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

6 

az, hogy feltárja a hálózatok szabályszerűségeit, és ezek alapján leírja, modellezze és rendsze-

rezze a társadalomban előforduló kapcsolatokat.  

Az egyik legegyszerűbb kiinduló hálózatmodell a rácsháló (1.1. ábra), amelyben az aktorok 

egy rács pontjaiban helyezkednek el, a kapcsolatokat a pontok közötti nyilak fejezik ki. 

 

 

 
 
 

1.1. ábra: Rácsháló felépítése 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A szociális hálózatokhoz hasonlóan rajzolhatók meg a gazdasági hálózatok, ahol a szereplők 

(pl.: vállalatok, vállalkozók, régiók, nemzetállamok) valamilyen gazdasági cél elérése érdeké-

ben lépnek egymással kapcsolatba (1.2. ábra). 
 

 

1.2. ábra: Tipikus hálózati típusok (háromszög, ötszög, gráf) 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A gazdasági hálózatok létrejöttére alapvetően a gazdasági racionalitás (pl.: termelékenység-, 

az eredmény növelése, a költségek csökkentése), valamint a kényszer van a legnagyobb hatás-

sal.  

A vállalatok méretnövekedése, mint azt a vállalatgazdasági, vállalatelméleti kutatások igazol-

ják, bizonyos koncentráció után már gátolták az eredmény további növekedését. Ezért megin-

dult a kiszervezés (outsourcing) folyamata, amelynek eredményeként az anyavállalat és a ki-

szervezett cégrészek között kialakult a hálózati kapcsolat (1.3. ábra). 

                                                                                                                                                         
6/
 Lásd részletesebben pl.: Barabási-Albert (2003), Csizmadia (2003), Czakó Á./Sík E. (2000). 

 ● 

 ●    ● 
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  ● 
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 ●    ● 
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1.3. ábra: Hálózatosodás vállalatgazdasági folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Másrészről a kis- és középvállalkozásokat az erőforrásokért (tudásért, tőkéért, információért, 

stb.) és a piacokért folyó verseny együttműködésre, hálózati kapcsolatok kialakítására kény-

szeríti.  

A gazdasági hálózatok kialakulását ezen túl befolyásolja: 

 a gazdaság szereplőinek társadalmi-, kulturális közege
7/

, 

 a telephelyi feltételek
8/

, 

 a gazdaságpolitika (amely segítheti, ill. támogathatja a kisvállalkozások közötti, az innová-

ciós-, stb. hálózatok kialakulását)
9 /

. 

 

A gazdasági hálózatok alapvetően megváltoztatják a hagyományos beszállítói-felhasználó-

vevő kapcsolatot (1.4. ábra). 

 

 

 

 

 

1.4. ábra: Hagyományos beszállítói-felhasználói lánc 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

Az új típusú beszállítói-értékesítési kapcsolatok hálózatosodottak (1.5. ábra). 

                                                 
7/
 Lásd pl.: Patik (2004), Anderson/Jack (2002). 

8/
 Lásd: Bartke (1999). 

9/
 Regionális gazdaságpolitikai programokkal, mint pl.: technológia-fejlesztési innovációs hálózat létrejöttét segítő Baross 

Gábor Program; nemzeti programokkal pl.: a KKV-k közötti hálózatok kialakulását segítő Széchenyi Terv, valamint EU 

programokkal pl.: INTERREG III., stb. 
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1.5. ábra: Alapanyag előállító (A) – alkatrész gyártó (B) – végtermék előállító-

értékesítési lánc (E) - vevő (V) 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A regionális hálózatok horizontális dezintegráció eredményeként is létrejöhetnek, ami az ún. 

„spin-off” hatás eredménye, melynek során a vállalatot kulcsemberei elhagyják azért, hogy az 

anyavállalatnál szerzett tapasztalataikra alapozva önálló vállalkozásokat hozzanak létre.  

 

A folyamat révén a térségben az egymással versengő vállalkozások száma megnő. Az újonnan 

létrejött vállalkozások a kockázat minimalizálás érdekében jelentős részben támaszkodnak az 

egykori anyavállalat ügyfeleire, alvállalkozóira és beszállítóira. Ez a folyamat indítja el a tér-

ségben az adott iparágban a regionális hálózatok kialakulásának folyamatát. 

A1 

A2 

A3 

B1 

B2 

B3 

B4 

végtermék 

előállító 

E1 

E3 

V1 

V2 

V3 

E4 

E2 E5 

E6 
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1.6. ábra: A horizontális dezintegráció folyamata  
Forrás: saját szerkesztés: 

 

 

1.2. Gazdasági hálózatok funkciója 

 

 

 

 

Az Európai Unió tagállamaiban kiemelt gazdaságpolitikai feladatként kezelik a KKV-ok be-

szállítói hálózatának kialakítását részben foglalkoztatási, másrészt versenystratégiai megfon-

tolások alapján. 

A hálózati együttműködés számos előnnyel jár a hálózatokban résztvevőknek, így pl.: lehető-

séget ad az erőforrások koncentrációjára, nagyobb piaci súlyt és elismertséget biztosít, biztos 

és nagyobb árbevétellel jár, kedvezőbb beszerzési feltételeket biztosít, kedvezőbbek a sziner-

gia hatások. 

A beszállítói hálózatok létrejöttét segítő szolgáltató infrastruktúra, így pl.: 

 beszállítói fórumok rendszere
10/

, 

                                                 
10/

 Ezeknek a fórumoknak alapvető célja a hálózatépítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása, az aktuális 

támogatáspolitikai eszközök igénybevételével kapcsolatos információk biztosítása. 

Kritikus tömeg 

elérése 

A vállalat kulcsemberei elhagyják 

a vállalatot 

Önálló vállalkozásokat  

hoznak létre 

Vállalkozások száma megnő a 

térségben 

Az új vállalkozások a kockázat 

minimalizálása érdekében nem 

szakadnak el az anyavállalattól, 

támaszkodnak annak ügyfeleire 

és beszállítóira 

Létrejön a térségi 

csoportosulás 

Hálózatok funkciója, hálózatosodás előnyei. 
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 tanácsadói szervezetek köre
11/

, 

 beszállítói vásárok
12/

, 

 beszállítóvá válást segítő képzési és felkészítő programok, 

 beszállítói kompetencia központok. 

 

A hálózatosodás létrejöttét, pl.: kedvezményes hitelprogramokkal, vissza nem térítendő jutta-

tással, kamatkedvezményekkel támogatják.  

Magyarországon a beszállítói kapcsolatok tudatos szervezése rövid múltra tekint vissza; 1998-

ban indult az első célprogram
13/

. 

Az ilyen szempontok figyelembevételével szerveződő, kialakuló hálókat szokták más né-

ven vertikális hálóknak nevezni (Gulati, 2001). Az ilyen hálózati szerveződések a nagy és 

kisvállalatok dinamikus kiegészítéséből származó előnyöket célozzák meg. Ez a minta külön-

leges jelentőséggel bír például a biotechnológiai iparágban, ahol nagy kémiai testületek (ame-

lyeknek pénzügyi és piaci erejük van) összekapcsolódnak üzleti vállalkozás indításokkal és 

kis cégekkel, akiknek birtokában van a vállalkozás iránti elkötelezettség és tapasztalat a bio-

technológia új területén (Pecze, 2005). 

 

Hálózatok funkciója 

A tevékenységi lánc fogadása alapján beszállítói-, kutatási- és értékesítési hálózatokról be-

szélhetünk, amelyek gráf alakzatot
14/

 vehetnek fel (Helper, 1999). 

 

Hálózatok tagjainak földrajzi elhelyezkedése 

A földrajzi szempont figyelembevételével regionális és nemzetközi hálózatok különböztethe-

tők meg. A szervezetek közötti együttműködés sajátos formáját képezi a regionális háló, ahol 

a szereplők a különböző iparágakban tevékenykedő helyi cégek, valamint a régió kormányzati 

szervei, pénzintézetei, kutató intézményei, stb. 

A nemzetközi hálózatokat határon átnyúló vállalati kapcsolatok jellemzik.  

A regionális hálózatoknak alapvetően három előnyét lehet kiemelni: egyrészt megerősödik a 

hálózathoz kapcsolódó vállalatok versenyképessége, másrészt a munkamegosztás és speciali-

záció miatt javul a termelékenységük, harmadrészt helyi identitásuk révén kötődnek a helyi 

gazdasághoz és a társadalomhoz, azaz partnerek a helyi gondok (foglalkoztatottság, intéz-

ményfejlesztés, stb.) megoldásában, a regionális és helyi gazdaságfejlesztésben is. 

 

Regionális hálózatok megkülönböztető ismérvei: hálózatban közreműködők térbeli közelsége, 

azonos kulturális és helyi identitás, a személyes kapcsolatteremtés könnyebb. 

Regionális gazdasági hálózatok előnye: regionális versenyképesség javítása, gazdasági telje-

sítményének növelése
15/

, helyi foglalkoztatás növelése, helyi erőforrás-felhasználás elősegíté-

se, helyi identitás erősítése, 

 fenntarthatóság biztosítása  

A regionális hálózatok fejlettségüktől és kiterjedésüktől függően különböző formában je-

lenhetnek meg, azonban a legtöbb hálózatban találunk: végterméket gyártó vállalkozást, spe-

                                                 
11/

 Csak a német nyelvterületen közel 600 cég (2006. szeptemberi állapot) ajánlja hálózatépítéssel kapcsolatos 

szolgáltatását. 
12/

 Pl.: www.zuliefermesse.de; www.eszalltoipar.hu; www.industria.hu 
13/

 A program végrehajtását a Magyar Vállalkozásfejlesztési alapítvány koordinálta. 
14/

 A gráf formájú beszállítói hálózatok tipikus példája az autóipar, ahol a csúcson az autógyártók helyezkednek el, 

akiknek különböző beszállítókkal vannak stratégiai jellegű kapcsolatuk. A piramis első sorában általában az integrátorok 

helyezkednek el, akik főkomponens (részegység) beszállításán túl maguk is részt vesznek a kutatásban, fejlesztésben.  
15/

 Lásd pl.: Braun (2004) pp.5.; Poon (1990) pp. 118. 

http://www.zuliefermesse.de/
http://www.eszalltoipar.hu/
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ciális inputokat előállító támogató vállalatok, pénzügyi intézményeket, kapcsolódó iparági 

vállalkozásokat. 

A regionális hálózatok lényegében lokális húzóágazatok, melyek export- és versenyképesek. 

A vezető iparág állhat néhány globális vállalatból (pl.: Detroitban; autóipar), de lehet több 

száz KKV-csoportosulása is (pl.: az olasz bútoripar).  

A hálózatok tartósan kötődnek a helyi gazdasághoz, nem települnek át másik térségbe, be-

ágyazódnak a helyi társadalomba.  

A beágyazódás miatt a hálózatot alkotó fontosabb cégek bázisa a térségben van, ott születnek 

a döntések, ott készülnek a vezértermékek, és ott folyik a fejlesztés. 

A regionális hálózatok általános modelljének (1.7. ábra) magját az iparág versengő vállalatai, 

illetve hálózataik alkotják.  

A regionális hálózatok kialakulásához és működéséhez a „magon” kívül három tényező-

csoport megléte szükséges: 

 üzleti partnerek, 

 kapcsolódó iparágak, 

 támogató és szolgáltató intézmények. 

A hálózat a kapcsolódó cégeknek növeli a termelékenységét, pozitívan hat az ottani innováci-

ós folyamatokra, segíti az új vállalkozások megjelenését.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ábra: A regionális hálózatok általános modellje 
Forrás: Lengyel, 2001. 

 

Minden hálózat magában hordozza a vállalkozások közti kapcsolatokat, melyek egyaránt 

függnek az adott gazdaság tevékenységétől, a fejlettségi fokától, a vállalkozási hagyományok-

tól, a kormányzati kapcsolatoktól.  

Az eltérő tevékenységek más-más méretgazdaságosságot, illetve költségmegtakarítási lehető-

ségeket teremtenek, így a regionális hálózatok születésére általános „recept” nincs. 

Bármilyen tényező is vezessen egy hálózat kialakulásához, a legfontosabb feltétel a kritikus 

tömeg, azaz a térségben az adott iparágban/üzletágban működő megfelelő számú vállalkozás 

megléte. 

Termelékenység Innováció 
Új  

vállalkozások 

A regionális hálózat  

„magja” Input feltételek 

Keresleti 

feltételek 

Üzleti partnerek 
Kapcsolódó  

iparágak 

Támogató  

intézmények 
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A regionális hálózatok kialakulásának két típusát szokás megkülönböztetni: a vertikális és a 

horizontális formát.  

A vertikális hálózatosodás jellemzője, hogy ebben az esetben akár egyetlen meghatározó vál-

lalat is elérheti azt a kritikus tömeget, amikor a vállalat a termelési folyamatok egyes szaka-

szait alvállalkozásba adva, saját maga generálja a kialakuló hálózat szereplőit (1.8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. ábra: A vertikális diverzifikáció folyamata 

Forrás: saját szerkesztés: 

 

 

1.3. Hálózatok gazdasági súlya 

 

 

 

 

A fejlett országok gazdaságaiban komoly súlya van a beszállítóiparnak
16/

. Ezen belül is ki-

emelt jelentőségűek a gépkocsiipari beszállítók
17/

 mind  európai- (1.1. táblázat), mind pedig 

világ viszonylatban (1.2. táblázat), valamint régiónk vonatkozásában (1.3. táblázat). 

                                                 
16/

 Beszállítói partnerek keresését ágazati bontásban lásd pl.: www.newtron.net honlapon (2006.augusztus 5.); építőipari 

beszállítók pl.: www.baulinks.de (2006.augusztus.5.). 
17

/ A német gépkocsiipari beszállítók körében végzett vizsgálat (Mühge/Hertwig/Tackenbert (2003) szerint: a 10 fő alatti 

foglalkoztató cégek aránya 6,6 %; 10-49 főt foglalkoztatók 60,4 %; 50-249 főt foglalkoztatók 23,5 %; 250-499 főt 

foglalkozatók 4,4 %; 500-999 főt foglalkoztatók 2,3 %; 1000 fő feletti létszámot foglalkoztatók aránya 2,9 %. 

Kritikus tömeg 

elérése 

A termelési, szolgáltatási 

folyamat egyes szakaszai-

nak kihelyezése 

Eredménynövekedés 

Magasabb hozzáadott 

érték 

Hálózatok gazdasági jelentősége és területi koncentrációja. 

http://www.newtron.net/
http://www.baulinks.de/
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1.1. táblázat:  

A tíz legnagyobb német gépkocsiipari beszállító (2006) 

sorrend cég neve 

gépkocsipari beszállításból 

származó árbevétel 

(Mrd.euró) 

1. Robert Bosch 23,2 

2. Continental 11,2 

3. ZF Friedrichshafen 7,8 

4. Thyssen Krupp Automotive 6,2 

5. Siemens VDO Automotive 5,7 

6. BASF 3,5 

7. Mahle 2,8 

8. Thyssen Krupp Steel-Group 2,6 

9. Bayer 2,4 

10. Rheinmetall 1,8 

  Forrás: www.automobil-produktion.de 

 

A beszállítói hálózatok súlya különösen a gépkocsi- és a repülőgépiparban nő (1.9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 70% 75%

35% 30% 25%

2000 2005 2010

100 %
gyártás

       

33%
43%

51%

67%
57%

49%

2000 2005 2010

OEM

Szállító

K+F+I

 

1.9. ábra: Beszállítói hálózatok súlyának változása a német 

gépkocsiiparban 
Forrás: Zuliefertag Automobil, RKW, 2004. 
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1.2. táblázat: 

Világ 50 legnagyobb gépkocsiipar beszállítója (2006) 

helyezés cég neve ország 

gépkocsiipari 

beszállításból 

származó árbe-

vétel Mrd.€ 

1. Delphi automotive Systems USA 28,70 

2. Robert Bosch D 23,20 

3. Visteon Automotive Systems USA 19,58 

4. Denso J 17,87 

5. Lear USA 14,99 

6. Johnson controls USA 14,98 

7. Megna International CDN 11,55 

8. Continental D 11,20 

9. TRW USA 11,12 

10. Faurecia F 9,61 

11. Aisin Seiki J 9,31 

12. Dana USA 8,48 

13. Valeo F 8,08 

14. ZF Friedrichshafen D 7,80 

15. Yazaki J 6,77 

16. Arvin Meritor USA 6,37 

17. Thyssen Krupp Automotive D 6,21 

18. DuPont USA 5,72 

19. Siemens VDO Automotive D 5,70 

20. Michelin F 5,06 

21. GKN GB 4,84 

22. Autoliv S 4,39 

23. Magneti Marelli I 4,17 

24. Koyo Seiko J 4,06 

25. Calsonic Kansei J 4,00 

26. Bridgestone/Firestone J 3,83 

27. Takata J 3,63 

28. Goodyear Tire & Rubber USA 3,56 

29. BASF D 3,50 

30. American Axle & Manufacturing USA 3,42 

31. Mitsubishi Electric Automotive J 3,30 

32. Federal-Mogul USA 3,26 

33. Ventures Industries USA 3,03 

34. Borg-Warner Automotive USA 2,92 

35. Honeywell USA 2,86 

36. Hella D 2,85 

37. Pirelli Reifen I 2,83 

38. Mahle D 2,80 

39. Eaton USA 2,76 

40. Matsushita Electric Industrial J 2,75 

41. Dua Automative Systems USA 2,72 

42. Tower Automotive USA 2,71 
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43. Tenneco automotive USA 2,67 

44. Motorola USA 2,56 

45. Toyota Gosei J 2,54 

46. Bayer D 2,40 

47. NSK J 2,31 

48. Cummins Engine USA 2,30 

49. Stanley Electric J 2,26 

50. Behr D 2,14 

   Forrás: www.automobil-produktion.de (2006.08.10.) 

   Árfolyam: 1 USD = 1,10 euró 

 

1.3. táblázat:  

Legnagyobb kelet-európai gépkocsi beszállítók 

Beszállító neve telephely termék autógyárak 

Lengyelország    

Calsonic Kansei Poland 
Ostrow 

Wielkpolski 

fűtő-, hűtő-, klímaberen-

dezések 

Mitsubishi, GM, 

Suzuki, NedCar, 

Smart 

Daicel Safetí Systems 

Europe 
Zarów légzsák gőzgenerátor  

Denso Thermal Systems 

Polska 
Tychy klímaberendezés Fiat 

NGK Ceramics Polska Gleiwitz szűrők 
vor allem deutsche 

Autohersteller 

NSIK Steering Systems 

Europe (Polska) 
Walbrzych kormányoszlopok  

Sanden Manufacturing 

Poland 
Polkowice klíma kompresszorok  

SEWS Polska 
Leszno, 

Rawicz 
kábelkorbácsok 

Toyota (in F, Gb, 

TR), Opel, Honda 

SEWS Components Eu-

rope Polska 
Leszno alkatrészek 

SEWS (Toyota, 

BMW) 

Takata-Petri Walbrzych kormánykerék 

BMW, Audi, Hon-

da, Opel, 

DaimlerChrysler 

Takata-Petri Parts Polska Krzeszów biztonsági öv 
Saab, Opel, Merce-

des 

TBMeca Poland Legnica 
olajszűrő, légszűrő, víz-

vezeték 
Toyota 

TRI (Poland) Wolbrom gumialkatrészek 
Toyota (F, GB, TR), 

TPCA 

Szlovákia    

SEWS Slovakia Topolčany kábelkötegek 
Nissan GB, Nissan 

E 

Sluzba Slix Electronics Nitra 
világítástechnikai alkat-

részek 
Sluzba VD 

Trim Leader 
Koč any nad 

Turcom 
ülések Johnson Controls 

http://www.automobil-produktion.de/
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Yazaki Slovakia Prievidza kábelkötegek Ford, Nedcar 

Csehország    

AIRS Manufacturing 

Czech 
Liberec klímaalkatrészek 

Denso CZ, Denso 

UK, Denso TR 

Aisan Bitron Czech Luny üzemanyag pumpák 

Fiat, AvtoVAZ, 

Magnetti Marelli, 

Toyota 

Aisan Bitron Louny Louny fedelek 
Toyota, Renault, 

Denso 

Aisin Europe 

Manufacturing Czech 
Pisek víz- és olajpumpák 

Toyota, Renault, 

Volvo, Nissan 

ASMO Czech 
Zruč nad 

Sázavou 
ablakemelő motorok Toyota 

Denso Manufacturing 

Czech 
Liberec 

komplett klímaberende-

zések és alkatrészek 

VW, Audi, BMW, 

Nedca, TPCA, Su-

zuki 

Electric Powersteering 

Components Europe 
Slanÿ szervokormányok 

Peugeot, Nissan, 

Suzuki, Volvo, 

Renault usw. 

Fuji Koyo Czech Pilsen kormányok fémoszlopai 
Koyo Steering 

Systems Czech 

Fujikoki Czech Louny klíma alkatrészek Valeo, Denso usw. 

