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I. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE  
 

A szervezetek közötti együttműködés eredményességének vizsgálata már régóta 

foglalkoztatja a legkülönbözőbb területeken tevékenykedő vállalati szakembereket és a 

legkülönbözőbb tudományterületek kutatóit. Napjaink innovációs elvárásai és lehetőségei 

meg is követelik e területek tudományos értékű vizsgálatát. Disszertációm témáját a 

szervezetközi együttműködések fontosságának és az innováció jelentőségének 

felértékelődése következtében a hazai, innovációs szempontból mérföldkőnek számító 

akkreditált innovációs klaszterek adják, ugyanis ez a „hálózati forma” egyike azoknak az 

együttműködést támogató szervezeti formáknak, amelyek képesek hatást gyakorolni tagjaik 

innovációs tevékenységére. 

A tagok innovációs és piaci eredményességének növelésén túl az innovációs klaszterek 

tágabb, közösségi célokat is szolgálhatnak, kutatásom egyik fő célja azonban – 

innovációmarketing megközelítésben – annak vizsgálata volt, hogy a klaszterekbe 

szerveződés erősíti-e az innovációk piacorientációját. Vizsgáltam, hogy a klaszterek hogyan 

segíthetik elő a piaci változások megértését, a piaci információk megszerzését, elterjesztését 

és innovációs folyamatokba történő integrálását. Mindezek mellett kitértem arra is, hogy 

hogyan tudják támogatni az új termékek, szolgáltatások eredményes piacra vitelét, valamint 

hogy a vevőérték növelésének és a technológiai fejlesztéseknek az összekapcsolását 

összességében mennyiben és hogyan segíthetik. 

A klaszterek különösen a kis- és középvállalatok számára jelenthetnek kedvező szervezeti 

kereteket, mert lehetővé teszik a kutatási és fejlesztési források koncentrálását, azok 

eredményes felhasználását, a közös piaci fellépést, a nemzetközi piacokra való kijutást. 

Fontos azonban ismerni, hogy milyen képességek és készségek szükségesek ahhoz, hogy 

ezeket az előnyöket akár egy kisvállalat is kiaknázhassa. Ennek megfelelően kutatásom 

további célja volt azon stratégiai és innovációs képességek feltérékepzése, amelyek 

fejlesztésére a klasztermenedzsmentnek és a klasztertag szervezeteknek, illetve tagságra 

törekvő szerevezeteknek fontos hangsúlyt helyeznie. Az együttműködések esetében fontos 

továbbá megismerni, hogy mely vállalati tényező befolyásolja a belépési szándékot, ezáltal 

meghatározva a klaszter jövőbeli növekedési potenciálját is. 

A klaszterek eredményes működéséhez fontos ismerni a klaszterekben megvalósuló 

együttműködéseket is, hiszen a klaszterekben ezek sokszínűen és több szinten, széles 

platformon formálódnak. Az üzleti és a tudományos világból egyaránt érkező szereplők 

közti kapcsolati háló feltérképezésével kutatásom nagy segítséget jelenthet az érintett felek 

– klasztermenedzsment és klasztertag szervezetek – számával, mivel ezek megismermerése 

komoly kihívás a kutatóknak, és kezelése professzionális tudást, speciális szakértelmet 

követel a menedzsmenttől. A klasztereken belüli kapcsolatok ugyanis már eleve eltérő 

alapokról indulnak, és más kihívásokat jelentenek a menedzsment szervezet számára attól 

függően, hogy a klaszter létrejötte mennyiben épül már meglévő együttműködésekre, a tagok 

között lehetnek-e versenytársak, nagyvállalatok, külföldi tulajdonú cégek, a szerveződés 

horizontális vagy vertikális jellegű-e, a tagok inkább piaci alapon szövetkeznek, vagy a 

klaszter erősen tudásorientált, intenzív egyetemi-, kutatói tagsági jelenléttel.  

E kapcsolati háló tudományos értékű vizsgálata, a feltárt eredmények szélesebb körű 

adaptálása érdekében a klaszterekben lévő szövevényes kapcsolatoknak a feltárásához olyan 

modelleket, dimenziókat választottam, amelyekkel leírhatók, és amelyek alapján a 

későbbiekben mérhetők ezek a kapcsolatok. E célból a kutatásomba bevontam a nemzetközi 

szakirodalmakban bemutatott kapcsolati marketing orientáció, stratégiai képességek és 

közelség modelleket, illesztettem őket a klaszterkörnyezethez, értelmeztem azok dimenzióit a 

klaszteren belüli kapcsolatokra és együttműködésekre. Vizsgáltam továbbá összefüggésüket 
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a klaszterjellemzőkkel, valamint kihatásukat az innovációkra és a megvalósult 

együttműködések piacorientáltságára.  

Az előbbiek értelmében tehát a disszertációm kutatási területét a magyarországi 

akkreditált innovációs klaszterek, azok működési jellemzőinek, menedzsment feladatainak, 

azon belül marketingmenedzsment tevékenységének vizsgálata, ezen belül is a klaszterekben 

kialakult együttműködésekre ható tényezők feltárása adja.  A főbb kutatási kérdéseim a 

következők: 

 Milyen serkentő vagy gátló környezeti tényezők hatnak a klaszterek kialakításra és a 

működésre? 

 A klasztermenedzsment milyen megoldásokkal támogatja az információáramlást és 

az együttműködést? Milyen információ-, költség-, kockázatmegosztási gyakorlatok 

jellemzőek? 

 A hazai innovációs klaszterek hogyan is használják ki a saját hálózati 

erőforrásaikat? 

 Melyek az együttműködés szintjei, és milyen sajátos jellemzőkkel írható le a hazai 

klaszterizációs folyamat? 

 Milyen hátteret is biztosítanak a hazai innovációs klaszterek a piacorientáció 

érvényesítéséhez az innovációs folyamatokban? Továbbá a kapcsolati 

marketingorientáció, stratégiai és innovációs képességek és közelség modellek mely 

dimenziói jellemzőek a klaszteren belüli kapcsolatokra és együttműködésekre? 

Valamint ezek hatása milyen mértékben érvéneysül a klaszteren belül megvalósuló 

együttműködések piacorientáltságára?  

Ennek megfelelően disszertációm II. fejezetében áttekintem a témához kötődő – 

innováció, innovációmenedzsment, innovációs klaszterek – szakirodalmi forrásokat. Az ezt 

követő III. fejezet saját primer kutatásom eredményeit tartalmazza. A kvalitatív kutatásom 

(5. fejezet) a grounded theory alkalmazására épül, az ez alapján, többlépcsőben elvégzett 

szakmai interjúk vezettek a vizsgálati tényezők beazonosításához, majd kutatási 

hipotéziseim megfogalmazásához. A kvantitatív kutatásom (6. fejezet) bemutatásakor a 

hipotézek vizsgálatára létrehozott skálaállításaimat ismertetem, és az ezekre kérdőíves 

megkérdezéseim eredményét és statisztikai feldolgozását foglalom össze. Ezen eredmények 

alapján ismertetem a korábbi kutatási hipotézéseim elfogadási, elutasítási lehetőségeit. Az 

ezt követő IV. fejezet a kutatásom eredményeként megfogalmazott téziseimet ismerteti, az 

V. fejezet pedig összefoglalásként kitér a lehetséges további kutatási irányokra is.  
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II. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A disszertációm kiindulópontját az innováció fejlődésének és fogalmának tisztázása, 

valamint a hálózatokba szerveződött szervezeti együttműködések szakirodalmának 

vizsgálata képezi. A dolgozat szakirodalmi vezérfonalának a vevőértéket és a piacorintációt 

tekintem, hiszen az innovációs tevékenységek fejlődése során megfigyelhető, hogy szinte 

már a kezdetleges megfogalmazások tekintetében is jelentős szerepet kapott a vevőérték, 

valamint a vevőérték növelésének fontossága, ami a piacorientáció vizsgálatának egyik 

alapfeltétele. 

Az értekezés első fele tehát az innováció és fejlődési folyamatának vizsgálatával indul, 

majd kitér az innovációs klaszterek definiálására, szerepének átalakulására is, aminek során 

fontos kiemelni a hálózati kapcsolatokhoz szükséges kompetenciák és jellemzők vizsgálatát 

is.  

Az innováció, hálozatosodás, innovációs klaszterek fogalmakat több szakirodalom is 

tárgyalja külön-külön, valamint kapcsolja azokat össze, kiemelve azok legfontosabb 

jellemzőit. A témával foglalkozó szakcikkek egy része kifejezetten piaci alapon elemzi az 

egyes innovációra és együttműködésre ható specifikus változókat. Ennek megfelelően én is 

ebben a felosztásban ismertetem az eddigi vizsgálatok eredményeit. 

 

1. AZ INNOVÁCIÓ 
 

A mai gazdaságban az innováció jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Empirikus 

kutatások eredményeire hivatkozva Shukla (2009) megállapítja, hogy a gazdasági 

szervezetek 90 százaléka számára az elsők között említett magas prioritású cél az innovatív 

képességek javítása. Ez Baporikar (2014) azon a véleményével támasztható alá, hogy mivel 

az innovációnak ugyanúgy van életgörbéje, mint az üzleti folyamatoknak, a termékeknek és 

a megoldásoknak, az egyes innovatív eredmények csak időlegesen képesek versenyelőnyt 

biztosítani, így az innováció folyamatos jelenlétéhez annak állandó megújítása szükséges. 

Bár az innovációs tevékenység jelentősége vitán felül áll, a fogalom értelmezésében – 

szervezeti feltételek, vállalati és gazdasági versenyképesség oldaláról nézve egyaránt – 

jelentős eltérések figyelhetők meg. Például Grübler et al. (1999) – egybecsengve a 

hétköznapi asszociációval – az innovációt gyakran annak technológiai vonatkozásában 

értelmezi, mivel a technológiai szakértelmet a hosszú távon fenntartható termelékenység és 

gazdasági fejlődés meghatározó elemeként mutatja be. Ugyanakkor az innováció ennél 

lényegesen összetettebb fogalom. 

Az innováció fogalmának értelmezése Schumpeter (1939) munkásságával kezdődött, aki 

szerint az innováció a termelési tényezők új kombinációját jelenti. Öt alapesetet 

különböztetett meg: az új termék létrehozása, bevezetése; az új folyamat, termelési eljárás 

létrehozása, bevezetése; az új piacra való behatolás; az új beszerzési forrás találása, valamint 

az új szervezet kialakítása. (Schumpeter, 1980, Pataki, 2020 idézetében). A definícióból és 

típusokból is látható, hogy minden esetben a hangsúlyt az újdonságra helyezte.  

Schumpeter (1980, Bőgel, 2008 idézetében) értelmezése szerint az innováció szorosan 

összefügg a termeléssel, a vállalkozások magtevékenységével. Ugyanakkor Schumpeter 

(1980) elmélete fontosnak tartja, hogy az innovációt jelentő újfajta kombináció tipikusan 

nem a bejáratott folyamatok fejlesztésének eredménye, hanem egy radikálisan új 

megközelítésé, ami gyakran a piaci struktúrán kívüli szervezetekből érkezik és a meglévő 

piaci viszonyok lerontásával jár. Ebből adódóan az innovációt Schumpeter (1980) „teremtő 

rombolásnak” nevezi. Az alkotás és a pusztítás e kettőssége (és ezáltal a radikális piaci 

versenyhez, közvetve a piacorientációhoz kapcsolása) az innováció schumpeteri teóriájának 

központi eleme, azonban azt ő sem állítja, hogy ez a kettőség a teljes innovációban 



10 
 

fennmarad. Schumpeter (1980) szerint ugyanis az innováció terjedésének folyamata S-

görbét követ: az első alkalmazás példája gyorsan terjed, hogy aztán a piaci telítettség 

maximumát elérve átadja a helyét az innovatív megoldás lassú, radikális változtatást nem 

igénylő finomhangolásának. 

Schumpeter kezdeti értelmezése mellett fontos kiemelni még az Europában széles körben 

elterjedt Oslo kézikönyvet (OECD, 2018), ami az innováció fogalmának értelmezését, 

valamint eredményességének mérési alapját adja. A kézikönyvben foglaltak szerint „az 

innováció egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy folyamat (esetleg ezek kombinációja), 

amely jelentősen különbözik a szervezet korábbi termékeitől vagy folyamataitól, továbbá 

mindez elérhető a potenciális felhasználók számára (termék), vagy a szervezeti 

tevékenységekbe (folyamat) bevezetésre került” (OECD 2018, 22 o.). Fontos hangsúlyozni, 

hogy a korábbi kiadások a termék- és folyamatinnováción kívül az innováció fogalmához 

sorolták a marketing- valamint a szervezeti innovációt is (Pataki, 2020). Ebből kifolyólag 

értekezésemben nem a 2018-as meghatározást veszem alapul, hanem a 2016-os (OECD) 

definíciót, ami kimondja, hogy az „innováció új vagy jelentősen javított termék (áru vagy 

szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer 

bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.  

Az innováció tulajdonságainak kategorizálása érdekében Baporikar (2014) tett egy sor 

definíciós kísérletet: az egyes definíciók hiányosságaira rámutatva sorra újabb elemekkel 

bővíti a definíciót. Tevékenységének kiindulópontját az a definíció jelenti, ami szerint az 

innováció „Valami létező dolog megváltoztatása valami új bevezetésével”. (The New 

Oxford Dictionary of English, 1998, Baporikar, 2014 idézetében). 

Bár ez az általános formula univerzálisan alkalmazható minden szervezetre és minden 

fejlesztésre, az innováció lényeges tulajdonságairól nem árulkodik. Nyitva hagyja például a 

változás mértékének kérdését, ami annál is fontosabb, mert Schumpeter (1980) az innováció 

ingerküszöbét elérő változáson általában radikális, diszruptív nagyságrendet ért. Baporikar 

(2014) azonban úgy véli, hogy a változás mértéke egyrészt relatív (azaz ami az egyik cég 

számára csekély mértékű, az egy másik számára radikális is lehet), másrészt a nagyobb 

léptékű változások lebonthatók kisebb egységekre. A kiindulópontként használt definíció 

arra a lényeges összetevőre sem utal, hogy a változás célja a fogyasztói érték növelése. Ebben 

az értelemben az innováció sosem maradhat pusztán elméleti tevékenység, minden esetben 

a fogyasztók számára fontos gyakorlati értéket kell, hogy hordozzon. Ugyanis a gyakorlati 

érték különbözteti meg az innovációt a találmánytól, ami utóbbi pusztán valami új 

felfedezését jelenti a hasznosság kritériuma nélkül (Mckeown, 2008), valamint a változástól 

vagy a kreativitástól, amiknek az innováció folyamatában fontos szerepük lehet, de 

önmagukban szintén nem tartalmaznak fogyasztói értékre való utalást (Baporikar, 2014).  

A fogyasztói érték gondolatának az innováció fogalmába illesztése egyben elvezet a 

szervezet érdekének a kérdéséhez. A szervezetek számára ugyanis a fogyasztó által felismert 

érték akkor hasznos, ha az a termék vagy a szolgáltatás használatában is megnyilvánul, 

hozzájárulva ezáltal a szervezet növekedéséhez. A szervezet szempontjából értelmezett 

hasznosság megjelenik Druckernél (1985) is, aki az innovációt úgy értelmezi, mint a 

szervezetek célratörő és szervezett erőfeszítését a változásra, valamint a változások által 

hozott üzleti lehetőségek azonosítására. A szervezetnek ezért képesnek kell lennie az 

innováció menedzselésére: a jó és a rossz ötletek eredményes megkülönböztetésére, a 

szervezet tudásának bővítésére, az innovációs ciklusok kezelésére és a környezetből érkező 

impulzusok értelmezésére (Drucker, 1985). A szervezeti innováció és a szervezeti tudás 

összefüggését támogatja Lazonick (2004) is, aki szerint az innováció nem más, mint a 

szervezet kollektív tanulásának egy fajtája.  

Mindezen jellegzetességek integrálásával – innováció mértékének, vevői értékre és 

szervezeti érdekre gyakorolt hatásnak a beépítésével – az innováció Baporikar (2014) által 
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megfogalmazott új definíciója: „Az innováció a kis és nagy, radikális és egymásra épülő, 

terméket, folyamatot vagy szolgáltatást érintő változtatások folyamata, melynek eredménye 

a szervezet számára valami új bevezetése, ami a vevőknek értéket teremt és növeli a szervezet 

tudását.” Baporikar (2014, 343 o.) 

Érdemes megfigyelni, hogy az innováció schumpeteri meghatározásánál Baporikar 

(2014) definíciója (1) részletesebb és tágabb, (2) hangsúlyt helyez annak folyamat jellegére 

a pontszerű rombolás-építés kettőse helyett, valamint (3) a létező piaci struktúra részének 

tekinti ahelyett, hogy tipikusan a struktúrán kívülről érkező diszruptív jelenségként 

értelmezné. Bár kutatásom során Baporikar (2014) definícióját fontosnak tartom, meg kell 

említeni, hogy más források a  termék, folyamat, szolgáltatás mellett más, az innováció által 

érintett területekkel lényegesen kiterjesztik azt:  

 Shukla (2009) azonosítja a termékinnovációt, ami új vagy jelentősen javított termék 

vagy szolgáltatás kibocsátását jelenti, a folyamatinnovációt, ami korábban nem létező, 

vagy csak alacsonyabb hatékonysággal működő folyamatok bevezetéseként 

értelmezendő, az ellátási lánc innovációját, ami az előállításhoz szükséges input 

transzformációjának javítása, és a marketing innovációt, ami a marketing elemeinek 

radikális megújításáról szól (Katona, 2006).  

 A Humanitarian Innovation Fund (n.d.) az innovációs területeket a marketing mix 

(Borden, 1964) mintájára csoportosítja. A szervezet az innováció 4P-jét a (1) 

termékinnovációt (azaz product) és (2) folyamatinnovációt (process) kiegészíti a (3) 

pozíciós innovációval, ami egy már meglévő termék és szolgáltatás újszerű 

értelmezésére és felhasználási módjára utal és a (4) paradigmainnovációval, ami  a 

szervezet vagy az egész iparág radikális újrafogalmazására tett utalás. Ez utóbbi az 

innovációs kategóriák közé visszailleszti a Schumpeter (1980) által javasolt teremtő 

rombolás elméletét. 

Az innováció által érintett területek mellett az innovációk csoportosíthatók azok mértéke, 

sebessége, kiterjedése szerint is. A kategorizálás alapján látható, hogy a fokozatos 

innovációtól haladva a technológiai, gazdasági paradigmaváltásig fokozatosan jutunk el az 

innováció egyre erőteljesebb, az iparág működését is befolyásoló hatásig (Freeman & Perez, 

1988): 

 Fokozatos innováció. Az iparág fő sodrában lévő megoldások javítása. A fokozatos 

innováció kevésbé a k+f tevékenység eredménye, inkább a cselekvésen és használaton 

keresztüli szervezeti tanulásból következik (Greenacre et al., 2012). Foxon (2003) úgy 

találta, hogy bár a nagyobb szervezetek több forrás felett rendelkezve potenciálisan 

erősebb k+f lehetőségekkel bírnak, mint kisebb versenytársaik, mégis inkább a 

fokozatos innovációban érdekeltek az uralkodó piaci struktúrába való beágyazottságuk 

fenntartása érdekében. A fokozatos innováció alkalmazása ritkán eredményez hirtelen 

piaci változásokat, ám viszonylag stabil piacon alkalmas a termelékenység, a 

hatékonyság és a versenyképesség javítására. 

 Radikális innováció. A bevett megoldások strukturális megváltoztatása. Tipikusan az 

érintett iparág hierarchiáján kívülről jövő, kutatás-fejlesztés eredményéből származó 

újításról van szó, aminek a forrása éppúgy lehet egy kisebb cég, mint akár egy 

egyetemi kutatóközpont. Greenacre et al. (2012) szerint a radikális innováció nem 

feltétlenül piacromboló hatású (hiszen akár lehet egy létező megoldás jobb kiváltása 

is, amit a meglévő piaci struktúra szívesen fogad), de még ha diszruptív jellegű is, 

közvetlen gazdasági hatása csak akkor lehet jelentős, ha az innováció nem önmagában, 

hanem egy egész csoportosuláson keresztül hat. Mivel a kisebb cégek kevésbé 

érdekeltek a piaci status quo fenntartásában és lényegesen kisebb szervezeti és 

strukturális költséggel kell számolniuk az innovatív megoldások adaptálása során, a 

radikális innováció jellemzően az ő eszköztárukhoz tartozik. Ahhoz, hogy a nagyobb 
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cégek hajlandók legyenek alkalmazkodni a radikális megoldások hozta új helyzethez, 

Winskel & Moran (2008) szerint, gyakran központi (állami, jogi) beavatkozásra is 

szükség lehet. Azok a konglomerátumok, amik a kockázatok és költségek ellenére élni 

szeretnének a radikális innováció fegyverével, gyakran választják azt a megközelítést, 

hogy független innovációs leányvállalatokat vagy félautonóm szervezeti egységeket 

hoznak létre, hogy kontrollálják, mégis távol tartsák maguktól a radikális innováció 

hatásait (Stenzel, 2007). 

 Technológiai rendszerinnováció. Az újítás e típusa a technológiai környezetet 

változtatja meg. A technológiai rendszerinnováció összetett jelenség, ami egy sor 

radikális és fokozatos innovációból áll, melyek párhuzamosan gyakorolnak nyomást 

az iparágra jellemző szervezeti és menedzsment gyakorlatra (Greenacre et al., 2012). 

 Technológiai/gazdasági paradigmaváltás. A rendszerinnovációtól lényegesen 

nagyobb hatást gyakorol az iparágra. Nem pusztán technológiai és szervezeti szinten 

változtatja meg az uralkodó viszonyokat, de az értéklánc paramétereire (a megszokott 

beszállítói és árképzési struktúrára, termelési módokra, az elosztórendszerre stb.) is 

diszruptív hatást gyakorol. 

A különböző területeken megfigyelhető, különböző mértékű innovációk típusától 

függetlenül az innovációs modellek fejlődésének, az innováció fogalmi meghatározásának, 

értelmezésének kiemelt fontosságú velejárója az innováció vevői értékkel, piacorientációval 

való összekapcsolása. Elmondható, hogy mind a fogyasztói érték, mind pedig a marketing 

és folyamatinnováció fontos szerepet töltött be az évek alatt megfigyelt alapdefiníció-

változásokban és látható, hogy a marketingmenedzsment egyes tevékenységei, elemei 

milyen kiemelt figyelmet kaptak az egyes szakemberek munkásságában.   

Ennek megfelelően az innovációs modellek fejlődését és változását azok hálózati, 

valamint vevői komponenseire való hatásaira fókuszálva szükséges vizsgálni, mivel az 

egyes modellek fejlődése kirajzolja azt a felismerést, hogy az innováció fogalmába integrálni 

kell a vevőértéket, s azt is, hogy az innováció akkor állítható a vevőérték növelésének 

szolgálatába, ha széles körű hálózati kapcsolatokon alapul. Az általam vizsgált téma 

szempontjából ezeket tekinthetem az innováció fogalmi fejlődést meghatározó 

sarokpontoknak. 
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2. PIACI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ INNOVÁCIÓBAN 
 

Míg az 1. fejezet az innovációt mint az üzleti szféra egyik kulcs tevékenységét igyekezett 

jellemezni és definiálni, a 2. fejezet kitér az innovációban megfigyelhető piaci szempontok 

megjelenésére és ismertetésére. Természetesen figyelembe veszem azt a tényt, hogy az egyes 

innovációs modellek korántsem statikus jellegűek: a felhalmozott tapasztalatok és a már 

létező modellek továbbfejlesztése új és új teóriákat hoz felszínre, amik egyre részletesebb, 

pontosabb és gyakorlati használatra egyre alkalmasabb képet alkotnak az innováció 

természetéről – és a kutatásom szempontjából fontos sarokpontok beépüléséről – az 

innovációs folyamatokba. 

