
EGYÜTT KÖNNYEBB – MI JÓT 
HOZHAT, HA KLASZTERBE 
SZERVEZŐDÜNK?



MOTTÓ

• Együtt könnyebb!!!

•Együtt könnyebb???Együtt könnyebb???Együtt könnyebb???Együtt könnyebb???
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MEGKÖZELÍTÉS

Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak 

igazán sokat! 

Írja Szent Ágoston a Vallomások c. művében
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E mondás tökéletesen igaz a klaszternek 

nevezett szervezetekre, amely a versengő 

vállalatok együttműködéseként jön létre.

Versenyezve működünk együtt, vagy 

korlátozzuk a versenyt?!

Megközelítés
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Alapfogalmak
a klaszterek fogalma

• Amennyiben a klaszterek fogalmát kívánjuk
meghatározni, nehéz feladatra vállalkozunk, hiába
létezik egy, a szakirodalom által egységesnek
tekintett definíció: egyrészt a gyakorlatban a
klaszterek e fogalomnál többet, illetve
kevesebbet takarnak, másrészt,

• számtalan más definíciót is ismer a gyakorlat,
harmadrészt az információs társadalom
következtében a meghatározás relativizálódá-
sának lehetünk tanúi.
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A klaszterek mára elterjedtek az egész világon, a kifejezés is 
egyre gyakrabban fordul elő.
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Hazánkban
általánosan alkalmazott definíciók

A közgazdasági szakirodalom elsősorban a Michael E. Porter a 
Harvard Business School professzora által megfogalmazott 
definícióját alkalmazza:

e szerint a klaszter

földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó 
intézmények meghatározott gazdasági területen együttműködő 
csoportja, melyeket hasonlóságuk és egymást összekötő mivoltuk 
köt össze.

Működésük eredménye: a versenyképesség növekedése, a felek közötti munkame-
gosztás (specializáció) és az identitás, vagyis kötődés kialakulása a helyi gazdasághoz
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A fenti meghatározások mellett a magyar jog is ad egy

sajátos megfogalmazást az innovációs klaszterekre:

• független vállalkozások –

– innovatív induló vállalkozások, 
– kis- és középvállalkozások, 
– nagyvállalkozások, 
– valamint kutatási szervezetek

– csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban 
működnek és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az 
intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a 
tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, 
hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások 
közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és 
információterjesztéshez /infokommunikációhoz/.
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Európai Unió Vállalkozási 
Főigazgatóságának definíciója,
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Amely tulajdonképpen a porteri fogalom kiegészítésével jutott el saját meghatározásához: 

A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok
és kapcsolódó intézmények csoportja melyek

- együttműködők és versenyzők,
- földrajzilag egy, vagy több régióban koncentrálódnak,
- meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak,
- hasonló képességek és technológiák kötik őket össze,
- tudományos alapúak, vagy hagyományosak,
- intézményes (klaszter menedzser), vagy nem

intézményes formában működnek



A klaszter közismert meghatározása

• A fogalom az angol cluster, (e: klaszter) csoport, halmaz szó 
kiterjesztett, átvitt értelmezése, amelynek jelentése: társulás, 
egységbe tömörülés, összefogás, szövetkezés, hálózat. A 
klaszter legteljesebb meghatározása a következő: 

• "Kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, 
szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük 
kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami 
szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi 
szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott 
témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő 
jellemzőik kapcsolnak össze" (Porter, M. 2006, pp. 199.)
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A klaszterek közös jellemzői

versenyképesség
vállalatok közötti együttműködés 

(hálózat, ellátási lánc)

különböző erőforrások/
kompetenciák kombinációja

intézményi kapcsolatok

specializáció

identitástérbeli közelség

Klaszter



Próbáljunk általánosítani

A klaszter általános fogalma (Enright szerint, itt nincs 
térbeli megkötés): 