Futaba Czech 
Havličkŭv 

Brod 
kipufogó dobok és csövek 

TPCA; Magyar 

Suzuki 

Indet Safety Systems Vsetin légzsák gázgenerátor 

TRW, Nippon 

Kayaku, Autoliv, 

TRCZ 

Istimitsu Manufacturing 

Czech 
Louny alátétek, csavarok 

Aisan Bitron 

Louny, Denso 

Manuf., Hungary 

Kayaba Manufacturing 

Czech 
Padrubice ütközésgátlók  

Koito Czech Žatec fényszórók 
Renault, Land Ro-

ver, Porsche 

Koyo Steerinc Systems 

Czech 
Pilsen kormányalkatrészek TPCA 

Liplastec  Liberec műanyag elemek Denso 

Mitsubishi Electric Au-

tomotive Czech 
Slaný generátorok  

Nichias Czech Mikulov főműtengely 

verschiedene 

japanische Firen in 

Europa 

Showa Aluminium Cech  Kladno kondenzátorok 

VW, Skola, Saab, 

Valmet, Magyar 

Suzuki, Opel 

Sumikei Czech 
Benátky nad 

Jizerou 
alumínium profilok Denso 

Takata Industries Czech 

Republic 
Louny műanyag alkatrészek TRCZ 
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Takata-Petri Parts 
Dolní Kalná 

Rtynèv 
légzsák 

Ford, GM, 

DaimlerChrysler 

TG Safety Systems 

Czech 

Klášterec nad 

Ohň 
légzsák 

Honda, Magyar 

Suzuki, Nedcar, 

Opel, toyota GB,  

Toyota TR, IPCA 

Toyota Koki automotive 

Czech 
Pardubice váltó alkatrészek Toyota Pl 

TRCZ Lovasice 

kapcsolók, biztonsági 

övek, ablakemelő szenzo-

rok 

Toyota, TPCA, 

Magyar Suzuki, 

Ford, Nissan, Vol-

vo 

TRIS Czech Lovasice kefék 

Aisan Bitron 

Czech, Denso 

Manuacturing Italy 

Visteon-Nichirin Czech  Rychvald 
klímaberendezés alkatré-

szek 
Visteon 

Yazaki Wiring Techno-

logies Czech 
Pilsen kábelkötegek  

Magyarország    

AGC Automotive Hun-

gary 
Tatabánya üveg  

Delphi-Calsonic Hungary 

Manufacturing 
Balassagyarmat kompresszorok Renault, GM 

Denso Székesfehérvár befecskendező rendszerek 
Ford, Isuzu, Toyo-

ta 

Diamond Electric Hun-

gary 
Esztergom gyújtás 

Magyar Suzuki, 

Maruti, Indomobil 

Suzuki, MDC 

Power Kölleda 

Euro-Exedy Tatabánya kuplung 
Magyar Suzuki, 

Opel 

Ibiden Hungary Dunavarsány szűrők  

Mitsuba Automotive 

Systems of Europe 
Salgótarján ablakmosó rendszerek 

Honda, Ford, Ma-

gyar Suzuki 

Musashi Hungary 

Manufacturing 
Ercsi golyós kormány egységek 

Audi, Fiat Polska 

Pwertrain, Honda 

(Motorräder), 

MDC Power 

Kölleda, Koyo 

Seiki Frankreich 

SEWS AWH Kisbér-Ercsi kábelek SEWS 

SEWS Components Eu-

rope Hungary 
Mór kábelköteg komponensek SEWS 

SEWS Hungary Mór kábelkötegek Magyar Suzuki 

Stanley Electric Hungary Gyöngyös fényszórók 

Mazda, Magyar 

Suzuki, Toyota, 

Türkei 
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U-Shin Europe Kisbér kulcsok, ajtó kilincsek 
Opel, Magyar Su-

zuki 

 Forrás: www.automobil-produktion.de/themen/04466/druckversion.php (letöltve: 2006.szept.10.) 

 

 

A világ egyik legnagyobb beszállítói hálózatával az 1916-ban alapított Boeing társaság ren-

delkezik (már az alapítói William Boeing például a hajtómű előállításához beszállítókat al-

kalmazott). A beszállítók súlyát jól jellemzi, hogy a 28 Mrd USD forgalmú (2012) vállalko-

zásnak hat kontinensen összesen 5400 beszállítója van, amely közel 500.000 főnek biztosít 

munkát. A Boeing kb. az összes alkatrészének 75 %-át biztosítják a beszállítók. 

A hálózatok kialakulása komoly hatást gyakorolt a gyártási-, valamint a logisztikai rendszerek 

fejlődésére is (1.10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. ábra: Beszállítói követelmények komplexitásának fejlődése 
Forrás: Zulifertag Automobil, RKW, 2004 

 

 

1.4. Hálózatépítés logikai folyamata 

 

A hálózatok építését alapvetően a potenciális partnerek, a kormányzati politika és a nagyválla-

latok iniciálhatják. 

Az alulról történő kezdeményezés esetén a vállalkozások ismerik a hálózatosodással járó elő-

nyöket és kezdeményezik az együttműködésnek ezt a típusát. 

A top-down típusú hálózatépítésnél a kormányzati gazdaságpolitika ösztönzi a vállalkozáso-

kat a hálózatosodásra. 

t

beszállítás

beszállítás adott 

időben

beszállítás megfelelő

időben és sorrendben

beszállítás megfelelő

időben, sorrendben, 

rugalmasan

JIT

JIS

JIPS

t

beszállítás

beszállítás adott 

időben

beszállítás megfelelő

időben és sorrendben

beszállítás megfelelő

időben, sorrendben, 

rugalmasan

JIT

JIS

JIPS

komplexitás 

http://www.automobil-produktion.de/themen/04466/druckversion.php
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A nagyvállalatokat a költségtakarékosság, a termelékenység és a hatékonyság növelése inspi-

rálhatja hálózati kapcsolatok létrehozására. 

A hálózatok kialakításának folyamata az igény megjelenésétől a beszállítói kapcsolatok for-

malizálásáig több lépcsős, esetenként hosszantartó, idő- és ráfordítás igényes folyamat (1.11. 

ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. ábra: Hálózatszervezés logikai folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 Regionális vállalkozói struktúra vizsgálata 

A regionális beszállítói hálózat szervezése a vállalkozói struktúra elemzésével kezdődik, 

amely vizsgálja:  

– a társaságok ágazati megoszlását, szerkezetét, tőkeerejét, technológiáját, személyi feltétele-

it, 

– a telephelyi tényezők térségi megoszlását, 

– az ágazat várható fejlődési tendenciát. 

A telephelyi tényezők tágabb köre magába foglalja az infrastruktúrán túl a logisztikai feltéte-

leket is.  

 

 Keresleti- és kínálati oldal felmérése és elemzése 

A potenciális beszállítói adatbázis összeállításához szükség van az igények ill. az együttmű-

ködési készség beazonosítására. 

Igény megjelenése 

kínálati oldal felmérése 

kereslet-kínálat elemzés 

potenciális beszállítói kör kivá-

lasztása 

tanácsadás 
beszállítói audit 

 technológiai audit 

 minőségi/mennyiségi audit 

 stb. 

beszállítói adatbázis  

létrehozása 

beszállítói kapcsolatok formálása 
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Az igényeket a beszállítók fogalmazzák meg; az esetek többségében az általános elvárásokat 

(pl.: technológiai, mennyiségi, stb.) stratégiai megfontolások miatt több lépésben pontosítják.  

A kereslet- és kínálat megismerésének első lépése lehet a potenciális érintettek kérdőíves 

megkérdezése (4. és 5. táblázat). 

 

 Beszállítói audit 

A beszállítói minősítési rendszer (auditálás) célja, hogy a kínálati oldalból ki lehessen válasz-

tani azt a kört, amely alkalmas arra, hogy az elvárt minőségben, mennyiségben, határidőben 

hosszabb távon biztosítsa a kívánt terméket, ill. szolgáltatást. 

A beszállítói minősítési folyamat általában három részre tagolható: előminősítésre, rendszeres 

értékelésre, visszacsatolásra. 

 

a) Előminősítés. Az előminősítés a beszállító szakmai teljesítőképességét, pénzügyi helyzetét 

hivatott feltérképezni. 

Az előminősítés kérdőívek segítségével történi, amit a beszerzési szervezetek munkatársai 

küldenek ki a potenciális beszállítóknak. Amennyiben az előminősítésnél további informáci-

ókra van szükség, úgy helyszíni vizsgálatokra, minta beszállításra, bemutatókra kerülhet sor. 

 

b) Rendszeres értékelés. A beszállító meghatározott időközönként vizsgálja a beszállító árait 

(pl.: árszint, ártartalom, számlázási megbízhatóság, stb.), a szolgáltatás minőségét (pl.: egés-

zségi-, környezetbiztonsági szempontok, alapanyag minőség, ISO minősítés
18/

, stb.), szállítási 

képességet (pl.: határidő biztonságot, csomagolási előírásokat, stb.), stb. 

 

c) Visszacsatolás. A beszállító az értékelések tapasztalatait és konzekvenciáit visszacsatolja a 

beszállítónak és minősíti a beszállítók (pl.: kiváló, jó színvonalú, elfogadható, tiltólistára ke-

rült). 

 

A beszállító tiltólistára kerülhet, ha: 

 az értékelések átlaga nem éri el az elérhető maximális pontszám meghatározott (pl.: 50) 

százalékát; 

 ha a beszállítóról kiderül, hogy nem rendelkezik az adott tevékenységhez szükséges jogi 

vagy műszaki feltételekkel, 

 amennyiben egy beszállító adott tevékenység végzésekor három egymást követő minősítés 

során nem éri el az előírt kategóriát; 

 a szállító megbízhatósága (pl.: csődeljárás, per, bűncselekmény, stb. miatt) kétségessé vá-

lik; 

 súlyosan megsérti a környezetvédelmi-, hatósági-, biztonságtechnikai-, vagyonvédelmi és 

egészségügyi vonatkozó előírásokat; 

 a beszállíttató érdekeit súlyosan sértő tevékenységet végez, jó hírét rontja, és/vagy súlyos 

szerződésszegést követ el. 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mit ért hálózat alatt? 

                                                 
18/

 ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer; ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer; ISOTS 16949, QS 

9000, VDA6 Autóipari beszállítói követelmények; AQAP 110/120 NATO-beszállítói követelmények; ISO 13485 

Speciális orvostechnikai többletkövetelmények; BS7799/ISO 17799 Információvédelmi irányítási rendszer; ISO/IEC 

17025:2001 Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumokra vonatkozó szabvány; HACCP Élelmiszer-biztonsági előírások. 
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2. Mit ért gazdasági hálózat alatt? 

3. Mi a funkciója a gazdasági hálózatoknak? 

4. Hogyan jöhetnek létre gazdasági hálózatok? 

5. Mi a funkciója a beszállítói fórumoknak? 

6. Milyen előnyei lehetnek a regionális beszállítói hálózatoknak? 

7. Mi a szerepe a diverzifikációnak a hálózatosodásban? 

8. Milyen ágazatokban (iparágakban) van különösen nagy szerepe a beszállítói hálóza-

toknak és miért. 

9. Mi a beszállítói audit célja? 
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2. Klaszterek  
 

 

 

 

Közel negyven éve új fogalom jelent meg; s bár némi értelmezésbeni eltérés ma is van, de 

Porter (1999) nyomán általánosan elfogadott, hogy regionális klaszteren adott értéklánc men-

tén felépült, földrajzilag jól lehatárolható, területileg koncentrálódó, egymással szoros kapcso-

latban álló (termelő, szolgáltató, K+F, stb.) szervezetek (vállalkozások) hálózatát érti a szak-

irodalom. 

A regionális klaszterek száma Nyugat-Európában és az USA-ban (mint azt a felmérések alap-

ján becsülni lehet) eléri a négyezret (2003-ban), azaz a regionális klaszterek makró-, mezo- és 

mikrogazdasági súlya jelentős: a klaszterbe tömörült kis- és középvállalkozások versenyké-

pessége számottevő, a klaszteresedett térségek gazdasági potenciálja (Rosenfeld, 1997), a he-

lyi foglalkoztatottság (Storper/Scott, 1995; Asheim/Isaksen, 1997) javulásának eredménye-

ként nő. 

Nyugat-Európában az első klaszterszervezeteket Angliában hozták létre az 1970-es évek-

ben. A tagállamok rásegítő gazdaságpolitikájának hatására az alapítási kedv az 1980-as és 

1990-es években ugrásszerűen megnőtt. A klaszteresedési hajlandóságra egyrészt a kényszer, 

másrészt a tudatos gazdaságpolitika volt a legnagyobb hatással. Az első (1972), majd második 

olajválság (1978) a nemzetközi és a multinacionális vállalatok piaci súlyának növekedésével 

járt, miközben a kis- és középvállalkozások piaci pozíciói romlottak. Az utóbbiak számára a 

klaszterekbe tömörülés esélyt adott a versenyben maradásra. Másrészt a kis- és középvállal-

kozók helyzetének megrendülése az Európai Gazdasági Közösség világgazdasági pozícióira is 

károsan hatott volna (vállalkozások sokasága ment volna csődbe), így érthető, hogy a klaszte-

resedés támogatása számos országban a strukturális- és regionális politika részévé vált. 

Ez a kettős hatás (kényszer és a támogatás) Európa szerte megmozgatta a potenciális partne-

rek fantáziáját, s ma már nincs olyan tagállam, amelyikben ne működne több, vagy kevesebb 

klaszter (2.1. táblázat).  

 

Adott értéklánc mentén létrejött, földrajzilag koncentrált és lehatárolt, egymással szoros, köl-

csönös kapcsolatban álló vállalkozások szervezeti hálózatát klaszternek nevezzük.
19/ 

                                                 
19

/ A szó angol eredetű (cluster) nyalábot, csomót, fürtöt jelent. 

Klaszterek  fogalma, funkciója, kialakulása, tipológiája, regionális klaszterek gazdasági súlya. 
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2.1. táblázat: 

Néhány európai ország tipikus klaszterágazatai (2004) 
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Ausztria X X   X X    X  X  

Anglia   X  X    X X  X X 

Belgium    X    X      

Dánia        X      

Finnország       X X   X   

Franciaország      X   X X X   

Hollandia             X 

Görögország            X  

Írország       X X   X   

Németország  X  X  X X X  X X X  

Portugália  X   X         

Spanyolország  X  X X   X      

Olaszország X    X X   X X  X X 

Svédország        X  X    

Forrás: Kocziszky (2004) 
 

 

Mint azt egy mintavételes felmérés (EC, 2002) is igazolja, kialakultak azok a termelő és szol-

gáltató ágazatok, amelyek különösen alkalmasak a klaszteresedésre.  

Ezek vagy valamilyen anyagi folyamathoz (pl.: faipari, gépipari, stb.) vagy végtermékhez (pl.: 

gépkocsi, stb.), vagy egy feladatcsoporthoz (pl.: környezetvédelem, stb.), vagy technológiá-

hoz (pl.: biotechnológia, stb.) kapcsolódnak. 

 

 

Az Európai Unió gyakorlatában a klaszterszervezetek létrejöttének, működtetésének támoga-

tása az elmúlt években a gazdaságpolitika (pl.: klaszterorientált iparpolitika; Anlanger, 2002), 

ill. a regionális fejlesztési politika integráns részévé vált (Porter 2000), mert:  

A klaszterek jelentősen hozzájárultak a gazdasági potenciál növekedéséhez mind makró, mind 

pedig mezo, ill. mikro szinten (2.2. táblázat). 

A kényszer és az ösztönzés mellett napjainkban a klaszteresedési folyamatra az „új gazdaság” 

(New Economy) térnyerése, azaz az információs és kommunikációs ipar gyors fejlődése van 

hatással (pl.: Harrison, 1994). A globalizálódó ágazatoknak ui. mind nagyobb számban van 

szüksége karcsú, rugalmas, hálózatba szerveződött beszállítói láncolatokra. 
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2.2. táblázat:  

Klaszteresedés előnyei (Kocziszky, 2004) 

makroszinten  mezoszinten  mikroszinten  

 Hozzájárul a 

(többségében 

nemzeti) kis- és 

középvállalkozá-

sok fennmaradá-

sához, ill. meg-

erősödéséhez. 

 Segíti a technoló-

giai transzfer és 

az innováció be-

fogadását. 

 Javul az adott térségben a 

foglalkoztatottság, csökken 

a munkanélküliségi ráta. 

 A klaszter munkát biztosít a 

régió kutatóközpontjainak, 

felsőoktatási intézményei-

nek. 

 Stabilizálja a klaszterben 

együttműködő mikro-, kis-, 

és középvállalkozások 

helyzetét. 

 Hozzájárul a régió verseny-

képességének és imázsának 

javításához. 

 Növelhető a vállalkozás piaci 

mérete; a klaszter tagjainak 

piaci súlya nagyobb, mint kü-

lönálló kisvállalkozásként. 

 A szakmai információk áram-

lása közvetlenebbé és gyor-

sabbá válik; elkerülhetők a 

párhuzamosságok. 

 A vállalkozások innovációs 

ereje és képessége nő. 

 Növelhető a kis cégek ismert-

sége. 

 A termékpaletta bővítésével 

javulnak a beszállító esélyei. 
 

 

A felmérések tanúsága szerint a klaszterekbe tömörült vállalkozások piaci versenyképessége 

nagyobb, mint a klaszteresedést megelőző volt (Bartl/Eder/Scheer/Trippl 1997.pp. 6.). 

 

2.1 Klaszterek tipológiája 

 

A klasztereket, a gyakorlati tapasztalatok alapján 9 szempont (cél, partneri kör, jogi forma, 

profil, szervezet, funkció, klaszter tagok száma, tagok mérete, földrajzi koncentráció) alapján 

lehet tipologizálni (2.3. táblázat). 

2.3. táblázat:  

Klaszter tipológia 
célja  árbevétel/eredmény növeléstevékenységi kör 

bővítés 

 kapcsolatteremtés/hálózatépítés 

 erőforrás bővítés 

 ismertség/elismertség javítása 

 hatékonyság javítása 

potenciális partneri kör  önkormányzati/állami intézmények 

 pénzintézetek 

 oktatási intézmények 

 kamarák, érdekképviseleti szervezetek 

jogi forma  önálló jogi forma 

 nem önálló jogi forma 

profil  tradicionális (termelő, szolgáltató) 
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 innovatív 

szervezet  önálló szervezet 

 virtuális szervezet 

funkció  klaszteren belül koordináció 

 klaszteren kívül koordináció 

klaszter tagok száma  < 50 

 50-200 

 200-500 

 500-1000 

 1000 

tagok mérete  mikro 

 kis- 

 közepes 

földrajzi koncentráció mértéke  országos 

 regionális 
Forrás: saját szerkesztés 

 

a) A klaszterek alapvető célja a tagok versenyképességének javítása, amit a piaci pozíciók 

erősítésével, a működés hatékonyságának javításával, gazdasági folyamatok racionalizálásá-

val (pl.: funkciók összevonásával, tevékenységek koordinálásával, stb.), az imázs javításával 

érnek el (2.1. ábra).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verseny- 

képesség  

növelése 

árbevétel/eredmény 

növelés 

tevékenységi kör  

bővítés 

kapcsolatteremtés / 

hálózatépítés 

erőforrás bővítés 

ismertség/elismertség 

javítása 

hatékonyság javítása 

piacbővítés 

párhuzamos funkciók összevonása 

vertikális diverzifikáció 

 

horizontális diverzifikáció 

belföldi célcsoport 

 

külföldi célcsoport 

tőke 

 

 

információ 

 

 

abszorbciós képesség 

növelés 

magántőke 

pályázati források 

adatbázis létrehozása 

informális kapcsolatok 

PR, marketing, koordináció 

 

image építés, lobby 

kapacitás kihasználás koordinációja 
 

erőforrás beszerzés/értékesítés koordinációja 

 

2.1. ábra: Klaszter tipikus célfája 
Forrás: saját szerkesztés 
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b) Partneri kör: A klaszterek bár adott ágazathoz (iparághoz) kapcsolódnak, a partneri körük 

azonban heterogén.  

A szakmai és érdek sokoldalúság hozza létre azt a többletet, amit a hagyományos szövetkezeti 

formák nem tudnak biztosítani. A heterogén partneri kör számos előnnyel jár, így: 

 kiküszöböli a minden ágazatban jelentkező „üzemi válság” veszélyét; 

 lehetőséget biztosít, a komplementer tagok bevonásával az erőforrásokkal való hatéko-

nyabb gazdálkodásra (pl.: közös K+F, PR és marketing, pénzügyi és számviteli tevékenység 

végzésére, stb.) 

Az értéktermelésben és értéknövelésben közvetlen szerepet játszó szervezeteken túl tehát a 

tágabb értelemben vett szolgáltatásokat végző szervezetek bevonása is indokolt. A potenciális 

partneri körben, mint azt az empirikus elemzések igazolják (Porter [1998]) a vállalkozói szfé-

rán túl önkormányzati és állami intézmények (pl.: egyetemek) is részt vesznek.  

 

 

A profitorientált résztvevők mellett, mint azt számos példa is mutatja, szakmai és érdekvé-

delmi szervezetek is közreműködnek. (A tevékenységgel összefüggő munkavállalói, munkál-

tatói és fogyasztói érdekvédelmi szervezetek a klaszterben együttműködő vállalkozások al-

kalmazottai, tulajdonosi és felhasználói szempontjainak koordinálását és érvényesítését látják 

el; míg a szakmai kamarák a gazdaságirányítási és nemzetközi kapcsolataikon keresztül a pia-

ci háttérhez biztosíthatnak kapcsolatokat.) 