 

2.1. Az innovációs modellek fejlődésének hatása a piaci szempontok 

érvényesülésében 

 

2.1.1. Az innováció szűk értelmezése – klasszikus, lineáris modell 

 

Az innováció folyamatának kezdeti, klasszikus lineáris modellje arra a meglehetősen 

egyszerű megfigyelésre épült, hogy a fejlesztés nem egy heurisztikus esemény, sokkal 

inkább részegységekre bontható folyamat. Az innovációt alkotó folyamatok egymáshoz való 

viszonyát feltáró, elsőként azonosított rendező elv a lépésekhez kétségtelenül szükséges idő 

volt (Lionberger, 1965). Az idő mint rendező elv alkalmazását támogatták a 20. század 

elején nagyívű fejlődésnek indult pszichológia eredményei is, amik az analógiaként használt 

alkotás folyamatában is azonosítottak egymást követő mentális állapotokat (Beal & Bohlen, 

1955). Az innováció folyamatát alkotó lépések logikus egymásutániságára utalnak a modell 

különféle elnevezései, amik közül a legismertebbek a lineáris modell vagy lineáris 

szekvencia (Allen, 1967A; 1967B), ötletfolyam (Machlup, 1962), kutatási ciklus (Holland, 

1928), hierarchikus modell (Barnes, 1982) és a pipeline modell (Schmidt-Tiederman, 1982). 

A továbbiakban a lineáris modell megnevezést használom.  

A különböző évtizedekből származó elnevezések és a szerzők számosságából 

következően Godin (2005) és Edgerton (2004) is megállapítja, hogy az innováció lineáris 

folyamatának elmélete nem köthető egyetlen forráshoz, bár más kutatók (például Irvine & 

Martin, 1984; Freeman, 1996; Greenacre et al., 2012) a modell megszületését is és gyakorlati 

elterjesztését is konkrét nevekhez kötik.  

Greenacre et al. (2012) a téma kutatásának jelentőségét szem előtt tartva az innováció 

első lineáris modelljének megalkotását Schumpeter (1911, 1934) korai munkásságával 

azonosítja, aki az invenció, az innováció és a piaci diffúzió hármas összefüggését vizsgálta. 

Schumpeter (1911, 1934) úgy találta, hogy az invenciót (vagyis egy új ötlet első gyakorlati 

megvalósítását) követően kerülhet sor az innovációra (tehát az invenció első, piacon is 

megjelenő megvalósítására), ami végül diffúzióba (vagyis az innováció széles körű 

elterjedésébe) torkollik). Az innovációs folyamat e leírásának és lépéseinek érvényességét 

empirikus kutatások (például Stenzel, 2007) a legkülönbözőbb iparágakból származó 

megfigyelésekkel támasztják alá.  

Mások (például Irvine & Martin, 1984; Freeman, 1996) a lineáris modell gyakorlati 

jelentőségére téve a hangsúlyt Busht (1945) tekintik a modell fémjelző személyiségének, aki 

az Egyesült Államok kormányának tett jelentésében a lineáris modell alkalmazása mellett 

érvelt. Bush (1945) munkájának eredményeképpen a lineáris modell sokáig rendkívüli 

befolyással bírt, a második világháborút követő évtizedekben konvencionálisan ez a séma 

szolgált az innováció központi támogatásának alapjaként (Mowery, 1983), amire 

akadémikus (NSF, 1957) és gazdasági (Nelson, 1959) szervezetek is hivatkoztak központi 

és nemzeti kutatási-fejlesztési erőforrások megszerzése érdekében folytatott 
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lobbitevékenységeik során. A gyakorlati életbe ily módon integrálódott lineáris modell tehát 

kétségtelenül szerves részévé vált a politikai és gazdasági életnek éppúgy, mint az üzleti 

kultúrának (Godin, 2005).  

Az innováció lineáris modelljének napjainkban alkalmazott sémájának kialakulásában 

nagy szerepe volt a Maclaurin (1949, Godin, 2015 idézetében) által megfogalmazott négy 

sarokkőnek:  

(1)  Az innováció folyamat-jellegű; 

(2)  A lépések időben lineárisan egymás után következnek; 

(3)  A kiindulópont mindig az alapkutatás; 

(4)  Végső célja, hogy az innováció eredménye kereskedelmi forgalomba kerüljön és a 

gazdasági és kulturális környezet részévé váljon. 

A fenti sarokköveknek megfelelően az innováció lineáris modelljét az 1. ábrán látható 

módon lehet folyamatként ábrázolni. 

 
1. ábra: Az innováció lineáris modellje 

Forrás: Maclaurin (1949, Godin, 2015 idézetében) alapján 

 

A lineáris modell sémájának kialakulása azonban évtizedeket átölelő fejlődés eredménye 

volt. Godin (2005) értelmezésében a századfordulótól az 1950-es évekig az alapkutatás és 

az alkalmazott kutatás közötti kapcsolatot vizsgálták annak megértése érdekében, hogy a 

gyakorlati haszonnal nem bíró alapkutatás eredményei hogyan alakíthatók át kézzelfogható 

kutatási témává. Godin (2005) 1934 és az 1960-as évek közé teszi a lineáris modell 

kiterjesztését a fejlesztésre, ami a kutatási tanulságok gyakorlati haszonra fordításának 

kísérleteként értelmezhető. Végül az 1950-es évektől kezdve fokozatosan a modellhez 

illesztették magát a gyakorlati megvalósítást és annak elterjesztését is gazdasági és kulturális 

környezetben.  

Figyelemre méltó, hogy már az innováció első, lineáris modelljében is megjelent a 

folyamat céljaként a piaci érték, bár látható az is, hogy a kezdeti, szűk értelmezések az 

innováció esetében főleg a termelési, valamint a technológiai szempontokat helyezték az 

előtérbe. Tehát a klasszikus, lineáris modell esetében a technológiai nyomáson alapuló 

innovációs feltételezés (technology push) fejeződik ki, miszerint az innováció a kutatók 

váratlan felfedezései mentén jön létre, amit az egyes szakemberek felhasználnak a 

termékötletek kidolgozására, amelyek alapján a mérnökök és tervezők megtervezik és 

létrehozzák a prototípust, amit már lehet a piacon tesztelni. A marketing és az értékesítés itt 

csupán a folyamat végén jelent meg, és feladatuk megismertetni a termékeket a lehetséges 

fogyasztókkal.  Ebben a modellben a piac csak passzív közvetítője a k+f folyamat 

termékeinek (Jarjabka & Lóránd, 2010; Trott, 2005).  

 

2.1.2. A piac szerepének megjelenése az innovációs modellekben  

 

Az innováció 1950-es évekig uralkodó lineáris modelljét érő első kritika a piaci igények 

tényezőjének elhanyagolása és a túlzó egyszerűsítés volt. A folyamat sebességét alapvetően 

a tudományos fejlődés sebessége határozza meg, így az innováció legeredményesebben úgy 

gyorsítható, ha a szervezetek növelik a kutatásra-fejlesztésre fordított erőfeszítéseiket 

Alapkutatás
Alkalmazott 

kutatás
Fejlesztés

Megvalósítás 
és diffúzió
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(Nemet, 2007). Mivel a klasszikus megközelítés szerint az innováció kiindulópontja a 

tudományos fejlődés, aminek megvalósult eredményét a piac minden kérdés nélkül felveszi, 

ebben az egyirányú elképzelésben sem a keresletnek, sem a folyamatban létező egyéb 

visszacsatolásnak és interakciónak nem sok szerep jut (Nemet, 2007). E hiányosság 

felismerése vezetett ahhoz, hogy az innováció kiindulópontja a keresletre helyeződjön át. Ez 

a felfogás alapvetően nem szakított az innováció lineáris elképzelésével, de a szervezetek 

számára komoly változást jelentett, hogy az innovatív erőfeszítéseiket nem kizárólag k+f 

befektetésekkel tűnt érdemesnek támogatni, hanem a rendszerbe kellett illeszteniük a 

kereslet és a kínálat interakcióját a kutatás-fejlesztés céljának meghatározásához (Foxon, 

2003). Ennek megfelelően az innováció korábbi, klasszikus modelljére a már említett push, 

a kereslet hatását is magába foglaló modellre a pull megnevezést alkalmazták.  

A pull modell már elszakadt a termelési és technológiai fókusztól, és bevezette egyik 

fontos fogalmát, az indukált innovációt. Ez a jelenség arra utal, hogy a piacon uralkodó 

relatív árak változása innovációs kényszert generálhat annak érdekében, hogy új 

megoldással váltsa ki a szervezet tevékenységében a dráguló tényezőt (Foxon, 2003). A 

folyamatos innováció magyarázatának ellenére azonban korán felismerték, hogy a pull 

modell, bár beillesztette a sémába a piaci igényeket és jól közelítette a meglévő megoldások 

fokozatos javítását, a push modellnél kevésbé jó magyarázatot adott a radikális és diszruptív 

innovációk megjelenésére, így az innovatív megoldások legjelentősebb formáinak 

értelmezésére kevésbé alkalmas (Nemet, 2007). 

Mindezek ellenére látható, hogy a pull típusú innováció esetében a fejlesztési ötletek már 

a piacról érkező impulzusokra támaszkodnak. Ebben a felfogásban tehát nagy szerepe és 

jelentősége van a marketinggel foglalkozó szervezeti egységeknek, vagy esetleg külső 

partnereknek, hisz a fogyasztói igények megfelelő felmérése és megértése nélkülözhetetlen 

elemévé válik a potenciális célközönség igényeihez igazított fejlesztések előállításának. Ha 

nem megfelelő a piaci igények felmérése, akkor a fejlesztési költségek nem térülnek meg, 

hisz az innovatív termékek, szolgáltatások vagy folyamatok bukásra ítéltek (Jarjabka & 

Lóránd, 2010). 

A piacorientáció erősödésének újabb lépcsőfokát jelentette az innovációs modellek 

fejlődésében az evolúciós modell megjelenése. Mert míg a pull modell viszonylag 

egyszerűen illesztette be az innováció folyamatába a piaci viszonyokat, az evolúciós modell 

figyelembe veszi a külső környezet komplexitását és az azt meghatározó tényezők közötti 

összefüggéseket. A megközelítés felismeri, hogy a környezet különböző dimenzióit (például 

a szociális miliőt, a gazdasági viszonyokat, a technológiai hátteret, a politikai helyzetet) 

érintő változások nyomást gyakorolnak a többi dimenzióra is, ami potenciálisan innovációs 

lehetőséget teremt (Stenzel, 2007). Ugyanakkor a külső környezetben bekövetkező 

változások ritkán radikálisak, ezért a pull modell által felvázolt képhez hasonlóan az 

evolúciós modell is úgy tekinti, hogy az innováció jellemzően fokozatos változtatásokban 

nyilvánul meg a forradalmi átalakítás helyett.  

A fokozatos változás gondolatát erősítendő az elmélet integrálta a korlátozott racionalitás 

1960-as és 1970-es években megszülető megközelítését is (Simon, 1982; Nelson & Winter, 

1982), azaz, hogy az üzleti célok (beleértve az innovációs törekvéseket is) nem a lehetőségek 

maximálására, hanem a döntéshozók rendelkezésére álló korlátozott információk alapján 

rutin módon előre meghatározott igények kielégítésére törekszenek. Mivel egy adott 

iparágon belül rendelkezésre álló információk, a jövőre vonatkozó ismeretek és 

bizonytalanságok a cégek között általában viszonylag homogének, ezért az innovációs 

törekvések iránya a piacon kevéssé diffúz, ami szintén a fokozatos fejlesztés felé tereli a 

kutatás-fejlesztési erőfeszítéseket. 

Ezek a modellek tehát rávilágítottak az egyes piaci szempontok – ezek közül is 

kiemelkedően a vevői igények – innovációs folyamatokban megfigyelhető fontosságára. 
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Ezek mentén elmondható, hogy a piac is generálhat innovációt, nemcsak a szakemberek 

által, technológiai oldalról elért fejlesztések. Azaz a piacorientáció önmagában is 

innovációgeneráló tényező lehet, ami az innováció-marketing szakemberek munkáját 

felértékeli és a teljes innovációs folyamatba való bevonásukat szükségessé teszi. 

 

2.1.3. A vevőérték innovációs folyamatokba történő beépítése 

 

A fogyasztók a problémamegoldás során olyan termékeket és szolgáltatásokat keresnek, 

amelyek gyakorlati hasznosság mellett tartalmaznak társadalmi és érzelmi vetületet is. 

Mindezen tényezők mérlegelése alapján törekednek az értékek maximalizálására. „Ez egyik 

oldalról a realizálható előnyök növelését, másik oldalról a termékek megszerzésével és 

használatával összefüggő ráfordítások csökkentését jelenti” (Bernchütz et al., 2017). Ez 

maga a vevőértét. Szervezeti oldalról pedig fontos hozzátenni, hogy az értékteremtés 

legkézenfekvőbb eszköze maga az innováció (Varga, 2015), hisz ahogy arról már az 1. 

fejezetben szó volt, az innováció sosem maradhat pusztán elméleti objektum, minden 

esetben a fogyasztók számára fontos gyakorlati értéket kell, hogy hordozzon, ugyanis ez a 

gyakorlati érték különbözteti meg az innovációt a találmánytól (Baporikar, 2014; Mckeown, 

2008). Ez utóbbi pusztán valami új felfedezését jelenti a hasznosság kritériuma nélkül, 

amiknek az innováció folyamatában fontos szerepük lehet, de önmagukban nem 

tartalmaznak fogyasztói értékre való utalást.  

Érezhető tehát, hogy a hangsúly a piaci hasznosuláson van, ezáltal a vevői és szervezeti 

érték összekapcsolásán, mivel az értékteremtési folyamat célja az ügyfél számára teremtett 

érték, a vállalati profitabilitás, teljesítmény és kompetitív előny közötti kapcsolat 

megtalálása. Ennek érdekében fontos az ügyfélközpontú vállalati kultúra megteremtése, és 

azoknak a vállalati képességeknek (core competence) a megerősítése, amelyek a vevő 

számára hozzáadott értéket teremtenek (Slater & Narver, 1994). Az értékvezérelt 

szemléletmód tehát a marketingre olyan menedzsment folyamatként tekint, amely a 

tulajdonosi érték maximalizálására törekszik az értékes vásárlókkal való kapcsolatépítés és 

a fenntartható megkülönböztető előny létrehozását célzó stratégiák kidolgozásával és 

megvalósításával (Doyle 2002). Alapvetése, hogy a hosszú távú pénzáram legfőbb forrásait 

az új vagy még feltáratlan fogyasztói szükségletek kielégítésével keletkező növekedési 

lehetőségek jelentik. Kotler & Keller (2006) alapján az értékelvű megközelítés három fontos 

kérdésre keresi a választ: 

 Értékfeltárás: Miként képes a vállalat új értéklehetőségeket felismerni?  

 Értékteremtés: Miként képes a vállalat ígéretesebb, új kínálatot hatékonyan 

létrehozni?  

 Értékközvetítés: Miként képes a vállalat adottságait és infrastruktúráját felhasználva 

az új értékajánlatokat hatékonyan közvetíteni?  

Ahogy már láthattuk, az innovációs pull modell esetében kiemelt szempont volt az 

értékfeltárás (2.1.2. fejezet), valamint maga az innováció (1. fejezet) mind az 

értékteremtésben, mind pedig annak közvetítésében is jelentős szereppel bír. Ehhez 

kapcsolódik Rogers (1995) elmélete, ami az innováció piaci hasznosulására, valamint az 

egyes szereplők közti információáramlásra (értékközvetítésre) irányul.  Ebben az 

elméletben a „diffúzió egy folyamat, amelynek keretében újdonságról szóló információk 

áramlanak az emberek között, időbeli korlátok nélkül” (Rogers, 1995).  

A Rogers-féle elmélet (1995) az innovációt olyan gyakorlatként határozza meg, ami olyan 

eredményt hoz létre, amit az egyén, a felhasználó újnak értékel. Természetesen minderre 

kihat az is, hogy milyen jellegzetességeket mutat az adott innováció. Rogers (1995) szerint 

az újítások a potenciális felhasználók szempontjából öt fő jellemző mentén vizsgálhatók:   
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 Relatív előny, azaz, az adott újítás milyen mértékben előnyösebb, mint a már létező 

eljárás, továbbá fontos szempontként említi az adaptálást is, melytől további 

előnyöket, esetleg státuszváltozást (emelkedést) várnak a felhasználók. Elmondható, 

hogy egy újítás potenciális felhasználók számára mutatkozó relatív előnye egyenes 

arányban van adaptálásának sebességével (Rogers, 1995; Dessewffy & Galácz, 2002). 

 Kompatibilitás, amely az innováció, az újítás összeférhetőségét mutatja meg a 

potenciális felhasználók értékeivel, szükségleteivel és múltbéli tapasztalásaikkal. 

Tehát minél nagyobb eltérés figyelhető meg a gondolkodásban, valamint minél több 

új tudás elsajátítására van szüksége a használónak, annál kevésbé lesz sikeres és gyors 

az adaptálás folyamata (Rogers, 1995; Czizmadia, 2017). 

 Komplexitás, azaz a közérthetőség foka, mely rámutat arra, hogy egy innováció annál 

komplexebb, minél több időre van szükség az adaptálásához (Rogers, 1995; 

Dessewffy & Galácz, 2002; Csizmadia, 2017). 

 A kipróbálhatóság mértéke, amely rávilágít a tanulási folyamatot erősítő 

kockázatmentes kísérletezgetés fontosságára. Vagyis, minél több formában, 

platformon tudják a felhasználók kipróbálni az újítást, annál gyorsabb ütemet vesz fel 

az adaptálás maga (Rogers, 1995; Dessewffy & Galácz, 2002; Csizmadia, 2017). 

 Végül pedig a megfigyelhetőség, amely az újítás átláthatóságát, valamint 

egyértelműségét vizsgálja. Elmondható, hogy a megfigyelhetőség mértéke és az 

adptálás sebessége egymással egyenesen arányos (Rogers, 1995; Dessewffy & Galácz, 

2002; Csizmadia, 2017). 

A fenti jellemzők alapján Rogers (1995) az újdonságok felhasználóit öt csoportba sorolta 

és a következő görbén jelenítette meg (2. ábra). 

 
2. ábra: Az újítást elfogadók Rogers-féle csoportosítása 

Forrás: Rogers (1995) 

 

A fentiek alapján látható, hogy a vállalat sikere azon múlhat, hogy mennyiben képes 

értéket továbbítani az ügyfelek számára és mindezen értéket milyen innovációs, k+f 

gyakorlatokkal képes előállítani. Fontos még megjegyezni, hogy az innovációk piaci 

befogadásához nem elegendő csak az újítókra és a korai adaptálókra fókuszálni, hanem el 

kell érni a korai többséget is.   

Ez a felfogás egyébként nemcsak innovációs oldalról új, hanem a marketingmenedzsment 

egészére is vonatkozik, hisz az értékvezérelt szemléletmód, a marketing tevékenységeinek és 

szerepének újraértelmezése összefonódik a fenntartható szervezeti növekedés 

paradigmájával, amit a későbbi innovációs modellek már próbálnak figyelembe venni.  
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2.1.4. A vevőérték és a tudásintegráció fontossága az innovációban 

 

A vevőérték előállítása megköveteli a szervezetben megvalósuló tudásáramlást, így az 

innovációs folyamatok esetében is nélkülözhetetlen a belső együttműködésre való 

fókuszálás. Az értékvezérelt szemléletmód tehát a szervezet egészétől új képességeket 

követel meg, amely alapvetően a megfelelő belső és külső tudásáramlásnak köszönhetően 

alakítható és fejleszthető. 

A Kline & Rosenberg (1986) által javasolt kapcsolt-lánc modell (3. ábra) erőssége, hogy 

rendszerszinten integrálta az innovációs folyamat egyes elemei között felmerülő 

interakciókat. A modell az innovációs folyamatot 5 lépésre bontja, és a visszacsatolások két 

szintjét különbözteti meg. A 3. ábrán látható grafikus ábrázolás alsó részében a szervezet 

(vagy az innovációban együttműködő szervezetek) innovációs funkciói közötti 

információcserék iránya látható, ami – az egymáshoz kapcsolódó funkciók közötti 

interakciók mellett – alapvetően a piacot kiszolgáló disztribúciótól és értékesítéstől érkező 

visszajelzések integrálását jelenti az innováció megalkotásának és előállításának 

folyamatába. Az ábra felső részén pedig az innováció lépései és a külső (elsősorban 

tudományos, technológiai) környezet oda-vissza ható kapcsolata látható, amit a szervezet a 

k+f tevékenységén keresztül érzékel.  

 

 
3. ábra: Az innováció kapcsolt lánc modellje 

Forrás: Kline & Rosenberg (1986) 

 

A kapcsolt lánc modell (Kline & Rosenberg, 1986) szerint az innováció sikere elsősorban 

azon múlik, hogy a szervezet milyen hatékonysággal képes a folyamat elemei közötti 

információáramlást megvalósítani, amiben igen nagy szerep jut a piaci információk 

visszacsatolásának az innováció folyamatába. Érdemes észrevenni, hogy a k+f feladata 

immár nem csak új ötletek és invenciók generálása, hanem inkább egyfajta 

problémamegoldó szerepet játszik, hogy a pull jellegű kihívásokra megoldást találjon.  

Az innováció kapcsolt lánc modellje nagy előrelépést jelentett a korábbi lényegesen 

alacsonyabb szintű kapcsolatrendszerrel működő modellekhez képest, bár Foxon (2003) 

kritikája szerint az innovációs rendszer külső környezetének összetettségét még nem volt 

képes teljesen visszaadni. 
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2.1.5. Új irányok – nyílt innováció 

 

Az innováció klasszikus megközelítése (2.1.1. fejezet) szerint a vállalatok saját 

erőforrásaik felhasználásával k+f tevékenységekbe ruháznak be és mindezek mellett saját 

tulajdonukat alkotó szellemi tőkéjük megőrzésére törekednek. Ezzel szemben az újabb 

megközelítések szerint nemcsak a belső szellemi tőke felhasználása növeli a vállalat 

innovációs képességét, hanem a külső környezetből, a külső partnerektől (beszállítók, 

fogyasztók stb.) származó ötletek bevonásán keresztül a saját ötletek mások számára történő 

elérhetőségéig próbálja meg a szervezet szellemi vagyonát növelni. Tehát az eddig említett 

belső együttműködés mellett a figyelem a külső együttműködésekre is kitér már. Az üzleti 

működésben az innováció- és piacorientációt így nem egymást kizáró, hanem egymást 

erősítő koncepcióként veszi számba, kiemelve a fogyasztói érték és a technológiai 

fejlesztések összekapcsolásának fontosságát. 

A nyílt innováció azon a felismerésen alapszik, hogy a tudás napjainkban széles körben 

elterjedt. Így a külső partnerek innovációt alakító és terjesztő szerepe nagy hatást 

gyakorolhat a vállalatok versenyképességére (Chesbrough, 2003; Laursen & Salter, 2006). 

Ezért minden vállalatnak – belső eredményességétől függetlenül – szüksége van arra, hogy 

mély és kiterjedt kapcsolatokat alakítson ki külső tudáshálózatokkal és közösségekkel 

(Chesbrough, 2003).  Az első ilyen jellegű próbálkozásokat a nyílt forráskódú 

szoftverfejlesztések jelentették (von Hippel, 2005), amelyek már előrevetítették a különböző 

méretű és eltérő iparágakhoz tartozó vállalatok innovációs együttműködésének lehetőségét. 