- ugyanazon iparághoz tartozó,
- független (versenyző) vállalatok és hálózataik,
- valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok 

és intézmények olyan halmaza,
- amelyek relatíve nagy arányban használják egymás 

termékeit és szolgáltatásait,
- ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára 

támaszkodnak,
- továbbá hasonló innovációkat tudnak hasznosítani.
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A klaszter „általános” modellje
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Lényeg:

a klaszter olyan helyi bázissal rendelkező húzóágazat 
(főleg traded szektorbeli), amelyiknek nő a 
kibocsátása (hozzáadott értéke), emelkedik a 
foglalkoztatottak száma,  javulnak a vállalkozások 
túlélési esélyei 

⇒ helyt tud állni a globális versenyben
⇒ javítja a térség versenyképességét (jövedelmek,

munkatermelékenység, foglalkoztatottság)
⇒ az adott tevékenységgel foglalkozók száma 

meghaladja a kritikus tömeget
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Klaszterek Magyarországon

Kezdet

• 2001. június 14-én alakult a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 
(PANFA), mint a nyugat-dunántúli régió fa- és bútoripari 
vállalkozásainak, kutató és szolgáltató szervezeteinek 
együttműködését elősegítő hálózat. Az eltelt évek alatt a 
PANFA az egyik legnagyobb hazai klaszterré nőtte ki magát. 
Saját szolgáltatásai közt szerepel vásárszervezés, innovációs 
tanácsadás, forrásfigyelés, stb. Több saját védjegy (Pannon 
Klaszterbútor) és díj (Fából Emberit - Faépítészeti Díj) 
tulajdonosa, melyek elnyerésére évente pályázatot hirdet.
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Klaszterfejlesztési programok Magyarországon
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Hazai klaszterfejlesztés 
mérföldkövei

• Releváns fejlesztési programok az 
elmúlt években

• 2001-02 Széchenyi Terv
• Regionális klaszterek létrehozása;
• Beszállítói hálózatok a fókuszban;

• 2004-06 Nemzeti Fejlesztési Terv
• Klaszterek által nyújtott szolgáltatások fejlesztése;
• Vállalati együttműködések, közös beruházások támogatása

• 2007-10 Új Magyarország Fejlesztési Terv
• 2008-10 Pólus Program – Pólus Programiroda;
• Akkreditációs rendszer;
• Többlépcsős klaszterfejlesztési modell;

• 2011-20 Új Széchenyi Terv
• Klaszterfejlesztési Iroda;
• Megújult klaszter akkreditációs rendszer;
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Klaszterfejlesztési programok 
Magyarországon

• 2000-es évek eleje – állam által felülről, multik 
köré szervezett beszállítói hálózatok

• 2008-tól (Pólus Program) – alulról szerveződő 
együttműködések

– ROP, GOP – közel 300 gazdasági együttműködés
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Többlépcsős klaszterfejlesztési modell
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2011-től a MAG – Klaszterfejlesztési Iroda felelős az alábbi klaszterekhez 
kapcsolódó feladatok ellátásáért
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Klaszterek támogatási rendszere 2007-13

Esztergom, 2015.02.17. 21



Az Akkreditált Innovációs Klaszter 
címpályázat bemutatása
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Akkreditált Innovációs Klaszterek Magyarországon
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Jelenlegi 22 „Akkreditált Innovációs Klaszter” címmel 
rendelkező klaszter területi elhelyezkedése
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Akkreditált Innovációs Klaszterek tagvállalatai által 
elnyert gazdaságfejlesztési célú támogatások

Esztergom, 2015.02.17. 25



Klaszter-tagvállalatok erős pályázati aktivitása
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Klaszter-tagvállalatok által elnyert 
K+F+I célú támogatás aránya régióként
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Régi és új kezdeményezések – relatív kis 
keretösszegek uniós szinten
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Közvetlen uniós klaszterkiírások 2014-től



A klaszterek sikerét befolyásoló legfontosabb 
tényezők
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A klaszterfejlesztés tapasztalatai
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Tanulságok, feladatok, kihívások
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Nemzetközi kitekintés.