Az érdekvédelmi szervezeteken keresztül kialakított szakmai-ágazati kapcsolatok mellett kü-

lönösen fontos az adott térség igazgatási szervezeteivel történő kapcsolattartás, illetve az eb-

ben érdekelt szervezetek bevonása a klaszter kapcsolatrendszerébe. A helyi és térségi önkor-

mányzatok, fejlesztési ügynökségek és tanácsok, önkéntes térségi fejlesztési szervezetek po-

tenciális résztvevők lehetnek a klaszter együttműködésben. 

 

c) Jogi forma: A klaszterek többsége, mint azt a nemzetközi gyakorlat igazolja, önálló jogi 

formában jön létre, amelyhez a tagok önálló jogi személyként kapcsolódnak (2.2. ábra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2. ábra: Klasszikus klaszter felépítés 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

d) Profil: Az elmúlt évtizedekben a legjelentősebb változása klaszterek profiljában követke-

zett be. Amíg kezdetben termelési-, technológiai (un. hagyományos) profil dominált, addig 

napjainkra az innovatív jelleg került előtérbe.  

klaszter 

(integrátor) 

klaszter 

tag 
….. ….. 

tag tag 

klaszter 

tag 

klaszter 

tag 

… 
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(A szakirodalom (pl.: Harrison [1994] a klaszteresedési folyamat felgyorsulásának okaként az 

„új gazdaság” (New Economy), azaz az információs és kommunikációs ipar rapid gyorsaságú 

fejlődését jelöli meg. Indokai között említi, hogy ennek a globalizálódó ágazatnak mind na-

gyobb számban van szükséges karcsú, rugalmas, hálózatba szerveződött beszállítói láncola-

tokra.) 

 

e) Szervezet: A klaszter feladatait általában kis létszámú, önálló szervezet (integrátor) látja el (a 

kezdeti fázisban elképzelhető, hogy valamelyik tag, külön díjazás ellenében felvállalja ezt a fe-

ladatot). Az integrátorhoz kapcsolódó egy-egy klaszter tag maga is további tagokat tömöríthet 

(mint azt a 2.3. ábra szemlélteti). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klaszter 

belső funkciók külső funkciók 

marketing, PR 

 

oktatás 

 

informatika 

 

értékesítés, referencia 

 

kapacitás allokáció, 

projekt menedzsment 

 

tanácsadás 

forrásteremtés (ROP, 

AVOP, saját, hitel) 

 

érdekképviselet 

 

lobby, kapcsolatteremtés 

 

2.3. ábra: Funkció összevonás és koordináció lehetőségei 
Forrás: saját szerkesztés 

 

f) Funkció: a klaszter olyan funkciókat vesz át, vállal fel, amelyeket a tagok korábban nem 

végeztek, ill. alacsonyabb hatékonysággal láttak el. A klasszikus klaszter funkciók (2.4. táblá-

zat) körébe elsősorban információk gyűjtése és szolgáltatása, marketing feladatok ellátása, ok-

tatás, tudás- és technológiai transzfer, inkubációs-, és sales-, továbbá a projekt menedzsment 

feladatok tartoznak. 

 

g) Klaszter tagok száma: A klaszteren belül együttműködő partnerek száma (tekintettel arra, 

hogy jelentős hányaduk mikro- és kisvállalkozás) magas (a felmérések szerint [EC, 2002] át-

lagosan 100). Bár a szakirodalom vissza-visszatér az optimális klaszterméret kérdésére 

(Rosenfeld [1997]), a szerzők között nincs konszenzus.  
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2.4. táblázat:  

Klaszter funkciólista 
 

funkció  

információ szolgáltatás Klaszter tagjainak: 

 versenytársakról 

 piacról (belföld / külföld) 

 forrásteremtési lehetőségekről, pályázatfigyelés 

 termékekről / szolgáltatásokról 

 vevőkről / szállítókról 

 futó projektekről 

Kifelé 

 klaszter tevékenységéről, üzleti eredményeiről 

non profit / üzleti szolgáltatások 

marketing 
 klaszterről / klaszter szolgáltatásairól 

 ismertség növelés  

 piackutatás 

 vásárokon való részvétel 

 sajtófigyelés 

 lobbyzás 

 klaszter tudatosság erősítése  

 klaszter fejlődésének elemzése 

oktatás  technológiai továbbképzések 

 menedzsment ismeretek átadása 

 projektmenedzsment ismeretek 

tudás / technológia transzfer  új technológiák / ismeretek elterjedésének elősegítése 

inkubátor szolgáltatások nyújtása  forráshoz jutás segítése 

 adminisztratív segítségnyújtás 

 működés helyének biztosítása / infrastruktúra biztosítása 

találkozók szervezése 
 előadások szervezése 

 tanulmányutak szerezése 

 klaszter tagok bemutató; 

 work-shopok szervezése 

projekt menedzsment 
 pályázatírás 

 projekt generálás 

 projektek koordinálása 

 projektekben való együttműködés 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

29 

Általánosan elfogadott álláspont azonban, hogy el kell érnie az ágaztat „kritikus tömegét”, 

azaz a versenyképességhez szükséges méretet. A klaszterek növekvő gazdasági súlyát jól rep-

rezentálja, hogy 1987-1997 az európai biotechnológiai iparban regisztrált szabadalmak 70 %-

át az ágazathoz kapcsolódó klaszterek neve mellett regisztrálták (EC [2002]). 

 

h) Partnerek mérete: A klasszikus klaszterekbe a mikro-, kis- és középvállalkozások tömörül-

nek (2.5. táblázat), hiszen elsősorban ezek elemi érdeke, hogy az együttműködés keretében 

létrejövő virtuális méretnövekedés következtében működésük hatékonysága növekedjen. 

2.5. táblázat:  

A kis- és közepes vállalatok kritériumai hazánkban és az Európai Unióban 

  

Foglalkoztatottak 

száma (fő) 

Forgalom 

(millió €) 

Nettó árbe-

vétel 

(millió Ft) 

Mérlegfőösszeg 

(millió Ft ill. €) 

  Magyaro. EU* EU* Magyaro. Magyaro. EU* 

Mikro- 

vállalat 

1-9 1-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kis- 10-49 10-49 7 700 5 500 

Közepes- 50-249 50-249 40 4000 27 2700 

   * Forrás: Report 2002: SMEs in Europe, including a first glance at EU candidate countries. 

 

i) Földrajzi koncentráció mértéke: A klaszterek országos, ill. regionális kiterjedésűek lehet-

nek (2.6. táblázat). Nyilván a térségi (regionális együttműködés fejlődik tovább; alakulhat or-

szágos, ill. országhatáron átnyúló klaszterré. 

2.6. táblázat:  

Klaszter besorolás lehetősége a földrajzi koncentráció alapján 

szereplők  

gazdasági 

kapcsolata 

földrajzi  

koncentráció 

mértéke 

laza szoros 

országos 
intézményre épülő 

makroklaszter 

hálózatra épülő iparági 

makroklaszter 

regionális 
regionális szolgáltató 

központok hálózata 

regionális iparági klasz-

terek 

Forrás: Lengyel [2000] 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mit ért vertikális- és horizontális klaszter alatt? 

2. Milyen funkciója lehet a regionális gazdasági klasztereknek? 

3. Milyen előnnyel járhatnak a regionális gazdasági klaszterek? 

4. Milyen hatása lehet a gazdasági klasztereknek a foglalkoztatásra? 
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3. Regionális klaszterek szervezése I. 
 

 

 

 

Klaszter képzés (clustering) és működtetés logikai folyamata alapvetően 7 fázisra tagolható 

(3.1. ábra): 

 kezdeményezések, adottságok felmérése és elemzése; 

 klaszter céljainak meghatározása; 

 klaszter szervezeti- és működési modelljének kialakítása; 

 hatáselemzés, döntés; 

 klaszter dokumentumok véglegesítése; 

 klaszter beindítása; 

 folyamatos fejlesztés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

térségi 

kezdeményezések 

térségi 

adottságok 

SWOT  

elemzés 
potenciális 

célpiacok 

potenciális 

partnerek 
célok 

megfogalmazása 

potenciális 

együttműködési 

formák 

szervezeti keretek 

meghatározása 

működési feltételek 

meghatározása 

jogi keretek  

meghatározása 

hatáselemzés, 

döntés 

dokumentumok 

véglegesítése 

potenciális 

versenytársak 

gazdasági 

tendenciák, 

trendek 

 

3.1. ábra: Klaszterképzés logikai folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Klaszterképzés logikai folyamata, tevékenységi jegyzéke. 
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3.1. táblázat:  

Klaszterképzés tevékenységi jegyzéke 

fázis tevékenység feladat 

1.  Adottságok 

     felmérése, 

     értékelése 

1.1  Helyzetvizsgálat  telephelyi adottságok vizsgálata 

 vállalkozói/vállalati kultúra megismerése 

 1.2  Elemzés  piacelemzés 

 konkurencia elemzés 

 infrastruktúra elemzés 

 geográfiai/kulturális adottságok elemzése 

 beszállítói lehetőségek elemzése 

2.  Klaszter  

     céljainak   

     definiálása 

2.1  SWOT elemzés  indikátorok kiválasztása 

 adatforrások meghatározása 

 kérdőíves felmérés 

 adatfeldolgozás 

1.2 Klaszter alaptevé- 

       kenységének meg- 

       határozása 

 partneri kör meghatározása 

1.3 Klaszter  

       tevékenységében  

       érdekelt intézményi  

       kör bevonása 

 érdekképviseletek 

 civil szervezetek 

 önkormányzatok 

 1.4 Együttműködés  

       céljának meghatá- 

       rozása 

 termelési/szolgáltatási célok 

 beszállítói együttműködési célok 

 értékesítési együttműködési célok 

 információszerzési és feldolgozási célok 

 fejlesztési együttműködési célok 

3.  Klaszter  

     szervezeti és 

     működési  

     modelljének  

     kialakítása 

3.1 Elkülönült klaszter  

       szervezet indokolt- 

       ságának felmérése 

 tevékenységek meghatározása  

 prioritások rögzítése 

 erőforrásigény felmérése 

 költségvetési keretek kialakítása 

 határidők rögzítése 

 monitoring feladatok meghatározása 

3.2 A klaszter szerve- 

       zet és a partnerek  

       együttműködési és  

       döntési szabályai- 

       nak kialakítása 

 klaszter kódex összeállítása 

 3.3 A klaszter üzleti  

       terveinek összeállí- 

       tása 

 min. 3 évre vonatkozó üzleti terv elkészíté-

se 

 3.4 El nem különült  

       klaszter szervezet  

       kialakítása 

 koordinátor kiválasztása 

 koordinátor jogosultságok és kötelezettsé-

gek meghatározása 

 koordináció forrásigényének biztosítása 
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10. táblázat folytatása 

fázis tevékenység feladat 

4.  Hatáselem- 

      zés, döntés 

4.1 Gazdaságossági  

      számítások elvégzése 
 megtérülési idő meghatározása 

 cash-flow elemzések 

 klaszter stratégia és célok összhangjának 

értékelése 

 klaszter szervezet/koordinátor és partnerek 

együttműködésének értékelése 

 intézményi és együttműködési formák 

összhangjának értékelése 

 4.2 Esetleges  

      változtatások 
 klaszter kódex véglegesítése 

 4.3 Üzleti tervek 

      véglegesítése 
 jóváhagyás 

5.  Klaszter  

     működtetése 

5.1 Klaszter információs  

      rendszer kialakítása 
 fogyasztók tájékoztatási rendszere 

 kereslet-kínálat és kapacitás információk 

 fejlesztési és K+F információk 

 pályázati és támogatási információk 

 partner és versenytárs információk 

5.2 Klaszter kommuni- 

       kációs rendszer  

       kialakítása 

 döntéshozatali fórumok működtetése 

 tevékenység értékelés fórum kialakítása 

 klaszter szervezet és partnerek közötti 

kommunikáció 

6.  Tevékenység  

     fejlesztése 

6.1 A klaszter tevékeny- 

       ség bővítése 
 új partnerek bevonása 

 új fogyasztói rétegek bevonása 

 új termékek/szolgáltatások kínálata 

 új transzregionális piacok feltárása 

6.2 A klaszter marketing  

       és PR fejlesztése 
 termékek és szolgáltatások új piaci megje-

lenése 

 új értékesítési módszerek 

 6.3 Innovatív lehetősé- 

       gek feltárása 
 kísérleti termékek és szolgáltatások kínálata 

 kísérleti technológiai eljárások kínálata 

 6.4 Továbbképzési 

       rendszer kialakítása 
 munkavállalók továbbképzése 

 vezetők továbbképzése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.1. Adottságok felmérése és elemzése 

 

 

 

 

A klaszterek szervezése annak vizsgálatával kezdődik, hogy a térségben milyen típusú vállal-

kozások/szervezetek tevékenykednek, amelyek klaszterbe szerveződhetnek. A hagyományos 

értelemben tehát a természeti adottságok, a technológiai ismerete, K+F háttér, vagy a hagyo-

Feltételek vizsgálata, SWOT elemzése. 
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mányos ismeretek koncentrálódnak az adott térségben, azaz adottak a telephelyi feltételek, a 

potenciális vevői kör, s kedvező a makrokörnyezet (3.2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ábra: Klaszterkezdeményezések feltételeinek vizsgálati szintjei 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A klaszteresedés feltétele tehát, hogy: 

 az adott ágazathoz tartozó vállalkozások száma (telephelyi adottsági) az adott térségben 

az átlagnál nagyobb legyen (koncentrációs kritérium); 

 a térségben legyenek az ágazathoz potenciálisan kapcsolódni tudó komplementer ágaza-

tok (pl.: beszállítók, kooperációs partnerek, stb.), K+F szervezetek és oktatási intézmé-

nyek. Összefoglalóan mikro-, mezo-, és makro szinten egyaránt rendelkezésre álljanak a 

klaszteresedéshez szükséges feltételek (3.2. táblázat). 

 

3.2. táblázat: 

Klaszteresedés feltételei 

mikro szint mezo szint makro szint 

 telephelyi adottságok 

 méret 

 vállalati kultúra 

 erőforrások (műszaki, 

pénzügyi) 

 piac mérete, fizetőké-

pessége 

 konkurensek 

 szállítói/értékesítési 

csatornák 

 infrastruktúra 

 földrajzi/kulturális 

adottságok 

 jogi feltételek 

 állami politika 

 nemzetgazdasá-

gi/világgazdasági hatá-

sok 

 

Klaszterek létrejötte az adottságok meglétén túl a partnerek együttműködési szándékának a 

függvénye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

környezet 

/makro szint/ 

 

 

 

 

 

regionális piac 

/mezo szint/ 

piaci szereplők 

/mikro szint/ 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

34 

Összefoglaló SWOT elemzés 

A SWOT analízis a regionális fejlesztések megalapozásának gyakorlatában általánosan al-

kalmazott eszköz, melynek segítségével lehetőség nyílik egy adott projekt megvalósításában 

szerepet játszó külső és belső tényezők rendszerezett áttekintésére és az egyes tényezők jól át-

tekinthető formában történő megjelenítésére. A SWOT analízis keretében a projekt megvaló-

sítására ható egyes tényezőket négy kategóriába sorolják be: erősségek, gyengeségek, lehető-

ségek és veszélyek. Míg az erősségek és gyengeségek alapvetően a belső és szubjektív ténye-

zőket jelentik, addig a lehetőségek és a veszélyek a külső és objektív tényezőkre vonatkoznak 

(12. táblázat).  

 

A klaszter kialakítás megalapozására vonatkozó SWOT analízis keretében belső tényezőknek 

tekinthetjük a klaszter tagjainak termelési, forgalmazási lehetőségeit és kapacitásait, a lehető-

ségek és veszélyek közé azokat a tényezőket sorolhatjuk, melyek a piaci adottságokból és 

tendenciákból következnek, a regionális, országos és nemzetközi gazdaságirányítási feltéte-

lekre vonatkoznak. 
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3.3. táblázat:  

Példa egy klaszter SWOT elemzésére 

Erősségek Gyengeségek 

 A klaszter orientált politika kiemelt 

jelentősége a régió területfejleszté-

si célkitűzéseiben. 

 Megalakult klaszter szervezetek az 

autóipar, az elektronikai ipar, a fa- 

és bútoripar, illetve a húsipar terü-

letén. 

 A klaszterek létrehozásának és 

működésének támogatása. 

 Alulról érkező kezdeményezések 

más iparágakban is (pl.: építőipar, 

turizmus). 

 Csekély a klaszterek és a klaszter ori-

entált fejlesztés iránti érdeklődés. 

 A központi kormányzattól származó 

pályázati források megszűnése. 

 A klaszter menedzsmentek minden-

napos működési nehézségekkel küz-

denek. 

 A klaszter tagok egyenlőre még nem 

képesek finanszírozni a klaszter szer-

vezeteket. 

Lehetőségek Veszélyek 

 A klaszterekre vonatkozó ismere-

tek széles körben való elterjedése. 

 A klaszterekhez csatlakozott vál-

lalkozások számának bővülése. 

 Széleskörű szolgáltatások nyújtása 

a klaszter tagok számára. 

 Új klaszter szervezetek alakulása a 

régióban (élelmiszeripar, turizmus, 

vegyipar). 

 Együttműködési kapcsolatok más 

hazai klaszter kezdeményezések-

kel. 

 Együttműködési kapcsolatok ki-

alakítása külföldi klaszter szerve-

zetekkel. 

 A központi kormányzat nem ismeri 

fel a lehetőségeket és nem lesz kor-

mányzati finanszírozás. 

 A regionális források elosztásában 

háttérbe szorul a klaszterek támogatá-

sa. 

 Egy-egy sikertelen klaszter kezdemé-

nyezése negatív hatással van a 

klaszteresedési folyamatra. 

 Túlságosan sok klaszter jön létre a ré-

gióban, a klaszter kifejezés, fogalom 

degradálódik. 

 

A SWOT elemzés megalapozott elvégzése érdekében azt a gyakorlatot követtük, hogy az 

egyes tényezőket általános formában határoztuk meg, s az adott régióban való érvényesség 

szintjének megfelelően kerülhet az erősségek-gyengeségek, illetve lehetőségek-veszélyek té-

nyezőcsoportjába.  

Így a SWOT elemzés általánosan használható vázát alakítottuk ki, melyben az egyes régiók-

ban megvalósuló eltérő tevékenységű klaszterek esetében a SWOT elemzés eltérő eredmé-

nyekre vezethet.  

 

 

Erősségek-gyengeségek 

Éghajlati adottságok 
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Az éghajlati adottságok esetében meg kell vizsgálni, hogy az adott éghajlati sajátosságok mel-

lett a klaszter tevékenysége korlátozott-e az egyes évszakokban, a régió mikroklímája nyújt-e 

pótlólagos előnyöket. 

Természeti erőforrások értékelése 

A természeti erőforrások esetében meg kell vizsgálni, hogy a klaszter tevékenység ellátásához 

szükséges természeti erőforrások rendelkezésre állnak-e, kiaknázásukhoz járul-e megfelelő 

befektetői háttér. A meglévő természeti erőforrások kellő ritkaságértékűek-e a régióban, s a 

ritkaságérték eredményez-e jelentős pótlólagos fogyasztói érdeklődést.  

Infrastrukturális feltételek elemzése 

Az infrastrukturális adottságok a fogyasztók, termelők és termékek piacra jutásának feltételeit 

alakítják. A közlekedési, távközlési, kereskedelmi infrastruktúrára vonatkozóan számos muta-

tószám áll rendelkezésre, melyek a térség adottságait jól reprezentálják és összehasonlíthatóvá 

teszik a nagyobb régiók adottságaival.  

Az összehasonlításban alkalmazható mutatószámok számossága miatt célszerű a klaszter te-

vékenységre hatást gyakorló mutatószámokra korlátozni az összehasonlítást. 

Energiaellátás biztosítottsága 

Az energiaellátottság tekintetében a vezetékes energiaszolgáltatás elérhetősége alapvető jelen-

tőségű. Ezen kívül a környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésével az alternatív, környe-

zetbarát energiahordozók felhasználási aránya gyakorolhat hatást az energiaellátás biztonsá-

gára. 

Fogyasztói igények 

A helyi lakosság fogyasztása kiemelkedő jelentőségű valamennyi gazdasági tevékenység fej-

lődési perspektíváinak elemzésekor. Célszerű az egy főre eső fogyasztás összevetése más ré-

giók fogyasztásával, vagy az országos, illetve nemzetközi átlaggal, annak érdekében, hogy a 

klaszter tevékenység fejlesztésében lévő növekedési potenciál megítélhető legyen. 

A helyi lakosság mellett a turizmus fejlődésével fokozott jelentőségre tesz szert a turisták fo-

gyasztási hajlandósága. A turisták fogyasztásával elérhető piacbővülés a klaszter tevékenysé-

gének jövedelmezőségét bővítheti. 

Külső piacok vizsgálata 

A klaszter tevékenysége iránt más régiókban megnyilvánuló piaci érdeklődés a turizmushoz 

hasonló piacbővüléssel járhat. Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a külső pia-

cokra történő termelés pótlólagos költségekkel, s ezért jövedelmezőség csökkenéssel járhat, s 

a külső piacokon a versenynek történő kiszolgáltatottság is erősödhet. 

 

Termelői-forgalmazói kapacitás 

Vállalkozás sűrűség elemzése 

A vállalkozások sűrűsége a klaszter képzés szempontjából meghatározó jelentőségű, hiszen 

csak az azonos szakmában tevékenykedő vállalkozások, illetve az ezek tevékenységét kiegé-

szítő vállalkozások koncentrációja ad lehetőséget a klaszter kialakítására.  

