
EGYÜTT KÖNNYEBB! 

MI JÓT HOZHAT, HA 

KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?



Királyutca – Designutca 
Klaszter

KultUnio Alapítvány 
és Klaszter

Segíts magadon, Isten is megsegít!

„Ha mindenki a saját háza előtt takarítana,

akkor az egész világ tiszta lenne” (Teréz anya)



Kezdetek
Király utca, mint Pest fő utcája, majd a kereskedők utcája

Lokális kezdeményezés 2009 július, vállalkozók összefogása

Királyutca-Designutca Klaszter alapítás 2010 március

Alapja: együttműködés, partnerkeresés 



KultUnio Foundation - Budapest          
Multikulturális Negyede

Budapest belvárosában, ca 1 km2-

en, az  Opera, Bazilika, Zsinagóga 

és Zeneakadémia között: 

• 220 műemlék épület 

• 247 étterem és kávézó

• 43 romkocsma

• 89 hotel, hostel, apartman

• 15 galéria

• 25 fogászati központ

• 18 őrzött parkoló

• 22 design üzlet



Klaszter aktivitások

Történelmi séták szervezése a 

Kulturális Örökség Napjai, Idegenvezetők Világnapja és a

Turizmus Világnapja alatt



Kedvezménykártya a  KultUnio területén több 

mint 120 elfogadó hellyel

Klaszter Aktivitások

Király utca/Kazinczy utca sarok

Budapest legnagyobb  

tűzfalfestése (800 qm)



Klaszter aktivitások

A KultUnio

Negyed 

népszerűsítésére 

utcai 

rendezvények

Példakép: BID

Business

Improvement

District



"A klaszter: vállalatok és intézmények összekapcsolódása
földrajzilag, akik egyidejűleg együttműködnek és 
versenyeznek is egy adott területen„

Michael E. Porter, 1998: Klaszterek és a New Economics of  Competition, Harvard 

Business Review, November 1998

1. területi összefogás
2. szakmai- Autóalkatrészeket beszállítók klasztere
3. összetett: Zöldépítésű innovációs klaszter – zöld ipari parkok, smart városok, BME 
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Mi a klaszter?



• Klaszter egy meglehetősen nyitott szemléletű együttműködés

• Közösség konkrét kötelezettségek nélkül

• egy "érdekközösség"-nél több, mert célvezérelt

• együttműködés intenzitása fejlődik idővel, és  változik a projekttel

• társasági formára számos jogi konstrukció lehetséges (Fontos!)

• kooperáció a klaszterek között, projekt-orientált együttműködés 

(pl. K + F projektek)

• Egy hozzáadott érték termelődik, mely nem hozható létre egyedül!

DE
a klaszter résztvevők (vállalkozások, egyetemek, intézmények, az 
állami hivatalok) érdekeit, elvárásait és a várható előnyöket meg 
kell fogalmazni! Különben csalódás van…

Klaszter előnyei



Annak érdekében, hogy a klaszter résztvevői részére 
megkönnyítsék az együttműködést, kell lennie egy erős 
koordinációs testületnek, a klaszter menedzsment szervezetnek.

Klaszter menedzsment munkája jelenti a különbséget a jó vagy 
rossz klaszter között!
Klaszter menedzsment feladatai:

• elfogadott legyen klaszter résztvevői részére 

• kellően ellátott pénzügyi eszközökkel rendelkezzen

• Kooperáció a klaszter tagok között - decentralizáltan, amennyire 

csak lehetséges

Klaszter menedzsment jelentősége



• a klaszter menedzsment szervezet kulcsfontosságú szerepet tölt be 

azzal is, hogy stabilizáló hatása van a klaszter résztvevői között 

csökkenti az időráfordítást és a költségeket a klaszter tagok részére

és lehetővé teszi a tagok számára, hogy az alaptevékenységükkel 

foglalkozzanak

• klaszter menedzsment befolyásolja az együttműködési 

tevékenységeket, de nem lehet a fő kezdeményezője és vezetője

• klaszter menedzsment irányítson, fedezzen fel új utakat és 

lehetőségeket, ahol egyéb támogatási struktúrák nincsenek

• áthidalja a szakadékot a különböző cégek, iparágak, kutatóintézetek, 

egyetemek és egyéb érdekelt felek között 

Klaszter menedzsment feladatai



Hogyan lehet megkülönböztetni és javítani 

a Klaszter menedzsmentet? 

Erre történtek fejlesztések a kezdetektől fogva, melyet egyesítettek az  

ESCA keretében 2011. novemberében

ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1, 10623 Berlin/Germany
+49 30 310078 414

www.cluster-analysis.org



Thomas Lämmer-Gamp, Director

tlg@vdivde-it.de

Helmut Kergel Director

Helmut.kergel@vdivde-it.de

Downloads: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/clust
er/observatory/2014-10-10-eco-report-d4.1.pdf

http://www.cluster-analysis.org/
downloads/InputPaper_COMWorkshopSeptemb

er_published_140918.pdf



Hogyan támogatja az ESCA a klasztereket?

• klaszter szervezetek részére egyéni konzultáció 

• klaszter szervezetek támogatása a klaszter menedzsment kiválóság 

elérésében (bronz, ezüst, arany fokozatok)  Cluster Excellence 

Initiative (ECEI)

• egyéni klaszterek támogatása a regionális hatóságok irányába, hogy 

azok erőfeszítései a regionális gazdasági és társadalmi fejlődés 

érdekében megtörténjen azáltal, hogy a tapasztalatokat, ismereteket 

megosztja  a következő kezdeményezések által:

Európai Alapítvány kiváló klaszterek részére 
Európai Klaszter mint együttműködési platform

Európai Klaszter megfigyelőközpont



Partnerek

Nemzetközi Szövetségek:

Town Centre Management (TOCEMA) több mint 1000 tagja Európa szerte

Duna Stratégia/Program

Danube Cultural Cluster

Belföldi partnerek:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BUM)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Turizmus Zrt.

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ

VOSZ





Közösen minden sikerülhet!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Landwehr Klára

+3670 703 5241 * landwehr.klara@kultunio.hu

www.kultunio.hu

www.kiralyutcadesignutca.hu

www.kiralyivasar.hu

www.facebook.com/budapestelsoestipiaca