A nyílt innováció modellje (lásd 4. ábra) szerint, az egyes kutatási és fejlesztési 

programok a vállalkozás határain kívüli, külső technológiai forrásokból is kiindulhatnak, és 

a fejlesztési projektek az innovációs folyamat fázisaiban beléphetnek. A modell elnevezése 

azért „nyílt”, mert egy ötlet többféle módon is bejuthat az innovációs folyamatba, és többféle 

megoldás van arra is, hogy elhagyja azt (Chesbrough, 2004), így a külső forrásokra épülő 

projektek az innovációs folyamat bármely fázisához kapcsolódhatnak (Molnár & Német, 

2009). 

 

 
4. ábra: Nyílt innovációs modell 

Forrás: Chesbrough (2004) 
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A nyílt innováció lényege tehát a tudás be- és kiáramlásának célzott felhasználása a belső 

innovációs folyamatok felgyorsítása és a piac kibővítése érdekében. A cégek belülről és 

külső környezetükből fakadó ötleteket egyaránt hasznosíthatnak technológiájuk, 

eszközrendszerük, valamint kommunikációjuk fejlesztése érdekében. A modell elfogadja a 

külső ötletek és technológiák, intellektuális források felhasználását a vállalati k+f 

tevékenységben, és hogy a nem hasznosított belső ötletek és technológiák kívülre 

kerülhetnek, így mások alkalmazhatják azokat saját üzleti tevékenységük során (Gassmann 

et al., 2010). Az új felfogás alapján működő cégek miközben külső ötleteket is felhasználnak 

az értékteremtésre, belső mechanizmusokat definiálnak a megteremtett érték egy részének 

elsajátítására (Fleming, 2001; Hargadon & Sutton, 1997).  

Az innovációk kinyitása az „5. generációs modellhez” (2.4. fejezet) köthető (Rothwell, 

1994). A modell a tudáshálók és az együttműködő innovációs rendszerek szerepét 

hangsúlyozva kiterjeszti az innovációt, és az értéknövelő stratégiát állítja a középpontba 

A nyílt innováció számos előnyt kínálhat alkalmazói számára. Egyrészt lerövidítheti a 

termékek piacra kerülésének az idejét, valamint elérhetővé tehet a vállalat számára eddig 

elérhetetlennek hitt szellemi tőke megszerzését (Hastbacka, 2004). Másrészt csökkentheti az 

innovációs folyamatok költségeit, hisz kockázatmegosztást tesz lehetővé a partnerek között, 

valamint a fogyasztói igényekhez történő alkalmazkodást is megkönnyítheti. Továbbá 

mindezeken keresztül növelheti a vállalati imázst és reputációt is, hiszen ha egy nálunk 

imázsban erősebb vállalattal dolgozunk együtt, az a mi reputációnkra is pozitívan hathat 

(Chesbrough, 2003; von Hippel, 2005; Laursen & Salter, 2006). A nyílt innováció felfogása 

tovább erősíti a piacorientáció fontosságát azáltal, hogy sokkal nyitottabbá teszi mind a 

szervezeten belül, mind pedig a külső (vevő-, versenytársinformációkat) áramló 

információkat is. Mindez a vevőérték jobb megértéséhez és további növeléséhez is vezethet. 

Az innovációk kinyitásához nem elegendő a külső partnerkapcsolatokban hálózati 

szemlélettel rendelkezni, a vállalaton belül is szükség van a hatékony belső kommunikáción 

alapuló tudásintegrációra. A téma kutatói hangsúlyozzák, hogy az innovációt a 

szervezetekben az emberek tudásának és képességeinek integrációja teszi lehetővé (Tang, 

1998), az innovációs folyamatok magukban foglalják a funkcionális kompetenciák 

összességét (Mroz, 1998). Egy szervezet egészének abszorptív kapacitását, s ezen keresztül 

innovációs képességét a tagok belső abszorptív kapacitása határozza meg (Cohen & 

Levinthal, 1990), nevezetesen az, hogy mennyire képesek egy másik szakmakultúrát 

megtestesítő tudás jelentőségének felismerésére, annak értelmezésére, befogadására, saját 

tudásukhoz való hozzákapcsolásra és döntési szempontjaikba való beépítésére. 

A nyílt innováció szemlélete jó eszköze lehet az olyan vállalkozásoknak, amelyek a 

gyorsan változó piaci feltételek mellett versenyképesek szeretnének maradni. Természetesen 

a nyílt innováció sem kockázatmentes. Fontos, hogy a vállalatok felmérjék kapacitásaikat, 

képességeiket és tudásukat, amelyek révén egyediek lehetnek a piacon. Továbbá fontos, 

hogy felismerjék, hogy az innovációs folyamatok mely részét kell kinyitniuk a vállalati 

érintettek felé, illetve mely érintetteket érdemes bevonni ezekbe a folyamatokba. A 

vállalkozásoknak meg kell érteniük, hogy: 

 a sikeres innováció ma már gyorsabban elévül – ezért is fontos, hogy folyamatosan 

innovatív maradjon egy vállalat. Ez jelentheti számára a versenyelőny egyik kulcsát. 

 a tudás bárhonnan származhat – a vállalat nem szigetelheti el magát a külső 

partnerektől. 

 az új online kommunikációs trendeket is követni kell – hisz ezek révén a legegyszerűbb 

és legköltséghatékonyabb létrehozni a különböző hálózattípusokat. 

Minderre választ jelenthetnek a hazai akkreditált innovációs klaszterek is, melyek 

egyrészt támogatják az innovációs folyamatokban megjelenő szereplők „változatosságát” 
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(non-profit, for-profit, állami stb. szervezetek), másrészt ösztönzik a tagszervezeteket arra, 

hogy egymással és ne egymás ellen végezzenek termék-, szolgáltatás-, 

folyamatfejlesztéseket. Kutatásom fókuszába ezért is kerültek a később ismertetett 

innovációs klaszterek (3. fejezet). 

 

2.1.6. Az innováció rendszerszintű megközelítése és az innovációs lánc szereplői 

 

A szervezeten belüli mozgatórugók és a bővülő alkalmazás mellett tehát az innováció a 

szervezet határain túl is elterjed, amely folyamatnak a sebessége Schumpeter (1980) szerint 

S-görbét követ. Ezt a klasszikus S-görbét idővel kiegészítette és felváltotta az innováció 

életciklus szemlélete (Nelson, 1993). A ciklus az innováció megtervezésével és az első 

megvalósítással kezdődik, amely időszak bizonytalansággal és lehetőségekkel terhelt. Ebben 

a szakaszban jellemzően több innovatív opció is versenyzik egymással a megvalósulás 

lehetőségéért. A megvalósult innováció aztán elkezdi hódító útját, nemritkán a piac egy kis 

szegmensében érve el első sikereit. Amennyiben az innováció alkalmazása eléri a kritikus 

tömeget, a szervezetben is módosulásokat indukál, hogy képes legyen kiszolgálni az 

innováció alkalmazása által megkívánt feltételeket. Ha az innováció értéke magas és a 

szervezet is képes volt alkalmazkodni, az innovációnak esélye van domináns megoldássá 

válni (Utterback, 1994). Ha egyszer az innováció eredménye domináns megoldássá vált, a 

szervezet karakterisztikusan már nem fektet be alternatív innovációs lehetőségek kutatásába, 

a folyamatos fejlesztés veszi át a szerepet (Schilling & Esmundo, 2009).  

Bár a Schumpeter (1980) által felrajzolt S görbét tipikusan a szervezetek közötti 

terjedésre szokás alkalmazni, az életciklus szemléletet pedig az innováció szervezeten belüli 

diffúziójára, a két megközelítés kompatibilis egymással. Ennek belátásához pusztán a 

„szervezetet” szükséges tágabban meghatározni vagy környezetében vizsgálni például egy 

piaci szegmensben vagy egy ország gazdaságában. Ha így teszünk, az innováció rendszerben 

való terjedéséről beszélhetünk (Schilling & Esmundo, 2009). Így lehetőség nyílik (és elvárás 

fogalmazódik meg) arra, hogy az innovációt ne csak szervezeti megközelítésben, hanem 

hálózati, rendszerszintű megközelítésben, keretrendszerben vizsgáljuk.  

Bár az innovációt az egymáskövető lépésekből felépítő modellek között is tapasztalható 

az egyre összetettebb változók használata, az elszakadás a rendszer elemei közötti 

kapcsolatok egyirányúságától, valamint a szervezet határain kívüli dimenziók fontosságának 

a felismerése, a vizsgálat kiterjedése sokáig megmaradt a szervezet keretein belül, és az 

innovációt alapvetően a szervezeti funkciók közé sorolták. Az 1980-as években tehát 

folytatódott az a tendencia, hogy a kutatások fókusza távolodott a szervezetek szintjén 

történő vizsgálattól, és egyre inkább integráns egészként kezdték megfogalmazni az 

innováció kérdését.  

Winskel & Moran (2008) megállapítja, hogy a rendszerszintű megközelítések részletei 

ugyan különböznek, de egyetértenek abban, hogy: 

(1)  az innováció folyamata egy nagyobb rendszerbe illeszkedik; 

(2)  a rendszer innovációra hatást gyakorló elemeinek száma nagy; 

(3)  a tudás és a tapasztalatok felhalmozása a hálózat-jellegű kapcsolatot alkotó 

szervezetek között eloszlik; 

(4)  az információ és tudásáramlás nem egyirányú. 

A Carbon Trust (2002) az innováció rendszerszintű megközelítését és az innováció-lánc 

szereplőit az 5. ábrán látható módon általánosítja. Meg kell jegyezni, hogy az ábra az első 

három tulajdonságot jól ábrázolja, azonban mivel az információáramlás bonyolult, az nem 

jelenik meg rajta. 
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5. ábra: Az innováció-lánc szereplői 

Forrás: Carbon Trust (2002) 

 

A fentiekből látszik, hogy az innováció rendszerszintű elképzelésének alapját képezi, 

hogy az intézményi környezet alapvető hatással van a folyamatokra mind negatív, mind 

pozitív értelemben, de mindenesetre aktívan formálja az innovációs rendszert (Hekkert et 

al., 2006). A negatív hatásokat tekintve nem megfelelő játékszabályokat vezethet be, amik 

egyrészt megakadályozzák a radikális változásokat, másrészt előre megszabott csatornákba 

kényszerítheti a fejlesztéseket. (Foxon, 2003). Ugyanakkor egy jól működő intézményi 

környezet előmozdítja az újdonságok előállítását és a gazdaságban való elterjedését (Negro 

et al., 2008). Mindez szorosan összeköthető a 3.9. fejezetben ismertetett hazai 

klaszterképzéshez, valamint az akkreditációs folyamathoz. 

A rendszerszintű megközelítés elfogadásával az innováció bevezetése (még) 

összetett(ebb) kérdéssé vált, aminek leírása az innovációs modellek fejlődésének minden 

szakaszától kölcsönöz elemeket. A téma központjában az új technológiai megoldások 

bevezetését elősegítő metodológia áll, ami elsősorban a radikális, esetenként a fennálló piaci 

struktúrák diszrupciójával és újrafogalmazásával járó innovációk esetében lényeges.  

Fouquet (2010) az innováció korábbi elméleteire hivatkozva megállapítja, hogy az 

innováció bevezetése felhasználja a 2.2. fejezetben tárgyalt szervezeti tanulás elméletét, 

Schumpeter (1980) megállapítását a terjedés S-görbéjéről, valamint az úgynevezett 

technológiai klasztereket, amit Geels (2002) fogalmaz meg részleteiben. Gross (2008) 

szerint az innovációk bevezetése kilép a gazdasági kérdések medréből, és a szociológia, a 

történelem és a mérnöki tudományok területét is érinti. 

Foxon et al. (2010) kategorizálása szerint a tranzíciós modellnek három fő motívuma van: 

1) A már ismertetett hierarchikus modell a szervezetek szempontjából mutatta be az 

innováció bevezetésének elméletét. A szervezeti perspektívával párhuzamosan a 

kormányzat is érdeklődéssel fordult a kérdés felé, hiszen a gazdaság egész állapotáért 

felelősséget vállalva az innováció által hozott előnyök nem kerülték el a figyelmét 

(Maréchal, 2007).  

2) A tranzíciós menedzsment elmélete foglalkozik azzal, hogy a szervezetekben érdekelt 

felek, köztük a kormányzat miként tudja segíteni az innováció elterjedését, és miként 

tudja átsegíteni a környezet ellenállásán. Rennings et al. (2004) megállapítja, hogy 

ebben a munkában a kormányzat feladata nem is annyira az intézményi rendszer 

felülvizsgálata és új szabályozók bevezetése (bár szükség esetén ez sem kerülhető el), 

mint inkább a nyitottság szellemének a meghonosítása és a változás elfogadásának a 

bátorítása. A cél elérése érdekében megfogalmazhat egy társadalmi jövőképet, 



23 
 

támogathat különböző innovatív kísérleteket és informálhatja a piaci szereplőket ezek 

tanulságairól. 

Láthatjuk, hogy az innováció érdekelt felei között szerepel a kormányzat is, amely a 

korábban tárgyalt nemzeti innovációs rendszerek feltételrendszerének kialakításában, 

valamint működtetésében is érdekelt. 

3) A tranzíciós modell harmadik összetevője a szociális/technikai forgatókönyvek 

létrehozása. Az ilyen, rendszerint az intézményi vagy szakpolitikai szinten előállított 

stratégiai elképzelések igen széleskörű tematika mentén vizsgálják az innováció 

kérdését: feltárják a kutatható alternatívákat, és keresik a köztük lévő kapcsolódási 

pontokat, valamint igyekeznek feltárni, hogy az innovációban potenciálisan érdekelt 

résztvevők milyen módon mobilizálhatók. Foxon et al. (2010) szerint a 

forgatókönyveknek három szempontot érdemes figyelembe venniük: 

 A korábban ismertetett hármas hierarchia (technikai szegmensek, 

szociális/technikai rezsim és a kulturális tájkép) uralkodó állapotát. 

 A technológiai környezet elemeit annak függvényében, hogy melyek támogatják és 

melyek fogják vissza az innovációs hajlandóságot. 

 A résztvevők közötti azon interakciókat, amik elősegítik vagy erősen 

befolyásolhatják az átmenetet a meglévő és az új megoldások között. 

Kutatásom szempontjából kifejezetten jelentős az innováció rendszerszintű 

megközelítése, mivel megalapozzák a hálózatosodás fontosságát és alátámasztják, hogy ma 

már a versenyképességre ható tényezőként, és az innovációs tevékenységek sikerességére 

kiható tényezőként tekintünk a szervezetek hálózati képességeire. Láthatóvá vált, hogy a 

rendszerszintű modell kitágítja az innovációs folyamatokban résztvevő szereplők körét, és 

beemeli például a kormányzatot is, amely mind ösztönzőleg, mind pedig fékezőleg hathat az 

innovációra. Mindezek mellett a tranzíciós modell főbb motívumainak ismerete pedig a 

hazai akkrediált innovációs klaszterek vizsgálata szempontjából fontosak. 

Összességében elmondható, hogy azzal párhuzamosan, hogy a lineáris modellek erős 

befolyást gyakoroltak az innováció megközelítésére mind politikai, mind gazdasági 

értelemben, továbbá, hogy a szekvenciális megközelítés fejlődése sem állt meg, az 1960-as 

években megjelentek a lineáris modellen túlmutató alternatívák. A kiinduló szekvenciális 

sémától való elszakadás több elméleti és gyakorlati kutatás eredménye volt. Abban a 

források egyetértenek, hogy a továbbfejlesztett elméletek nem tagadják az innovációs 

folyamat lineáris modell által felszínre hozott szakaszokat, de a lépések időbeli diszkrét 

egymásutániságát alapvetően megkérdőjelezik (Greenacre et al., 2012). Ezen túlmenően, az 

új megközelítések egyre inkább multidiszciplináris jellegűek, így az egyéb kutatási területek 

által azonosított gazdasági, pszichológiai és egyéb tényezők integrálásával igyekeztek 

kiegészíteni az innováció modelljét, ezért is tartom fontosnak megvizsgálni az akkreditált 

innovációs klaszterek esetében mind a marketingmenedzsment, mind pedig a 

innovációmenedzsment fontosabb területeit. 

 

2.2. Az innováció forrása és mozgatórugói, valamint az innovációra ható egyéb 

tényezők 

 

A korábbi fejezetekben áttekintett fejlődési állomások összefoglalásaként szolgálhat az 

innováció forrása, mely Arrow (1962) szerint közvetlen összefüggésben van a szervezetek 

tanulási folyamatával és az iparág termelékenységének növekedésével. Arrow (1962) szerint 

négy alapvető tanulási forma azonosítható az innováció forrásaként: 

 Elsőként a cselekvésen keresztüli tanulás, aminek a leginkább tetten érhető 

megnyilvánulása, hogy a cégen belül a volumen növekedésével az előállításra fordított 
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humán erőforrás költsége tipikusan csökken. E megfigyelésből származik az a 

következtetés, hogy az ismételt cselekvés segíti a tevékenység fokozatos javítását.  

 Az innováció második jelentős forrása a használaton keresztüli tanulás, ami a 

fogyasztói oldalon jelentkezik azáltal, hogy egy megoldás rendszeres használata a 

termék vagy szolgáltatás megvalósításában alkalmazható új ötletekhez vezet.  

 Harmadszor, az együttműködésen keresztüli tanulás, ami az előállító és a termék vagy 

szolgáltatás használója közötti rendszeres interakcióból következő árcsökkenés, a 

kialakuló bizalom és a fejlődő kapcsolat eredménye, ami az igények és a lehetőségek 

mélyebb feltárásához vezet (Foxon, 2003).  

 Az innováció negyedik forrása a kutatáson keresztüli tanulás, ami a leginkább 

alkalmas a schumpeteri értelemben vett radikális innováció megvalósítására, bár 

Greenacre et al. (2012) szerint a kutatás is jellemzően fokozatos fejlesztést 

eredményez. Slade & Bauen (2009) empirikus vizsgálata szerint a szervezet tanulási 

görbéje (tehát az innovációs képessége) exponenciálisan fejlődik. 

Az innováció folyamatának, annak forrásain túl, általános jellemzői az innovatív 

megoldások elterjedésének mozgatórugói is. Arthur (1994) négy tényezőt azonosít. Az első 

a méretgazdaságosság elvéből következik, hiszen az innovatív megoldás fogyasztók általi 

alkalmazása csökkenti az érintett termék vagy szolgáltatás előállításának egy egységére eső 

fix költséget, így az innováció eredményének alkalmazása egyre gazdaságosabb. A második 

tényező a korábban már említett szervezeti tanulás hatása, ami a terjedő alkalmazáson 

keresztül szerzett tapasztalatból adódóan növekvő hatékonyságot eredményez. Harmadik 

tényező az adaptív várakozás, ami a használat során felgyülemlő pozitív tapasztalatok miatt 

az alkalmazott megoldással kapcsolatos bizalom emelkedésének eredménye. Az innováció 

terjedő használatát elősegítő negyedik faktor a hálózati hatás, ami olyan innovációk 

esetében jelenik meg, amikor a felhasználók számának növekedése egyben annak 

hasznosságát is emeli.  

Mint láthatjuk, Arthur (1994) is kiemelt figyelmet szentel a hálózati hatás fontosságának, 

mely szintén alátámasztja a téma szempontjából fontos hálózati képességek, valamint vevői 

szempontok vizsgálatának szükségszerűségét. Mindez tovább erősíti az innovációs 

klaszterek vizsgálatának fontosságát és időszerűségét. 

Az innovációs folyamat megértéséhez elengedhetetlen ismerni annak lehetséges forrásait 

és az innováció terjedését támogató hatásokat, de a szervezetben, illetve hálózatban 

megjelenő innovációk jobb átlátásához és megfelelő támogatásához fontos tisztában lenni 

(1) az útfüggőség, (2) a bizonytalanság és (3) a bevezetés hierarchikus megközelítésének 

tartalmával és hatásaival is. 

(1) Bár az innováció – általános meghatározása szerint – bármilyen, a szervezet számára 

új és értékkel bíró dolgot jelöl, az innovációs folyamat nem teljesen független a szervezet 

alapvető működési mechanizmusaitól – már csak a szervezeti tanulás és az alkalmazás 

terjedésének okai miatt is. Ahogyan arra David (1985) és Arthur (1994) is rámutat, az 

innovációt jelentősen befolyásolja az útfüggőség, vagyis az, hogy a szervezet által korábban 

hozott döntések hatással vannak a jelenlegi tevékenységre még akkor is, ha a korábbi 

feltételek már megváltoztak. Tehát egy korábban bevezetett innováció használatának van 

bizonyos tehetetlensége, ami a további használat irányába mutat.  

Gross (2008) a tehetetlenségnek nagy jelentőséget tulajdonít: szerinte az elsőként 

alkalmazásra/piacra kerülő innováció nagyobb hatást gyakorol a fejlődés későbbi irányára 

és sebességére, mint az utána következő megoldások, és ha egy innováció egyszer domináns 

megoldássá vált és piaci súlyra tett szert, még akkor is nehéz megváltoztatni, ha vannak 

reális, esetleg hatékonyabb alternatívák. Az útfüggőség fontos következménye, hogy a piac 

rendszerint előnyben részesíti a fokozatos fejlesztést, mint a Schumpeter (1980) által 

adottnak vélt radikális újítást. 
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(2) Az innováció fontos jellegzetessége a bizonytalanság, ami különösen a fejlesztés 

korai fázisában domináns (Gross, 2008).  A bizonytalanság egyrészt pozitív hatással van az 

innováció megvalósítására, hiszen viszonylagos szabadságot ad a fejlesztés irányát illetően, 

másrészt viszont fenyegetést is jelent, mert homályban tartja a jövőt és a cél eléréséhez kellő 

erőforrás-szükségletet (Meijer et al. 2007).  Ehhez érdemes még hozzátenni, hogy a külső 

környezet (többek között a jogi szabályozás, a felhasználói szokások és a szokásos üzleti 

magatartási kódex) is a meglévő megoldásokhoz igazodik, ezért az innováció rendszerbe 

illesztésének jövőbeni kérdése tovább növeli a bizonytalanságot és erősíti az útfüggőséget. 

A bizonytalanság kezelésének szükségessége szervesen illeszkedik a korlátozott 

racionalitás elméletéhez (Simon, 1982, Nelson & Winter, 1982 idézetében), a döntéshozók 

ugyanis a legritkább esetben vannak birtokában minden szükséges információnak és még 

ritkábban rendelkeznek a szükséges idővel ahhoz, hogy minden lehetséges opciót 

megvizsgálva a lehető legjobb eredményt várhassák el, ezért jellemzően előre 

megfogalmazott kritériumok mentén megfogalmazott szükségleteket igyekeznek 

kielégíteni. Az innováció tekintetében a bizonytalanság és a korlátozott racionalitás az 

útfüggőséghez hasonlóan oda vezet, hogy a szervezetek radikális megoldások kifejlesztése 

helyett a fokozatos innovációt preferálják. 

(3) Mindezek mellett az innováció bevezetésének hierarchikus megközelítése, amit Geels 

(2002) képvisel, az innováció evolúciós modelljére támaszkodik. Az elképzelés abból az 

észrevételből indul ki, hogy az innováció bevezetésének a technológiai aspektus mellett 

szabályozói, fogyasztói, infrastrukturális és kulturális vetületei is vannak, továbbá mélyen 

érinti a cégek között kialakult olyan kapcsolatrendszereket, mint a beszállítói és a 

disztribúciós csatornák. Ezeket a dimenziókat Geels (2002) három hierarchikus szintre 

sorolja be:  

 A mikro-szintű technológiai szegmens. A technológiai szegmensek alapja Geels (2002) 

szerint az, hogy az innovációk piaci bevezetésének sarokköve a tudatosan alkalmazott 

piacszegmentáció. Geels (2002) úgy véli, hogy az innováció elterjesztésének első 

lépése a viszonylag kicsi, a piac fő áramlatától védett szegmensekbe való bevezetés. 