A vállalkozás sűrűség azonban célszerűen ne párosuljon szűkös piaci lehetőségekkel, hiszen 

ebben az esetben a klaszter képzés helyett a piacról történő kölcsönös kiszorítás késztetése 

erősödik meg. 

Munkaerő képzettségének vizsgálata 

A munkaerő képzettsége a klaszter tevékenység szempontjából meghatározó jelentőségű. A 

munkaerőpiacok európai integrációval kapcsolatos tágulása egyaránt eredményezheti a szak-

képzett munkaerő elvándorlását, illetve megjelenését, ezért a munkaerőpiaci kereslet-kínálat 

alakulása a lehetőségek-veszélyek tényezőcsoportra is hatást gyakorol.  
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Pénzügyi intézményrendszer szolgáltatásainak vizsgálata 

A vállalkozások sűrűsége mellett alapvető jelentőségű a pénzintézeti hálózat kiépítettsége. Ez 

a betétgyűjtésre alapozott vállalkozási hitelforrásként igénybe vehető szabd tőkék rendelke-

zésre állását jelentheti, illetve a pénzügyi szolgáltatások és banki termékkínálat széles palettá-

ját biztosíthatja a klaszterben tevékenykedő vállalkozások számára. Ezen kívül szükséges a 

speciális feladatot ellátó szakosított pénzintézeti hálózat is, mely biztosíthatja az országos és 

helyi támogatások igénybevételi lehetőségét az érintettek számára.  

Tanácsadói hálózat  felmérése 

A pénzügyi és szakmai tanácsadó vállalkozások térségben történő jelenléte biztosíthatja azt a 

profitorientált független vállalkozói hátteret, ami a klaszter intézményrendszerének működte-

téséhez szükséges. A klaszter alaptevékenységétől független tanácsadó vállalkozások biztosít-

hatják a klaszter koordinálói feladatok ellátását. 

Érdekképviseletek elvárásainak vizsgálata 

A szakmai, munkavállalói, munkáltatói, fogyasztói érdekképviseleti szervezetek szintén al-

kalmasak a klaszterban tevékenykedő vállalkozások közötti koordinációra, illetve érdekeik 

képviseletére az országos, illetve nemzetközi (európai integrációs) szervezetekkel szemben.  

Feladatuk lehet a nemzetközi piacra történő kijutás koordinálása, külföldi tőkebefektetők fi-

gyelmének felhívása a klaszter együttműködésben rejlő lehetőségekre.  

Nem profitorientált jellegük miatt különösen a klaszter létrehozásának inkubációs fázisában 

lehet meghatározó szerepük.  

A klaszter együttműködés kiteljesedése esetén azonban célszerű a koordináció feladatát pro-

fitorientált szervezetekkel megoldani, ebben a fázisban a non-profit szervezetek az együttmű-

ködés hatékonyságának csökkenését is eredményezhetik. 

Bürokrácia vizsgálata 

A közigazgatási szerepe meghatározó, mert működés költségtakarékos ügyintézést eredmé-

nyezhet (pl.: engedélyezési eljárások folyamatában a klaszter együttműködéshez szükséges 

dokumentumok kiadása, stb.). A közigazgatási érdekelt a területén megvalósuló gazdasági te-

vékenység jövedelmezőségében, a foglalkoztatás bővülésében, hiszen a helyi adókon, az 

egyes népességarányos forrásokon, a személyi jövedelemadó önkormányzati hányadán ke-

resztül forrásaikat is bővítheti az eredményes klaszter tevékenység. 

Civil szervezetek 

A civil szervezetek hatása áttételesen jelentkezik a klaszter tevékenység támogatásában, bár 

egyes civil szervezetek közvetlenül is támogathatják a klaszter alaptevékenységét. A jól mű-

ködő civil társadalom azonban emellett azokat a kooperációs készségeket erősíti a társada-

lomban, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a profitorientált gazdaság világában is az 

együttműködés civilizált formáinak kialakításához. 

Kulturális hagyományok elemzése 

A klaszter tevékenység kialakítása során meghatározó jelentősége lehet annak, hogy mennyi-

ben képesek az egyes résztvevők korábbi együttműködési tradíciókra visszanyúlni. Amennyi-

ben a részvevő vállalkozások hosszabb ideje tevékenykednek az adott régióban egymás mel-

lett, illetve egymás tevékenységét kiegészítve kevésbé éreznek késztetést a piacról történő ki-

szorításra, s a korábbi tapasztalatok birtokában is készek kapacitásaikat egyesíteni a tevékeny-

ség bővítése, vagy  

jövedelmezőségének növelése érdekében.  A viszonylag rövid piaci tradíciókkal rendelkező 

országokban az ilyen jellegű felismerések nehezebben születnek meg, s így az együttműködés 

kialakítása is körülményesebb. 

 

Lehetőségek-veszélyek 
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Demográfiai folyamatok elemzése 

A demográfiai folyamatok egyrészt a klaszter tevékenységéhez szükséges munkavállalói hát-

teret, másrészt a fogyasztói piac terjedelmének alakulására gyakorolnak hatást. Az elöregedő 

társadalmakban az aktivitási ráta csökkenése szűkíti a munkaerőkínálatot és általános esetben 

a fogyasztói piacot is. Ugyanakkor a lakosság életkori struktúrájának módosulása jelenthet 

pótlólagos fogyasztási igényt is, hiszen az egyes korosztályok bővülése visszaeső lakosság-

szám mellett is jelenthet pótlólagos piacbővülést. Az elöregedő lakosság különösen az egés-

zségügyi, ápolási szolgáltatások iránti igény növekedésével jár. 

Migráció hatásának elemzése  

A természetes szaporodás hatásainak felmérése mellett különösen fontos a migrációs tenden-

ciákban rejlő veszélyek és lehetőségek felmérése. Tekintettel arra, hogy a migrációban első-

sorban a munkaképes korú lakosság vesz részt, ezért a munkaerőpiac alakulásának jövőbeli 

tendenciáira, a munkaerő-kínálat összetételére gyakorolhat a migráció jelentős hatást. Az eu-

rópai integráció folyamatában azonban a letelepedési szabályok liberalizálása miatt a munka-

vállalók migrációja mellett lehetővé teszi a családok áttelepedését is, ennek következtében te-

hát az eltartott személyek migrációja is erősödhet, ami a szociális, egészségügyi, oktatási 

szolgáltatások iránti igényt is erősítheti a munkaerő-kínálat szerkezetének átalakítása mellett.  

Térség gazdasági-társadalmi helyzetének elemzése 

A térség gazdasági fejlettségének legfontosabb mutatója az egy főre jutó GDP mutatója. En-

nek a mutatónak az alakulása a térség gazdasági-társadalmi fejlődését általánosan reprezentál-

ja. Az adott régió helyzete a térség egyéb régióihoz viszonyítva eligazítást ad a klaszter tevé-

kenység bővítésének általános esélyeiről.  

Az átlagtól elmaradó fejlettségi mutató esetén csak az alapvető termékek és szolgáltatások 

iránt jelentkezik fizetőképes kereslet, míg az átlagot meghaladó mutató értéke esetén jó esély 

van a nem alapvető termékekre és szolgáltatásokra orientált klaszter alakításra is. Pótlólagos 

piaci lehetőségeket teremt, ha a mutató fejlődésében növekedés várható, vagy ha a klaszter te-

vékenysége nem kizárólagosan a régióban jelentkező fizetőképes keresletre orientált.  

Fogyasztók jövedelmi helyzetének vizsgálata 

A fogyasztók jövedelmi helyzete a térség általános gazdasági-társadalmi helyzete alakulásá-

nak függvénye, ezen kívül a háztartások nagysága, az eltartottak számának alakulása is alap-

vetően befolyásolja a klaszter tevékenysége iránti fizetőképes keresletet. A közszolgáltatások, 

vagy ehhez kapcsolódó vállalkozások tevékenysége iránti igényt nagyban befolyásolja, ha a 

tevékenység finanszírozásában a helyi vagy a nemzeti költségvetés szerepet vállal.  

Befektetési feltételek elemzése 

A befektetési vonzerő alakulásának megítélésekor a régión belüli és kívüli befektetési szándé-

kok felmérése egyaránt meghatározó. A lakosság, vagy a térségi vállalkozások kedvező jöve-

delmi helyzetével megalapozott magas szintű megtakarítási hajlandóság a klaszter tervezett 

tevékenységéhez kapcsolódó forrásigényt közvetlenül kielégítheti.  

Ebben az esetben a jól működő bankrendszer hitel vagy egyéb tőkejuttatás formájában bizto-

síthatja a tőkeigényt, vagy a bankrendszer közvetítésével közvetlen részvény- vagy kötvény-

jegyzéssel járulhat hozzá a befektetési igény kielégítéséhez.  Amennyiben a régió gazdasági 

szereplőinek forráskínálata nem elegendő, ebben az esetben a külső, legtöbbször nemzetközi 

befektetési szándékok felkutatása indokolt.  

A világgazdaság jelenlegi helyzetében a befektetési szándék általában rendelkezésre áll, a 

kérdés az, hogy a régió befektetési vonzereje hogyan alakul. A befektetési szándékok általá-

ban nem függetleníthetők az ország általános megítélésétől, de természetesen a regionális 

szempontok is szerepet játszanak.  

A régióknak pótlólagos könnyítésekkel kell felhívni a befektetői figyelmet. Ez jelenthet helyi 

adózási könnyítéseket, kedvezményes letelepedési feltételeket, vagy átlagon felüli megtérülést 
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és egyéb üzleti lehetőségeket. A külföldi befektetők különösen érzékenyek a fejlett országok-

ban megszokott infrastrukturális háttér rendelkezésre állására, a közlekedési és távközlési inf-

rastruktúra elfogadható szintjére. 

Ágazati-regionális konjunkturális helyzet elemzése 

A gazdasági-társadalmi fejlődés általános helyzete mellett természetesen kiemelt jelentőségő 

a klaszter tevékenységgel érintett ágazat illetve régió speciális konjunkturális helyzete. Ez a 

speciális helyzet eltérhet az országos és a gazdaság egészét jellemző konjunktúra alakulásától, 

így az ezzel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek számbavétele indokolt. Ugyanakkor a kon-

junkturális ingadozások az üzleti tevékenység folyamatából nem küszöbölhetők ki, ezért az 

adott konjunkturális helyzet mindössze a tevékenység indításának időzítése szempontjából le-

het meghatározó, hiszen az átlagos konjunkturális helyzethez igazodó jövedelmezőség jelent-

het alapot egy tevékenység hosszú távú fenntartásához. 

Gazdaságpolitikai prioritások értékelése 

A gazdaságpolitikai prioritásokhoz a központi és helyi gazdaságirányítás támogatási progra-

mokat és forrásokat rendel. A klaszter tevékenység eredményes folytatásának valószínűségét 

jelentősen befolyásolhatja, ha ezekhez a támogatási programokhoz kapcsolódási lehetőségek 

tárhatók fel.  

A központi gazdaságirányítás mellett a helyi gazdaságirányítás is hasonló kezdeményezéseket 

tehet, sőt tendenciájában a regionális programok forrásellátottsága a jövőben bővülhet is. A 

prioritások változására is sor kerülhet középtávon, így az ezzel kapcsolatos versenyképesség 

átrendeződésre is figyelemmel kell lenni. A foglalkoztatási problémák kezelésére például a 

90-es évek elején megfelelő eszköznek bizonyult a hazai alacsony bérszínvonalra alapozott 

bérmunka jellegű tevékenységek letelepedésének támogatása. A bérszínvonalban jelentkező 

versenyképességi előnyeink lemorzsolódásával a kizárólag erre alapozott vállalkozások to-

vábbvándorlása figyelhető meg.  

 

3.2. Célok meghatározása 

 

 

 

A regionális klaszter a kollektív gazdasági cselekvés egyik lehetséges formája a piacgazda-

ságban. Szervezésük és támogatásuk során a szereplők (kimondva és kimondatlanul) gyakran 

támaszkodnak a helyi- és regionális társadalmat összetartó informális erőkre, értékekre, ha-

gyományokra, intézmények és személyek kapcsolati hálózataira, a jó értelemben vett lokál-

patriotizmusra. Minél erősebb a regionális vagy a helyi identitás, annál nagyobb erőforrásokat 

lehet mozgósítani ezzel a megközelítéssel.  

A klaszter célja összetett, piaci (piaci részesedés, fogalom, stb.), hatékonysági, image- és 

presztízs, pénzügyi- és szociális célokat egyaránt tartalmaz (3.4. ábra). 

Célok, célhierarchia. 
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3.4. ábra: Célpiramis 
Forrás: Kocziszky (2005) 

 

A célok célhierarchiába rendezhetőek (3.5. ábra, 3.4. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ábra: Példa a hatékonyság, versenyképesség javításának  

célhierarchiájára 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

klaszter 

üzleti célok 

klaszter 

identitása 

klaszter 

missziója 

hatékonyság, versenyképesség 

javítása 

piaci pozíciók erősítése 

 

humán potenciál fejlesztése 

 

technikai-, technológiai színvonal 

fejlesztése 
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3.4. táblázat:  

Tipikus klaszter akciók 

cél akció 

piaci pozíciók erősítése, 

piacbővítés 

 

 közös PR, marketing akciók 

 beszerzés/értékesítés koordinálása, fejlesztése 

 

humán potenciál fejlesztése  közös tréning, képzés, oktatás 

 technológiai ismeretek klaszteren belüli átadá-

sa 

 

technikai-, technológiai színvonal 

fejlesztése 
 közös beszerzések és forrásteremtés 

 kapacitáskihasználás koordinációja 

 folyamatok racionalizálása 

 minőségbiztosítás koordinálása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A klasszikus klaszter funkciók (3.5. táblázat) körébe elsősorban információk gyűjtése és szol-

gáltatása, marketing feladatok ellátása, oktatás, tudás- és technológiai transzfer, inkubációs- 

és értékesítési, továbbá a projekt menedzsment feladatok tartoznak. 

 

3.5. táblázat:  

Klaszter funkciólista (Kocziszky, 2004) 
 
 

funkció feladatok 

információ szolgáltatás Klaszter tagjainak: 

 versenytársakról 

 piacról (belföld / külföld) 

 forrásteremtési lehetőségekről, pályázatfigyelés 

 termékekről / szolgáltatásokról 

 vevőkről / szállítókról 

 futó projektekről 

Kifelé 

 klaszter tevékenységéről, üzleti eredményeiről 

non profit / üzleti szolgáltatások 

marketing 
 klaszterről / klaszter szolgáltatásairól 

 ismertség növelés  

 piackutatás 

 vásárokon való részvétel 

 sajtófigyelés 

 lobbyzás 

 klaszter tudatosság erősítése  

 klaszter fejlődésének elemzése 

oktatás 
 technológiai továbbképzések 

 menedzsment ismeretek átadása 
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 projektmenedzsment ismeretek 

tudás / technológia transzfer  új technológiák / ismeretek elterjedésének előse-

gítése 

inkubátor szolgáltatások nyújtása  forráshoz jutás segítése 

 adminisztratív segítségnyújtás 

 működés helyének biztosítása / infrastruktúra 

biztosítása 

találkozók szervezése  előadások szervezése 

 tanulmányutak szerezése 

 klaszter tagok bemutató; 

 work-shopok szervezése 

projekt menedzsment  pályázatírás 

 projekt generálás 

 projektek koordinálása 

 projektekben való együttműködés 

 

A klaszterek többsége önálló jogi formában jön létre, amelyhez a tagok önálló jogi személy-

ként kapcsolódnak; az integrátorhoz kapcsolódó bármelyik tag maga is további tagokat tömö-

ríthet. 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.6. ábra: Példa egészségügyi klaszter felépítésére (Kocziszky, 2004) 
 

 

Az utóbbi években a klaszterek nem csak az ipari ágazatokban jönnek létre, orientációjuk 

egyre inkább az innováció, K+F, hozzáadott érték termelés, export növelésére irányul. Az 

OECD szerint a leggyakrabban támogatott klaszterek világszinten a következő ágazatokban 

csoportosulnak: üzleti szolgáltatások, elektronika, informatika, telekommunikáció, orvosi mű-

szergyártás, gyógyszergyártás, környezeti ipar. Természetesen az egy ágazatba tartozó cégek 

hálózatosodását csak ott lehet fejleszteni, ahol egy adott térségben létezik ezen cégek bizo-

nyos koncentrációja. 

A klaszterek jellemző típusai a hozzájuk tartozó cégek és egymás közti kapcsolataik szem-

pontjából a következők: 

 sok kis cég, azonos termék, 

 azonos termék, sok kis cég és néhány közepes cég, amelyek közül helyi vezető cégek 

emelkednek ki, 

 szoros alvállalkozói kapcsolatok helyi kis cégek között, 

 alvállalkozók rendszere egy vagy néhány nagy cég körül, 

 speciális középvállalatok piaci résekben. 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Melyek a gazdasági klaszter létrehozásának az időben egymást követő, ill. párhuzamosan 

végezhető lépései? 

2. Mivel indokolható a klaszterképzés során a gazdasági feltételrendszer regionális vizsgála-

ta? 

gyógy-

helyek 
kórházak 

tanácsadó 

szervezetek 

K+F, 

oktatás 

gyógyszer- 

gyártók 

szolgáltatók 

integrátor 

orvosi esz-

közgyártók 

rehabilitációs 

centrumok 
ápolási cent-

rumok 
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3. Milyen céljai lehetnek egy klaszterek? 

4. Hogyan teremthető meg a klaszter célok közötti harmónia? 
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4. Regionális klaszterek szervezése II. 
 

 

 

 

A klaszter kialakítása két irányú (vertikális és horizontális) lehet. A vertikálisan szervezett 

klaszterban egy meghatározó súlyú vállalkozás szervezi háttériparát. Ebben az esetben a be-

szállítókon túl a szakmai-érdekvédelmi és regionális politikai államigazgatási szervezetek be-

kapcsolódása nem szükségszerű, sőt a horizontális kapcsolatok ápolása és szervezése a klasz-

teren belül a klaszter tevékenységet domináló nagyvállalat meghatározó helyzetének fenntar-

tása miatt nem tekinthető kívánatosnak. 

A horizontálisan szervezett klaszter esetében a résztvevő vállalkozások törekvése az együttes 

piaci megjelenéssel kapcsolatos versenyelőnyök biztosítása. Ebben az esetben a profitorientált 

szervezetek bevonásán túlmenően elengedhetetlen a szakmai érdekvédelmi és regionális poli-

tikai háttért biztosító szervezetek együttműködése, támogatása. Ugyanakkor egy horizontális 

klaszterban is meghatározó a profitra és értéknövelésre orientált tevékenység. Így a klaszter 

együttműködő partneri körében a vállalkozói kör meghatározó szerepét biztosítani kell. 

 

Klaszter tevékenységének koordinációja 

A klaszterben együttműködő szervezetek jogilag önálló intézmények, melyek a klaszterben 

végzett tevékenységek koordinálását különféle intézményesültségű formában oldhatják meg. 

A vertikálisan szervezett klaszterek esetében a koordinációt alapvetően az együttműködést 

szervező nagyvállalat biztosítja. A beszállítók folyamatos versenyeztetésével, illetve a beszál-

lításra vonatkozó szerződéses feltételek kialakításával biztosítja az együttműködés hosszú tá-

vú kereteit.  

A horizontálisan szervezett klaszterek esetében valamennyi vállalkozás és szervezet érdekelt-

ségét folyamatosan fenn kell tartani, s ezt a változó piaci, szakmai és szabályozási környezet-

ben kell biztosítani.  

Tekintettel arra, hogy a horizontálisan szervezett klaszter alapvetően nem egy domináns vál-

lalkozás köré épül, hanem több hasonló nagyságrendű vállalkozás együttműködésén alapul, a 

klaszter tevékenységének koordinálását nem az alaptevékenységet végző vállalkozásra célsze-

rű bízni, hanem elkülönült szervezetet, vagy független tanácsadó, illetve érdekvédelmi szer-

vezetet kell a koordinációval megbízni, esetleg önálló klaszter szervezetet kell létrehozni.  

A klaszter szervezet működhet a létrehozó vállalkozások és szervezetek által biztosított forrá-

sok terhére, esetleg a klaszter tagok részére végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek-

ből, esetleg helyi, vagy országos költségvetési forrásokból, illetve pályázati forrásokból. A 

klaszter szervezet alapításakor az esetek többségében nem kerülhető ki a költségvetési, vagy 

pályázati források bevonása, később azonban piaci alapokon kell működnie, hiszen a klaszter 

működése során létrejövő értéknövelő tevékenységnek fedezetet kell biztosítani a klaszter 

szervezet önfenntartására. 

Információcsere 

A vertikálisan szervezett klaszterek esetében az információcseréről a klasztert domináló 

nagyvállalat gondoskodik. A beszállítandó áruk mennyisége, a szállítás ütemezése, az alkal-

mazható árak, minőségi feltételek a meghirdetett feltételeknek megfelelően, vagy a beszállítá-

sok tendereztetése során alakulnak ki. 