• A cél: tekintsük át azt a környezetet amihez kapcsolódunk. Nézzük meg régiókat, amihez 
történelmi, gazdaságföldrajzi és kulturális szálak végtelen sokasága kapcsol bennünket. 
Kitekintés több főirányt is tartalmazhat:

- egyrészt a szocializmus utáni társadalmak (pl. Szerbia, Románia),

- másrészt tartósan demokratikus és szabadpiaci hagyományokkal rendelkező, erős 
és versenyképes gazdaságok (pl. Bajorország).

- A gazdaságföldrajzi szempont különféle természeti és környezeti adottságokkal 
való bánásmód lehetőségeit, kihívásait kezelő térségek (pl. Egyesült 
Királyság, Finnország).

- A kulturális kiválasztás szempontjából pedig célszerű Európa és Ázsia 
találkozási pontjaként Törökországot megvizsgálni.

- továbbá a keresztény kulturális, világnézeti meghatározottság gazdasági 
jelentőségének illusztrálására Mondragon területét érdemes megemlíteni.

• .
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Klasztertapasztalatok Európa 
különböző országaiban.

• Előjáróban:

– A klaszterek a jelenlegi modern társadalmi,
gazdasági fejlődés egyik feltételét jelentik.
Elméletileg azonban igen hosszú múltra tekintenek
vissza, csak az elnevezés új. A társadalmak
létrejötte egyidejű azzal a jelenséggel, amely a
munkamegosztást és ezzel szükségszerűen az
együttműködést is létrehozták, tehát a
civilizációval egyidős, sőt ez a szervezőerő az
alapja a civilizációnak.
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Klaszterek         Globalizáció

• A munkamegosztás és a vele járó specializáció,
a verseny és az együttműködés paradoxona
folyamatosan jelen van a társadalmi-gazdasági
fejlődés során. A kezdetekben lokális, majd
regionális munkamegosztás és együttműködés
a XX. század második felére globálissá vált, és
minőségében lényegesen megváltozott.
Történelmünk utolsó pár évtizedét szinte már
ez a jelenség határozza meg, ezért ezt az
időszakot globalizációnak nevezzük.
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A társadalmi – gazdasági fejlődés és a 
klaszterek
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A fejlődés valódi lényege és tartalma
Egy (üzleti) szervezetet körülhatároló környezeti szintek
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Finn klaszterek tapasztalatai

• Finnország a 2011-12 es nemzetközi felmérés  szerint 3 
helyet javítva a 4. helyet szerezte meg az országok 
rangsorában. Ennek oka a jól működő és átlátható 
közintézmények, a felsőoktatás és képzés magas szintje 
és az innováció erőssége. A klaszterek fejlettsége 
tekintetében – ami a 11. pillérnek, a gazdasági 
szofisztikáltságnak a része – a legjobbak között van már 
több mint 10 éve (4. hely, 5,3 érték), Európában csak 
Olaszország (2. hely, 5,4 érték) előzi meg, de csak egy 
hajszállal. (Global Competitiveness Report, 2011)
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Finn klaszterek tapasztalatai 2.

• A klaszterek fejődését Steinbock három fázisra 
osztja:

- 1) tényező-vezérelt növekedés (1860‟-1940‟)

-2) beruházás-vezérelt növekedés (1950‟-1980‟)

- 3) innováció-vezérelt növekedés (1990‟-)

Amit még ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy 
jelenleg innováció nélkül nem lehet sikeres 
klaszterekről beszélni.
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2001 után
• Az egyik legfontosabb tapasztalat volt, hogy szükség van fentről jövő 

klaszter programokra, de sokkal nagyobb szerepet kell, kapjanak a 
lentről jövő kezdeményezések. Ezért 2001-ben feltérképezték az ipari 
„mega” klasztereket 68 iparág és 4000 iparági kapcsolat elemzésével, és 
9 kulcsfontosságú iparági klasztert jelöltek meg:

• 1) információs és kommunikációs klaszter
• 2) erdészeti klaszter
• 3) fémfeldolgozó klaszter
• 4) gépészeti klaszter
• 5) élelmiszeripari klaszter
• 6) üzleti szolgáltató klaszter
• 7) építőipari klaszter
• 8) energetikai klaszter
• 9) egészségügyi klaszter
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Finn kompetencia klaszterek
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Összegezve
• A klaszterek sikerének egyik kulcsa Finnországban az 

innováció hangsúlyos megjelenése. Ezt erősítette a 
felsőoktatás sikeres reformja (műszaki főiskolák 
rendszere, magas továbbtanulási arány) is. Alapvető 
elem a magas szintű átláthatóság is, amely általában is 
az egyik egyedi jellemzője a finn állami intézmények-
nek, rendszereknek. A harmadik kiemelendő siker-
tényező pedig az együttműködés a különböző szférák 
között: az állami intézmények, az egyetemek (mint 
tudásközpontok), a pénzügyi szféra, a vállalkozások és a 
szférák határán dolgozó technológia transzfer 
(tanácsadó, menedzsment) szervezetek hatékony és 
eredményorientált hálózatokat és projekteket 
terveznek és valósítanak meg
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Eredmények
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Németország

• Az 1990-es egyesülés óta már 16 tartományra tago-
lódik, amelyek félig szuverén szövetségi államok. Ezt 
azért kell hangsúlyozni, mert a tagállamok önálló 
fővárossal, parlamenttel, kormánnyal és hivatalok-
kal rendelkeznek, lakosságuk arányában pedig nagy 
befolyással bírnak a szövetségi törvényhozásra. A 
klaszterpolitika is regionális szinten szabályozott, 
tehát tartományonként eltérő mennyiségű, szerve-
zettségű és fázisú klaszter létezik.

Esztergom, 2015.02.17. 44



Németország, kiemelten Bajorország 
klasztervizsgálata

• Németországban a klaszterek elődjeként kialakult 
ágazati támogatások rendszere már az 50-es évek-ben 
létezett, tehát bőven fél évszázados múltra te-kint 
vissza, szinte egyidős az európai integráció 
gondolatával. Jelenleg a Szövetségi Technológiai és 
Gazdasági Minisztérium koordinálja a regionális 
klaszterpolitikákat.

• Évek óta szövetségi szinten is csúcsra jár a 
klasztertámogatás. A támogatások elsősorban az 
export bővítését, új elsősorban keleti piacokra történő 
belépést támogatja, emellett megjelenik a már említett 
kutatás-fejlesztés támogatása is a klasztertag kutatóin-
tézeteken és egyetemeken keresztül.
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A kormány

• A kormány k+f+i politikája a már közel három éve sikeresen 
működő „HighTech Strategie” elveire épül. A stratégia tema-
tikus súlypontjai a jövő szempontjából legfontosabb területe-
ket célozzák: életminőség, energiahatékonyság és környezet-
védelem, biztonság, mobilitás valamint kommunikáció. Jó 
példa a kiválósági programokra a klaszterek versenye is, mely-
nek célja a stratégia által kijelölt irányok erősítése, ezen belül a 
gazdaságból származó k+f beruházások ösztönzése. A verseny-
ben gazdasági és tudományos kompetenciákat összekapcsoló, 
új innovatív terméket vagy szolgáltatást létrehozó klaszterek 
vehetnek részt. A pályázóknak a teljes innovációs láncot kell 
megvalósítaniuk, az ötlettől a gazdasági eredményekig 
bezárólag.
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Bajorország