A radikális innovációk esetében ez több előnnyel is jár. Egyrészt a piac egészét nem 

fenyegeti a radikális újítás, így kevésbé kell számolni a bevett megoldást alkalmazó 

szervezetek védekező reakcióival. Másodszor, a kis szegmensben az innovátornak 

lehetősége van arra, hogy az új megoldást tesztelje, javítsa vagy, ha szükséges, 

újratervezze. Harmadszor, a szegmensben az innovációt bevezető szervezet előtt 

megnyílik az út ahhoz, hogy kiépítse a támogatók, a termékhasználók és szükség 

esetén a befektetők hálózatát, amire a későbbi nagyobb volumenű piaci elterjesztéshez 

szüksége lehet. Utóbbi előny gyakorlatilag az innováció terjedésének schumpeteri S-

görbéjének az első, viszonylag lassú szakaszának a megvalósítását jelenti. Geels 

(2002) két típusú, egymást követő piaci rés megcélzását javasolja a mikro-szintű 

technológiai szegmens dimenzió esetében, melyek a következők:  

(1) Elsőként magát a technológiai szegmenst célozzák. Azt a szegmenst, amit az 

innovációban érdekelt együttműködő cégek hoznak tudatosan létre, és ahol a 

jellemző piaci verseny nem érvényesül – az ilyen szegmensre példa lehet egy 

városban próba jelleggel megvalósított elektromos közlekedési infrastruktúra 

kialakítása. 

(2) A technológiai szegmenst követheti egy szándékosan szűkített piaci szegmens, 

ahol az innováció kipróbálhatja erejét az uralkodó megoldásokkal szemben, már 

a verseny körülményei között.  

Geels (2002) szerint a piacteremtés ilyen stratégiáját azzal lehet tovább finomítani, 

hogy az innovációt bevezetni szándékozó klaszter több technológiai és piaci 

szegmenst is létrehoz, amik aztán a megfelelő méret elérése után összekapcsolhatók. 
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 A szociális/technikai rezsim köztes szintje. Az innováció bevezetésének Geels (2002) 

által javasolt második szintje a szervezetek közötti együttműködés az innovatív 

megoldás alkalmazására. Foxon et al. (2010) meglátása szerint a piacon működő 

szervezetek folyamatai, mérnöki megoldásai, termelőrendszerei, termékei, 

infrastruktúrája, szakértelme stb. a piacon uralkodó megoldásokhoz igazodik, ami 

Geels (2002) terminológiájában szociális/technikai rezsimet alkot és támogatja a piac 

stabilitását. Ugyanakkor a rezsim tipikusan ellenáll a radikális újításoknak, mert 

jellemző rá a bevett megoldásokhoz való ragaszkodás és a korábban már részletezett 

útfüggőség, ami a fokozatos innovációnak kedvez. Az ellenállás egészen addig tart, 

ameddig az újdonság nem töri át a szociális/technikai rezsim védekező mechanizmusát 

akár úgy, hogy az uralkodó megoldás kiegészítőjévé válik, akár úgy, hogy annak 

hibridjévé alakul. A harmadik lehetőség a fent leírt technológiai és piaci 

szegmentáláson keresztül létrehozott új piac megteremtése. 

 Makro-szintű kulturális tájkép. A Geels (2002) által Kemp (1994) nyomán 

megfogalmazott tájkép, ami a jelenleg uralkodó megoldások kulturális, politikai és 

intézményi beágyazottságára utal. Ennek a rendkívül nehezen megváltoztatható makro 

szintnek a része törvényi szabályozás, az oktatási rendszer és a politikai érdekek 

szövevénye, de Markard & Truffer (2008) ide sorolja az olyan nagyívű tényezőket is, 

mint az olaj ára, a demográfiai trendek, háborúk, a társadalom értékrendje, a 

környezetvédelem kérdései, amik rövid és középhosszú távon alapjaiban befolyásolják 

az innováció irányát, és az innovációnak csak hosszú távon van esélye hatni rájuk. 

Mint ahogy láthattuk, az innovációra ható tényezők csoportosítása során is nagy 

jelentősége van a piaci tényezőknek. Kiemelésre került a bizonytalanság kérdése, valamint a 

piacszegmentáció, az együttműködés, továbbá a már megcélzott szegmensek szűkítése is, 

amelyekre nagymértékben kihatnak a makro-szintű hatások is. 

A fejezet első felében ismertettem, hogy a vevők az új fejlesztések használatának 

köszönhetően megfogalmazzák ötleteiket, amely az együttműködésen keresztül eljut a 

szervezethez. Mindez tovább erősíti a pull modellből eredő piacorientáltság vizsgálatának 

fontosságát. Továbbá meg kell említeni, hogy az együttműködésen keresztüli tanulás 

nemcsak a külső szereplők esetében jelent előnyt, hanem a szervezetek közötti tudáscserét 

is lehetővé tesz, amely pedig a hálózatosodás folyamatának vizsgálatát erősíti meg. 

Mindezek tehát alátámasztják a disszertáció elején felvázolt sarokpontok (vevőérték, 

hálózati kapcsolatok) fontosságát is, valamint tovább erősítik azt a feltevést, hogy az 

innováció forrása alapján a szervezetek nemcsak belső forrásokra támaszkodnak, hanem 

egyre inkább nyitnak további piaci szereplők felé is.  

Láthattuk tehát, hogy mindez csökkenti a piaci kockázatát az egyes új fejlesztések piacra 

vitelének, valamint foglalkozik a piaci igényekkel és a vevői visszajelzésekkel, továbbá 

támogatja az egyes szereplők közti együttműködés kialakítását. Viszont, ha mindezt az 

általam kiemelt sarokpontok (vevőérték, hálózati kapcsolatok) szerint vizsgáljuk, akkor 

elmondható, hogy a piaci-, illetve vevői szempontok figyelembevételével a bizonytalanság 

csökkenhető, valamint az egyes kiemelt szempontok is nagyobb hangsúlyt kapnak a nyílt 

innováció keretrendszerében, feltételrendszerében, melynek megfelelő terepet biztosítanak 

az innovációs klaszterek. 

 

2.3. Az innovációs keretrendszerek típusai 

 

Az innováció folyamatát leíró modellek fejlődéséből és az innovációt befolyásoló 

tényezők áttekintéséből is kiderült, hogy az innováció nem lehet a piac folyamataitól, de a 

piac más szereplőitől sem független. Az értékvezéreltség és marketingorientáció elvárása, az 

innovációs lánc szereplőinek innovációfokozó hatása, a tudásintegráció 



27 
 

bizonytalanságcsökkentő szerepe, az útfüggőség miatt figyelembe veendő innovációt övező 

környezet felmérésnek igénye mind olyan rendszermodellek megalkotását ösztönözték, 

melyek egy nagyobb rendszerben értelmezik az innovációs együttműködések 

megvalósulását. 

A fejezet további részében az intézményi és az egyes szervezeteken kívül eső környezetet 

rendszerszinten figyelembe vevő innovációs modelleket vizsgálom. Bemutatom az 

innovációs keretrendszer elméletét, ami még a szervezetek innovációs képességét helyezi a 

középpontba, de már egy összetett külső keretbe foglalja azt. Ismertetem a nemzeti 

innovációs rendszer modelljét, amely már bevezette az innovációs keretrendszer fogalmát, 

továbbá foglalkozom a technológiai innovációs rendszerrel, amely már együttműködő 

hálózatokként tekint az egyes szereplőkre, valamint bemutatom a technológiai innovációs 

rendszerig, amely választ keres az innováció folyamatának nemzetgazdasági folyamataira.  

 

2.3.1. Az innovációs keretrendszer 

 

Az innovációs keretrendszerről alkotott szemléletváltás egyik kulcseleme az OECD 

(1997) „Oslo Kézikönyv” kiadványának első megfogalmazása, ami ugyan még a szervezetet 

nevezte meg az innováció forrásának, de bevezette az innovációs keretrendszer fogalmát. Ez 

a keretrendszer Speirs et al. (2008) összefoglalásában négy elemből tevődik össze: 

 Keretfeltételek. A szervezeten kívüli feltételrendszer foglalja magába az oktatási 

rendszert, a kommunikációs infrastruktúrát, a pénzügyi mechanizmusokat, a jogi 

rendet, a gazdaság makro szintű helyzetét, a piacokat és az iparági struktúrát. Winskel 

& Moran (2008) szerint a hivatalos, fizikailag létező intézményeken túl a keretrendszer 

magába foglalja az informális normákat, szabályokat és az általános értékrendet. 

 Tudományos alapok. A tudományos alapok szervezetei képesek támogatni az üzletileg 

értékes innovációkat. 

 Transzfer tényezők. Azok a tényezők, amelyek a szervezetek tanulási képességét és a 

szervezetek közötti tudásáramlást befolyásolják. 

 Innovációs dinamó (azaz az innováció motorja). Azok az összetett tényezők, amelyek 

a szervezetek újító szellemére és az újításra való képességére vannak hatással. 

Az innovációs keretrendszer elemei hierarchikus struktúrába rendezhetők (6. ábra). 

Ennek a közepén az innovációs dinamó (tehát az újításra képes szervezet) áll, de már egy 

komplex rendszer (kulcs)elemeként. A szervezeten kívüli elemek alapvetően befolyásolják 

a szervezet innovációs képességeit és lehetőségeit, ám az OECD (1997) szerint 

mindenképpen a szervezeten múlik, hogy hogyan él a lehetőségekkel. 

 

 
6. ábra: Az innovációs keretrendszer 

Forrás: Speirs et al. (2008) 
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2.3.2. A nemzeti innovációs rendszer és kapacitás 

 
Az 1980-as években a japán gazdaság hirtelen és váratlan sikerének tanulmányozása 

során merült fel a gondolat, hogy az innovatív attitűd forrása a szervezetek és az azt 

körülvevő külső környezet helyett/mellett a nemzeti intézményi rendszerekben keresendő. 

Ennek az új szellemiségű megközelítésnek az eredménye a Nemzeti Innovációs Rendszer 

modellje (NIR, angolul National Innovation System, NIS). A NIR Freeman & Perez (1988) 

definíciójában „a privát és közintézmények az új technológiák behozatala, módosítása és 

elterjesztése érdekében együttműködő hálózata”. Ebben a felállásban kiemelt szerepet kap 

az állam, ami az iparral és a tudományos közösséggel való közreműködése során: 

 támogatja és irányítja a fejlett technológiai megoldások kifejlesztését és elterjesztését; 

 integrálja a vállalatok k+f, tervezési, beszerzési, termelési és elosztási rendszereinek 

működését; 

 biztosítja az oktatási kultúra és tudományos élet magas szintjét, és e funkciók által 

előállított értékek diffúzióját a gazdaságban (Greenacre et al., 2012). 

Az állam szerepe mellett, folytatva az innováció pull modelljének a hagyományait, 

Lundvall (1988, idézi Silverberg 1988; 1992) a szolgáltatók és a fogyasztók interakcióját 

hangsúlyozza, amivel gyakorlatilag a nemzeti innovációs rendszer részévé teszi a gazdasági, 

kulturális és tudományos élet minden résztvevőjét. A fogyasztók bevonása tükröződik 

Remoe & Guinet (2002) meghatározásában: „A NIR megközelítés az innováció interaktív 

modelljén nyugszik, ami a hangsúlyt a piaci és nem-piaci tudás átadására helyezi a cégek, 

intézmények és az emberi erőforrások között.”  

A megközelítést ebben az integrált formában az OECD (1997) és OECD (2002) a 

hivatalos innovációs politikájává tette. A szervezet továbbra sem vitatja el a cégek szerepét 

az innovációban, de az újdonságok előállításának alapjaként a fókuszt a cégek és társult 

egységek klaszterére helyezi, amik az adott nemzeti sajátosságok által biztosított 

keretrendszerben működnek.  

A 7. ábrán, Arnold & Kuhlman (2001) nyomán bemutatott generikus modell 

egyértelműen felfedi, hogy a nemzeti innovációs rendszer nem lineárisnak látja az innováció 

folyamatát, sokkal inkább a résztvevő egységek folyamatos és többnyire oda-visszaható 

interakciójának. Speirs et al. (2008) az interakciók három típusát azonosítja: 

(1) A verseny, ami egyrészt a profitorientált cégek közötti direkt rivalizálás formájában, 

másrészt a szabályozó hatóság által a verseny intenzitását növelő ösztönzőrendszerben 

nyilvánul meg. 

(2) A rendszer elemei közti tranzakciók, amelyek tárgya és feladata a tudás transzfere a 

szervezetek között. 

(3) A rendszer elemei közötti kollaboráció, kooperáció és a hálózati kapcsolatok egyéb 

megnyilvánulásai, amelyek mozgatórugója szintén a tudásáramlás elősegítése. 
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7. ábra: A nemzeti innovációs rendszerek generikus modellje 

Forrás: Arnold & Kuhlman (2001) nyomán Speirs et al. (2008) idézetében 

 

A nemzeti innovációs rendszer modelljében a cégek tehát a verseny következtében 

innovációra kényszerülnek, de ha ebben kizárólag a belső erőforrásaikra hagyatkoznak, 

hamar korlátokba ütköznek. Az innováció során a szervezeteknek alapvetően szükségük van 

külső inputokra, hogy kombinálva azokat saját tapasztalataikkal új megoldásokat 

fejleszthessenek ki. A külső inputok megszerzésének hatásos módja más szervezetekkel való 

kapcsolatok építése és a tudás transzfere. Bár az innováció többnyire technológiai és 

termékfejlesztési asszociációkat ébreszt, a NIR egységeinek sokszínűsége tipikusan egyéb 

(például egy-egy folyamatot, ellátási láncot, szervezeti felépítést vagy akár az uralkodó 

paradigmát érintő) innovatív megoldás felszínre hozására is alkalmas (Remoe & Guinet, 

2002, OECD, 2002). 

Porter (2001) megfigyelte, hogy az innováció kvantitatív mérőszámokkal kimutathatóan 

(többek között az egy főre eső szabadalmak számán vagy a k+f befektetések értékén 

keresztül) az országok nagyon különböző potenciállal rendelkeznek. A tanulmány úgy 

találta, hogy az innovatív kapacitás egyes, jól meghatározható adminisztratív/földrajzi 

területekre koncentrálódik, míg más országok innovációkibocsátása alacsonyabb. Ennek 

okait keresve Porter & Stern (2001) megfogalmazta a Porter hipotézist, ami szerint az üzleti 

környezet innovációs kapacitása és a cégek innovációhoz való hozzáállása összefügg 

egymással. Ennek alátámasztására újrafogalmazta az innovációs keretrendszer modelljének 

hangsúlyait, ami alapján Speirs et al. (2008) szerint három paramétert talált fontosnak: 

(1) A közös infrastruktúrát, ami gyakorlatilag megegyezik az előbbi modellben 

bemutatott innovációs keretfeltételekkel. 

(2) Az innovációs klaszterek (tehát a földrajzilag homogén, hasonló szakmai területen 

operáló és együttműködő cégek és intézmények) működését jellemző feltételeket, ami 

összefüggésbe hozható az innovációs keretrendszer innovációs dinamóival. 

(3) A közös infrastruktúra és az innovációs klaszterek közötti kétirányú kapcsolatok 

minőségét, például a felsőoktatás és a nemzeti gazdaság közötti kapcsolatét, aminek 

magas szintje elősegítheti a tudományos eredmények hazai felhasználását akár azok 

nemzetközi tudományos életben való elterjedése előtt. 
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A nemzeti és földrajzi egységek vizsgálatára építő modellek több ok miatt sem lehetnek 

teljesek. Hekkert et al. (2006) szerint az ilyen megközelítések korlátai abban keresendők, 

hogy túl nagy hangsúlyt fektetnek a jellemzően statikus struktúrára és elhanyagolják a mikro 

szintű motivációk vizsgálatát. Erre a hiányosságra Bergek et al. (2008a) is rámutat, amikor 

a várakozásoktól elmaradó innovációs rendszerek vizsgálata során arra a következtetésre jut, 

hogy a korábbi elméletek jellemzően az innovációs infrastruktúrában keresik a probléma 

forrását, az pedig hajlamos elrejteni az egyes klaszterek működésében lévő zavarokat. 

 

2.3.3. A technológiai innovációs rendszer 

 

A technológiai innovációs rendszer (TIR) modellje hasonlóan rendszerszinten ragadja 

meg az innováció kérdését, mint a nemzetgazdaság oldaláról vizsgálódó teóriák, de a TIR 

Hekkert et al. (2006) szerint választ keres az innováció folyamatának azon dimenzióira is, 

amelyekre a földrajzi egységek homogenitásából kiinduló elméletek nem képesek.  

Ezt a képet Hekkert & Negro (2009) azzal egészíti ki, hogy a számtalan szereplő és faktor 

feltérképezése túlságosan összetett feladat a teljes és részletes kép kialakításához.  

A technológiai innovációs rendszer ezért jelentősen kevesebb résztvevőt von be a 

modellbe, és az innovációs rendszer funkcióira fókuszál. Jacobsson & Bergek (2004), 

Hekkert et al. (2006) és Bergek et al. (2008a) munkája nyomán az innovációs rendszer hét 

funkciója azonosítható, amelyek mentén az egész rendszer működésének hatékonysága 

megfigyelhető: 

(1)  Vállalkozói tevékenység. A vállalkozók szerepe a rendszerben központi, hiszen ők 

alkotják az innováció gyakorlati elemét, így nélkülük az innovációs rendszer nem is 

létezhetne. 

(2)  Tudásfejlesztés. A k+f kutatáson és a tevékenységen keresztüli tanulás éppúgy része 

a tudásfejlesztésnek, mint a felhalmozott tudás diffúziója a rendszerben. 

(3)  Kutatásirányítás. Habár a k+f tevékenység lényegileg a szervezetek szintjén zajlik, a 

központi intézményrendszer meghatározhatja a preferált célokat és segítheti azok 

megvalósulását a szabályozási vagy az adókörnyezet céltudatos alakításával, vagy 

éppen tudatos narrációval. A közvetlen előnyök mellett a források nagyon fontosnak 

tartják az intézményrendszer által adaptált célok legitimációs hatását. 

(4)  Piacteremtés. Az innováció által mozgatott piacok természetes fejlődése, a 

közintézmények preferenciarendszere (például adókedvezményeken keresztül) és az 

innovátor tudatos stratégiája egyaránt létrehozhatja azokat a piaci réseket, ahol az 

innováció megmérettetheti magát és elterjedhet.  

(5)  Erőforrások mozgósítása. Az emberi és pénzügyi erőforrások az innovációs rendszer 

alapvető fontosságú inputjai. 

(6)  Legitimációteremtés és a változás elleni szembenállás kezelése. Az új 

technológiáknak vagy bele kell tudniuk illeszkedni az uralkodó piaci környezetbe, 

vagy képesnek kell lenniük azt lerombolva új struktúra létrehozására. A piaci 

adaptációt elősegítő szervezetek közötti kapcsolatrendszer megléte tehát 

elengedhetetlen. 

(7)  Pozitív externáliák fejlesztése, ami a technológia elterjedését jelenti annak első 

alkalmazási területén túl.  

A technológiai innovációs rendszer modellje különösen az innovációs rendszer 

kialakulásának kezdetén bizonyul sikeresnek, amikor még viszonylag kevés szereplő és 

intézmény van hatással az innováció folyamatára. Az egyszerűsítés ugyanakkor nem jelenti 

a rendszerszintű megközelítés elhagyását, amit a 8. ábra szemléltet. 
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8. ábra: A technológiai innovációs rendszer (TIR) kapcsolatrendszerének sémája 

Forrás: Geels (2002)  

 

A technológiai innovációs rendszeregyszerűsítő megközelítése az elemek erős 

csoportosításának a következménye. A jobb áttekinthetőség érdekében a rendszer elemeit 

Jacobsson & Bergek (2004) három részre osztja: 

(1)  Tevékeny egységek, amik magukba foglalják a cégeket, a befektetőket, a 

felhasználókat és a beszállítókat, beleértve azok kompetenciáit is. A tevékeny 

egységek minden gyakorlati szempontból megfelelnek a klasztereknek, mely 

együttműködési forma ismertetésére a dolgozat következő, 3. fejezetében kerül sor. 

(2)  Hálózatok, amik az információcsere nyílt és rejtett olyan csatornái, amiket minden 

rendszerszintű megközelítés is azonosít. 

(3)  Intézmények, amik befolyásolják azt az innovációs környezetet, amiben a szervezetek 

működnek. Az intézményi háttér más rendszerszintű modellekben keretfeltétel vagy 

infrastruktúra néven szerepel. 

Látható tehát, hogy ez a rendszerezés már nagyobb léptékben tekint az innovációra és 

folyamataira, viszont az egész rendszer belső működésére még nem tér. Ezért a következő, 

2.3.4. fejezetben kitérek az innovációs hálózatok modelljére, mely már beemeli a belső 

működési jellemzőket is. 

2.3.4. Az innovációs hálózatok 

 

Napjaink innovációiban – a piaci szempontok innovációs folyamatokba történő 

beépülése, a tudásintegráció létrejötte érdekében és a fokozódó innovációskényszer miatt – 

nagy szerepe van a már említett belső és külső együttműködéseknek, melyek létrejöttében 

nélkülözhetetlenek az innovációs hálózatok és az azok leírására alkalmas modellek. 

Elmondható, hogy a mai gazdaságban a tudás alapvető elem. A jövedelmek földrajzi 

eloszlása statisztikailag szignifikánsan követi a tudásintenzív iparágak elhelyezkedését 

(Cantner et al., 2004). Fontos azonban felismerni, hogy a tudás előállítása nem jár közvetlen 

gazdasági haszonnal, a két terület közötti transzfer kulcsa az innováció. Bozeman & Lee 

(2005) megállapítja, hogy a tudás előállításához szükséges tudományos kreativitás és az 
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innováció ugyanazt a kollaborációra épülős sémát követi. Az ebből a felismerésből származó 

innovációs rendszer koncepciójára épül a már bemutatott nemzeti információs rendszer, ami 

az innovációt megvalósító szervezetekre és az őket támogató külső rendszerre fókuszál, 

aminek a szerepét újabban átvették a hasonló elemekből felépülő területi, iparági vagy 

technológiai alapon szervezett innovációs rendszerek (Fornahl & Brenner, 2003).  

Az innováció folyamatának komplexitása és a vonatkozó modellek nagy száma és gyors 

fejlődése miatt az információs hálózatok meghatározása sem bizonyul egyszerűnek. Az 

innovációs rendszer és az innovációs hálózat közötti kapcsolatot vizsgálva Ahrweiler (2010) 

arra a következtetésre jut, hogy a hálózat az innováció strukturális komponenseire (a 

résztvevőkre és a köztük lévő kapcsolatokra) utal, míg a rendszer a kommunikáció alapjául 

szolgáló szociális rendszerre. Ebben az értelemben az innovációs hálózat nem kiváltó oka, 

hanem terepe és szervezeti feltétele az innováció dinamikájának (Krohn, 1995). Más 

megfogalmazásban az innovációs hálózat kutatói csak annyiban foglalkoznak a tudással, 

mint az energiaellátó rendszerek az energiával: „a hálózat struktúrája számít, nem a benne 

áramló anyag (jelen esetben a tudás)” (Ahrweiler & Keane, 2013). 

Az innovációs hálózatok struktúrája egyszerre létezik az egyéni, a szociális/szervezeti és 

a koncepcionális egymástól elkülönülő, de egyáltalán nem egymástól független szinteken. 