A horizontálisan szervezett klaszter esetében az információk alapvetően piacra vonatkozó, 

vagy a klaszter egyes részvevőinek tevékenységére vonatkozó információk. A piaci informá-

ciókat a klaszter szervezet gyűjti össze, elemzi és továbbítja a klaszter vállalkozásai felé. A 

Vertikális- és horizontális klaszter koordinációja. 
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klaszter tagjainál keletkező információkat az érintett tagok adják át a klaszter szervezet részé-

re, s szintén a klaszter szervezet osztja szét a többi klaszter tag felé.  

Érdekegyeztetés, konfliktuskezelés 

A klaszter szervezet feladata a klaszter működése során jelentkező eltérő érdekek egyeztetése, 

az esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Ennek keretében kerülhet sor az azonos piaci 

szegmensben tevékenykedő vállalkozások közötti érdekellentétek feloldására. Mind az érdek-

egyeztetés, mind a konfliktuskezelés a klaszter szervezet számára megállapított jogosultságok 

keretében történhet. 

Együttes fellépés  

A klaszter szervezet a tagok nevében a részére megállapított felhatalmazás alapján léphet fel a 

regionális, országos és nemzetközi fórumokon. 

Döntéselőkészítés 

A klaszter szervezet a tagokat érintő döntések meghozatalában döntéselőkészítő tevékenysé-

get végez. A döntéselőkészítés során beszerzi az ezekhez szükséges információkat, elemzi és 

értékeli, illetve felméri az egyes döntési alternatívák következményeit. Meghatározza az 

egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó forrásigényt és finanszírozási javaslatokat dolgoz 

ki.  

Közös érdekeltség kialakítás 

A klaszter szervezet hosszú távú céljai közé tartozik a klaszterban részvevő vállalkozások és 

intézmények közös érdekeltségének megteremtése. A közös érdekeltség nemcsak egyes közös 

akciókból eredő profit elosztása a résztvevők körében, hanem ezen túlmenően olyan tartós pi-

aci jelenlét megteremtése, melyben a résztvevők együttműködése tartós és megalapozott pro-

fitot biztosít, s hosszú távú tartós kapcsolatot eredményez a klaszter tagok között, a tevékeny-

ség aktuális konjunkturális helyzetétől függetlenül is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ábra: Klaszter versenyképességét meghatározó tényezők 
Forrás: saját szerkesztés 
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4.1. Hatáselemzés, döntés 

 

 

 

 

A klaszter létrehozását megalapozó döntéselőkészítő vizsgálatok két irányúak: egyrészt beru-

házás-gazdaságossági vizsgálatokat, másrészt a jövőbeni hatásokkal összefüggő elemzéseket 

kell elvégezni. 

 

Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok 

A beruházás-értékelési módszereket aszerint csoportosítjuk, hogy figyelembe veszik-e a pénz 

időértékének elvét (4.2. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ábra: Beruházás-gazdaságossági számítások módszerei 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Statikus beruházás-értékelési módszereknek nevezzük azokat az eljárásokat, amelyek nem ve-

szik figyelembe a pénz időértékét, a különböző időpontbeli pénzeket közvetlenül hasonlítják 

össze. A pénz időértékét figyelembe vevő módszereket dinamikus módszereknek nevezzük. 

 

Legkisebb költség módszer (Smallest Cost – SC) 

A legkisebb költség módszer szerint azt a beruházást kell megvalósítani, amelyik a legkeve-

sebb pénzbe kerül (4.1. táblázat), azaz a módszer nincs tekintettel a beruházás hozamaira, 

csak költségeire. 

Beruházás értékelési 

módszerek 

Statikus módszerek Dinamikus módszerek 

Legkisebb költség módszer 

Megtérülési idő módszer 

Számviteli profitráta módszer 

Diszkontált megtérülési idő módszer 

Nettó jelenérték módszer 

Jövedelmezőségi index módszer 

Belső megtérülési ráta módszer 

Költségegyenértékelés módszer 

Hatáselemzés célja, módszerei, döntési kritériumai. 
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4.1. táblázat: 

SC módszer jellemzői 

Számítása: Beruházási költségek összehasonlítása 

Cél: Beruházási költség minimalizálása 

Elfogadás feltétele: Tényleges költség < Meghatározott költség 

Rangsorolás: Költségek szerint növekvő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

Megtérülési idő módszer (Payback – PB)  

A megtérülési idő módszer a beruházás hozamait hasonlítja össze a beruházási kiadásokkal; a 

beruházás megtérülési ideje megmutatja, hogy a beruházás pénzáramainak összege mennyi 

idő múlva éri el a beruházási pénzkiadást (4.2. táblázat). 

4.2. táblázat:  

A PB módszer jellemzői 

Számítása: 




n

1i
i0

CFP , 

ahol: P0   – a beruházás költsége 

         CFi – a beruházás i-edik 

                   időpontban esedékes pénz-

árama 

          n   –  beruházás megtérülési ideje 

Cél: Likviditás megőrzése, jövedelmezőség növelése 

Elfogadás feltétele: Tényleges PB < Meghatározott PB 

Rangsorolás: Megtérülési idő szerint növekvő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Számviteli profitráta (Accounting Rate of Return – ARR)  

A számviteli profitráta módszer a beruházási kiadásokat nem a beruházás hozamaival, hanem 

a beruházás várható átlagos eredményével (általában üzemi eredmény) veti egybe; azaz a be-

ruházás átlagos jövedelmezőségét számítja ki oly módon, hogy a beruházás által várható átla-

gos profitot osztja vagy a beruházási kiadással vagy a beruházás átlagos könyv szerinti érté-

kével (4.3. táblázat). 

4.3. táblázat: 

Az ARR módszer jellemzői 

Számítása: 

0

n

1i
i

P

Ex
n

1

ARR

 , 

ahol: P0   – a beruházás költsége, vagy 

az 

                    átlagos könyv szerinti ér-

ték 

         Ei   –  a beruházás i-edik idő-

pontban 

                    esedékes  eredménye 

          n    –  beruházás élettartama 

        ARR – a beruházás számviteli 

                    profitrátája 

Cél: ROA mutató maximalizálása 

Elfogadás feltétele: Megkívánt ARR < Tényleges ARR 

Rangsorolás: Számviteli profitráta szerint csökkenő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 
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A számviteli profitrátánál nincsen konszenzus a ráta számítási módjára vonatkozóan. Profit-

ként általában az üzemi eredményt, vagy az adózott eredményt használják. A nevező pedig 

vagy a beruházás költsége, vagy a beruházás átlagos könyv szerinti értéke (18. táblázat). 
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4.4. táblázat:  

Példa a számviteli profitráta meghatározására 

Beruházási adatok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Megvalósítási költségek 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési költségek 0 165000 177000 190000 195500 206300 214700 223500 231600 239800 247300 255200 

Árbevételek 0 280000 372000 465000 480000 495000 511000 523000 535000 549000 563000 581000 

Pénzáramok -900000 115000 195000 275000 284500 288700 296300 299500 303400 309200 315700 325800 

Amortizáció 0 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 50000 50000 50000 50000 

Eredmény -900000 -15000 65000 145000 154500 158700 166300 169500 253400 259200 265700 275800 

Átlagos profit 172555            

Számviteli profitráta 0,19            

Elvárt számviteli profitráta 0,10            
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Dinamikus módszerek 

A dinamikus módszerek figyelembe veszik a pénz időértékét, azaz közös nevezőjük, hogy a 

különböző időpontbeli pénzeknek egy elvárt hozam segítségével kiszámoljuk a jelenértékét. A 

dinamikus módszereket ezért diszkontáló módszereknek is hívják. 

 

Diszkontált megtérülési idő módszer (Discounted Payback – DPB) 

A módszer a megtérülési idő alkalmazása, de már diszkontált jövőbeli pénzáramokra. A beru-

házás diszkontált megtérülési ideje megmutatja, hogy a beruházás pénzáramainak jelenérték-

összege mennyi idő múlva éri el a beruházási pénzkiadást (4.5. táblázat). 

4.5. táblázat:  

A DPB módszer jellemzői 

Számítása: n  
 


n

1i
i

i

0
)r1(

CF
P , 

P0    – a beruházás költsége, vagy az átlagos 

           könyv szerinti érték 

CFi  –  a beruházás i-edik időpontban 

            esedékes pénzárama 

n     –  beruházás megtérülési ideje (év) 

r      – a beruházástól elvárt hozam  

Cél: Likviditás megőrzése, jövedelmezőség növelése 

Elfogadás feltétele: Megkívánt DPB > Tényleges DPB 

Rangsorolás: Megtérülési idő szerint növekvő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

52 

 

 

4.6. táblázat:  

Példa a diszkontált megtérülési idő meghatározására 

Beruházási adatok 
0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 

Megvalósítási költségek 2150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési költségek 0 88000 95400 104000 112500 124600 133100 142000 151500 159600 166400 17300 

Árbevételek 0 280000 372000 465000 480000 495000 511000 523000 535000 549000 563000 581000 

Pénzáramok -2150000 192000 276600 361000 367500 370400 377900 381000 383500 389400 396600 408000 

Pénzáramok jelenértéke -2150000 174545 228595 271225 251007 229989 213315 195513 178906 165144 152906 143002 

Kumulált pénzáramok -2150000 -1975455 -1746860 -1475635 -1224627 -994638 -781323 -585810 -406905 -241761 -88855 54147 
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Nettó jelenérték módszer (Net Presen Value – NPV) 

Ha a vállalat célja a vállalat tulajdonosainak vagyonmaximalizálása, akkor a nettó jelenérték 

közvetlenül azt mutatja, hogy az adott beruházás hogyan hat erre a végső célra. A döntéshez 

szükséges releváns információk a nettó jelenérték számításba beépíthetők. 

A nettó jelenérték additív – ha adott két beruházás „A” és „B”, akkor 

NPVA + NPVB = NPVA+B 

A nettó jelenérték megmutatja, hogy az adott beruházás végrehajtása mekkora változást okoz 

a vállalat tulajdonosainak vagyonában (4.7. táblázat). 

4.7. táblázat:  

Az NPV módszer jellemzői 

Számítása: 
 


n

1i
i

i

0
)r1(

CF
PNPV  

P0    – a beruházás költsége, vagy az  

           átlagos könyv szerinti érték 

CFi  –  a beruházás i-edik időpont-

ban 

            esedékes pénzárama 

n     –  beruházás időtartama 

r      – a beruházástól elvárt hozam  

NPV – a beruházás nettó jelenérté-

ke 

Cél: Vállalat tulajdonosainak vagyon-maximalizálása 

Elfogadás feltétele: NPV > 0 

Rangsorolás: NPV szerint csökkenő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A nettó jelenérték számításnál a beruházás belső értékét, amit bruttó jelenértéknek is szoktak 

hívni (Gross Present Value) és piaci árát hasonlítjuk össze. A bruttó jelenérték megadja, hogy 

mi az az ár, amit maximálisan hajlandóak vagyunk megadni a programért, azaz megadja a 

program értékét a számunkra. Ha ebből levonjuk a bekerülési árat, a beruházás költségét, ak-

kor megkapjuk, hogy mekkora változást okozna a program a tulajdonosok vagyonában, ha 

végrehajtanák a beruházást. Ha a NPV pozitív, akkor a tulajdonosok vagyona nőne, ha NPV 

negatív, a tulajdonosok vagyona csökkenne a megvalósítás során (4.8. táblázat). 

 

Jövedelmezőségi index módszer (Profitability Index – PI) 

Az NPV módszer az adott beruházás megvalósítása során végbemenő vagyonváltozást mutat-

ja. Korántsem mindegy azonban, hogy ezt a vagyonváltozást mekkora befektetett tőke árán éri 

el a vállalkozás. 
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4.8. táblázat:  

Példa az NPV meghatározására 

Beruházási adatok 
0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 

Megvalósítási költségek 2150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési költségek 0 88000 95400 104000 112500 124600 133100 142000 151500 159600 166400 173000 

Árbevételek 0 280000 372000 465000 480000 495000 511000 523000 535000 549000 563000 581000 

Pénzáramok -2150000 192000 276600 361000 367500 370400 377900 381000 383500 389400 396600 408000 

Pénzáramok jelenértéke -2150000 174545 228595 271225 251007 229989 213315 195513 178906 165144 152906 143002 

Kumulált pénzáramok -2150000 -1975455 -1746860 -1475635 -1224627 -994638 -781323 -585810 -406905 -241761 -88855 54147 

Nettó jelenérték 54147            
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Különösen fontossá válik ez akkor, ha a vállalkozás nem fogja az összes pozitív NPV-jű be-

ruházást megvalósítani, mivel a rendelkezésre álló forrásai szűkösek. 

Tőkekorlátról beszélünk akkor, ha a vállalkozás nem tudja az összes pozitív NPV-jű beruhá-

zást végrehajtani, mert a befektetendő összeg korlátozott. Ha a befektetendő összeg azért kor-

látozott, mert a tőkepiacokon a vállalkozás nem képes többletforrásokat szerezni, külső tőke-

korlátról beszélünk. Azt az esetet, ha a vállalkozás képes volna új tőkét bevonni, de a vállalat-

vezetés mesterségesen korlátozza az adott időszakban beruházható tőke mennyiségét, belső 

tőkekorlátnak hívjuk. Ha tőkekorlát csak az adott évben áll fenn, egyperiódusú tőkekorlátról 

beszélünk. Ha a tőkekorlát fennállása folyamatos, többperiódusú tőkekorlátról van szó. Tőke-

korlát esetében fontossá válik a fajlagos NPV mérése, azaz annak kiszámítása, hogy egység-

nyi befektetett tőkére mekkora vagyonnövekedés esik. Ezt a jövedelmezőségi index méri (a 

jövedelmezőségi index megmutatja, hogy egységnyi befektetett tőke mekkora hozamot hoz 

mai pénzben kifejezve. Más szóval a beruházás elfogadása esetén hányszorosára növekedik a 

befektetett pénzünk.) A jövedelmezőségi index csak egyperiódusú tőkekorlát esetében hasz-

nálható (4.9. táblázat). 

4.9. táblázat:  

A jövedelmezőségi index jellemzői 

Számítása: 
0

P

GPV
PI   

GPV – a beruházás hozamainak jelenérték- 

            összege, a bruttó jelenérték 

P0     –  a befektetett tőke nagysága 

PI     –  jövedelmezőségi index 

Cél: Fajlagos vagyonnövekedés maximalizálása 

Elfogadás feltétele: PI > 1 

Rangsorolás: Jövedelmezőségi index szerint csökkenő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A nettó jelenérték módszer és a jövedelmezőségi index módszer elfogadási / elutasítási krité-

riuma konzisztens. Az az információs többlet, ami miatt a jövedelmezőségi index módszert 

mégis alkalmazzuk, a programok rangsorolásánál jelentkezik, mikor a pozitív nettó jelenérté-

kű programoknak csak egy részét tudjuk megvalósítani a tőkekorlát miatt (4.10. táblázat). 
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4.10. táblázat:  

Példa a PI számítására 

Beruházási adatok 
0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 

Megvalósítási költségek 2150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési költségek 0 88000 95400 104000 112500 124600 133100 142000 151500 159600 166400 173000 

Árbevételek 0 280000 372000 465000 480000 495000 511000 523000 535000 549000 563000 581000 

Pénzáramok -2150000 192000 276600 361000 367500 370400 377900 381000 383500 389400 396600 408000 

Pénzáramok jelenértéke -2150000 174545 228595 271225 251007 229989 213315 195513 178906 165144 152906 143002 

Kumulált pénzáramok -2150000 -1975455 -1746860 -1475635 -1224627 -994638 -781323 -585810 -406905 -241761 -88855 54147 

Nettó jelenérték 54147            

Bruttó jelenérték 2204147            

Jövedelmezőségi index 1,03            
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Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return - IRR) 

A belső megtérülési ráta megmutatja, hogy a beruházás megvalósításával hány %-os ka-

matlábbal fektetjük be a pénzünket, akkor, ha feltételezzük, hogy a beruházás hozamait is a 

belső megtérülési rátával tudjuk befektetni (4.11. táblázat). 

 

4.11. táblázat:  

A belső megtérülési ráta jellemzői 

Számítása: 
 


n

1i
i

i

0
)IRR1(

CF
P0NPV  

 

Cél: Hozamráta maximalizálása 

Elfogadás feltétele: Megkíván IRR < Tényleges IRR 

Rangsorolás: Belső megtérülési ráta szerint csökkenő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A belső megtérülési ráta a számítási képlet alapján úgy tekinthető, mint az a diszkontráta, 

amivel a beruházás nettó jelenértéke éppen zérus, vagy az a kamatláb, amivel diszkontálva 

a beruházás hozamait, a hozamok jelenértéke a beruházott tőkenagysággal lesz egyenlő. 

 

Költségegyenértékes módszer (Annuity method – KE) 

A költségegyenértékes módszert az NPV módszer fordítottjának is lehet tekinteni. Az NPV 

a jelen időpontra vonatkoztatva hasonlítja össze a beruházás hozamait és a beruházás tőke-

költségét, míg a költségegyenértékes módszer a beruházási kiadást alakítja át jövőbeli el-

várt hozamokká és hasonlítja össze a tényleges beruházási hozamokkal. 

A beruházás költségegyenértékese megmutatja, hogy mekkora hozamot kell az egyes 

években minimálisan elérni ahhoz, hogy a beruházás adott elvárt hozamráta és időtartam 

mellett vagyongyarapodást okozzon (4.12. táblázat). 

4.12. táblázat:  

A költségegyenértékes módszer jellemzői 

Számítása: 
n,r

0

AF

P
KE   

P0     – a beruházási tőkekiadás 

AFr,n –  annuitásfaktor r hozamráta és n időtartam  

             esetében 

KE    –  költségegyenértékes 

Cél: Tulajdonosok vagyonának növelése 

Elfogadás feltétele: Minden tényleges hozam > Költség-egyenértékes 

Rangsorolás: NPV szerint csökkenő sorrend 

Forrás: saját szerkesztés 

A költségegyenértékes módszer gyakorlatilag abban segít, hogy az egyszeri tőkekiadásokat 

folyamatos kiadásokká alakítja adott hozamelvárás és időtartam mellett, így azok az egyéb 

folyamatosan felmerülő kiadásokkal és hozamokkal összehasonlíthatók lesznek.  

 

Jövőben várható hatások vizsgálata 

A várható hatások vizsgálata egyrészt a klaszterhez kötődő ágazat jövőbeni esélyeinek 

vizsgálatára, másrészt a klaszter tervezett megerősödésére, az érettségi fázis elérésére vo-

natkozik (4.3. ábra). 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. ábra: A hálózatok kialakulásának lépései 

Forrás: Danson-Whittam (1999) 

 
Vizsgálni kell, hogy a klaszter (a vállalkozásokhoz hasonlóan) az embrionális állapotból 

mikorra jut el a fejlett állapotba. 

 

4.2. Működés szabályozása 

 

 

 

 

A döntést követően, az üzleti tervek és a megvalósíthatósági tanulmányok ismeretében ké-

szíthető el a klaszter együttműködési megállapodása (klaszter kódex), amelynek tartalmaz-

nia kell a klaszter: 

 alapításának időpontját, helyét, a működés tervezett időtartamát (határozott, határozat-

lan); 

 célját (pl.: termelés, szolgáltatás, K+F+I, PR, marketing, más klaszterekkel való 

együttműködés, stb.); 

 működési rendjét (pl.: közgyűlés gyakoriságát, összehívásának módját, operatív irányí-

tó testületének megnevezését, tagjait, szavazati arányokat, stb.); 

 működésének általános etikai elveit; 

 tagfelvétel-, kizárás rendjét; 

 szolgáltatásait, a tagok kötelezettségeit; 

 szervezeti felépítését, az operatív irányítás ellátóját, döntési mechanizmust 

 a közös projektekbe bevitt tulajdoni hányadokat, azok keretében megvalósuló beszer-

zések szabályait; 

 szellemi termékek kezelésének kérdéseit (Szellemi terméknek tekintendő minden 

olyan kutatási és fejlesztési eredmény, találmányi bejelentés, elbírálás alatt lévő vagy 

megadott szabadalom, know-how, és a kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozott 

Fejlett 

állapot 

Fejlett 

állapot 

Embrionális 

állapot 

 

1. fázis: Kezdeti projektek 

 

 

 

 

 

2. fázis: Hálózatosodás 

 

 

 

 

 

3. fázis: Ügynökség 

 

 

 

 

  

4. fázis: Érettség 

 

 

 

 

 

Klaszter alapító dokumentuma, szervezeti- és működési szabályzata. 
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ipari minta vagy egyéb közös innováció folytán megnövekedett értékű termék, mely 

szabadalmi vagy védjegy oltalom alá vonható, illetőleg értékesíthető vagy hasznosítha-

tó.); 

 működésének pénzügyi feltételeit (pl.: tagdíj megállapításának módját, nagyságát, fize-

tésének módját, stb.); 

 titoktartás szabályait; 

 állásfoglalások meghozatalának szabályait. 

 

A klaszter döntéshozó szerve a közgyűlés, amely útján a tagok irányítják a Klaszter mun-

káját, és döntenek a legfontosabb kérdésekről. A Klaszter Közgyűlés tagjai, mindenkor a 

tagok által delegált személyekből áll. Feladata és hatásköre többek között saját ügyrendjé-

nek elfogadása és módosítása, a tagdíjak meghatározása, a költségvetés elfogadása, a 

klasztermenedzser munkájának felügyelete, új tagok felvétele vagy kizárása, bizonyos ér-

tékhatárt meghaladó anyagi eszközök feletti rendelkezések. Általában évente 2-3 alkalom-

mal ülésezik, de bármikor összehívható a tagok kezdeményezésére.  