• Bevezető
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Bajorország a 70.549 km2-es területével Németország legnagyobb tartománya, de 12 millió
lakosával is a második helyen áll. Lakosságának egyötöde nagyvárosokban él. A tartomány a
technológiaipar és a magas fokú szolgáltatások egyik központja. A kis- és középvállalkozások
képezik a gazdaság hajtómotorját, ők a gazdaság sikerének letéteményesei. A vállalkozások
száma megközelíti a 650.000-et. Együttesen a teljes forgalom 42 %-át adják és a befektetések
több mint 50 %-át realizálják. A munkavállalók 75 %-át, az ipari tanulók 84 %-át
foglalkoztatják.(www.destatis.de, 2011.12.04)
A vállalkozásokon belül 190.000 a bajor kisiparosok száma. A szakipari vállalkozások 875.000
főnek adnak munkát és a tanoncok egyharmadát képezik (SBD). A széles középréteg garantálja az
egészséges gazdasági struktúrát. A KKV-k számos hiányt pótolnak és rendkívül innovatívak.
Sokoldalúságuk és rugalmasságuk révén gyorsan bevezetik a technikai újdonságokat,s nem
utolsó sorban jól alkalmazkodnak a klaszterpolitikához is. A Bajor Gazdasági, Infrastruktúra,
Közlekedési és Technológiai Minisztérium nagy hangsúlyt fektet a kezdő vállalkozók és a
kisvállalkozások informálására, támogatására, valamint a klaszterek fejlesztésére.



Klaszterek Bajorországban

• A Bajor Szabad Államban a klaszterek foglalkoznak a 
beszállító fejlesztéssel, a hálózatosodással úgy regi-
onális, mint nemzeti, ill. nemzetközi szinten. A Kom-
petencia Központok regionális szinten tudásköz-
pontként működnek, egy-egy tudományos, vagy 
szociális kérdés megoldására hívják életre őket. A 
megbízások a tagvállalatok részéről egy-egy megha-
tározott projektre érkeznek, így biztosítva a techno-
lógiatranszfert.

• A Kompetencia Központnak Bajorországban több 
formája is működiki.
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A kapcsolódó infrastruktúra területén a tudás és 
marketing szempontjából két típust különböztettek 

meg

• technológia-orientált klaszterek Ezekben a 
szervezetekben valamilyen tudományos intézmény, 
egyetem, kutatóintézet körül szerveződik egy 
innovatív klaszter.

•hagyományos klaszter, vagyis a vállalati hálózatok 
egy adott régióban, amelyek az érett piacokon 
szerveződnek. ( Identifizierung und Bewertung 
Regionaler Cluster und Regionaler Innovations- und 
Produktionssysteme (RIPS) in Bayern pp7-8.)
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Miniszteri rendelet határozza meg a 19 
klasztert országszerte.

− Mobilitás – járműipar, vasúti közlekedés, logisztika, 
légiközlekedés és űripar, műholdas navigáció,
− Anyagtudományok – új anyagok, vegyipar, 
nanotechnológia,
− Ember és környezete – biotechnológia, orvosi műszerek, 
energiagazdálkodás, környezetvédelem,
erdészet és faipar, táplálkozás
− Információ és elektrotechnika- ICT, szenzorika, 
mechatronika és automatizáció
− Szolgáltatások és média – pénzügyi szolgáltatások, 
kommunikáció
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- Bajor miniszteri rendelet országosan rögzíti a klaszterek fájtáit (19 ilyen van)

- Autóipari klaszter; - Vasút technológiai klaszter;

- -Logisztikai klaszter; -Repülési és űrtechnológiai klaszter

- Műholdas és navigációs klaszter; Új anyagok, szabadalmak ---
Vegyipari klaszter; - Nanotechnológiai klaszter

- Biotechnológiai klaszter; - Orvosi technológiai klaszter; 

- Energiatechnológiai klaszter; 

- Környezetvédelmi technológiai klaszter; -

- Erdészeti és faipari klaszter;  Élelmiszeripari klaszter

- Infokommunikációs technológiai klaszter;

- Érzékelő és elektronikai klaszter;

- Mechatronikai ás automatizálási klaszter;

- Médiaipari klaszter
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Magyarország és Bajorország 
kapcsolatának jövője

• Több mint 2.300 bajor cég ápol gazdasági kapcsolatokat Magyarországgal. Németország 
messze a legfontosabb kereskedelmi partner Magyarország számára.