Az egyének szintjén a hálózat tagjai kapcsolódási pontokat találnak egymással azon az 

alapon, hogy hasonló tudásra építve hasonló képet alkotnak a világról. Fleming & Frenken 

(2007) példaként az egyéni szintű innovációs kapcsolatokra különböző vállalatok azonos 

területen dolgozó alkalmazottjai által benyújtott szabadalmi kérelmeket említi és vizsgálja. 

Szociális/szervezeti szintű innovációs hálózatokra az innovációs klaszterek lehetnek kiváló 

példák. A koncepció szintjén létező innovációs hálózatokra a benyújtott szabadalmak közötti 

hivatkozások rendszerét hozza fel Ahrweiler et al. (2011) példaként. 

Ezek alapján említést kell tennünk az innovatív kreativitás jelenségéről is, mely akkor 

születik, amikor tudatosul a szakadék a világ (tehát a valóság), a nyelv (a világ leírására 

szolgáló médium) és a tapasztalat (a világról alkotott kép) között. A kreativitás ilyen 

koncepciójára építve az innovációs hálózatok olyan szociális és szervezeti terek 

(közösségek), amik optimális lehetőséget teremtenek ilyen szakadékok nyitására és 

lezárására. A szervezetek szintjére helyezve a hangsúlyt, az innovációs hálózatokban a 

szervezetek egyes részeikben feladják a funkcionális fókuszt és a megszokott konvenciókat, 

hogy kreatív és innovatív megoldásokhoz vezető rés keletkezhessen (Ahrweiler & Keane, 

2013). 

Elmondható tehát, hogy az innovációs hálózatok már kitérnek a résztvevők egyéni 

jellemzőinek fontosságára, valamint az egyes „tagok” közti együttműködés milyenségére. 

Mindez kutatásom szempontjából fontos, hisz az innovációs hálózatok alkotják azokat a 

keretrendszereket, valamint feltételeket, amelyek szükségesek a sikeres innováció létrejötte 

szempontjából. 

 

2.4. Összefoglalás 

 

A szakirodalmi áttekintés alapján kiderült, hogy az innovációval kapcsolatosan modellek 

mekkora utat tettek meg – az egy vállalat, egyetlen oldalról irányított klasszikus lineáris 

modelljétől az innovációs hálózatok leírásáig. Ezt a fejlődést szemlélteti Rothwell (1992), 

mikor öt innovációs generációt definiál a modellek kategorizálására: 

 Első generáció - a sémában a lineáris modell képviseli az első generációt, ami a 

szervezetek belső k+f folyamataira koncentrál és a piacnak mindössze az innovációs 

folyamat eredményét felszívó szerepet ad. Erre a modellre – a piacra rátolt innovációt 

kifejező – push megnevezést alkalmazza a szakirodalom.  
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 Második generáció - A második generációs (gyakori megnevezéssel: pull) modell 

továbbra is szekvenciálisnak látja az innovációs folyamatot, de a fejlesztés motorját a 

keresletben találja meg. Ebben a konstrukcióban a szervezet innovációért felelős 

kutatás-fejlesztés funkciójának reaktív szerep jut, aminek a célja az igények kreatív 

kielégítése.  

 Harmadik generáció - A harmadik generációs (kapcsoló) modelleket a folyamatban 

azonosított kapcsolódási pontok jellemzik. A generációhoz tartozó teóriák még mindig 

a lineáris sémát követik, de a vevői igény (pull) és a cég belső k+f tevékenységének 

eredménye (push) folyamatosan hat egymásra, így a kutatás-fejlesztés összekapcsolja 

a cég belső folyamatait az ügyfelekkel. 

 Negyedik generáció - A negyedik generációs (integráló) modell szakad el elsőként a 

szigorúan vett linearitástól. Az innováció egészében számos párhuzamos folyamatot 

és szervezetek közötti együttműködést ismer fel; a beszállítói oldalon erős 

koordinációt, a vevői oldalon pedig (a harmadik generációs modell által feltárt 

kapcsolódási pontokra építve) egy-két kulcsvevő bevonásának jelentőségét állapítja 

meg. A negyedik generáció valódi jelentősége abban rejlik, hogy az innovációban 

résztvevő szereplőket immár nem külső és belső szereplőknek látja, akiket elválaszt 

egymástól a szervezeti hierarchia határa, hanem az innovációhoz hozzájáruló feleknek.  

 Ötödik generáció - Az ötödik generációs (integrált innovációs rendszerek és 

hálózatok) modellje már stratégiai szintre emeli az innovációs folyamatban résztvevő 

szervezetek közötti koordinációt. Intenzíven párhuzamosított folyamatok, a fejlesztést 

támogató erős technológiai háttér, a potenciális vevők aktív közreműködése és 

nemritkán összefonódó szervezeti megoldások (vegyes vállalatok, kollaboráló 

marketing és k+f egységek stb.) jellemzik. Rothwell (1992) szerint az erősen integrált 

ötödik generációs modellek olyan üzleti környezetben a legeredményesebbek, ahol az 

innováció sebessége piaci előnyt jelent, és a vevők inkább minőségközpontúak, mint 

költségvezéreltek. Ez a kritérium arra a felismerésre utal, hogy az integrált innovációs 

rendszerek kialakítása és fenntartása magas erőforrásigénnyel jár, amely felismerés a 

kutatás számára igen fontos. A modell a tudáshálók és az együttműködő innovációs 

rendszerek szerepét hangsúlyozva kiterjeszti az innovációt, és az értéknövelő 

stratégiát állítja a középpontba. Az üzleti működésben az innováció- és piacorientációt 

nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő koncepciónak tekinti – kiemelve a 

fogyasztói érték és a technológiai fejlesztések összekapcsolásának fontosságát. 

Rothwell (1992) szerint a marketing egyfajta kísérő szerepben jelenik meg az 

innovációs folyamatban, hisz akár már az ötletgenerálás szakaszában is jelen van 

azáltal, hogy információt szolgáltat a valós vagy látens igényekről.  

Az alábbi, 1. táblázatban ismertetem az innovációs szakirodalom főbb pontjait, azok 

marketing jelentőségét, valamint a kutatási témához való kötődését. Láthatjuk, hogy az 

innováció klasszikus értelmezésétől kezdve az innovációs hálózatokig milyen nagy 

fejlődésen ment keresztül az innováció értelmezése, hisz mind a piac, mind a piacorientáció, 

mind az együttműködés, valamint mind a hálózatosodás is nagy szerepet tölt be mindebben. 

A következő fejezetben ezért kitérek a piaci szereplőket is magába foglaló több szervezet 

együttműködéséből álló innovációs klaszterekre definiálásra, valamint arra, hogy milyen 

szerepe is van a marketingmenedzsment bizonyos területeinek az együttműködéseken 

keresztül megvalósuló k+f folyamatokban.  
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1. táblázat: Az innovációs szakirodalom összefoglalása és a kutatási témához való 

kötődésének ismertetése 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Marketing 

jelentősége

Az értéknövelő stratégia fontossága, a fogyasztói érték 

hangsúlyozása, valamint az információáramlás támogatása.

A tudáshálók és az együttműködő innovációs rendszerek 

szerepének hangsúlyozása, valamint az innováció és az 

értéknövelő stratégia középpontba helyezése.

A hálózat az innováció strukturális komponenseire (a 

résztvevőkre és a köztük lévő kapcsolatokra) utal.

Nyílt innováció Öt generációs modell

Kindulási 

alap

Egy ötlet többféle módon is bejuthat az innovációs folyamatba, 

és többféle megoldás van arra is, hogy elhagyja azt. 

Az ötödik generációs (integrált innovációs rendszerek és 

hálózatok) modell már stratégiai szintre emeli az innovációs 

folyamatban résztvevő szervezetek közötti koordinációt.

A vevők innováció elfogadási jellemzői, valamint az 

együttműködés fontossága.

A marketing és hálózati képességek jelentősége az 

információáramlás, valamint a kommunikáció szempontjából.

Az együttműködéseken keresztül való tanulás, valamint a 

vevők innováció elfogadási jellemzői alátámasztják a 

disszertációban  felvázolt sarokpontok (vevőérték, hálózati 

kapcsolatok) fontosságát is, valamint tovább erősítik azt a 

feltevést, hogy az innováció forrása alapján a szervezetek 

nemcsak belső forrásokra támaszkodnak, hanem egyre inkább 

nyitnak további piaci szereplők felé is.

A mozgatórugók között ki kell emelni a hálózati hatás 

fontosságát, mely szintén alátámasztja a téma szempontjából 

fontos hálózati képességek, valamint vevői szempontok 

vizsgálatának szükségszerűségét. Mindez tovább erősíti az 

innovációs klaszterek vizsgálatának súlyát és aktualitását.

Kötődés a 

kutatási 

témához

Kindulási 

alap

Marketing 

jelentősége

Minderre választ jelenthetnek a hazai akkreditált innovációs 

klaszterek, melyek egyrészt támogatják az innovációs 

folyamatokban megjelenő szereplők „változatosságát” (non-

profit, for-profit, állami stb. szervezetek), másrészt ösztönzik a 

tagszervezeteket arra, hogy egymással és ne egymás ellen 

végezzenek termék-, szolgáltatás-, folyamatfejlesztéseket. 

Az innovációt befolyásoló tényezők

Kötődés a 

kutatási 

témához

Kindulási 

alap

Marketing 

jelentősége

Kötődés a 

kutatási 

témához

A nemzeti és technológiai innovációs 

rendszer
Az innovációs hálózatok

Mind a nemzeti, mind pedig a technolgóiai innovációs 

rendszerek előre vetítették az innovációs klaszterek 

megalakulását. A disszertációm szemontjából többször említett 

sarokpontok a fentebb ismertetett szakirodalom mentén is 

megerősítést nyertek, valamint tovább növelték a klaszter-

vizsgálatok jelentőségét, és aktualitását. 

Szociális/szervezeti szintű innovációs hálózatokra az innovációs 

klaszterek jelentenek jó megoldást, melyek esetében 

megvalósul a megszokottól eltérő tudásmegosztás, valamint az 

innovációs folyamat megnyitása is.

Kindulási 

alap

Marketing 

jelentősége

Kötődés a 

kutatási 

témához

A nyílt innováció felfogása összeköthető Rothwell ötödik 

generációs modelljével, hisz az üzleti működésben az innováció- 

és piacorientációt nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő 

koncepcióként veszi számba, kiemelve a fogyasztói érték és a 

technológiai fejlesztések összekapcsolásának fontosságát.

Az innovatív attitűd forrása a szervezetek és az azt körülvevő 

külső környezet mellett a nemzeti intézményi rendszerekben 

keresendő, továbbá a földrajzi egységek homogenitásában.

Az információáramlás, valamint a piaci és nem piaci szereplők 

közti együttműködés támogatása.

Az egyes tagok kapcsolódási pontjainak a feltárása, a tudás 

megosztásának a színterének kialakítása.

Az innováció terjedése

Az innovációt jelentősen befolyásolja az útfüggőség, a 

bizonytalanság (a korlátozott racionalitás) és a hierarchia.

Az innováció a szervezet határain túl is elterjed, amely 

folyamatnak a sebessége S-görbét követ. 

A piaci tényezők jelentősége, amely kihat a bizonytalanság 

kérdésére, valamint a piacszegmentációra és az 

együttműködésre.

Az innovációt nem elengedő csak szervezeti megközelítésben 

vizsgálni, hanem hálózati, rendszerszintű megközelítésben 

szükséges.

Elmondható, ha a már kiemelt sarokpontok (vevőérték, 

hálózati kapcsolatok) szerint vizsgáljuk, hogy a piaci-, illetve 

vevői szempontok figyelembevételével a bizonytalanság 

csökkenhető, valamint az egyes kiemelt szempontok is 

nagyobb hangsúlyt kapnak a nyílt innováció keretrendszerében, 

feltételrendszerében.

A kutatás szempontjából kifejezetten jelentős az innováció 

rendszerszintű megközelítése, mivel megalapozza a 

hálozatosodás fontosságát és alátámasztja, hogy ma már a 

versenyképességre ható tényezőként, és az innovációs 

tevékenységek sikerességére kiható tényezőként tekintünk a 

szervezetek hálózati képességeikre.

Az innováció forrása Az innováció mozgatórúgói

A cselekvésen, a használaton, az együttműködésen valamint a 

kutatáson keresztüli tanulás.

A méretgazdaságosság, a szervezeti tanulás, az adaptív 

várakozás, valamint a hálózati hatás.
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3. INNOVÁCIÓS KLASZTEREK 
 

Az előző fejezetben ismertetett innovációtípusok, az innovációs folyamat leírására használt 

modellek és magának az innovációnak az elterjedése kapcsán is egyértelműen kirajzolódott – a 

piaci hatások, a marketingorientáció fontossága mellett – a piaci szereplők együttműködésének 

fontossága. Ezen együttműködések egy meghatározó típusát képviselik az innovációs 

klaszterek, amelyek mind gazdasági, mind pedig tudományos és egyéb szereplők hálózataként 

funkcionálnak a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében.  

 

3.1. Az innovációs klaszterek jelentősége 

 

DeBresson (1999) is megállapítja, hogy bár az innovációt érintő kutatások többsége 

jellemzően és hagyományosan a szervezeten belüli folyamatokra koncentrált (ami az innováció 

egyes modelljeiben öltött testet), az innováció (minden más üzleti tevékenységhez hasonlóan) 

nem képzelhető el cégek közötti együttműködés és azt támogató infrastrukturális háttér nélkül.  

Utóbbi felismerés jelenik meg napjainkban az innováció rendszerszintű elméleteiben, 

aminek részleteivel már foglalkoztam a 2. fejezet keretein belül. A rendszerekben való 

gondolkodásra példa a konvencionális vállalkozás-elméletben uralkodó tranzakciós költség 

teória (Coase, 1937) is, ami a cégek közötti együttműködést annak közvetlen és járulékos 

költségein keresztül közelíti meg, ami a kompetenciák cégen belüli felhalmozásához vezet 

(Stigler, 1951). Richardson (1972) azonban úgy találja, hogy a vállalkozások kooperációjának 

alapvetőbb motivációja a tudástranszfer, aminek a felmerülő költség pusztán egyik vetülete. 

Sőt, Knudsen (1996) értelmezésében Richardson (1972) elmélete az innovációs hálózatok 

elméletével kompatibilis módon azt sugallja, hogy a tudás áramlása folyamatos, és ennek a 

folyamatosságnak a szervezeti egységek és a piaci hierarchiák mindössze különleges 

csomópontjai.  

A cégek közötti tudástranszfer és annak különös jelentősége az innovációban már von 

Hippel (1976, 1977) igen korai empirikus kutatásainak eredményében is megjelenik. A kutatás 

kvantitatív adatok alapján megállapítja, hogy a gyakorlati hasznot hozó innovációk 80 

százaléka nem annál a cégnél került kifejlesztésre, tesztelésre, sőt a prototípus sem ott készül, 

amelyik végül kereskedelmi mennyiségben legyártja és forgalomba hozza az az alapján készült 

terméket, hanem annál, amelyik később az innováció vásárlója és felhasználója lesz. Bár von 

Hippel (1976) mindössze addig jut el következtetésében, hogy a hagyományosan innovatívnak 

tekintett iparágak újító jellegét inkább a vevők innovatív szelleme és az újításra való éhsége 

adja. Shenkar (2010) tanulmánya pedig kimutatta, hogy az innovációk üzleti hasznának 97,8%-

a követő továbbfejlesztőké lesz, nem az eredeti feltalálóké, mely szintén alátámasztja, hogy a 

cégek közti tudástranszfernek nagy jelentősége van az innováció szempontjából. 

DeBresson (1996) kanadai, majd nyugat-európai (DeBresson et al., 1997) vállalatok körében 

végzett széleskörű vizsgálat alapján kimutatta, hogy a cégek szinte elhanyagolható százaléka 

használója saját innovációjának, és még ők is inkább a szabályt erősítő kivételek, mert az így 

megvalósított innováció is jellemzően horizontálisan diverzifikált vállalatok saját, különböző 

szektorban érdekelt egységei közötti koordináció eredményei. Az innovációs együttműködés 

szempontjából még a nemzeti karakter is viszonylag elhanyagolható: a belső nemzetgazdasági 

hierarchiára szívesen támaszkodó francia cégek esetében sem haladja a meg a tisztán vállalaton 

belüli fejlesztések aránya a 20 százalékot, míg Dániában ilyen megoldás gyakorlatilag nem 

létezik.  

DeBresson (1996) tovább árnyalva a cégek együttműködésének jelentőségét úgy találja, 

hogy a megvalósított innovációk mindössze 16 százaléka tartozik a von Hippel (1976) által 

azonosított vevő-szállító kapcsolati rendszerhez, míg az innováció az esetek túlnyomó 

többségében 3-5 (de általában nem több, mint 7) egymástól független, különálló cég 
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együttműködésének az eredménye. Ugyanakkor a „független” jelző sem adja vissza az 

innovációban közreműködő cégek kapcsolatrendszerének mélységét, hiszen a cégek között 

iparágon belüli, azon kívüli, beszállítói, vevői és horizontális versenytárs viszony is gyakori, 

így a köztük lévő piaci kapcsolat is kihat rá. Az innovációban együttműködő cégek nagy száma, 

a közöttük (és az innováció használói) közötti kapcsolatok sokfélesége (kiegészítve azzal, hogy 

Lex Europa (2006) szerint a klaszterképződést a résztvevő cégek mérete szempontjából sem 

lehet általánosítani) empirikus oldalról is erősíti a klaszterképződés szükségességét az 

innováció területén. 

Az együttműködő vállalatok innovációs versenyelőnyét támasztják alá az innováció 

regionalitással való kapcsolatával foglalkozó vizsgálatokat is. Ezek a vizsgálatok három, 

egymással összefüggő kutatási területtel állnak kapcsolatban (Cooke, 2008): 

(1) Ezt vizsgálja a várostervezés és városfejlesztés ami az 1960-as években vert gyökeret az 

urbanizáció felerősödésekor, és elsősorban az olyan technológiai értelemben komplex, 

sokszereplős és szociológia érintettségű és gazdaságilag jelentős területeken jelentkezett, 

mint az urbánus közlekedési hálózatok kialakítása. Cooke et al. (2011) szerint az ilyen 

fejlesztések hosszan ható eredménye az volt, hogy megalapozta a regionális innováció 

központi irányíthatóságának téves paradigmáját. Dosi (1988) bevezette a „technológiai 

rezsim” fogalmát – ami az uralkodó normák, szervezetek, standardok, intézményesült 

gondolkodás, közbeszéd, szabályozások és szervezeti preferenciák összessége (Cooke et 

al., 2011) –, és ami kontraproduktív útfüggőséghez vezetett. 

(2) Empirikus kutatások (Bagnasco, 1977; Becattini, 1979; Brusco, 1986) bebizonyították, 

hogy a nagyvállalatok versenyképességének szintjét a KKV szektor is el tudja érni, ha 

rugalmasan specializálódik (Piore & Sabel, 1984) és kialakítja az együttműködés 

hálózatát. Különösen tanulságos, hogy a KKV szektor együttműködésének pozitív 

hatásai a legkülönbözőbb régiókban, politikai és gazdaságirányítási rendszerekben is 

spontán módon létrejöttek. Ez a „rendszerváltozatosság” (system variety) felkeltette a 

további kutatások iránti érdeklődést. 

(3) Az innováció regionális szintjének kutatása (Cooke, 1992) koncepcionális 

hasonlóságokat fedett fel a nemzeti innovációs rendszerekkel (lásd 2.3.2. fejezet), ami 

elszakadóban volt az innováció lineáris modelljétől (lásd 2.1.1. fejezet). Sőt, Cooke 

(2010) amellett érvel, hogy már az innováció klasszikus schumpeteri modellje is utal a 

regionális fejlődés rendszerére (Jacobian cluster formation), amikor felismeri, hogy egy 

nagy beruházás (mint például a vasút- vagy éppen a wifihálózat kiépítése) jótékony 

hatással van az adott iparágtól távoli profillal rendelkező kisebb vállalatok működésére 

és klaszterképző impulzussá válik (Jacobs, 1969). 

A fenti három kutatási terület közül kettő is elutasító eredményre jut a korábbi 

elképzelésekkel szemben: először is elutasítja a központi tervezhetőség hatékonyságának 

lehetőségét, másodszor pedig a nagy k+f potenciállal rendelkező nagyvállalatok versenyelőnyét 

kérdőjelezi meg együttműködő KKV szektorral szemben. Ebben az összefüggésben válik 

lényegessé a regionális vállalati hálózatok és a regionális innovációs rendszerek kérdése.  

A központi tervezhetőség elutasítására való válaszra jó példa lehet Meyer-Krahmer (1990), 

Malecki (1991) és Rothwell & Dodgson (1991), akik egyaránt arra a következtetésre jutottak, 

hogy a regionális hálózatok támogatására az ideális politika az, ha a nemzeti szintű klaszter-

politika regionális egységekre bomlik le, amik aztán mintegy alulról építkezve, 

függetlenségüket megtartva alkotják újra a nemzeti klaszter-politika szuperstruktúráját. Az 

ilyen alulról építkező politikai támogatás megfelelő eszköz lehet a rendszerváltozatosság 

kezelésére. 

Az újabb kutatások (például Frenken et al, 2007) azt mutatják, hogy a regionális innovációs 

rendszerek sikerrel kezelik a klaszterképződésnek azokat az összetett eseteit is, amikor 

egymástól nagyon különböző (de kognitív szinten disszonáns) iparágak klaszterei kezdenek 
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együttműködni egy korábban nem létező cél elérésre érdekében. Cooke (2010) példaként hozza 

az ilyen együttműködésre a zöld technológiák bevezetését és elterjesztését, amiben például az 

információtechnológia, a biotechnológia és a nanotechnológia iparági klaszterei (és számos 

nem feltétlenül csúcstechnikával foglalkozó beszállító) dolgoznak együtt, vagy az autóipari és 

az agrár-élelmiszeripari klaszterek közös munkáját a bio-üzemanyagok kifejlesztésére és 

széleskörű bevezetésére. A fentihez hasonló egymástól távol álló profilú klaszterek 

együttműködésében minden számítás szerint nem játszik szerepet a regionális közelség. Ennek 

ellenére a Jacobs klaszterek Kaliforniában végzett vizsgálata (Cooke, 2010) azt mutatja, hogy 

még az ilyen összetett klaszter-együttműködések is hajlamosak regionális alapon szerveződni. 

 

3.2. A klaszterek definiálása  

 

A gazdasági értelemben vett klaszterek fogalmára univerzálisan elfogadott definíció nem áll 

rendelkezésre. Hamdouch (2007) szerint ahány szerző, annyi egymástól kisebb-nagyobb 

mértékben különböző meghatározás létezik, amiket a tudományos közösség egyelőre nem 

szintetizált (Steiner, 1998 és Rosenfeld, 2001) – sőt Martin & Sunley (2003) a klaszterről szólva 

egyenesen „kaotikus koncepcióról” beszél. Ha a kisebb eltérésektől eltekintünk, a klaszterek 

meghatározásában két motívum játszik főszerepet: az első definícióképző elem az, hogy a 

földrajzi paramétert lényegesnek tartja vagy sem; a második, hogy a tevékenységek vagy 

iparágak innovációs potenciáljára fókuszál-e vagy sem (Hamdouch, 2007). 

A klaszterek első tudományos igényű meghatározási kísérlete Porterhez (1998B) köthető, 

aki túl nem becsülhető hatást gyakorolt a klaszterekkel kapcsolatos elképzelések elterjedésére 

a politikai és a gazdasági életben. Ugyanakkor a szerző szerint a klaszterekkel kapcsolatos 

munkájának alapját az őt egy évszázaddal megelőző Marshall (1890) megfigyelései képezik. 