A klaszter végrehajtó szerve a klasztermenedzsment, amely elsősorban a klasztermene-

dzserből és az őt segítő adminisztrációs munkatársból áll. A klasztermenedzsment alapvető 

feladata a klaszter napi működtetésének operatív irányítása, ellátja a napi igazgatási, mun-

kaszervezési és irányítási feladatokat, előkészíti és döntésre beterjeszti a klaszter stratégiai 

terveit, marketing tervét és költségvetését. A klaszterek egyénileg eldönthetik, hogy milyen 

egyéb- a klaszter munkáját segítő- szervezeteket hoznak létre a klaszteren belül. Létre hoz-

hatók szakmai bizottságok, amelyek meghatározzák a Klaszter működési területén az adott 

szakmai területhez tartozó fejlődési irányokat, és a legfontosabb prioritásokat, az előrelé-

pés lehetőségeit. Meghatározzák az adott szakmai területen megvalósuló lehetséges projek-

teket és minősítik a – különösen a Klaszter keretein belül és ahhoz kapcsolódóan megvaló-

suló - rész- és végeredményeket. 

 

4.3. Működés megindítása és fenntartása 

 

 

 

 

Ebben a fázisban a beindított projektek megvalósításához szükséges információs és kom-

munikációs kapcsolatok folyamatos működtetését kell biztosítani. Egyrészt a piac és a 

klaszter tagok közötti folyamatos kommunikációt, másrészt a klaszter koordinációs szerve-

zet és a klaszter tagok közötti folyamatos kapcsolattartást kell működtetni. Az információs 

és kommunikációs kapcsolatokat a klaszter tagok igényeinek megfelelően kell kialakítani. 

Ezen folyamatokat is úgy kell működtetni, hogy az értéknövelő jelleg és a profitorientált-

ság meghatározó legyen, vagyis a klaszter tagok felé biztosított információk mennyisége, 

minősége és gyorsasága meg kell haladja a klaszter tagok által önállóan elérhető 

informáltsági szintet, illetve ezt gyorsabban és olcsóbban kell biztosítani számukra a klasz-

ter együttműködés keretében. 

 

Az információs és kommunikációs igények a teljességre történő törekvés nélkül az alábbi 

speciális területeken jelentkeznek: 

• Piaci trendek alakulása. A különböző termékek és szolgáltatások piaci pozícióinak vál-

tozása, a kereslet és a kínálat összetételének alakulása. 

• Technológiai trendek alakulása. A termelés és elosztás, illetve a fogyasztás keretében 

jelentkező technológiai újdonságok jelentkezése. Az egyes új technológiák elérhetősé-

Klaszter üzleti terv funkciója, klaszterek fenntarthatósága. 
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ge, elterjedtsége és felhasználhatósága a klaszter által forgalmazott termékek vonatko-

zásában. 

• Vállalkozási információk. A versenytársak piaci részesedésének alakulása, jövedelme-

zőségi helyzetük változása. A versenytársak erősségei és gyengeségei, ezekhez kapcso-

lódó piaci lehetőségek alakulása. 

• Támogatási lehetőségek. Pályázati kiírások, forrásbevonási lehetőségek. Együttműkö-

dési lehetőségek, és potenciális partnerek feltárása.  

 

A klaszter tevékenység folyamatos fejlesztése 

A klaszter tevékenység természetesen nem irányulhat egy statikus állapot fenntartására a 

változó piaci környezetben, hanem meg kell ragadni a lehetőséget a tevékenységek folya-

matos bővítésére, illetve biztosítani kell a bővítésre vonatkozó igényekre történő felkészü-

lést. 

• Továbbképzés. Ennek keretében a klaszter tagok vezetési és munkavégzési kapacitása-

inak folyamatos fejlesztését kell célul kitűzni. Az új technológiák megismerése, új ter-

melési, forgalmazási, minőségbiztosítási, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi eljárá-

sok adaptálása 

• Innovatív projektek megvalósítása. A nem szokványos projekttevékenység keretében 

lehetőség nyílik a klaszter tagok kísérleti együttműködésére kutatóintézetekkel, felső-

fokú oktatási intézményekkel, tanácsadó szervezetekkel élenjáró termékek forgalmazá-

sára és új technológiai eljárások alkalmazására. 

• A klaszter tevékenység területi kiterjesztése. Ennek keretében a klaszter tevékenység 

kiterjesztése történhet meg a kezdetinél kiterjedtebb, esetleg nemzetközi piacokra. 

• A klaszter marketing és PR tevékenység. A klaszter együttműködés fokozása keretében 

szükséges a klaszter tevékenység újabb partnerekkel történő folyamatos megismerteté-

se, új klaszter tagok bevonása az együttműködői körbe.  

 

A klaszter együttműködés értékelése 

A klaszter együttműködés folyamatos fejlesztése igényli az egyes tevékenységek, projek-

tek rendszeres értékelését és a klaszterban együttműködő tagok felé az elért eredmények 

alapján történő folyamatos visszacsatolást. Az értékelésnek a klaszter tevékenységet alkotó 

projektek kapcsán meghatározott határidőkhöz és költségkeretekhez és létszámszükséglet-

hez igazodóan kell történni, de rendszeres időközönként szükséges megvizsgálni a straté-

giai célok megvalósulásának állását is. A klaszter létrehozását követő időszakban szüksé-

ges a klaszter tagok és a klaszter koordináló intézmény közötti együttműködés értékelése 

is, ennek eredményének függvényében lehetséges a kezdetben elhatározott intézményi 

formák felülvizsgálata és átalakítása is.  
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4.13. táblázat: 

Önálló szervezet nélküli klaszter kialakításának és 

működtetésének ütemterve 

ssz.  1. év 2. év 3. év 

1. Klaszter alapítás gondolata X   

2. 
Klaszter küldetésének, céljainak meghatá-

rozása 
X   

3. Alapítói akarat megszerkesztése X   

4. Alapítók körének meghatározása X   

5. 
Kapcsolati háló, információáramlás meg-

szervezése (Internetes portál készítése) 
X   

6. Üzleti terv összeállítása X X X 

7. 

Célok megvalósítása irányába határozott 

lépések megtétele 

 Információszolgáltatás 

 Oktatás 

 Szakmai találkozók 

X X X 

8. 
Felmerülő lényeges információk közzété-

tele, frissítése 
X X X 

9. 
Célok megvalósításának figyelemmel kí-

sérése 
X X X 

10. Rendszeres taggyűlés megtartása X X X 

11. 
Célok, feladatok rendszeres felülvizsgála-

ta 
 X X 

12. 
Segítő személyek, szervezetek körének fe-

lülvizsgálata 
 X X 

13. Új tagok integrálása az együttműködésbe  X X 
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4.14. táblázat: 

Folyamatosan bővülő klaszter időközben létrehozott formális  

szervezettel, alkalmazottakkal 

ssz.  1. év 2. év 3. év 

1. Klaszter alapítás gondolata X   

2. Alapító i akarat megjelenése X   

3. Alapító tagok körének meghatározása X   

4. Szervezeti forma, struktúra meghatározása X   

5. Tisztségviselők kiválasztása, megerősítése X X X 

6. Segítő személyek, szervezetek meghatározása X   

7. Klaszter küldetésének, céljainak meghatározása X   

8. 
Kapcsolati háló, információáramlás megszervezése  

(Internetes portál készítése) X   

9. Működés forrásainak meghatározása, elkülönítése X X X 

10. 

Célok megvalósítása irányába  

 Információszolgáltatás 

 Szakmai találkozók szervezése 

X X X 

11. Felmerülő lényeges információk közzététele, frissítése X X X 

12. Célok megvalósításának figyelemmel kísérése X X X 

13. 
Rendszeres taggyűlés, vezetői összejövetelek  

megtartása 
X X X 

14. Célok, feladatok időnkénti felülvizsgálata X X X 

15. Segítő személyek, szervezetek körének felülvizsgálata  X X 

16. Új tagok integrálása az együttműködésbe  X X 

17. 
A megnövekedett feladatok sokasága miatt az alapítók iro-

dát hoznak létre 
  X 

18. 

A megnövekedett célok megvalósítása irányába határozott 

lépések megtétele 

 Oktatás 

 Projekt menedzsment 

 Inkubátor funkciók 

 Nonprofit/üzleti szolgáltatások nyújtása 

X X X 

19. 
A formális szervezet adta lehetőségek a Klaszter küldeté-

sének, céljainak felülvizsgálata válik szükségessé 
  X 

20. A szervezet projekteket koordinál, vagy vesz bennük részt   X 

21. Célok megvalósulásának monitoringja   X 
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4.15. táblázat:  

Komplex feladatokat ellátó klaszter formális szervezettel, 

alkalmazottakkal 

ssz.  1. év 2. év 3. év 

1. Klaszter alapításának felmerülése X   

2. Alapítói akarat megjelenése X   

3. Alapító tagok körének meghatározása X   

4. Szervezeti forma, struktúra meghatározása X   

5. Tisztviselők kiválasztása, megerősítése X   

6. Segítő személyek, szervezetek meghatározása X   

7. Klaszter küldetésének, céljainak meghatározása X   

8. 
Kapcsolati háló, információáramlás megszervezése 

(Internetes portál készítése) 
X   

9. Működés forrásainak meghatározása, elkülönítése X X X 

10. 

A komplex feladatok elvégzése irányába határozott 

lépések megtétele  

 Információszolgáltatás 

 Szakmai találkozók szervezése 

 Oktatás  

 Projekt menedzsment 

 Inkubátor funkciók 

 Non profit/üzleti szolgáltatások nyújtása 

X X X 

11. 
Felmerülő lényeges információk közzététele,  

frissítése 
X X X 

12. 
Komplex célok megvalósításának figyelemmel  

kísérése 
X X X 

13. 
Rendszeres taggyűlés, vezetői összejövetelek  

megtartása 
X X X 

14. Célok, feladatok időnkénti felülvizsgálata X X X 

15. 
Segítő személyek, szervezetek körének  

felülvizsgálata 
X X X 

16. Új tagok integrálása az együttműködésbe  X X 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mit ért vertikálisan szervezett klaszter alatt? 

2. Mit ért horizontálisan szervezett klaszter alatt? 

3. Mi a beruházás-gazdaságossági vizsgálatok célja? 
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4. Hogyan hasonlíthatóak össze a beruházás-gazdaságossági vizsgálatok módszerei? 

5. Mit ért hatásvizsgálat alatt? 

6. Milyen hatásvizsgálati módszereket ismer? 

7. Miért van szükség klaszter alapító dokumentumra? 

8. Mit kell szabályozni egy klaszter eredményes és jogszerű működtetése érdekében? 

9. Mi az üzleti terv célja? 

10. Milyen tényezők veszélyeztethetik a klaszterek fenntartható működését? 
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5. Klaszteresedés európai gyakorlata 
 

 

 

 

A klaszterek nagyságukat tekintve is igen változatosak. Nagyságuk függ életkoruktól, az 

adott piac és termelés jellegétől. Így a régebben kifejlődött olasz klaszterek a hozzájuk tar-

tozó vállalatszámot tekintve általában nagyobbak, jóllehet kistérségi szinten szerveződtek, 

ugyanakkor a hozzájuk tartozó cégek főleg mikro- és kisvállalkozások. Például a Prato tex-

til klaszterbe 8.000 ezer, jobbára mikro- és kisvállalat tartozik, mintegy 45.000 foglalkoz-

tatottal. Az újabban létrehozott klaszterek általában kisebbek; Dániában 5 év alatt 1.000 

network-öt hoztak létre, amelyhez eleinte mindössze 5.000 vállalkozás tartozott, azóta egy-

egy hálózaton belül nőtt a vállalatszám. Norvégiában, ahol a dániaihoz hasonló bróker te-

vékenység eredményeként jöttek létre a klaszterek, 2.700 cég részvételével 700 network-öt 

hoztak létre. A fejlődő országokban az UNIDO segítségével megszervezett klaszterek szin-

tén átlagosan 10 cég részvételével indultak. 

 

Olasz modell 

A klasztereknek nagyon különböző formái jöttek létre szerte a világban, illetve hozták létre 

azokat, tudatos gazdaságpolitikai beavatkozással. Mivel szinte a klaszter fejlesztésről az 

egész világ számára az olasz gazdaság szolgáltatta a példát, ezért az olasz modellt ismerte-

tem részletesebben
20/

.  

Olaszországban a KKV-k együttműködő hálózatai szerves fejlődés útján jöttek létre a gaz-

dasági-társadalmi feltételek kedvező együttállása mellett és váltak Észak-Kelet- és Közép-

Olaszország gazdasági fejlődésének motorjává az 1970-es években
21/

. Az olasz klaszterek 

kialakulásának nagy korszaka makro szinten egybeesett az olasz gazdasági nyitással, a 

nemzetközi kereskedelmi egyezmények megkötésével, a belső keresletet ösztönző pénz-

ügyi és adópolitikával, valamint az exportot támogató árfolyam politikával.  

A pozitív gazdasági várakozások, a nagy kereslet és az alacsony belépési korlátok ösztö-

nözték a vállalkozásalapítást, viszont a hitelkorlátok és a pénzügyi infrastruktúra viszony-

lagos fejletlensége az önfinanszírozásra és helyi piacra épülő kisvállalkozások kialakulásá-

nak kedveztek. Így alakultak ki az elsősorban végtermékgyártó, specializációra, horizontá-

lis diverzifikációra építő „distretto industrial”-nak nevezett klaszterek.  

Azóta a nemzetközi és olasz makrogazdasági feltételek változása következében az olasz 

klaszterek is változtak. Részben a belső gazdasági nehézségek következtében nőtt a KKV-

k mortalitása, részben a külpiaci megjelenés döntővé válása szelektálta a KKV-kat. A 

klasztereken belül jelentőssé vált a hierarchizálódás, a középnagyságú cégek és a tulajdo-

nosi összefonódással létrejött csoportok szerepe nőt, amelyekhez alvállalkozók helyi rend-

szere kapcsolódik, különösen a gépipari klaszterekben. A termelési struktúra változásával a 

cégek közti kapcsolatrendszer is változott, az export vált a vállalatok növekedésének köz-

ponti tényezőjévé, amelybe a kicsik már nehezen tudtak bekapcsolódni. Szükségessé vált 

az addig spontán fejlődő klaszterek támogatása. Az 1990-es évek elején megszülettek a 

KKV törvények, amelyek többek között a hitelgarancia szövetkezetek, klaszter szolgáltató 

központok, KKV-k segítésére létrejött közszféra és magánszféra partnersége és egyéb kon-

                                                 
20/ 

http.//www.nomisma.it/new_eng/documenti_Industry and Business) 
21/ http://www.unido.org/doc/4310: The Unido cluster/Network development programme: Italian experience of 

Industrial Districts. 

Olasz-, dán-, svéd modellek. 

http://www.unido.org/doc/4310
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zorciumok, ipari-, innovációs-, technológiai parkok, inkubátorok támogatásának kereteit 

határozták meg.  

1999-ben jelent meg a klaszter törvény, amely meghatározza a régió szerepét a klaszterek 

kijelölésében – a régiók a klaszterré minősítés konkrét, számszerű kritériumait a törvény 

alapján maguk határozzák meg-, valamint megjelöli azokat a célokat, amelyeken keresztül 

a régiók klasztereket támogathatnak, úgymint: 

– az információs technológiák terjesztése;  

– több vállalat közös projektje; 

– továbbképzés; 

– behatolás új piacokra; 

– környezeti feltételek javítása; 

– infrastruktúrafejlesztés; 

– munkavédelem. 

 

A klaszternek működtető apparátusa nincs. A klaszterhez csatlakozó vállalkozások megőr-

zik teljes önállóságukat, a stratégiába illeszkedő projektek megvalósításához szükséges re-

gionális források megszerzésére közösen pályáznak, egyébként továbbra is a piaci ver-

senyviszonyok között működnek. 

A klaszterekhez kapcsolódva Olaszországban régóta működnek a KKV-k által létrehozott, 

a helyi/regionális/országos intézmények által támogatott különféle szervezetek. Legjellem-

zőbb formáik:  

 Hitelgarancia szövetkezetek, amelyek a KKV-k hitelképességén segítenek. A hitelga-

rancia szövetkezetek a tagok magánbefizetéseiből és állami támogatásból jöttek létre. Az 

állami támogatás, garanciavállalás mértéke ma már csak 30 %. Korábban 100 %-ig garan-

tálniuk kellett a hiteleket, a helyi bankokkal kialakított, kipróbált jó kapcsolat függvényé-

ben a bankok a hitelösszeg 50 %-át ma már maguk garantálják.  

 Export konzorciumok, amelyeket egy-egy térség azonos terméklánchoz kapcsolódó 

vagy végtermék gyártó cégei hoznak létre, egyszeri fix összegű belépési díj és tagdíj befi-

zetésével.  

A konzorcium célja a tagok exportjának növelése, különféle, az exporthoz kapcsolódó 

szolgáltatások révén (külkereskedelmi ügyintézés, jogi tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, 

export hitelgarancia ügyintézés, piaci információ, vásárszervezés, közös márkanév haszná-

lat, stb.). Az 1991-es törvény szerint az export konzorciumok akkor támogathatók, ha lega-

lább 5 tagjuk van, rendelkeznek alapító okirattal, üzleti tervvel, a KKV-k alaptőkéje eléri a 

törvényben előírt minimumot. A feltételek megléte esetén az éves működési költség 40 %-

át fedezheti az állami támogatás (ha az egy bizonyos tagszámtól függő, maximált értéken 

belül esik).  

 Szolgáltató központok, amelyek főleg piaci és egyéb információt (K+F, ár, szabvány, 

szabályozás, vásár, termék, stb.), valamint szolgáltatást (oktatás, tréning, tervezési-

informatikai rendszerek igénybevételi lehetősége, szakmai utazások, vásárokon való rész-

vétel, illetve helyi vásár szervezése, minőség-ellenőrzés és tanúsítás, közös szennyvíztisztí-

tó projekt megvalósítása, stb.) nyújtanak a klaszter tagjainak. Ezeket a szolgáltató közpon-

tokat eredetileg állami/regionális és kamarai/szakmai szövetségi közpénzekből hozták lét-

re. Ma az állami támogatás a működési költségeknek kb. 30 %-a.  

Az olasz klaszterek jellemzője, hogy fejlett helyi intézményi háttérre támaszkodnak. A ha-

gyományosan létező szakmai szervezetek, kamarák és más közvetítő intézmények katali-

zálják és stabilizálják a klaszterek fejlődését. Segítik a KKV-k/klaszterek érdekérvényesí-

tését, közbenjárnak helyi, regionális, állami szinten a támogatások megszerzéséért. 
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A klaszterekhez számos egyéb intézmény is kapcsolódik, különösen fontos a térségben 

működő, az ágazathoz kapcsolódó egyetemek, kutató intézetek szerepe, amelyek azon túl, 

hogy biztosítják a KKV-k vezető szakember gárdáját, lehetővé teszik számukra a K+F fo-

lyamatba való bekapcsolódást. Hasonlóképpen lényeges, hogy az adott térség szakiskolái 

biztosítsák az igényeknek megfelelő szakképzett munkaerőt.  

 

Dán modell 

Az olasz modell az egész világon hatott, de mellette a klaszter fejlesztés más típusai is ki-

alakultak. 

Az olasz klaszterek példájára Európa több országában az állami gazdaságpolitika által fel-

vállalt feladat lett a klaszter fejlesztés. Különösen sikeres a dán (Jüttland) példa. Dániában 

hagyományosan az ipari kultúrának nem volt része a vállalati kooperáció, ezért először le 

kellett győzni az ellenérdekeltséget, be kellett azonosítani azt a hálózati ideát, amelyet a 

dán vállalatok képesek voltak követni és meg kellett teremteni az érdekeltségüket. A dán 

állam által finanszírozott 5 éves projektben külső network brókerek segítették a partnerek 

összehozását, a kooperáció kialakítását. Az eredmény kb. 1000 hálózat létrehozása lett (5-

10 céggel kezdték el klaszterenként a szervezést) és Jüttland félsziget gyors fejlődése. A 

tapasztalat azt mutatta, hogy az elsődleges cél, amelyre a vállalati együttműködés felfűzhe-

tő, az új, speciális piacok elérése. A szolgáltatások, különböző típusú beszerzések támoga-

tása csak ezután valósulhat meg.
22 / 

  

 

Svéd modell 

Hasonlóképpen viszonylag új és tudatos fejlesztés eredményeképpen jött létre a svéd in-

formatikai-elektronikai klaszter Linköpigben. A klaszter legfontosabb sajátossága szoros 

kötődése a város egyeteméhez (20.000 hallgató, 32 %-uk mérnök) – amely három tudomá-

nyos technikai park és inkubátorház létrehozásával megalapozta a klaszter kialakulását -, 

valamint a városban működő neves állami és magán kutatóintézethez. A térségben a hazai 

és külföldi nagytőke, az Ericsson és a Nokia is letelepedett. A fejlődő, a szomszédos or-

szágokban nagy és növekvő piaccal rendelkező elektronikai-informatikai iparág, a jó mun-

kaerő ellátottság, kutatási háttér és állami támogatás vonzotta a befektetőket, ösztönözte a 

KKV-k létrejöttét. Öt klasztert hoztak létre, az egyetem, a régió, a helyi önkormányzat és 

helyi bankok közreműködésével. A klaszterek magukba foglalják a vezető cégeket és a 

hozzájuk kapcsolódó KKV-kat. Ezzel Svédország legfejlettebb ipari körzete jött létre. 