• A bajor vállalatok és klaszterek expanziója során nehezen kerülhető ki Magyarország, 
mint a Kelet kapujában található állam.

• A Bajor Klaszter Offenzíva hasonló módon indult el. Pozitívnak elem, hogy a 
klaszterfolyamatokban már régóta működő cégek hazai leányvállalatait is be kívánják 
vonni, hiszen a hazai cégek egy jó része még csak most próbál helyezkedni például az 
uniós támogatások érdekében.

• Magyarország kiemelkedően sok egyetemmel, kutatóintézettel rendelkezik, melyek alig 
tudnak létezni a jelenlegi forráshiányos időszakban. Kiemelten lehetne támogatni a 
tudásbázisok csatlakozását a klaszterfolyamatokhoz a szubszidiaritás elve alapján. 
Látható, hogy a felsőoktatás és a kutatás még nehezebb helyzetben van, mint a 
vállalkozások. Az innovációs folyamatok motorjává kellene tenni a felsőoktatási 
intézményeket, persze szorosabb kapcsolat kell a munkaerőpiac és a képzési kínálat 
között.

• A másik nagy lehetőség a német „növekedési kényszer” kiaknázása főleg a keleti (orosz) 
kapcsolataink felélesztésével
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Romániai klaszterek tapasztalatai
• Milyen gazdasági fejlődési szakaszban van Romániában a klaszteresedés 

folyamata, és milyen támogatási források állnak rendelkezésre a klaszterek 
létrehozására?

• A Gazdasági, Kereskedelmi és Üzletfejlesztési Minisztérium az elmúlt 2 
évben politikai szinten komplex folyamatokat generált a klaszteresedés 
érdekében (politikai döntéshozatal az iparágban):

- koncepciók terjesztése (az INOV Klaszter projekten keresztül),
- klaszterek azonosítása (a klaszterek feltérképezése révén) és
- klaszterek támogatása (a versenyképesség fejlesztésének 
növelése a POS (Ágazati Operatív Program) keretén belül).

Ez jelenleg a kezdeti fázis. Finanszírozási szempontból egyelőre egy klaszter 
sem kapott pénzügyi támogatást a megalakulásáért, valamint a 
Versenyképesség Fejlesztési Programon belül is csak néhány klasztert fognak 
támogatni. Maximum 20 millió EUR-t kaphatnak egy csomagért, melyben 4 
integrált projekt lesz.
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Romániai klasztertérkép 2013. 
november
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Klaszterek Szerbiában

• Szerb klaszterértékelés
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Klaszterek Törökországban

• Miért érdemel említést?

• Törökország az EU tagjelölt országa, amely földrajzilag 
kisebb részben Európában, nagyobb részben Ázsia dél-
nyugati részén helyezkedik el. Legjelentősebb gazdasági 
ágazatai a textil- és ruhaipar, az olajfinomítás, az 
élelmiszeripar és vegyipar, a háztartási gépgyártás, 
továbbá a vas- és acélipar, valamint az autóipar. Az 
ország jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik és 
fontos kereskedelmi csomópont.

Esztergom, 2015.02.17. 56



A klaszterek fejlődési fázisonkénti 
eloszlása
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A klaszterpolitika jövője Európában

• Európa 2020 – Közlemények

Integrált Ipar Politika/ 2010. október 26.

Innovatív Unió/ 2010. október 6.

Regionális politika/ 2010. október 6.
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