Porter korai definíciója szerint: „A klaszterek adott ágazatok szokatlan kompetitív előnyt elérő, 

egy helyre összpontosult kritikus tömege” (Porter, 1998B, 78. o.). 

A fenti definíció nem teljes a klaszterek tulajdonságainak leírása nélkül, ami viszont a 

földrajzi koncentráció paraméterét kiegészíti a szervezetek közötti kapcsolatok jelentőségével. 

„A klaszterek egyaránt támogatják a versenyt és az együttműködést […]. A két kapcsolat megfér 

egymás mellett, hiszen különböző dimenziók és különböző szereplők között jönnek létre. A 

klaszterek egyrészt az egymástól független iparágak közötti szerveződés egyik formáját, 

másrészt a vertikális integráció hierarchiáját jelentik. Ebben az értelemben a klaszter az 

értéklánc szerveződésének alternatív módja. A vevők és vásárlók szórt és véletlenszerű piaci 

tranzakcióival való összehasonlításban az egy helyen koncentrálódó vállalatok és egyéb 

szervezetek közötti ismételt tranzakciók javítják a koordinációt és emelik a bizalmat. Ebből 

következően a klaszterek csökkentik a független vállalatközi kapcsolatokra jellemző 

problémákat a vertikális integráció rugalmatlansága és a formális hálózati, szövetségi és 

partnerségi kapcsolatok menedzsment problémái nélkül. A független és informális 

kapcsolatban álló cégek és intézmények klasztere erőteljes, hatékony és rugalmas konstrukció” 

(Porter, 1998B, 79-80. o.) 

Ezt a megközelítést alkalmazza Mills et al. (2008, Muro & Katz, 2010 hivatkozásában) is, 

aki a regionális klasztereket a következőképpen határozza meg: „A regionális innovációs (vagy 

iparági) klaszterek egymással kapcsolatban álló, egy meghatározott területen működő 

vállalkozások, beszállítók, szolgáltatók, koordináló szerepet betöltő közvetítők és olyan társult 

intézmények, mint az egyetemek, közoktatási intézmények földrajzi koncentrációja […]. Olyan 

folyamatoknak az elősegítésén keresztül, mint a közös munkaerőpiac, a beszállító specializáció 

vagy a tudás elterjesztése, az iparági klaszterek a legkülönbözőbb vállalatok, és régiók 

hasznára válnak azáltal, hogy emelik a helyi és az innovációs potenciált, bátorítják a 

vállalkozószellemet és végső soron segítik a termelékenység, a bérek és a foglalkoztatottság 

emelkedését. (Muro & Katz, 2010, 11. o.). 
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Porter (1998B) kezdeti definíciója számos kritikát váltott ki, amiatt, hogy bár vonzó a 

könnyen értelmezhetősége, a klaszterek határai e definíció mentén nehezen húzhatók meg. 

További gond a meghatározással, hogy az empirikus vizsgálatok nem támasztották alá a 

klaszterek Porter (1998B) által nekik tulajdonított hatékonysági előnyöket. A kritikákra 

válaszként Porter újrafogalmazta a klaszterek definícióját a regionalitás hangsúlyozásával: „egy 

adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi 

intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális (háttér)intézmények (oktatás, 

szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) innovatív kapcsolatrendszerén 

alapuló földrajzi koncentrációja” (Porter, 2000, 16o., Deák, 2002 idézetében, 104. o.). 

E definíció mellett Porter (2000), alternatívaként, egy lényegesen megengedőbb 

meghatározást is javasolt: „A klaszter egy földrajzi közelségben lévő, egy iparágban működő, 

egymással kapcsolatban lévő vállalatok és a hozzájuk kötődő intézmények kapcsolata, amiket 

a köztük lévő hasonlóságok és kiegészítő képességek kötnek össze. A klaszter földrajzi 

kiterjedése egyetlen város, egy egész ország, sőt akár szomszédos országok egész csoportja is 

lehet.” (Porter, 2000, 16. o.).  

A definíció fenti átfogalmazása kitágította a klaszter földrajzi határait, eltávolodott Marshall 

(1890) iparági koncentrációjának elképzelésétől és a résztvevő tagok közötti kapcsolatra 

helyezte a hangsúlyt. Ez a megközelítés felveti annak a kérdését, hogy a klaszter tagjainak 

együttműködése mely dimenziók mentén különbözik a vertikális integrációtól (tehát az 

értéklánc porteri modelljétől) és a horizontálisan különböző, de földrajzi értelemben közeli 

iparágak együttesétől (Hamdouch, 2007, 2010). További kérdés maradt a klaszter tagjai közötti 

kapcsolat természete. A Porter (1998B, 2000) által ajánlott modellben a tagok közötti kapcsolat 

lényege a hatékonyságot és rugalmasságot adó informális viszony, ami viszont alapjaiban 

ellentmond az ipari és innovációs hálózatok által kiemelten fontosnak tartott, az innovációt 

elősegítő formális kapcsolatrendszernek. Mi több, Porter (1998B, 2000) explicit módon 

alacsony fontosságot tulajdonít a klaszter innovációs potenciáljának (Hamdouch, 2007, 2010). 

Részben a porteri definíciót ért kritikákra reagálva jött létre az OECD (1999)  innovációs 

klaszterekre vonatkozó megközelítése, mely a klaszterekkel kapcsolatos kutatása nyomán a 

klaszterek a Marshall/Porter által javasolt földrajzi megközelítése mellett megfogalmazódott a 

klaszterek hálózatjellegű és az értékláncra fókuszáló leírása: „A klaszter alapvetően egymástól 

erősen függő termelő cégek (valamint specializált beszállítóik), tudásfejlesztő szervezetek 

(úgymint egyetemek, kutatóintézetek, tervezőcégek), az összekötő intézmények (brókerek, 

konzulensek) valamint a fogyasztók értékteremtő termelési lánca.” (OECD, 1999, 5. o.) 

Ez a leírás a kapcsolatrendszer formális jellegére utal, bár nem tagadja a szervezetek egyes 

tagjai közötti informális kapcsolatok létét. Porter (1998B, 2000) megközelítéséhez képest az 

OECD klaszterei rendkívül nyitottak: „A tudásalapú gazdaságban az innovatív cégek klaszterei 

a tudás forrása körül csoportosulnak. A tudás bővítésére, megosztására és cseréjére kifinomult 

infrastruktúrát használnak, és a vállalkozói, befektetői és kutatói szférák közötti kapcsolat 

magas koncentrációja és hatékonysága jellemzi őket. A klaszterek számos formát ölthetnek a 

technológiai és üzleti specializáció függvényében. A legtöbb esetben a működésük földrajzilag 

behatárolható, amin belül kapcsolatban állnak a nagyobb regionális, nemzeti vagy nemzetközi 

innovációs rendszerekkel. A globalizálódó világban a dinamikus klaszterek egyre fontosabb 

szerepet játszanak az országok tőkevonzó képességében, ami hozzájárul a technológiai 

szakértelem fejlesztéséhez, az innovációhoz hozzájáruló befektetői érdeklődés felkeltéséhez, és 

a szakértő munkaerő nemzetközi mobilitásából származó előnyök kihasználásához.” (OECD, 

1999, 5. o.) 

Az OECD modelljének egyik értelmezése oda vezet, hogy teljesen függetleníti a klasztereket 

a tagok közötti fizikai kapcsolattól és a virtuális technológiára épülő globális virtuális tanulási 

környezetet feltételez (Passiante & Secundo, 2002). A modell ilyen kiterjesztése mentén 

értelmezhetők a teljesen nyitott, földrajzi kötöttségektől mentes hálózatok, ami különösen az 
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innováció kutatási fázisában játszhat szerepet (Nooteboom, 2004), bár egyes források szerint a 

tudás átadásában az előzetes vagy meglévő fizikai kapcsolat megerősítő erejére szükség van 

(Dahl & Pedersen, 2004). Ugyanakkor Owen-Smith et al. (2002) rámutat, hogy a fizikai 

kapcsolat nem feltétlenül kell, hogy földrajzi közelséggel párosuljon. A klaszterek tagjainak 

fizikai távolsága vezet a globális innovációs hálózatok (GIN) koncepciójához, ami a nagy cégek 

kutatás-fejlesztés funkcióinak nemzetközi megosztását, és a strukturális szinten 

országhatárokon át összefonódó termelő és kutató központjait jelenti – utóbbi minden igény 

szerint kielégíti a klaszter definícióját. 

Ezt a megközelítést tette magáévá az Európai Unió is, melyet disszertációmban elfogadok 

és saját kutatásomban (III. fejezet) alkalmazok is:  „a klaszter független vállalkozások 

(innovatív startupok, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások valamint kutató szervezetek) egy 

szektorban és régióban működő csoportja, ami célja az innováció erőteljes együttműködésen, 

az erőforrások, a tapasztalat és a tudás megosztásán keresztül történő előmozdítása, valamint 

a technológia, az információ és a kapcsolati tőke csoporton belüli terjesztése” (Lex Europa, 

2006). 

 

3.3. Az innovációs klaszter definiálása 

 

A klaszterképzés egyik előnye lehet tehát az innovációs tevékenység fokozása. Az 

innovációs klasztereknek pedig kifejezett célja az együttműködésen alapuló innováció. Az 

innovációs klaszter és definiálásának alapja az általános klaszterekben gyökerezik, viszont a 

szakirodalom háromfajta megközelítésben foglakozik vele: általános értelemben, kutató 

hálózatként és kreatív mezőként értelmezve azt.  

Az innovációs klaszterek általános meghatározására Preissl & Solimene (2003) a következő 

megfogalmazást javasolja: „A klaszter egymástól függő szervezetek csoportja, amik egy 

gazdasági szektor vagy iparág innovációinak megvalósításához járulnak hozzá.” (2003, 61. o.) 

A definíció egyszerűsége ellenére fontos elemeket tartalmaz. Először is a klaszter innovációs 

fókusszal rendelkezik. Másodszor, bár explicit módon nem zárja ki a földrajzi közelség adta 

előnyöket, nem feltételezi a tagok agglomerációs együvé tartozását, hiszen a kommunikációs 

technológiák fejlődése lehetővé teszi a földrajzi távolságtól független kompetenciák klaszterbe 

integrálását. Harmadszor, az együttműködés szerveződése szektorális rendező elvet követ. 

Negyedszer, a klaszter által létrehozott innováció nem egy-egy tag, hanem az egész klaszter 

számára hordoz előnyöket, amiből kifolyólag a klaszter tagjai úgy értelmezhetők, mint az 

innovációs hálózat elemei és az innováció létrehozásához hozzájáruló erőforrások és a kreatív 

folyamat elemei. Ötödször, a definíció szerint a klaszterhez mindenfajta szervezet tartozhat, 

még akkor is, ha önmagukban nem rendelkeznek kifejezetten erős k+f potenciállal. 

A Preissl & Solimene (2003) definícióját érő kritika két pontot emel ki: azt, hogy nem tér ki 

a klaszteren belül létező informális kapcsolatokra, valamint azt, hogy figyelmen kívül hagyja 

azokat a szereplőket, akik közvetlenül nem járulnak hozzá az innováció létrehozásához, de 

annak feltételeit befolyásolják (például a mögöttes befektetői/pénzügyi csoportokra, jogi 

intézményekre, törvényhozókra). Mivel utóbbiak némelyike földrajzilag kötött relevanciával 

bír, ezért a definíció hiányosságaként fogható fel, hogy a klaszter dinamikájában nem veszi 

figyelembe a tagok lokalitását. 

Az általános megközelítéssel szemben Nooteboom (2004) az innovációs klaszterek és 

hálózatok megértésére szociális/kognitív megközelítést alkalmaz, melynek három elemével 

azonosítja a kutató hálozatokat: 

(1) A beágyazottság, ami magában foglalja az intézményi beágyazottságot (vagyis 

szabályozói, adó- vagy éppen a jogi környezetnek való kitettséget), a strukturális 

beágyazottságot (ami a klaszter olyan paramétereivel van összefüggésben, mint a mérete, 
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stabilitása stb.) és kapcsolati beágyazottságot (aminek fő meghatározója a klaszter 

tagjainak szociális és üzleti kapcsolatainak ereje). 

(2) A kognitív távolság, ami a szubjektivizmus ideájában gyökerezik. Ennek megfelelően az 

egyes tagok nem abszolút értéken értelmezik a valóságot, hanem egyénenként 

(szervezetként) interpretálják azt a személyes tapasztalataik függvényében, ami 

különbözik a másik valóságától. 

(3) A kutatás és a kihasználás világos megkülönböztetése. A kutatás új képességek 

kifejlesztését, a kihasználás pedig a meglévő képességek és erőforrások eredményes 

használatát jelentik. Bár a szervezet sikeréhez mindkét tényezőre szükség van, a 

különbségtétel igen lényeges, mert egymásnak ellentmondó feltételeket követelnek meg: 

a kihasználás szervezeti stabilitást és standardizálást, a kutatás pedig a meglévő struktúrák 

fellazítását, az elemek újrafogalmazását és a standardok elhagyását igényli. 

Noteboom (2004) javaslata szerint az innovációs klaszterek működése a külső környezetbe 

ágyazottan, az egyes cégek szubjektív céljait követve a kutatás és a kihasználás ciklikus lépeseit 

követi. Ugyanakkor a skálázott klaszterek és hálózatok elképzelése szerint a kutatás és 

kihasználás lépései egyazon időben is történhetnek: míg a klaszter tagjai egyes földrajzi 

régiókban a kihasználásra törekednek, máshol az innováció céljait szolgáló új kapcsolatok felé 

nyithat a klaszter. Sőt, Hamdouch (2007) megfigyelése szerint az is gyakori, hogy a klaszter 

hosszú ideig kutató módban működik és innovációba fektet be, a kihasználást jelentő funkciókat 

pedig „kihelyezi” egy másik régióba – például a Szilícium Völgy technológiai klaszter otthon 

tartja a csúcstechnológia fejlesztését, míg a gyártóbázist kihelyezi ázsiai helyszínekre. 

A kutató hálózatok elméletét Hamdouch (2007) alkalmasnak találja arra, hogy világos 

különbséget tegyen a klaszterek és az innovációs klaszterek között: míg a klaszterek a ciklus 

kihasználási módjában működnek, addig az innovációs klaszterek a kutató fázis logikája 

mentén tevékenykedik. 

A Scott (2006) által javasolt kreatív mezők elmélete a három, egymást kiegészítő definícióval 

határozható meg: „A kreatív erők mezője bármely szociális kapcsolat leírására alkalmazható, 

ami az emberi találékonyságot alakítja vagy befolyásolja, így az innováció táptalaja. Ennek 

megfelelően a mező időben és térben ritkán mozdulatlan, hiszen az által gerjesztett innováció 

visszahat rá, ami által maga a szervezet és a működés logikája egyaránt megváltozik” (Scott, 

2006, 3. o.).  

„Közelebbről a kreatív mező minden olyan, a földrajzi lokalitás bármely szintjén létrejövő 

gazdasági erőfeszítést és szervezetet magába foglal, ami elősegíti a fejlődést és a növekedés-

indukáló változást hoz” (Scott, 2006, 3. o.). 

„Még közelebbről a kreatív mező minden olyan ipari tevékenységben és a hozzá tartozó 

szociális jelenségben megjelenik, ami olyan, földrajzilag meghatározható, kölcsönhatás-

hálózatot hoz létre, ami különböző üzleti és innovációs eredménnyel jár. A definíció szerves 

eleme, hogy a mező és annak üzleti és innovációs hatásai folyamatosan hatnak egymásra.” 

(Scott, 2006, 3. o.). 

Bár a kreatív mezők elmélete számos ponton átfedésben van a klaszterek és az innovációs 

klaszterek egyéb definíciós kísérletével, Scott (2006) szerint a fogalom tágabb annál: nem zárja 

ki a klaszterre lényegesen ható elemek közül a kultúrát sem, és erőteljesen hangsúlyozza az 

innovációs folyamat visszaható és kölcsönható jellegét. 

 A korábban elmondottakból kitűnik a klaszter mibenlétének sokszínű értelmezése, 

ugyanakkor kirajzolhatók közös dimenzióik is (9. ábra). Ezek között említhetők a tagvállalatok 

közötti kölcsönhatások, az egymás között megosztott erőforrások és képességek, a földrajzi 

közelség, az intézményi kapcsolatok, a gazdasági specializáció.  

 



41 
 

  
9. ábra: A különböző klaszter-megközelítések közös dimenziói 

Forrás: Grosz A, 2005., Lagendijk (1999) és Lengyel (2002A) alapján 

 

. Disszertációmban az innovációs klaszterekre tehát úgy tekintek, mint tudáshálókra és 

együttműködő innovációs rendszerekre építő hálózati képződményekre. Terjedésük és 

megerősödésük kedvező hatású a széles tudásbázison alapuló nyílt innovációk, valamint a k+f 

eredmények piaci sikerekké való konvertálása, az innovációk piacorientációja szempontjából. 

 

3.4. A klaszterek és hálózatok közötti különbségek 

 

A hálózat és a klaszter sokszor szinoníma fogalom nem csak a köznyelvben, hanem az egyes 

szakirodalmakban is – annak ellenére, hogy jól elkülönülő jellemzőkkel rendelkeznek. AZ 

elkülönítésre tett kísérletként, a hálózatok és klaszterek terminológiai elhatárolását illetően 

különböző megközelítésekkel találkozhatunk (Ford et al., 1986; Håkansson & Snehota, 1995; 

Cooke, 2001; Imreh & Lengyel, 2002; Lengyel, 2002A), melyek abban egyetértenek, hogy 

mindkét fogalom sarkalatos alapkövét a szereplők közti kapcsolatrendszer és együttműködés 

jelenti. A klaszterekkel a hálózati együttműködések fejlődése egy újabb állomáshoz érkezett el. 

Olyan formációk jöttek létre, amelyek napjainkban már a globális verseny alapegységeinek 

tekinthetők (Dőry & Rechnitzer, 2000; Guinet, 2001; Europe INNOVA, 2008; Örjan, 2009).   

A klaszterek a hálózatokhoz képesti megkülönböztető jellemzői a következő szempontok 

mentén foglalhatók össze: 

1) Rugalmasság, nyitottság, nyílt információáramlás - Míg a hálózatok inkább zárt, közös 

üzleti célokon alapuló, viszonylag stabil szerveződések, addig a klaszterek nyitott, több 

irányban is expanzív, kollektív vízióval rendelkező, rugalmasabb együttműködési formák 

(Lengyel, 2002A). A klaszterekben intézményesített nyílt információáramlás és 

tudásmegosztás zajlik (Grosz, 2005; Sölvell, 2009).  

A fenti jellemzők következtében a klaszterek ideális keretet biztosítanak az innovációs 

folyamatok hálózati kezelésére, az innovációk kinyitására. A nyílt innováció azon a 

felismerésen alapszik, hogy minden vállalatnak – belső eredményességétől függetlenül – 

szüksége van arra, hogy mély és kiterjedt kapcsolatokat alakítson ki külső 

tudáshálózatokkal és közösségekkel (Chesbrough, 2003). Előnyei két oldalról is 

megragadhatók: 

Regionális és 
iparági 

klaszterek

intézményi 
kapcsolatok

vállalatok közötti 
kölcsönhatás 
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gazdasági 
specializáció

dinamikus és 
globális verseny-

képesség

területi indentitás



42 
 

 a belső innovációs folyamatok felgyorsítása a tudás be- és kiáramlásának célzott 

felhasználásával, 

 piacbővítés a kapcsolati háló kiszélesítésén, a piacra és a versenyre való jobb rálátáson 

és a kölcsönös érdekek megtalálásán keresztül. 

A klaszterszerekkel olyan platformok jönnek létre, amelyek arra ösztönzik tagjaikat, hogy 

megosszák egymás között információikat, ötleteiket, összekapcsolják kompetenciáikat, 

erőforrásaikat. Így egy-egy innovációs projekt „klaszterproduktuma” a közös tudás 

eredőjeként jön létre. A tagok tanulhatnak egymástól, miközben húzóerőt is gyakorolnak 

egymásra. A kapcsolatok fejlődése által folyamatos megújulásra kényszerülnek, és 

elsajátíthatják a tartós együttműködésben való gondolkodást.  

Nyílt innovációs szempontból különösen kedvező, hogy a klaszterekben az 

együttműködés nem szűkül le a gazdálkodó szervezetekre. Kiterjedt interakciók, szoros 

kooperációk jöhetnek létre gazdálkodó szervezetek, egyetemek és kutatóhelyek, 

technológiai vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó hídképző szervezetek, valamint 

más szereplők (alapítványok, kamarák, irányító intézmények, vállalkozásfejlesztési 

ügynökségek stb.) között. A széles hálózati platform (Guinet, 2001) közelebb hozza 

egymáshoz a különböző szakmai kompetenciákat, tágabb rálátást enged az egész 

innovációs értékláncra, összekapcsolja a tudomány, a műszaki fejlesztés, a gyártás és a 

marketing szakterületeit. Míg tehát a hálózatokra túlnyomórészt a kodifikált (explicit) 

tudás a jellemző, a klaszterek széles teret nyitnak a rejtett (tacit) tudás felhasználásának 

(Cooke, 2001). 

A klaszterkapcsolatokon keresztül és a menedzsment szervezet támogató közreműködése 

révén könnyebb a piaci információkhoz való hozzájutás, szélesebb a piaci rálátás, jobban 

megérthető a verseny. A k+f eredmények piaci sikerekké való konvertálását elősegíthetik 

az együttes piaci fellépések, egymás kapcsolathálójának felhasználásával új piacok 

szerzése, vagy éppen az egymástól való vásárlások révén egy "belső" piac megteremtése 

lehetséges. A tagok által létrehozott termékek, szolgáltatások piacra vitele felgyorsulhat 

a klaszter promóciós vagy kommunikációs platformján, kapcsolathálóján keresztül. 

Mindezen folyamatok előmozdítják a fogyasztói érték és a technológiai fejlesztések 

összekapcsolását, az innovációk piacorientációját.  

2) A rivalizálás lehetősége - Az üzleti hálózatokon belül nem szokott megjelenni a 

rivalizálás, a klaszterek esetében viszont versenytársak is szerepelhetnek a tagok között. 

Ez megnehezíti ugyan a bizalmi légkör kialakítását, és így nagyobb odafigyelést igényel 

a menedzsmenttől, ugyanakkor a tagok együttes megoldásokat kereshetnek közös 

problémáikra, kicserélhetik tapasztalataikat. Az azonos területen működő kis és 

nagyvállalatok kölcsönös előnyöket tudnak realizálni az innovációs ötletek megosztása, 

illetve a piaci bevezetéshez szükséges kapcsolati háló biztosítása révén.  További előny 

lehet a közös beszerzéssel elérhető költségcsökkentés és az alkupozíciók javítása. Ha a 

versenytársak széles felhasználói területet fednek le, akkor a rivalizálás ellenére 

piacbővítési lehetőségek is felmerülhetnek.  

3) A klasztermenedzsment szervezet mint csomópont - A hálózatok központi csomópont 

nélküliek, tehát ha az egyik elemet „kivesszük” a hálóból, az nem teszi 

működésképtelenné az egész rendszert (Barabási, 2003). Ez a klaszterekről nem 

mondható el, hisz maga a klasztermenedzsment szervezet alkotja azt a központi 

csomópontot, ami összeköti a tagokat és biztosítja az együttműködés támogató hátterét.  