 

Osztrák modell 

Ausztriában
23/

 a beszállító típusú klaszter fejlesztés terjed el, amely több integrátor vállalat 

és beszállítóik egymásra találását, kapcsolatát igyekszik fejleszteni, akár új projektek kita-

lálásával, megtervezésével és előmozdításával is. A stájer autóipari klaszter modellje jelen-

tősen befolyásolta a hazai – ezen belül elsősorban a Nyugat-Dunántúli Régió – klaszter fej-

lesztési terveit, ezért részletesebben is ismertetem.  

1996-ban a stájerországi Grünen mark-ban a közlekedési eszközöket gyártó vállalko-

zások a kutatás logisztika és marketing területét felölelő hálózatot hoztak létre, három ve-

zető vállalat részvételével (Chrysler-Eurostar, a Steyr-Daimler-Puch, és az AVL-List). A 

hálózatot további mintegy 120 stájer beszállító-üzem és 11.000, nagyrészt magasan kvali-

fikált szakképzett munkaerő alkotja. 

Az autóklaszter fejlődése hét szakaszra bontható. 

                                                 
22

 
/ 
 Dahl, M.S; Dalum. B.: The Construction Cluster in Denmark, P. 179-2002. in OECD 2001. 

23
/ http://www.unido.org/doc/count_gen_assoc?cout_tag=AUS: SME – Austria research and Development, 

Innovation. 

http://www.unido.org/doc/count_gen_assoc?cout_tag=AUS
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Az első szakaszban, 1997. júniusában Graz-ban technikai-technológiai előadássoroza-

tot rendeztek az autóipari mérnökök, egyetemi szakemberek bevonásával, mely az autóipa-

ri elektronikával, mint kulcsfontosságú innovációs területtel foglalkozott, és ahova meg-

hívták a „nagyok” (multinacionális vállalatok ( és „kicsik” (kis- és középvállalkozások), 

„innovátorok” és „gyorsítók” képviselőit. 

A második szakaszban megjelent a régióban a Magna Konszern világméretű 

autóalkatrészgyártó vállalat, melynek mintegy 30.000 munkatársa van szerte a világban. A 

konszern 300 új munkahely megteremtését vállalta. A stájer regionális kormányzat üdvö-

zölte a konszern döntését és támogatást nyújtott a régió infrastruktúrájának az autóipar igé-

nyeit kiszolgáló fejlesztéséhez.  

A harmadik szakaszban az autóipari klaszter bekapcsolódott az EU innovációs prog-

ramjába.  

Az EU projekt célja az volt, hogy a kis- és középvállalkozások, a helyi autóipari beszállí-

tók képesek legyenek innovatív technológiák- és munkamódszerek bevezetésére, ezáltal 

javítsák termékeik minőségét, hatékonyságukat, illetve képesek legyenek költségeik csök-

kentésére.  

EU támogatás a következő területekre irányult: 

 az innovatív munkamódszerek támogatása, 

 az egyetemi kutatások összekapcsolása a vállalkozásokkal, 

 közös marketing stratégiák kifejlesztése.  

A negyedik szakaszban megjelent a Johnson Controls a világ egyik legnagyobb autó-

ipari gyára a régióban, amely autóüléseket és autóbelsőé-szerelvényeket gyárt. Az új üzem 

mintegy 150 embernek teremtett munkahelyet.  

Az ötödik szakaszban az autóipari klaszter megindította oktatási és kommunikációs te-

vékenységét. 1997-ben a klaszter 30 oktatást szervezett 980 résztvevővel. A legtöbben az 

ISO, az Euró bevezetése, a benchmarking, a logisztikai, valamint a számítástechnikai tré-

ningeken vettek részt. Az autó klaszter saját honlappal rendelkezik, ahol mintegy 860 

egyéni link nyújt információt a klaszter tagjainak tevékenységéről, valamint saját CD 

ROM-ot is készítette.  

A hatodik szakaszban a Generál Motors Ausztriát, ezen belül Stájerországot választot-

ta az új Opel nemzetközi bemutatásának egyik központi színhelyéül. A választás azért esett 

a tartományra, mert az infrastruktúra, a konferencia- és bemutatótermi lehetőségek és a 

természeti környezet is kiválóan alkalmas az ő generációs autók dinamizmusának bemuta-

tására.  

A hetedik szakasz az autó klaszter partnereinek adatbank bővítésére irányult, amely már 

nemcsak az egyszerű partnerlista, hanem egy részletes tevékenységi köröket is magába 

foglaló korszerű adatbázis. 

Az autóipari klaszter tagvállalatait főleg azáltal támogatja, hogy  

 összefoglalja a hasonló érdekeltségű vállalatokat és szervezeteket, 

 know-how-t bocsát minden klaszter-tag rendelkezésére, 

 segítséget nyújt az új partnerek bevonásához. 

A klaszter pénzügyi támogatásban is részesül, regionális országos, illetve EU-s források-

ból, és a támogatások fejében ingyenes szolgáltatásokat nyújt a tagoknak.
24/

 

                                                 
24/ Az autóipari klaszter az elmúlt években a következő eredményeket érte el: 

- a stájer autóipar mintegy 10.000 munkahelyet teremtett (ezen belül 4.000 munkahely kis- és középvál-

lalkozások keretein belül létesült,  

- az itt elkészült termékek 60 %-át exportpiacokon értékesítik (ezen termékek kb. 30 %-ban tartalmaz-

nak Stájerországban gyártott elemeket), 
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Klaszterek Kelet-Európában 

A kelet-európai kormányok is felismerték, hogy országuk gazdasági fejlődésének sikere 

függ a helyi kezdeményezések támogatásától. Az OECD 2001-es párizsi, klaszterekről 

rendezett világkongresszusán
25/

 elhangzott, hogy ezen országok gazdaságtörténeti sajátos-

ságai következtében hasonló problémákkal kell, hogy szembenézzenek és megoldásukhoz 

hasonló utat kell, végigjárniuk. A konferencia záró dokumentuma a következő megteendő 

lépéseket emelte ki:  

 A klaszter fejlesztés első stratégiai lépése az együttműködés kultúrájának erősítése. A 

partnerség kultúrája – szlovén, lengyel, szlovák, cseh konkrét példák szerint – alig léte-

zik. A klaszter koncepció elterjesztésében nagy szerepet kell játszaniuk a leendő part-

ner intézményeknek.  

 Javítani kell a vállalkozói környezetet, ami többek között a hitelhez való hozzájutás 

könnyítését, az oktatással és kutatással való kapcsolat erősítését, a vállalatok közös ex-

port tevékenységének támogatását és kedvezményes telephelyhez juttatásukat (pl.: ipari 

parkokban) jelenti. 

 A hatóságoknak, önkormányzatoknak, közintézményeknek aktívan kell támogatniuk a 

helyi kezdeményezéseket, de ez nem jelentheti a „top-down” szemlélet kizárólagos ér-

vényesítését. Az államoknak anélkül kell hivatalos támogatáspolitikájukat kialakítani-

uk, hogy egyetlen adott modellt preferálnának. A pénzügyi és módszertani támogatáso-

kat a vállalatcsoportok létrejöttére és közös tevékenységük megindítására kell koncent-

rálni. A támogatások akkor csökkenhetnek, amikor a hálózat már létrejött és működik 

(Szlovéniában e fázis elérését öt év után tervezik.) 

A kelet-európai országok között Szlovénia
26/

 jár legelöl a vállalati hálózatok, együttműkö-

dések támogatásában. A helyi KKV-k versenyképességének növelése érdekében a szlovén 

kormány már 1990-ben kialakította KKV fejlesztési politikáját. 1999-ben felmérték a 

klaszter támogató politikai létrehozásának lehetőségét és kívánatos eszközeit. A felmérés 

szerint ugyan van kapcsolat a vertikális termelési láncban résztvevő, valamint az azonos 

szektorban működő KKV-k között, de a hálózat alakítás reális alapjai nem léteznek. Gyen-

gék a támogató struktúrák, a helyi és regionális intézmények nem rendelkeznek eszközök-

kel a vállalatcsoportok támogatására, a KKV-k egymás közötti kooperációja, valamint az 

oktatási intézményekkel, helyi partnerekkel, szociális partnerekkel való együttműködése 

sok kívánni valót hagy maga után.  

Az elemzések eredményeképpen a szlovén kormány 5 éves klaszter fejlesztési programot 

alakított ki. Ennek keretében egyrészt a gazdasági minisztérium a klaszter fejlesztésében 

résztvevő intézmények munkatársai számára különböző tréningeken való részvétel lehető-

ségét biztosítja.  

Továbbá központi program keretében megfinanszírozzák legalább öt KKV-ből álló csopor-

tok kialakulását és biztosítják egyetemi vagy kutató intézményekhez való kapcsolódásukat. 

A vállalatcsoportok új piackereséshez, közös marketingtevékenységhez, technológiai inno-

vációhoz és új termékek kifejlesztéséhez kapnak támogatást. Két pilot programot is megva-

lósítottak az autóipari területén. Az eltelt évek alatt a textiliparban és a bútoriparban jött 

létre egy-egy klaszter, amelyekhez 30-40 cég tartozik.  

 

Magyar klaszterkezdeményezések 

                                                                                                                                                    

- az autóipari vállalatok az elmúlt években több mint egy milliárd USA dollárba fektettek be Stájeror-

szágban. 
25/

 Documents of the OECD East West Cluster Conference. Udine, 2002. 
26/

 Executive Summary (Slovenian) – Business clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, 

18/07/2005, http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1_,00.html 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1
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Magyarországon mintegy 30-35 működő, többnyire állami támogatást is élvező tömörülés 

létezik, amely önmagát klaszternek nevezi.
27/

 Ezeken túlmenően számos üzleti hálózat jött 

létre spontán módon, alvállalkozói kapcsolatok, értékesítési és beszerzési társulások formá-

jában és más módokon.
28/

 

Hazánkban a klaszter-képződésben az uniós mintához képest nagyobb a politikai, a fölülről 

történt kezdeményezés szerepe. Ezek az intézményi környezetbe többé-kevésbé jól be-

ágyazott vállalkozási szövetségek jellegzetesen nem rendelkeznek önálló jogi formával, 

hanem valamilyen nagyobb szervezet ad nekik otthont: ezek vagy gazdasági társaság for-

májában működő vállalatok, az egyesületi törvény alapján működő non-profit szervezetek, 

vagy az államigazgatás által kiszervezett feladatokat gazdasági társaság formájában végző 

regionális vagy vállalkozásfejlesztési ügynökségek. 

A magyar kormányzat kinyilvánította elkötelezettségét e szervezetek mellett: nem hozott 

létre erre a célra külön intézményt, hanem a klaszterek számára biztosított támogatásokat a 

Regionális Fejlesztési Holding Rt., mint közvetítő intézmény bonyolította le. Nem volt és 

nincs is szükség külön, klaszter-specifikus szabályozásra sem, mert működésük a jelenlegi 

törvények alapján, magánjogi szerződések rendszerén keresztül megvalósítható. 

A klaszter-politikát bizonyos szinten beillesztették a Nemzeti Fejlesztési Terv I. és II. Ope-

ratív Programjainak célrendszerébe és annak végrehajtási dokumentumaiba, a Gazdasági 

Versenyképesség Operatív Programba (GVOP) és a Regionális Fejlesztés Operatív prog-

ramba (ROP). 

 

5.1. Turisztikai klaszterek szerepe 

 

 

 

 

Az 1960-as évek második felétől kezdődően, az életszínvonal emelkedésével összhangban 

(mint azt a statisztikai adatok is igazolják), megnőtt a turisztikai ágazat súlya, nyereség-

termelő képessége Nyugat-Európában; a mennyiségi fejlődés kapacitás bővítést indukált, 

de érintetlenül hagyta a hagyományos kapcsolati struktúrát (5.1. ábra). 

 
 

 

 

 

 
 

5.1. ábra: Szállodák hagyományos kapcsolatai 
Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                 
27/ Pl.: Alföldi Gazdaságélénkítő (AG) Klaszter, Dél-Alföldi Kézműves Klaszter, Dél-Alföldi Textilipari 

Klaszter, Dél-Alföldi Turisztikai Klaszter, Divat Klaszter, Építőanyagkereskedők Minőségfejlesztési Klaszte-

re, Észak-Alföldi Termálklaszter, Közép-Dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter, A Közép-Magyarország Autó-

ipari Klaszter és a Suzuki beszállítói hálózata, Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Elektronikai Klaszter, 

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, Pápai Hús Élelmiszeripari Klaszter, HSA Magyar Szoftverfejlesztő Kft., 

CBA Kereskedelmi Kft. 
28/

 Regionális klaszterek és létesítésükre, működésükre vonatkozó politikák az Európai Unióban és Magyarországon, 

Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, Budapest, 2003., 4.p. 

beszállítók 

beszállítók beszállítók beszállítók 

Turizmus súlya, szerepe a területi gazdaság fejlesztésben, turisztikai klaszterek célja, gazda-

sági szerepe. 
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Az ágazat gazdasági fejlődése a ’80-as évek végétől jelentkező recessziós hullámok hatásá-

ra megtorpant. A továbblépés kényszerének hatására Európa szerte megindult az ágazat 

vertikális, majd a horizontális szolgáltatásainak bővítése, hozzáadott érték növelő képessé-

gének javítása (5.2. ábra).  

 

oktatás      

információs technológia      

piacszervezés, marketing      

telephelyi és szolgáltatási marketing      

fejlesztés, innováció, forrásteremtés      

 

 

 

 

5.2. ábra: Idegenforgalmi, turisztikai szolgáltatások értéknövelésének modellje  
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ennek eredményeként: 

a) Első között az un. szállodai klaszterek jöttek létre, amelyek klaszterek, a klaszterek 

legegyszerűbb formájának tekinthetők, szobafoglalási rendszerbe tömörült tagjaiknak 

informatikai és marketing szolgáltatást nyújtottak / nyújtanak. 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ábra: Hagyományos szállodai klaszter struktúrája 

 

c) Az előbbinél összetettebb szolgáltatást biztosít, szervezettebb együttműködést jelente-

nek az un. wellness klaszterek, amelyek már nem az átutazó vendégéjszakákat tekintik 

piaci elemnek, hanem olyan funkciókat vállaltak fel, amelyek korábban nem tartoztak a 

hagyományos szállodai szolgáltatások körébe. 

 

szállás, 

ellátás 

biztosítás 

 

gyógyítás 

 

rekreáció/ 

wellness 

  

 szakmai  

   konferencia 

klaszter menedzsment 

szállodák / 

panziók 

mosodák IT 

vállalkozások 

marketing 

tanácsadók 
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5.4. ábra: Wellnes klaszterek struktúrája 

 

A wellness-klaszterek elsősorban a német nyelvterületen lettek népszerűek (5.1. táblázat). 

5.1. táblázat:  

Alpine-Wellnes klaszter struktúrája 

klaszter 

neve tagjai címe 

Alpine-Wellness 

Cluster 

(Ausztria) 

 3 fürdőhely 

 wellness szolgáltató 

 87 vendéglátó- és szálláshely 

 2 tanácsadó szervezet 

www.wellness-cluster.at 

 

d) Az 1980-as évek elejétől a szállodai kapacitások jobb kihasználása, a szállodai éjsza-

kák nagyobb „hozzáadott értékének” megteremtése érdekében alakultak az egészségtu-

risztikai klaszterek. 

Az egészségturisztikai klaszterek dinamikus fejlődését jól szemlélteti, hogy az osztrák 

polgárok osztrák polgárok összes éves egészségturisztikai utazásainak 57 % belföldi, 

43 % külföldi irányultságú (Östereichische Statische Amt, 2000). Ausztriában 1990-

2002 között az egészségturizmusban résztvevők száma 164 %-kal nőtt; a gyógyhelye-

ken eltöltött éjszakák száma 2,2 millióról 3,4 millióra emelkedett (2002). 

A ráfordítások várható tendenciáit elemző Nyugat-európai (különösen a német) szakiroda-

lom az egészség prevenció, egészség turizmus terén az ipari termelésnél mintegy két és fél-

szer nagyobb növekedést prognosztizál rövid távon (5.5. ábra).  

klaszter  

menedzsment 

szállodák / 

panziók 
mosodák / 

karbantartók 

IT 

vállalkozások 

marketing ta-

nácsadók 

háziorvosok / egés-

zségügyi szolgálta-

tók 

wellness eszközök 

gyártói 

oktatási / 

képző helyek 



Regionális klaszterek gazdaságtana 

73 

0

5

10

15

20

2002 2006

sport és fitness egészségturizmus

 
5.5. ábra: Wellness-piac várható növekedése az NSZK-ban 

Forrás: WEFA Marktforschungsinstitut Frankfurt, HVP Group 

 

Egy 12 Nyugat-európai országra kiterjedő vizsgálat (Grönemeyer, 2001) adatai szerint az 

egészségügyi szolgáltatások iránti potenciális kereslet mértéke 1990-2001 között közel 

kétszeresére nőtt; a statisztikák szerint az egészség megőrzéséhez kapcsolódó gazdasági-, 

turisztikai szolgáltatásokat 2001-ben közel 16 millióan vették igénybe. A Nyugat-európai 

polgárok összes külföldi utazásából (270 millió nap/év) összesen 3 millió nap/év volt az 

egészséggel összefüggő, ennek 30 %-a gyógyutazás, 70 %-a wellness utazás volt (Europe-

an World Trawel Monitor, 2001).  

Németországban, Ausztriában és Svájcban komoly hagyományai vannak a gyógy- és ter-

málfürdők látogatásának. 

5.2. táblázat:  

Egészségügyi klaszterek Ausztriában 

 

klaszter 

neve tagjai címe 

Egészségügyi Klaszter 

(Gesundheits- 

Cluster) 

 167 vendéglátó és szállás-

hely 

 3 fürdő 

 12 egészségügyi ellátóhely 

 27 terápiával foglalkozó  

vállalkozás 

 12 gyógyszertár 

 8 ipari jellegű vállalkozás 

 2 tanácsadó szervezet 

www.gesundheit.at 

Egészség Klaszter 

Felső-Ausztria 

(Gesundheitscluster 

Oberösterreich) 

 33 egészségügyi vállalkozás  

(kórház, szanatórium) 

 112 turisztikai szolgáltató 

www.gesundheits-cluster.at 

Egészségturisztikai 

Klaszter 

(Cluster 

Gesundheitsturismus 

Cluster) 

 84 vendéglátó és szállásadó 

vállalkozás 

 14 egészségügyi vállalkozás 

 3 tanácsadó szervezet 

www.wellbeingdestination.com 

www.wellbeing-austria.com 

http://www.wellbeingdestination.com/
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 6 fürdő szolgáltató 

 

Az ágazat fejlődésének hatására az egészségügyi klaszterek szolgáltatásaihoz szükséges is-

meretek oktatása indult meg az elmúlt években az osztrák szak- és felsőoktatási (pl.: 

www.ooe.gv.at) intézményekben (www.bodytrainer.at). 

A klaszterek tagjaiknak az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

 minőségbiztosítás, minőség menedzsment, 

 márka- és telephely marketing, 

 értékesítési rendszerek üzemeltetése, 

 közös fejlesztési projektek finanszírozása és projektmenedzselése. 

 

e) A falusi turisztikai (agro turism) klaszterek hazája Olaszország, ahol közel 160 ezerre 

teszik a klaszterekbe tömörült szállásadók, képzőhelyek, turisztikai vállalkozások szá-

mát az északi (elsősorban Toscana és Veneto) tartományokban. 

http://www.ooe.gv.at/
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5.3. táblázat:  

Néhány nagyobb európai turisztikai hálózat 

Szervezet neve European Cities Tourism, ECT 

(Európai Városi Turisztikai Szövetség) 

Szervezet típusa, célja A szervezet célja a városi turizmus elősegí-

tése, kommunikáció és tapasztalat-átadás. 

Jelenleg 30 ország 95 jelentős városa (köz-

tük Budapest) tagja a szervezetnek, ami az 

EU döntéshozóinak irányába közvetíti a vá-

rosok érdekeit. 

A hálózat aktív tagokból, illetve társult és 

kapcsolódó szervezetekből áll.  

Az aktív tagok meghívás alapján kerülhet-

nek be a szervezetbe. 

A nemzeti „TOURINFORM” irodák társult 

tagjai lehetnek a szervezetnek, így a szerve-

zet összes projektjében és egyéb tevékeny-

ségében részt vehetnek. 

A társult tagok annyiban különböznek az 

aktív tagságtól, hogy ők csak „tanácsadói 

szavazattal” rendelkeznek az ECT közgyű-

lésein. 

A szervezet minden évben konferenciát 

rendez a tagság számára. 

Legfontosabb tevékenység a résztvevő vá-

rosok marketing tevékenységeinek hatéko-

nyabbá tétele (pl. City Card) más városok 

tapasztalatainak segítségével. 

Munkacsoportok jöttek létre amelyek,  

 az információ-technológia,  

 kutatás-fejlesztés  

 statisztika,  

 kommunikáció,  

 city kártyák és  

 EU témakörökre koncentrálnak. 