A klasztermenedzsment szervezet formális, a tevékenységek egészét átfogó koordináló 

keretet nyújt a tagok számára, s egyúttal katalizátorként segíti azok együttműködését, 

hálózatépítési törekvéseit, koordinálja a kooperációs szándékokat és lehetőségeket, 

hasznosítja a szinergiákat. Fontos szerepe van a jó információs láncok kialakításában, a 

bizalmi légkör megteremtésében, és nem utolsó sorban a (pályázati) lehetőségek 
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felkutatásában. Ezzel párhuzamosan hídképző funkciót is betölt a klaszter egésze, annak 

tagsága és a külső szereplők között. Mivel a tagok összetétele és száma – nyílt 

szerveződésekről lévén szó – folyamatosan változhat, a menedzsment szervezet közvetítő 

szerepe az új tagok beintegrálódásának elősegítése, a régi szereplőkkel való kapcsolatuk 

kiépítése szempontjából is jelentős.  

4) Potyautasok - A klaszterekben megjelenhetnek a „potyautasok” (free rider) is, míg a 

hálózatokban felépítésük és működésük alapján kevésbé. A klaszterekben megjelenő 

potyautasok azok, akik a szinergikus hatások vagy éppen az agglomerációs előnyök révén 

profitálhatnak a klasztertagságból anélkül is, hogy aktívan részt vennének a közös 

munkában, projektekben (Roncz, 2007). Az inaktív tagok általában a menedzsmenttől 

várják, hogy „rájuk erőltesse” a pályázatokat, megkeresse őket a lehetőségekkel. 

Passzivitásuk okaként legtöbbször a leterheltségükre hivatkoznak, de előfordulhat, hogy 

nincs olyan projektlehetőség, amibe a náluk lévő speciális know-how-t be tudnák 

illeszteni (ez egyébként főleg az IT szektorra jellemző).  

A klaszter egészére az ilyen tagok jelenléte visszahúzó hatást gyakorol, hiszen a klaszter 

eredményességét olyan mutatók is jelzik, mint a közös projektek száma, vagy a 

megvalósult pályázatokban résztvevők aránya. Ezért fontos, hogy a klasztermenedzsment 

szervezet kellő aktivitást tanúsítson a közös munka alapját jelentő pályázati lehetőségek 

feltárásában, és legyen olyan generatív ereje, amellyel motiválni tudja a tagokat. A 

klaszterek fejlődése során folyamatosan tisztul a tagság. Ha a "potyautasokat" nem sikerül 

aktivizálni, akkor kirostálódhatnak, miközben új szereplők nyerhetnek felvételt.  

5) A közösség javát szolgáló célok megvalósítása – A klaszterek a tagok innovációs és piaci 

eredményességének növelésén túl tágabb célokat is szolgálhatnak, míg a hálózatok 

többnyire a tagok képességeit fejlesztik csak. Meghatározó szerepük lehet egy-egy régió 

fejlesztésében, tudáscentrumok kialakításában, új fejlesztési irányok meghonosításában, 

innovatív ágazatok fellendítésében, a foglalkoztatás növelésében, de akár a felelős 

vállalati magatartás erősítésében is (környezetipar területén működő klaszterek). 

Mindezek együttes eredőjeként a makrogazdaság fejlesztésében játszott szerepük sem 

elhanyagolható. Külön kiemelendő, hogy a klaszterek kedvező talajt jelentenek a KKV 

szektor gazdasági vérkeringésébe való bekapcsolása számára. A 

klasztermenedzsmentnek a fentiek miatt nem elég a szervezeten belülre koncentrálnia 

erőfeszítéseit, hanem szem előtt kell tartania az egész régió, illetve iparág fejlődésére 

gyakorolt hatásokat is. 

A következő, 2. táblázatban összefoglaltam a hálózatok és a klaszterek közötti eltéréseket.  
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2. táblázat: A vállalati hálózatok és klaszterek eltérő jellemzői 

 Hálózatok Klaszterek 

Tagság 

Meghatározható, zárt tagság Nem meghatározható, nyitott 

szervezedősé, konkrét tagok 

nincsenek 

Együttműködés alapja 

Beszállítói, közös 

tevékenységre vonatkozó 

szerződéses kapcsolatok 

Társadalmi értékek, személyes 

kapcsolatok, bizalmi tőke 

Versenyelőny 

Speciális inputok/ 
szolgáltatások közös, olcsóbb 

megszerzése 

Igényelt speciális 
inputok/szolgáltatások 

előállítóinak vonzása 

Pozíció 
Viszonylag stabil, hosszútávra 

szóló 

Instabil, folyamatosan és 

rugalmasan változik 

Kapcsolat jellege 

Tagok közötti együttműködés Tagok közötti együttműködés 

és rivalizálás egyszerre 

jelentkezik 

Résztvevők 

Általában csak a gazdasági 
szféra (vállalatok) 

Gazdasági és nonprofit szféra 
egyaránt (vállalatok, 

intézmények, szervezetek) 

Kohézió 

Közös üzleti célok, 
költségcsökkentés, 

hatékonyságnövelés 

Kollektív vízió, a tagok közöt 
jövőképe 

Forrás: Rosenfeld (2001), Imreh & Lengyel (2002), Grosz (2005) 

 

A klaszterek éppen az előbbiekben ismertetett jellemzők mentén kedvező környezetet és 

szervezeti keretet teremtenek ahhoz, hogy: 

 a kooperáción keresztül új ötletek, projektek születhessenek,  

 csökkenthető legyen az ötletfeltárástól a piaci bevezetésig vezető út, 

 megvalósulhasson a versenyző vállalatok együttműködése („coopetition”), 

 az új üzleti és együttműködési lehetőségek hasznát a kis- és középvállalkozások is 

élvezhessék. 

Nyugat-Európában, illetve a fejlett piacgazdaságokban a klaszterorientált fejlesztés a 90-es 

évek eleje óta preferenciát is élvez. Az Európai Klaszter Memorandum (Europe INNOVA, 

2008) a klaszterek globális versenyben játszott szerepét az innovációs tevékenységek 

hatékonysága és eredményessége szempontjából külön kiemeli. A fentiekkel összefüggésben a 

Memorandum hangsúlyozza, hogy a modern versenyben minden klaszternek innovációs 

klaszterré kell válnia, hisz a klaszterek nyitott, több irányban is expanzív, kollektív vízióval 

rendelkező, rugalmas együttműködési formák (Lengyel, 2002B), melyekben intézményesített 

nyílt információáramlás és tudásmegosztás zajlik (Grosz, 2005; Sölvell, 2009). Fontos 

jellemzőjük, hogy az együttműködés nem szűkül le a gazdálkodó szervezetekre.  

 A hálózatok tehát olyan szervezeti csoportok, amelyek többnyire valamilyen közös 

fejlesztési projekt érdekében egymást kiegészítve specializálódnak, annak érdekében, hogy 

hatékonyabban tudjanak közös problémát megoldani (például piacelérés) (Grosz, 2005), ezzel 

szemben a klaszterek tagsága és céjai is sokkal változatosabbak. Természetesen előfordulhat, 

hogy egy hálózat végül eltolódik a klaszter irányába, hisz az egyes fajtái között is megfigyelhető 

zártabb, illetve kevésbé zártabb közösség (Grosz, 2005; Rosenfeld, 2001). Az ún. hard hálózat 

legalább három vagy több vállalkozás együttmődésébül alakul ki és főleg a termelés, a 

marketing és az értékesítés területén. Leggyakrabban szerződéses megállapodások keretén 

belül működik és a legfontosabb célja a növekvő profit elérése. Míg az ún. szoft hálózat szintén 

három vagy több vállalkozás együttműködéséből alakul ki, de esetükben már a közös 

problémamegoldás a legfontosabb cél, valamint a megszerzett új ismeretek átadása is előtérbe 
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kerül, rendszerint informális módon (Rosenfeld, 2001). Grosz (2005) a következő formában (3. 

táblázat) ismertette a klaszterek és a hálózatok csoportosítását (Rosenfeld, 2001 alapján). 

 

3. táblázat: A hálózatok és klaszterek csoportosítása és jellemzői 

 Kemény „hard” 

hálózatok 

Puha „soft” 

hálózatok 
Klaszterek 

Tagság 
Meghatározható, szűk 

és zárt tagság 

Meghatározható, 

tágabb és nyitottabb 

tagság 

Nincsen tagság, 

teljesen nyitott 

szerveződés 

Kapcsolat jellege 
Elsősorban a tagok 

közötti kollaboráció 

Inkább már a tagok 

közötti együttműködés 

Tagok közötti 
együttműködés és 

verseny egyszerre 

Együttműködés 

alapja 

Szerződéses 

kapcsolatok, jogi 

normák 

Közös tevékenységre 

vonatkozó többségi 

akarat 

Társadalmi értékek, 

személyes 
kapcsolatok, bizalmi 

tőke 

Hozzáadott érték 

lehetőség cégeknek a 
kulcskompetenciákra 

fókuszálni 

Szolgáltatások iránti 
kereslet összevonása 

és szervezése 

Külső gazdasági 

hatások megjelenése 

Legfontosabb 

eredmények 

Növekvő profit és 

értékesítés 

Közös erőforrások, 

alacsonyabb költségek, 

benchmarketing 
lehetőség 

Speciális inputok, 

beszállítók, 
szolgáltatások, 

munkaerőpiac 

elérhetősége 

Külső gazdasági 

hatások alapja 

Közös, megosztott 
funkciók és 

erőforrások 

Tagságból származó 

előnyök 

Elhelyezkedés, 

földrajzi közelség 

Kohézió, közös célok 

Üzleti eredmény, 
költségcsökkentés, 

hatékonyságnövelés 

Közös üzleti célok, 

vízió 
Nincs 

Forrás: Rosenfeld, 2001 alapján Grosz (2005) 

 

A klaszterek és a hálózatok tehát szorosan összetartozó fogalmak. Mindkettő sarkalatos 

alapkövét a szereplők közti kapcsolatrendszer és együttműködés jelenti. Míg azonban a 

hálózatok inkább zárt, közös üzleti célokon alapuló, viszonylag stabil szerveződések, addig a 

klaszterek nyitott, több irányban is expanzív, kollektív vízióval rendelkező, rugalmasabb 

együttműködési formák (Lengyel, 2002A). Fontos különbség, hogy a klaszterekben az 

együttműködés nem szűkül le a gazdálkodó szervezetekre, hanem kiterjed az iparágon, illetve 

az értéklánc mentén szerveződő további szereplőkre is, így kutatóintézetekre, egyetemekre, 

szolgáltatatókra, területfejlesztési szervezetekre stb. Tehát a klaszterek formális, a 

tevékenységek egészét átfogó koordináló keretet nyújtanak a tagok számára, egyúttal 

különböző megoldásokkal segítik a tagok hálózatépítési tevékenységét, valamint a 

klaszterekben intézményesített nyílt információáramlás és tudásmegosztás történik, melynek 

köszönhetően lehetővé teszik a nyílt innovációs folyamatok könnyebb adaptálását a 

tagszervezetek számára. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.5. A klaszterek osztályozása 

 

A klaszterek sokszínűségükből adódóan számos tényező mentén jellemezhetők – ahogy ez 

a 2. és 3. táblázatban is látható volt, így a kalszterek csoportosítása is többféle módon történhet, 

mint például a klaszteresedés jellege, vagy a klaszteresedés végterméke szerinti csoportosítása. 

Deák (2002) rámutat, hogy a fogalom angol etimológia eredete (clustering) egyszerre utalhat 

a klaszterképzés folyamatára, ami a magyar szakirodalomban klaszteresedésként honosodott 

meg, valamint a folyamat végtermékére, magára a klaszterre. 

 

3.5.1. Hasonlóság és egymásra utaltság mint klaszterképző motívum 

 

A klaszterek szervező elv alapján történő kategorizálására alapvetően két megközelítés 

létezik: a klaszterek (1) hasonlóság alapján és (2) egymásrautaltsági alapon történő osztályozása 

(Lex Europa, 2006). Ez a kettősség általános érvényűnek tűnik, bár a kategóriák más szerzőknél 

enyhén eltérő hangsúllyal jelennek meg.  

Az egymásrautaltság-alapú klaszterképzés Deáknál (2000) az értéklánc-rendszereket alkotó 

vállalatok közötti koncentrációként jelentkezik, ami a végső fogyasztó kielégítéséért folyó 

versenyben a munkafolyamatok megosztására utal. A hasonlóság alapján való 

klaszterképződést Buzás (2000a), Feser (1998B) és Zeitlin (1994) az ipar területi 

koncentrálódás (agglomeráció) jelenségeként értelmezi, aminek hajtómotorja a földrajzi 

értelemben vett piac lokális externáliákon keresztül megvalósult növekedésének közös érdeke.  

A fenti kettős kategorizálás szoros kapcsolatban áll az innovációs modellek alapjaival és 

napjainkban uralkodó szemléletének két megközelítésével; a hasonlóság alapján történő 

klaszterképzés az innováció 2.3.2. fejezetben leírt intézményi és nemzeti keretrendszerben talál 

elméleti alapot, míg az egymásrautaltságra épülő klaszterképzés a 2.3.3. fejezet témáját alkotó 

technológiai innovációs rendszerben gyökerezik. 

A hasonlóságon alapuló megközelítés a közgazdaságtan 19. századi hajnalához, közelebbről 

Marshallhoz (1890) köthető, aki az ipar helyi koncentrációinak vizsgálata során több fontos 

megfigyelést tett. Először is, hogy a világ ipari termelésének jelentős része szűk területre 

koncentrálódik. Másodszor, hogy az egymással kapcsolatba hozható iparágak hajlamosak 

egymás közelébe települni (vagyis földrajzi értelemben koncentrálódni). Harmadszor, hogy az 

előző két megfigyelés rendszerint hosszú időn át fennmarad, és tendenciaszerűen 

intézményesül. Negyedszer, hogy az így létrejött agglomerációk közül néhány kimagasló 

innovációs potenciállal rendelkezik. 

Az egymásrautaltságot figyelembe vevő megközelítés eredete az 1980-as évekre nyúlik 

vissza, amikor Montfort (1983) az értéklánc szállító-beszerző viszonyait vizsgálta. E szempont 

szerint a klaszterek gazdasági hálózatok, amik a termékek és szolgáltatások mellett az 

információ és a tudás transzferének feladatát is ellátják. Ennek a megközelítésnek a fókuszában 

a szereplők értékteremtő egymásrautaltsága a kulcs. A koncepció az ezredfordulón a virtuális 

és kommunikációs technológiák fejlődése okán újra előtérbe került, amikor a vállalatok 

együttműködése, valamint a szervezetek közötti erőforrás- és tudásmegosztás új szintet ért el. 

Erre, a cégek közötti versengő közreműködés igen magas fokára utal a Tapscott et al. (2000) 

által bevezetett b-web (business web/üzleti háló) fogalma is: az egymással való versenyhelyzet 

fenntartása mellett a vállalatok hozzáférést biztosítanak egymás számára erőforrásaikhoz 

(beleértve ebbe a fizikai eszközökön túl a kapcsolati és a szellemi tőkét is), így ezen eszközök 

birtokában a b-web egyes tagjai saját fejlesztés nélkül is igen magas specializációt és 

hatékonyságot érhetnek el. Ez a fajta együttműködés az egymásrautaltságot megtestesítő 

klaszterek közé sorolható.  

Az agglomerációs klaszterképződés okait a kutatások számos faktornak tulajdonítják. 

Marshall (1890) az elérhető erőforrások (munkaerő, szakértelem, beszállítók, infrastruktúra 



47 
 

stb.) magas koncentrációját, Owen-Smith & Powell (2004) a hálózatokhoz való hozzáférést, 

Zucker et al. (1998) a helyi tudományos közösség vonzását, Malmberg & Maskell (2006) a 

szakértelem helyi koncentrációját, Bathelt et al. (2004) az információ terjedésének sebességét, 

Torre & Rallet (2005) az összetett feladatok koordinálhatóságának viszonylagos egyszerűségét, 

Kenney & von Burg (1999) az intézményi hátteret, Saxenian (1994) a regionális kultúrák 

jellegzetességeit, Porter (1990) és Krugman (1991) pedig a verseny intenzitását látja döntő 

fontosságúnak. Az ezredforduló környékének robbanásszerű technológiai forradalmát követően 

az érdeklődés kiterjedt az információs és kommunikációs technológia (ICT) hatásának 

elemzésére a hasonlóságon alapuló klaszterképződésben. Venables (2001) empirikus 

bizonyítékokra támaszkodva úgy találta, hogy bár a regionális klaszterképződést elősegítő 

faktorok némelyike vesztett fontosságából (többek között a termékek és a szolgáltatások 

megnövekedett tudástartalma miatt a helyi fizikai erőforrások szerepe leértékelődött), más 

tényezők jelentősége felerősödött (például az infrastruktúra helyi megosztásának fontossága, a 

beszállítók és a faktor-piacok közelsége), így az agglomerációs klaszterképzés jövője nem 

látszik veszélyben lenni. 

 

3.5.2. A klaszterek koncentráció alapján képzett kategóriái 

 

A 3.1, 3.2 és 3.3. fejezetek alapján megállapítható, hogy a klaszterek rendkívül heterogén 

konstrukciók, amiknek a szervező elve követheti funkcionális alapon a folyamatokat az 

értéklánc mentén, de éppígy származhat a regionális externáliák adta előnyök felismeréséből 

is. A klaszterek az azokatt alkotó szervezetek szempontjából sem egységesek, hiszen részt 

vehetnek benne a legkülönbözőbb méretű forprofit és nonprofit vállalkozások, valamint 

intézmények és szabályozó szervek, amik közös jellemzője, hogy érdekeltek a klaszter alapvető 

jelentőségét adó tudástranszfer eredményében. Ebben a divergens környezetben értékes Feser 

(1998A, Deák, 2000 idézetében) megközelítése, aki a klaszterek négy alapesetét különbözteti 

meg a földrajzi koncentráció és a gazdasági összefonódások különböző értékeinek metszete 

által alkotott dimenziókban (10. ábra). 

 

 
10. ábra: A klaszterek dimenziói 

Forrás: Feser (1998A) alapján Deák (2000) idézetében 
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A 10. ábrán szemléltetett dimenziók a következők: 

(1) A kitermelő iparágak klasztere helyi erőforrás használatára épülő szervezetek közötti 

együttműködés, amiből pont az erőforrás helyi jellege miatt egyenesen következik a 

földrajzi koncentráció magas szintje. Ugyanakkor, mivel az együttműködés motivációja 

egydimenziós módon az erőforrás kihasználása, a gazdasági összefonódás mértéke 

alacsony. 

(2) A helyi piacra termelő vállalkozások nem kizárólag, de jellemzően a KKV szektorhoz 

tartoznak. A non-traded megjelölés összefoglalóan azokat a vállalkozásokat és 

szektorokat jelenti, amik outputját a helyi piac, a helyi fogyasztók szívják fel, és sem az 

import, sem az export termékeknek nem versenytársa. (Például: Mano & Castillo (2015) 

a traded és non-traded szektorok közötti különbséget kvantitatív számítással a teljes 

kibocsátáshoz viszonyított export arányával fejezi ki). Sem a fogyasztói igények diffúz 

természete, sem a termékek összetettségének alacsony foka nem kívánja meg a 

vállalkozások közötti együttműködést, ami rövid értékláncot és gyér klaszterképződést 

eredményez. 

(3) Az iparági klaszter jellegzetessége az egymással beszállító-vevő kapcsolatban álló cégek 

alkotta komplex értéklánc. Ez a konstrukció jellegzetesen összetett, szervezetek közötti 

kapcsolati rendszereket hoz létre, amikben a munkamegosztás foka magas. Ugyanakkor 

az értéklánc, a klaszter és a végtermék inherens összetettsége miatt a klaszter 

tevékenységének az eredményét ritkán éri meg pusztán egy-egy helyi piacra célozni, 

valamint a magas fokú beszállítói specializáció miatt az iparági klaszter földrajzi 

koncentrációja alacsony (Roelandt & den Hertog, 1999B; Hoen, 2000). 

(4) A regionális klaszter az iparági klaszterek olyan típusa, amikor az értéklánc elemei egy 

földrajzi régióban koncentrálódnak. 

Hazánkban az iparági és regionális klaszter megközelítést használják a leggyakrabban. 

Disszertációm későbbi kutatási fejezeteiben (5.3.2., 6.4.3.) ezért is térek ki az egyes 

klaszterekre ható ágazati hatások, valamint a földrajzi elhelyezkedés vizsgálatára is.  

 

3.5.3. A klaszterek eredete szerint képzett kategóriák 

 

Szanyi (2008) a klaszterek eredetének három kategóriáját azonosítja. A kategorizálás nem 

független a klaszterek megkülönböztetésének egyéb megközelítéseitől, mégis külön figyelmet 

érdemel a politikai, motivációs, valamint a klaszterek lényegi célját érintő vetületei miatt: 

1) A klaszterek első kategóriája a már korábbi fejezetekben megfogalmazott hasonlóság 

alapján történő szerveződést követi. A klaszter tagjainak hasonló földrajzi 

elhelyezkedése természetes módon, szervesen vezet el a szervezetek 

együttműködésének koncentrációjához. Miután az együttműködésből származó üzleti 

előnyök miatt kooperáló szervezetek száma eléri a kritikus tömeget, természetes úton 

létrejött klaszterekről beszélhetünk. 

2) A klaszterképződés második útja a tudatos kezdeményezés (cluster initiatives), ahol is a 

klaszterek létrejöttét az együttműködés előnyeit felismerő és elősegíteni kívánó ügynök 

szervezi. Ez az ügynök állhat a klaszteren kívül, de lehet az egyik későbbi tag is. Szanyi 

(2008) kritikus megközelítése szerint e klaszterképződési forma inherensen torzítja a 

klaszter jellegét, mert bár a tagok együttműködése természetes része a klasztereknek, az 

alapító hajlamos az együttműködés célját a saját igénye szerint megfogalmazni. A 

torzító hatás különösen abban az esetben erős, ha az alapító ügynök egy kormányzati 

szerv, mert hajlamos a klaszterben a kormányzati politikai irányvonal (a fejlett 

államokban különösen az innovációs politika) részeként tekinteni az általa létrehozott 

klaszterre, és a politikai célt azonosítani a klaszter céljával. 
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3) A klaszterek eredetének harmadik forrása a klaszter-politika. Az előző kategóriától 

abban tér el, hogy nem közvetlenül a klaszter kerül megalapításra, hanem a környezeti 

feltételek finomhangolásával a szervező (jellemzően a kormányzat egy szintje) 

igyekszik a klaszterek létrehozását elősegíteni. Szanyi (2008) szerint ez a fajta 

klaszterképzés hasonló problémát vet fel, mint a tudatos klaszterkezdeményezés. Míg a 

klaszterek eredendő célja a lokális/regionális gazdaság egységeinek belső 

együttműködése a legkülönfélébb célok elérése érdekében (mint például innováció, 

foglalkoztatásnövelés, KKV fejlesztés), a gyakorlati tapasztalatok szerint a klaszter-

politika hajlamos egy-egy központilag megfogalmazott cél alá rendelni a klasztereket. 

Az eredet alapján fontos vizsgálati szempont, hogy maga a klaszter milyen kezdeményezés 

mentén alakult meg. A későbbi, 5.3.6. fejezetben kitérek a hazai sajátosságok ismertetésére, 

melyben bemutatom, hogy idehaza főleg a felülről érkező (top-down) nyomás a leggyakoribb, 

azaz a környezeti feltételek alakításával a kormányzat támogatja a klaszterek létrehozását.  