Honlap www.europeancitiestourism.com 

e-mail a.vrydagh@brusselstourism.be 

 

http://www.europeancitiestourism.com/
mailto:a.vrydagh@brusselstourism.be


Regionális klaszterek gazdaságtana 

76 

 

5.3. táblázat folytatása 

Szervezet neve European Tourism Industry Network, ETIN 

 (Európai Turisztikai Ipari Hálózat) 

Szervezet típusa, célja Virtuális hálózat, amelyet azért hoztak létre, hogy 

az Európai Bizottság konzultálni tudjon az ágazat 

szervezeteivel. Jelenleg kb. 50 taggal működik. 

Fő feladata jogszabály alkotási folyamat elősegítése 

a turisztikai szektor szereplői érdekeinek, lehetősé-

geinek figyelembevételével. 

Nincs formális szervezeti struktúra, a szervezet ön-

kéntesek munkáján alapul. 

Minden turizmusban érdekelt szervezet illetve sze-

mély tagja lehet az alapszabály elfogadásával. Tag-

szervezetek száma: 870 

Honlap etag-euro@btconnect.com 

e-mail - 

Szervezet neve European Centre for Agrotourism, ECEAT 

(Agroturizmus Európai Központja) 

Szervezet nevének rövidítése ECEAT 

Szervezet típusa, célja Az ECEAT-ot 1991-ben olyan szervezetek részvé-

telével hozták létre, amelyek a organikus mezőgaz-

daság, a környezeti szempontból fenntartható ter-

melést segíti, ill. támogatja, jelenleg 15 uniós or-

szágban vannak tagjai A központban néhány főállá-

sú munkatárs dolgozik. 

Elődleges tevékenységei közé tartozik, a koordiná-

ció biztosítása a (potenciális) projekt partnerek kö-

zött., illetve lobbitevékenység a turizmus környezeti 

hatásaival kapcsolatban, a környezeti szempontok 

elsődlegességét biztosítva. 

Az ECEAT két vezető szervezete az ECEAT Czech 

Republic és az ECEAT Netherlands, amelyek fő 

működési területe a most csatlakozott, illetve a már 

korábban is uniós tagországok. 

A szervezet működését elsősorban projektpénzek-

ből finanszírozza. 

Honlap www.eceat.nl 

e-mail eceat@eceat.nl 

mailto:etag-euro@btconnect.com
http://www.eceat.nl/
mailto:eceat@eceat.nl
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5.3. táblázat folytatása 

Szervezet neve Via Alpina  

Szervezet nevének rövidítése - 

Szervezet típusa, célja A szervezet mintegy 30 hegymászó társaságot, illetve 

reklámcéget tömörít. 

Az Interreg IIIB keretében létrejött társulás célja az Al-

pokban már jelenleg is létező turisztikai útvonalak, szál-

láshelyek összefogásának elősegítése.  

A projekt 2006-ig kap uniós támogatást, ezt követően 

önfenntartóvá kell válnia. 

Elsődleges célja többnyelvű információs anyagok minél 

szélesebb körű terjesztése a turisták számára, különösen 

a periférikus, kevésbé látogatott területeken. 

Fontosabb projektek: 

 Az 5 fő útvonal prospektusainak elkészítése 5 nyel-

ven. 

 Új interaktív térképeket tartalmazó weboldal elké-

szítése. 

 Tematikus, és hegymászó kalauzok készítése. 

 Együttműködés a nyomtatott és az elektronikus saj-

tó képviselőivel. 

Honlap www.via-alpina.com 

e-mail info@via-alpina.com 

Szervezet neve Latvian Country Tourism Association “Lauku 

celotajs” , LCTA 

(Litván Vidéki Turizmus Társasága) 

Szervezet típusa, célja A szervezet 1993-ban jött létre, 280 pihenő és rekreáci-

ós létesítmény részvételével. Elsődleges célja a vidéki 

turizmus fejlődésének elősegítése különös tekintettel 

modern rekreációs létesítmények létrehozására a termé-

szetes vidéki környezetben. 

A szervezet legfontosabb tevékenységei: 

 marketing, piackutatás, 

 turisztikai termékek minőség-biztosítása, 

 elektronikus szállásfoglalási rendszer működtetése, 

és fenntartása, 

 turisztikában érdekelt cégek képviselete. 

A szervezet létrehozta saját „Zöld címkéjét” amelyet a 

környezet értékeit legmesszebbmenően szem előtt tartó 

turisztikai szereplők használhatnak. Rendszeres konfe-

renciák, workshopok kerülnek megrendezésre a vidéki 

turizmus témakörében. 

Honlap www.traveller.lv 

e-mail asnate@celotajs.lv 

http://www.via-alpina.com/
mailto:info@via-alpina.com
http://www.traveller.lv/
mailto:asnate@celotajs.lv
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5.2. Turisztikai hálózat és klaszterek Magyarországon 

 

Hazánkban a második világháborút követő, többlépcsős államosítási hullám és a hozzá 

kapcsolódó ideológia csírájában kívánta megölni az egyéni vállalkozói kedvet; a szövetke-

zeti mozgalom hatására pedig a társadalmunkban óriási mértékű averzió alakult ki a polgá-

ri társadalmakban jól működő együttműködési forma iránt. Így érthető, hogy az első klasz-

tercsírák csak az 1990-es évtized első felében alakultak ki; a Nyugat-európai gyakorlathoz 

képest jó két évtizedes késéssel, ami elsősorban avval magyarázható, hogy a hazai mikro-, 

kis- és középvállalkozások döntő többsége a ’80-as évek végén, a ’90-es évek elején (a 

nagyipar szétesését, ill. privatizációját követően) jött csak létre. Másrészt az újonnan ala-

kult (nemritkán kényszer) vállalkozások idegenkednek/idegenkedtek az együttműködés 

minden formájától, így a hálózati együttműködés szükségességének felismerése, ill. kény-

szere jóval később vált/válik majd egyértelművé. 

A hazai klaszter szerveződéseknek különös lendületet adott a gazdasági Minisztérium a 

Széchenyi Terv Regionális Gazdaságépítési Programja (2000) keretében meghirdetett pá-

lyázat, amely regionális klaszterek létrehozását támogatta (STT-RE-1). A program célja 

olyan, területileg is koncentrált szakágazati együttműködések létrejöttének megindítása 

volt, amelyek adott termék előállítására, termelési, értékesítési, fejlesztési, kutatási és mar-

ketingtevékenységek közös kialakítására irányulnak. A támogatás segítséget kívánt nyújta-

ni az intézményrendszer, a klaszter-menedzsment létrehozásához, kiépítéséhez, a hozzá 

kapcsolódó információs rendszer megteremtéséhez, a klaszter-menedzsment működéséhez, 

az általa végzett szolgáltatások és képzési programok finanszírozásához. 

Támogatásra pályázhattak (www.gkm.hu/dokk): 

 belföldi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,  

 közhasznú szervezetek,  

 alapítványok,  

 közalapítványok, valamint  

 a fentiek konzorciumai. 

 

A támogatás igényelhető volt: 

 klaszter létrehozására, 

 szervezeti rendszer a klaszter-menedzsment kiépítésére,  

 klaszter-menedzsment működésének, szolgáltatásainak támogatására; 

 a klaszter együttműködési projektjeinek kialakítására a gyártmány- és technológiafej-

lesztésére, és az ehhez az együttműködéshez szükséges eszközök fejlesztésére;  

 minőségbiztosítási és egyéb, a piacra jutást elősegítő szabványok bevezetésére; 

 környezetbarát technológiák honosítására, az energiatakarékosságot és a munkahelyi 

egészségmegőrzést javító innovációk alkalmazására;  

 új technológiák és eljárások meghonosodását segítő munkaerő képzési, oktatási prog-

ram szervezésére;  

 a klaszterbe szerveződő kis- és középvállalkozások számára vezetési és szervezési is-

meretek nyújtására, fejlesztésére, a korszerű termelési eljárások (pl.: integrált vállalat-

irányítási rendszerek, CAD/CAM rendszerek) bevezetésére;  

 regionális vállalkozói információs rendszer kiépítésére, informatikai adatbázis össze-

gyűjtésére, rendszeres frissítésére;  

 információ szerzésére, tanácsadás igénybevételére; 

 nemzetközi kapcsolatépítésre, kiállításokon, szakvásárokon való részvételre. 
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A 2002-es kormányváltást követően az új kormányzat különböző okok miatt nem folytat-

hatta a Széchenyi Tervben meghirdetett programokat, így a klaszterekre kiírt pályázatot 

sem, ami érzékelhetően visszavetette a kezdeti lendületet. 

A nagyobb ütemű hazai klaszteresedést több tényező is akadályozza hazánkban, így pl.: a 

tulajdonosok félelme, a bizalmi tőke; klaszteresedést támogató hosszútávú gazdaságpoliti-

ka, valamint az ismeretek hiánya, stb. 

A gondok és problémák ellenére lassan két tucatra (http://klaszter.lap.hu/index.html) 

tehető a hazai klaszterek, klaszterkezdeményezések száma. Mint azt a területi elemzések 

mutatják (5.6. ábra, 5.4. táblázat) a hazai klaszterek többsége a Dunántúlon helyezkedik el. 

Ebben a térség vállalkozói készégén túl jelentős szerepe van, hogy a regionális fejlesztési 

stratégiákban is alprogrami szinten megjelent a klaszteresedés támogatása.  
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5.6. ábra: A magyarországi klaszterek központjai 
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5.4. táblázat:  

Hazai klaszterek, klaszter kezdeményezések 

régió klaszter neve klaszter honlap címe 

 

Nyugat-dunántúli régió 

 

 

 

 

 

 Pannon Autóipari Klaszter 

 Pannon Termál Klaszter 

 Pannon Elektronikai Klaszter 

 Pannon Gyümölcs Klaszter 

 Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 

 

 www.panac.hu 

 www.nyugatdunantuliregio.hu/gyogy/pannon.htm 

 www.elektrocluster.hu 

 www.pgk.hu/pgk/gyumolcsklaszter/ 

 www.panfa.hu 
 

 

Dél-dunántúli régió 

 

 

 Dél-Dunántúli Regionális Geotermikus Ener-

giahasznosítási Klaszter 

 

 www.kdrfu.hu/doc/ 
klaszter.doc 

 

Közép-dunántúli régió 

 

 

 

 

 Közép-Dunántúli Elektronikai Klaszter 

 Közép-Dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter 

 Pápai Hús- és Élelmiszeripari Klaszter 

 Mezőföldi Építőipari Klaszter 

 

 

 www.kdrfu.hu 

- 

 

 www.papaihus.hu 

 www.mefek.hu 

 

Közép-magyarországi régió 

 

 Közép-Magyarországi Autóipari Klaszter 

 Magyar Építőipari Klaszter 

 Divat Klaszter 

 Egyetemi Klaszter 

 Minőségfejlesztési Klaszter 

 Saxon Export Klaszter 

 

 

- 

 www.magyarepitoipar.hu 

 www.divatklaszter.hu 
- 

- 

- 

http://www.panac.hu/
http://www.elektrocluster.hu/
http://www.pgk.hu/pgk/gyumolcsklaszter/
http://www.panfa.hu/
http://www.kdrfu.hu/doc/
http://www.papaihus.hu/
http://www.magyarepitoipar.hu/
http://www.divatklaszter.hu/


Regionális klaszterek gazdaságtana 

82 

 

 

 

5.4. táblázat folytatása 

 

régió klaszter neve klaszter honlap címe 

 

Dél-alföldi régió 

 

 

 

 

 

 Dél-Alföldi Útépítési Klaszter 

 Dél-Alföldi Termál Klaszter 

 Dél-Alföldi Kézműves Klaszter 

 Dél-Alföldi Textilipari Klaszter 

 

- 

- 

- 

- 

 

Észak-alföldi régió 

 

 

 

 

 Észak-Alföldi Termál Klaszter 

 Mátészalkai Optomechatronikai Klaszter 

 

- 

- 

- 

 

 

Észak-magyarországi régió 

 

 

 

Nincs! 

 

- 
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5.5. táblázat:  

Hazai klaszterek, klaszter kezdeményezések 

 

régió klaszter neve klaszter honlap címe 

Nyugat-

dunántúli régió 

 

 

 

 

 Pannon Autóipari Klaszter 

 Pannon Termál Klaszter 

 Pannon Elektronikai Klaszter 

 

 Pannon Gyümölcs Klaszter 

 Pannon Fa- és Bútoripari Klasz-

ter 

 www.panac.hu 

 www.nyugatdunantuliregio.

hu/gyogy/pannon.htm 

 www.elektrocluster.hu 

 www.pgk.hu/pgk/gyumolcskl

aszter/ 

 www.panfa.hu 
 

Dél-dunántúli 

régió 

 

 Dél-Dunántúli Regionális Geo-

termikus Energiahasznosítási 

Klaszter 

 www.kdrfu.hu/doc/ 
klaszter.doc 

Közép-dunántúli 

régió 

 

 

 

 Közép-Dunántúli Elektronikai 

Klaszter 

 Közép-Dunántúli Fa- és Bútor-

ipari Klaszter 

 Pápai Hús- és Élelmiszeripari 

Klaszter 

 Mezőföldi Építőipari Klaszter 

 

 www.kdrfu.hu 

 

- 

 

 www.papaihus.hu 
 

 www.mefek.hu 

Közép-

magyarországi 

régió 

 Közép-Magyarországi Autóipari 

Klaszter 

 Magyar Építőipari Klaszter 

 Divat Klaszter 

 Egyetemi Klaszter 

 Minőségfejlesztési Klaszter 

 Saxon Export Klaszter 

 

- 

 

 www.magyarepitoipar.hu 

 www.divatklaszter.hu 
- 

- 

- 

Dél-alföldi régió 

 

 

 

 

 Dél-Alföldi Útépítési Klaszter 

 Dél-Alföldi Termál Klaszter 

 Dél-Alföldi Kézműves Klaszter 

 Dél-Alföldi Textilipari Klaszter 

- 

- 

- 

- 

Észak-alföldi ré-

gió 

 

 

 Észak-Alföldi Termál Klaszter 

 Mátészalkai Optomechatronikai 

Klaszter 

 

Észak-

magyarországi 

régió 

 

Nincs!  

 

http://www.panac.hu/
http://www.elektrocluster.hu/
http://www.pgk.hu/pgk/gyumolcsklaszter/
http://www.pgk.hu/pgk/gyumolcsklaszter/
http://www.panfa.hu/
http://www.kdrfu.hu/doc/
http://www.papaihus.hu/
http://www.magyarepitoipar.hu/
http://www.divatklaszter.hu/
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Pannon Termál Klaszter 

 

A Pannon Termál Klasztert a Nyugat-dunántúli régióban működő, a térség turizmus fejleszté-

sében érdekelt szervezetek, vállalkozások alapították 2001-ben avval a céllal, hogy elősegítse: 

 új gyógy- és termálturisztikai kapcsolati hálók kialakítását; 

 az ezekhez nélkülözhetetlen kutatások támogatását; 

 a térségi vállalkozások innovációs tevékenységének, készségének fokozását; 

 a megvalósuló fejlesztések révén új piaci szegmensek, magasabb igényű és fizetőképes-

ségű vendégkör megszerzését, valamint az egymást kiegészítő termékkínálattal való meg-

jelenést; 

 a hozzáadott értéktartalom jelentős növelését; 

 a komplex és integrált fejlesztések révén a gyógy- és termálvállalkozások betölthessék va-

lódi húzóágazati szerepüket a turizmusban, a multiplikátor hatás legyen érezhető az ága-

zat egyre bővülő részpiacain; 

 új, egységes térségi arculat, image kialakítását. 

 

Az alapító vállalkozások a térség gyógy- és termálturizmusának meghatározó (mind a vendég- 

és vendégéjszaka, mind pedig a gyógyszállodai férőhelyek számát illetően) vállalkozásai, me-

lyek az országos termál turisztikai bevételek több, mint 50 %-át tudhatják magukénak ! 

Az együttműködési megállapodást 27 tag írta alá; a tagok száma 33-ra nőtt 

(www.nyugatdunantuliregio.hu/gyogyt/panac.hatm).
29/

 

 

A klaszter felállításakor az együttműködők az osztrák példát vették alapul. Az alapítás óta el-

telt két év eredményei ennek ellenére szerények, elsősorban marketing területén jelentkezik. 

 

Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesület 

A Dél-alföldi Termál Klaszter Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülés 2002-ben alakult (székhe-

lye: Gyula) a térségben lévő fürdőhelyek (Gyula, Orosháza-Gyopárosfürdő, Békéscsaba, Bé-

kés, Szarvas) szolgáltatásainak, együttműködésének fejlesztése érdekében. Az alapításhoz je-

lentősen hozzájárultak a térségben a Széchenyi Terv keretében végbement fürdőfejlesztések.  

A tagok (12, 2005. szeptember 01-i állapot) közötti együttműködés kezdeti fázisában van.  Az 

Egyesület az elmúlt 2.5 évben vázolta elképzeléseit, szándékait. (Az együttműködés egyesüle-

ti formája lehetővé teszi az egymás közötti szervezettebb kommunikációt, de nem jelent a 

résztvevők számára elkötelezettséget.) 

Az Egyesülés megbízást adott ki a régió turisztikai potenciáljának feltérképezésére, ami 2005. 

őszére készült el. Jelenleg a klaszter célrendszerének kidolgozása, üzleti tervének összeállítá-

sa van folyamatban. 

 

                                                 
29/ Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Balatoni Fejlesztési Tanács, Nyugat-dunántúli Regionális 

Idegenforgalmi Bizottság, Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Magyar Turizmus Rt. Nyugat-

dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság, Magyar turizmus Rt. Balatoni Regionális Turisztikai projekt Iroda, 

Állami Szívkórház, Aquaprofit Hungary Kft., Borgáta Község Önkormányzata, Büki Gyógyfürdő Rt., Danubius 

Hotels Group, Flexum Rt., Gránit Gyógyfürdő Kft., Lipóti Termál Kft., Mesteri Termál Kft., Sárvári Gyógyfür-

dő Kft., RAS Kft. Kapuvári Gyógyfürdő, VASIVÍZ Rt., Pannon- Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt., Állami Szana-

tórium- Balfi Gyógyfürdőkórháza, Sá-Ra Termál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kehida- Termál Gyógyfürdő 

Kft., Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda Kft., Szent András Állami Rematológiai és Rehabilitá-

ciós Kórház, Szemrédi Turisztikai Tanácsadó Bt., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TKK, 

Smed-erg Bt., Csorna Város Polgármesteri Hivatal. 

http://www.nyugatdunantuliregio.hu/gyogyt/panac.hatm
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Fogalomtár 

 

Beszállító: az a szervezet, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkat-

rész(eke)t és/vagy részegység(eke)t fejleszt a végtermék gyártó vagy annak be-

szállítói integrátora részére (a beszállítók által fejlesztett és gyártott alkatrészek, 

részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba, a beszállítót 

közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a 

gyártóhoz). 

Beszállítói integrátor: a szükséges tőkeerővel, szervezőkészséggel, kutatás-fejlesztési kapaci-

tással, vagy annak bevonási képességével rendelkező, részegységet beszállító kö-

zép- vagy nagyvállalkozás, amely képes az adott részegységhez beszállító többi 

mikro-, kis- és középvállalkozást összefogni, saját területükre irányuló fejlesztési, 

termékváltási tevékenységüket összehangolni, a közös fejlesztés finanszírozását, 

az új termék, technológia, design megoldás marketingjét megszervezni és azt a pi-

acon elhelyezni. 

Ellátási lánc: profit és nonprofit szervezetek tagjai között tudatosan létrehozott olyan kapcso-

lat, amelynek résztvevői adott érték létrehozásában érdekeltek. 

Fókusz terület: ahova a klaszter fő tevékenysége koncentrálódik.  

Fordizmus: jellemzője a taylori munkaszervezés, a futószalag melletti munka, a tömegterme-

lés és a tömegfogyasztás, a termelékenység függvényében kialakított bérrendszer. 

Indikátor: adott program értékeléséhez alkalmazott mutató. 

Klaszter: területileg koncentrált, jogilag önálló szervezet (profit- és nonprofit vállalkozások, 

kutatóhelyek, stb.) tudatos (jogilag szabályozott) együttműködési formája.  

Klasztermenedzsment szervezet: olyan gazdasági társaság, amely a klaszter, ill. a klaszter ta-

gok számára a klaszter alapító dokumentuma vagy szervezeti és működési sza-

bályzata vagy a vele kötött szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja. 

Leányvállalat: az a gazdasági társaság, amelyre az anyavállalat meghatározó befolyást képes 

gyakorolni. 

NUTS 2: EU által bevezetett területi (földrajzi) alapú rendszer második szintje, ami régiók 

azonosítására szolgál. 

Posztfordizmus: funkcionális és numerikus rugalmasság, az innovatív, a csoportmunka jelle-

gű, a just in time típusú termelés. 

Projekt: adott időszak alatt, adott költségvetésből, adott eredmény elérésére irányuló tevé-

kenység. 

Projektmenedzser: az a személy, aki a pályázó megbízásából a projekt megvalósításáért felel. 
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Üzleti hálózat: gazdálkodó (termelő-, szolgáltató, K+F+I) szervezetek között adott cél megva-

lósítása érdekében létrehozott tudatos (szerződésekkel szabályozott) kapcsolat-

rendszer. 

Vertikum: adott technológiai sorrendnek megfelelő, egymáshoz kapcsolódó gazdasági egysé-

gek (szervezetek). 

 

 

 

 

 