 

3.5.4. Statikus és dinamikus klaszterek 

 

Az áruk és szolgáltatások helyi tranzakciója hagyományosan előnyösebb volt a 

tranzakcióban résztvevő felek számára, mint a földrajzilag távoli árucsere, ami erős 

agglomeráció-képző tényező. A fizikai közelség versenyelőnnyé tette a specializációt, mert 

lehetővé tette a vállalkozások számára a lokális értékláncokhoz való kapcsolódási pontok 

azonosítását és a gazdasági rendszerbe való beilleszkedést. Ezáltal a fizikai közelség és az ezzel 

szorosan összefüggő specializáció a cégek együttműködése és a klaszteresedés felé hatott 

(Porter, 1990). Az erre a motívumra építkező klaszterképződés statikus jellegű, mert egy létező 

struktúrához való csatlakozás és a kialakult csatornákon keresztül zajló áru- és szolgáltatáscsere 

csak lassan és jellemzően kevésbé radikálisan változik (Szanyi, 2008). 

Az információs és kommunikációs forradalom közben/után Sölvell et al. (2003) úgy találta, 

hogy a konvencionális lokális vevő-szolgáltató viszony a globalizálódó világban egyre kevésbé 

játszik szerepet, és a klaszterek tagjai között gyakran már nincs is input-output kapcsolat. A 

helyi klaszterekben a fenti statikus előnyök helyét átvették a kapcsolatokból származó 

dinamikus előnyök, ami a tudás előállítását és az innovatív képességek emelkedését jelenti. 

Azaz az áruk és szolgáltatások fizikai cseréjének szerepét átvette az üzleti információ, a tudás, 

a technológiai szakértelem cseréje, amit Sölvell et al. (2003) dinamikus klasztereknek nevez. 

Látható tehát, hogy a dinamikus klaszterek pontosan illeszkednek az információalapú, 

tartalomra épülő és technológia-intenzív modern gazdaság gyakorlatához, és a klasztereket új, 

mélyebb kapcsolatrendszerhez vezeti el.  

 

3.6. A klaszterek gazdasági szerepe 

 

A klaszterek előbbi fejezetben bemutatott definíciós kísérletei és a részletezett taxonómiai 

megközelítések már utalnak rá, hogy a klaszterek lényeges szerepet töltenek be a gazdaság 

egészében azáltal, hogy eredményes szervező elvet jelenítenek meg a gazdaság és az azt 

körülvevő intézményi háttér szereplői között. A következőkben összefoglalom, hogy a 

szakirodalom milyen pozitív gazdasági jelentőséget tulajdonít a klasztereknek. 

 Rugalmasság. Porter (1990) klaszterekkel kapcsolatos kutatása előtt a gazdasági célok 

vezérlő elve a diverzifikáció volt. Ezt Porter (1990) megfigyelései nyomán felváltotta a 

specializáció, ami utat nyitott a klaszterek és a gazdaság további elmélyülése felé. Sölvell 

et al. (2003) munkájával a klaszterek szervező elve tovább finomodott, és a szervezetek 

közötti kapcsolatokat kibővítette a nem-fizikai információ, tudás és szakértelem 

cseréjével – vagyis az áru és szolgáltatás előállításának módszerével. Jól látható, hogy a 
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klaszterek elmélete és gyakorlata képes megújulni és rugalmasan választ adni a gazdaság 

hajtómotorját jelentő uralkodó kihívásokra. 

 Információcsere. A helyi és regionális verseny nyomást gyakorol a cégekre a 

leghatékonyabb megoldások (best practices), üzleti információk és szakértelem 

egymástól való átvételére, amit a klaszterek keretein belül lehet a leghatékonyabban 

megvalósítani (Porter, 1998A). 

 Innováció. Az egymással személyes és üzleti szinten kapcsolatban álló cégek 

kicserélhetik tapasztalataikat, és a fizikai közelség elősegíti a cégek közötti 

tudástranszfert és hozzájárul az innovációhoz. Az innovációs potenciál másik oldala 

annak szociális vetülete. Az üzleti és személyes bizalmon alapuló kapcsolatok szociális 

tőkeként értelmezhetők, amik mind a cégen belül, mind a cégek között lehetővé teszik a 

szereplők horizontális együttműködését (Szanyi, 2008). 

 Hatékonyság. A klaszterek természetes módon és alacsony költségek mellett terjesztik ki 

a gazdaság teljesítőképességét. A gazdaságban eleve létező kapcsolatok elmélyítésével és 

dinamizálásával lokális/regionális szinten hatnak a foglalkoztatottságra és a 

termelékenységre, ugyanakkor nagyságrendekkel nagyobb (országos/globális) piacon 

növelik a klaszterek versenyképességét. Így nem meglepő, hogy a 2008-as világgazdasági 

válság után két évvel Muro & Katz (2010) a krízis által felszínre hozott krónikus 

problémákra való megoldás és jövő gazdasági berendezkedésének kiemelkedően fontos 

elemét látja a klaszterekben. 

 

3.7. A klaszterek életgörbéje 

 

A klaszterek életgörbéjének a modellje, a hasonlóságon alapuló klaszterszerveződés mentén, 

szervesen illeszkedik a regionális innovációs rendszerek modelljébe. Mindez azt mutatja, hogy 

klaszterek fejlődésének megfigyeléséhez szükséges a szerveződés határainak megfogalmazása, 

ami Menzel (2005) és Menzel & Fornahl (2007) értelmezésében technológiai és földrajzi 

dimenzió mentén valósul meg. Ezzel a megközelítéssel a klaszter tagjai jól elkülöníthetők mind 

az azonos piacon működő, de más profilú, valamint a hasonló profilú, de más földrajzi 

dimenzióban működő klaszterek tagjaitól, így lehetővé válik annak vizsgálata, hogy milyen a 

jellemző kognitív (tudásbéli) különbség a klaszter határain belül és azon kívül. A megközelítés 

nem tagadja, hogy a klaszterek tagjai a klaszteren kívül is rendelkeznek kapcsolati hálóval, 

valamint a határok dinamikusan változnak, de a Menzel & Fornahl (2007) szerint a klaszterek 

magja viszonylag állandó és meghatározható. Az így határokkal ellátott klaszterek a forrás 

értelmezésében (Menzel & Fornahl, 2007) a lokális és az iparági külső hatások 

keresztmetszetében állnak, így párhuzamot lehet keresni az iparág és a klaszter fejlődése között. 

Az iparág életgörbéjének modellezésére több koncepció is született. Vernon (1966) és 

Klepper (1997) a termékek jól ismert életgörbéjének elemeit azonosítja az iparágak esetében is: 

az embrionális, a növekvő és az érett szakaszt, ami leírható az iparági szereplők, a bevételek 

vagy az alkalmazottak egyre növekvő majd csökkenő mennyiségével. A fejlődés kvantitatív 

mérőszámait Dosi (1988) a „technológiai fejlődés”, Suarez (2004) pedig a „domináns 

megoldás” kvalitatív megfigyelésével javasolja kiegészíteni, ami az innováció lineáris 

modelljeivel hozható összefüggésbe. Az iparág fejlődésének dimenziójában ez annyit jelent, 

hogy az iparág embrionális szakaszában a létező megoldások rendkívül heterogének, amik a 

fejlődés során standardizálódnak, míg végül egy domináns megoldás lesz uralkodó. Az 

evolúciónak ez a pályája ugyan fokozatosan csökkenti a kockázatot, de szűkíti a technológiai 

lehetőségek számát, továbbá a tudás és a szakértelem jelentőségét is. 

A klaszterek életgörbéje Enright (2003) és Maggioni (2002) szerint hasonló pályát ír le. A 

klaszterek fejlődésének motorját szervezeten kívülről megszerezhető tudás mennyisége és 

különbözősége jelenti (Audretsch & Feldman, 1996), ami a klaszterek működésének 
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előrehaladtával az új tagok és innovációk miatt először növekvő, majd jellemzően csökkenő 

tendenciát mutat. Ezt a tényezőt Tichy (2001) a „klaszter paradoxonnal” egészíti ki: a klaszter 

egyre szűkebb specializációja emeli a tagok közötti szinergiák kialakulásának lehetőségét és 

növeli az innovációs lehetőségek számát, ugyanakkor az ebből következő csökkenő diverzitás 

lelassítja az innovatív folyamatokat. A tagok diverzitásának és a különbözőségének hatása nem 

független a klaszter méretétől, hiszen egy sok tagból álló klaszter kevésbé heterogén, mint az 

azonos iparágban működő kisebb, bár a tagok közötti különbséget (vagyis a tudásbéli 

távolságot) nem a tagok száma, hanem különbözőségük határozza meg. A klaszterek 

életgörbéje tehát nem annyira az alapításuktól számított koruk, hanem inkább a tagjaik 

(dinamikusan változó) diverzitásának és különbözőségének szintje által meghatározott. A 

klaszterek életgörbéje Menzel & Fornahl (2007) definíciójában négy szakaszból tevődik össze: 

(1) Az embrionális szakaszban (emergence) a klaszter kevés tagból áll, amik nagyon 

heterogének, hiszen új területtel foglalkoznak. 

(2) A növekedési szakaszban (growth) a klaszter egyre fókuszáltabb, és tagok közötti 

különbözőség csökken. Ezzel párhuzamosan formálódnak a fejlesztés gyümölcsözőnek 

ígérkező irányai, ezért a klaszteren belül az innovációs hálózatok erőre kapnak, ami 

tovább növeli a tagok növekedési potenciálját. 

(3) Az érett (sustaining) szakaszban kialakul a fejlesztés karakteres iránya és „domináns 

megoldás”. 

(4) Ha a „domináns megoldás” túlságosan szűk területre koncentrálódik, a klaszter elveszti 

a heterogenitásból származó megújulás képességét és hanyatlani kezd (decline). 

Menzel & Fornahl (2007) szerint azonban az életgörbe nem feltétlenül véges folyamat; ha 

a klaszter tagjainak csökkenő számával párhuzamosan a heterogenitása képes növekedni, esély 

van rá, hogy a klaszter új fejlesztési területet azonosít, így egy új embrionális szakasz és ezzel 

új fejlődés veheti kezdetét. 

Az iparág és a klaszterek életgörbéje azonban nem azonosítható egymással, inkább az 

egymáshoz való viszonyuknak van jelentősége. Egy mennyiségi dimenziók alapján stagnáló 

klaszter lehet nagyon előnyös a tagok számára, ha az iparág egésze hanyatlik, és lehet hátrányos 

is, ha az iparág gyorsabban növekszik, mint a klaszter. Empirikus vizsgálatok kimutatták, hogy 

a vállalatok jellemzően jobban teljesítenek egy klaszter keretein belül az iparág fellendülő 

szakaszában, amikor a tagok közötti tudáskülönbség nagy; ebben a szakaszban viszonylag 

könnyű szinergiát találni a tagok között és a klaszterekre jellemző kapcsolatrendszer elősegíti 

a tudástranszfert a klaszteren kívül működő szervezetekhez képest – sőt, végeredményben az 

egyes cégek magas tudás-abszorpciós képessége vezet el a klaszter kialakulásához. Amikor 

azonban a klaszter érettebb szakaszba lép és a tagjai között a különbözőség csökken, a klaszter 

hálózata már nem tudja biztosítani az egyes tagok számára a fejlődéshez szükséges külső tudás-

inputot; ilyenkor a klaszterhez tartozás nem csak semleges tényező, hanem kontraproduktív is 

lehet. 

A későbbi, 5.3.6. fejezetben kísérletet teszek az általam vizsgált klaszterek életgörbéjének a 

feltárására is.  

 

3.8. Klaszterfejlesztés 

 

Az innovációs klaszterek fejlesztésében való állami részvétel kérdése régóta szem előtt van. 

Mint azt az innovációs modelleket tárgyaló 2. fejezetben bemutatásra került, a kutatások 

kezdetén az innovatív szellemet és az új megoldások előállítását alapvetően az egyes 

szervezetek szintjétől várták. Az empirikus kutatások eredményei és azokra építő újabb és újabb 

teóriák azonban fokozatosan felismerték az innovációt meghatározó tényezők között a vállalati 

szintet felülről határoló környezet elemeit, aminek eredményeképpen megszülettek az 

innovációt rendszerbe foglaló, egyre összetettebb modellek. A külső elemek között is kiemelten 
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magyarázatot igényel az állam (törvényhozó, jogalkotó, szabályozó) szerepe. Az alábbiakban 

bemutatom a klaszterek fejlesztésének kormányzati szempontjait, aminek fő motivációja a 

gazdaság egészének a fejlesztése. 

Az 1990-es években Porter (1990, 1998A) a neoliberális gazdasági elvek mentén 

határozottan elutasította az állam bármiféle gazdasági szerepvállalását, aminek természetes 

folyománya az, hogy az állam feladatát kizárólag a klaszterek működési feltételeinek 

optimalizálásban azonosította. Ez a messzeható következményekkel járó hozzáállás a 

klaszterek támogatásának által javasolt definíciójában is élesen megjelenik: „a klaszter 

kezdeményezések hivatalosan szervezett erőfeszítések a klaszterek növekedésének elősegítése 

és versenyképességének emelése a klaszter résztvevőinek együttműködésének az előmozdítása 

által. Néhány klaszter kezdeményezés és a kezdeményezések egy-egy csoportját segítő 

programot a kormányzat hoz létre. Az ilyen kezdeményezések támogathatják az oktatást és 

tréninget, bátoríthatják a résztvevők közötti kapcsolatok fejlesztését, és többek között közös 

piacelemzéssel vagy marketing tevékenységgel elősegíthetik a piac fejlődését.” (Porter, 2000) 

Ez az elv gyakorlatilag szinkronban van a már tárgyalt innovációs keretrendszer, és a Porter 

közreműködésével megfogalmazott nemzeti információs kapacitás elveivel. Érdemes 

megfigyelni, hogy a klaszterek támogatásának Porter (2000) féle megközelítése kerüli, hogy a 

támogatás keretében a klaszter céljának megfogalmazása megjelenjen, ami elvben elkerüli a 

már ismertett Szanyi (2008) által kritizált potenciális torzulásokat. Deák (2002) szerint Porter 

(1990, 1998A) gondolatai erős befolyást gyakoroltak az Amerikai Egyesült Államok 

klaszterekkel kapcsolatos politikájára, aminek első megnyilvánulása a klaszterekkel 

kapcsolatos, széleskörű adatgyűjtés volt. Az adatokra támaszkodva az Amerikai Egyesült 

Államok megfogalmazta klaszterpolitikáját, ami az általános gazdaságpolitika szerves része 

volt. Ennek, és az ezt követően alkalmazott klaszterpolitikák alapjainak jellegzetességeit Deák 

(2002) számos forrásra (Porter, 1998A; Gordon & McCann, 2000; DETR, 2000; Lengyel, 

2000A; Enright et al., 2001; Raines, 2001A; Raines, 2001B; Lengyel, 2001; EC, 2002) való 

hivatkozással a következőkben összesíti: 

 A klaszterfejlesztés az egyes szervezetek innovációs képességének fejlesztése helyett 

kapcsolt vállalatok, intézmények és érdekelt (például társadalmi) szervezetek 

együttműködésére helyezi a hangsúlyt. 

 Ahogyan a klaszterfejlesztés elszakad a szervezetek szintjétől, ugyanúgy távolságot tart 

az iparági megközelítéstől is. Ennek az az oka, hogy bár a klaszter által előállított 

végtermék sokszor iparághoz köthető, annak előállításában tipikusan számos, más 

iparághoz tartozó szervezet is részt vehet értéklánc inputjaival. 

 A klaszterfejlesztés a klaszterben résztvevő szervezetek egészére koncentrál, nem pedig 

egyes tagjaira (akár kulcsszerepet játszó championokra). 

 A klaszter fejlesztéséhez a politika felhasználhat külső erőforrásokat, de a hangsúly a 

klaszter belső fejlődésének elősegítésén van. A lényeges külső forrásokat érdemes lehet 

a klasztert alkotó szervezetek közé illeszteni. 

 A kormányzati beavatkozás nem terjed ki a klaszterek aktív támogatására és a piaci 

verseny befolyásolására. A klaszterek fejlesztéséhez nem immunizált, a gazdasági 

mechanizmusoktól védett környezetre van szükség, hanem olyan gazdasági és 

szabályozói (de akár kulturális) feltételrendszerre, amiben a klaszterjellegű működés 

előnyt jelent. 

 A klaszterek fejlesztésének kérdése tartalmazza a résztvevő szervezetek innovációs 

potenciáljának fejlesztését. Azonban a fejlesztés általános irányelveihez hasonlóan az 

innováció támogatása sem mindenre kiterjedő, hanem a klaszter versenyképességének 

célzott növelését segíti. 

 Mivel a klaszterek számos ponton kapcsolódnak a környezetükhöz, ezért a klaszterek 

fejlesztése áttételesen a közösség fejlesztését is magában hordozza. Ez a megállapítás 
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nem kizárólag gazdasági értelemben érvényes, de a kulturális és a helyi közösségben 

elmélyülő kapcsolatokat illetően is. 

A klaszterpolitika általános elvein túl érdemes kitérni anak szintjére is. Mivel a klaszterek 

mérete változatos – az egész országra kiterjedő megaklaszterektől az egyes mikrorégiók 

vállalkozásait tömörítő kisebb klaszterekig –, a szabályozói közreműködés szintje sem 

elhanyagolható. Raines (2001B) felhívja a figyelmet arra, hogy a 60 ezer fős lakosú francia 

Arve Valley éppúgy rendelkezik klaszterpolitikával, mint a 18 millió polgárnak otthont adó 

Észak-Rajna Vesztfália. Raines (2001A) szerint minél nagyobb a klaszter kiterjedése és minél 

magasabb szinten történik a kormányzati beavatkozás, annál inkább a nagyvállalatok 

együttműködésére koncentrál a szabályozói támogatás. Ez azonban Lengyel & Deák (2002) 

szerint nem jelenti azt, hogy a nagyobb klaszterméret gazdasági szempontból feltétlenül 

nagyobb jelentőségű is. A gazdaság gerincét adó kis- és középvállalati (KKV) szektor számára 

ugyanis a klaszterhez tartozás jelenti a legfontosabb (ha nem az egyetlen) lehetőséget arra, hogy 

költséghatékonyan hozzáférjen a fejlett technológiákhoz és fogadó félként részt vegyen a 

tudástranszfer klaszteren belüli folyamatában, ennek szabályozói támogatása pedig ezért nagy 

fontosságú. 

A fentiek rávilágítanak a klaszterpolitika heterogén természetére, amit Deák (2002) további 

faktorokkal egészít ki: 

 A klaszterek létrejötte történhet természetes úton (Porter, 1998A; Buzás, 2000A), de 

(helyi vagy nemzeti) kormányzati impulzus hatására is (Porter, 1998A. DAKKV, 2000). 

Lagendijk (1999), Porter (2001) és az Európa Bizottság (2002) is megállapítja, hogy a 

fejlett országok többségében történtek aktív kormányzati erőfeszítések a 

szabályozórendszer paramétereinek olyan beállítására, ami kedvez a klaszterek 

létrejöttének és fejlődésének. Magyarországon a központi hatás viszonylag erős, amit 

mind helyi (Grosz 2000, 2002, 2003), mind állami (Gazdasági Minisztérium, 2000) 

kezdeményezésekre visszavezethető. 

 A klaszterek nem csak eredetükben, hanem történetükben is különböznek egymástól. Az 

egyedi múltjuk, továbbá a kulturális és szabályozói környezet által hozzáadott 

jellegzetességek miatt a klaszterek nem kezelhetők homogén tömbként, amit a politikai-

szabályozói kezdeményezéseknek is figyelembe kell venniük (Rosenfeld, 2001). 

A klaszterek fejlesztésének nemzetközi tapasztalatit összegezve Deák (2002) úgy találta, 

hogy a központi fejlesztési erőfeszítések egy hierarchikusan épülő struktúrát követnek (11. 

ábra). 
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11. ábra: A klaszter-politika kialakításának és megvalósításának szerkezete 

Forrás: Deák (2002) 

 

1) A klaszterpolitika feltételeinek megléte 

Deák (2002) megállapítja, hogy a piac fejlettségének és állapotának nem minden 

konstellációja alkalmas arra, hogy eredményesen működő klaszterek jöhessenek létre. Muro & 

Katz (2010) szerint a paradigma része, hogy a klaszterek tükrözik az egész gazdaság 

természetét, ezért nem lehetséges speciális törvényszerűségek szerint, a gazdaság egészétől 

különböző keretben működő klaszterek létrehozása. Ebben az értelemben érdemes figyelembe 

venni Porter (2000, Lengyel, 2000A hivatkozásában) piaci verseny fejlődésének négy 

állomását: (1) a tényező-vezérelt szakasz; (2) a beruházás-vezérelt szakasz; (3) az innováció-

vezérelt szakasz és a (4) jólét-vezérelt szakasz.  

Deák (2002) szerint csak az a gazdaság alkalmas klaszterképződésre, ami legalább az 

innováció-vezérelt szakasz fejlettségi szintjét elérte – ez az oka annak, hogy a klaszter és 

innovációs klaszter többnyire egymással helyettesíthető fogalmak. Buzás (2000A) és Lagendijk 

(1999) a piaci verseny fejlődési szakaszainak jelentőségét azzal a további feltétellel egészíti ki 

a sikeres működés érdekében, hogy a résztvevők versenyképessége és exportpotenciálja 

elegendő kell, hogy legyen a klaszter gazdasági bázisához. A fenti tényezők hiányában a 

klaszter hosszú távon egy pozitívan támogató klaszterpolitika ellenére sem lehet életképes. Ez 

a megfigyelés implicit módon tartalmazza, hogy a klaszterek politikai akarattal, a környezeti 

tényezőktől függetlenül nem hozhatók létre – sőt, központilag nem is irányíthatók. Ezt a 

megfigyelést Muro & Katz (2010, 7. o.) a kormányzatnak adott egyszerű tanáccsal így 

fogalmazza meg: „Hadd vezessen a privát szektor!” 

Számos forrás egyetért abban, hogy a klaszterpolitika nem különbözik a gazdaságpolitika 

egyéb vetületeitől abban a tekintetben, hogy pontosan megfogalmazott célokat kell, hogy a 

program elé állítson (Enright et al., 2001; Raines, 2001A; Deák, 2002; Muro & Katz, 2010). 

Mivel a klaszterfejlesztés célja rendszerint a távoli jövőbe mutat, nehéz, de feltétlenül szükséges 

feladat a meghatározott időtávon biztosítani a stabil és kiszámítható külső környezetet. Porter 

(1998A) elvi alapú hozzáállása az állami beavatkozás minimális szintjéhez ebben a 

dimenzióban is értékelhető: a ciklikus kormányzati változások egy erős közvetlen politikai 

hatásnak kitett környezetben csökkentik a klaszterfejlesztés stabilitását (Roelandt & den 
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Hertog, 1999B). A stabilitás ugyanakkor nem csak az idő paramétert tekintve lényeges, hanem 

a kormányzati részvétel koordinációját tekintve is. Muro & Katz (2010) javaslata szerint a 

kormányzatnak előre meg kell határoznia a klaszterrel kapcsolatban álló vagy a működésére 

hatással lévő szerveinek hatáskörét, és vertikálisan és horizontálisan is világos viszonyokat kell 

teremtenie. 

 

2) A támogatandó klaszterek kiválasztása 

A támogatandó és támogatható klaszterek kiválasztása felettébb összetett és nemritkán 

ellentmondásos kérdés. Elsőként ismét Porter (1998A) minimális közvetlen beavatkozás elvét 

szükséges idézni. Ennek megfelelően az állam szerepéhez nem tartozik hozzá a klaszterek 

egymástól való megkülönböztetése, hanem „csak” a klaszterpolitika azon általános érvényű 

szabályainak megfogalmazása, amelyek minden klaszterre egyformán érvényesek.  

Az elvi feltételeken túl a klaszterek kiválasztása gyakorlatilag is nehézségekbe ütközik, mert 

a klaszterek tipikusan vagy értéklánc mentén (Deák, 2000), vagy területi alapon (Feser, 1998B) 

szerveződnek, és egyik sem támogatja a klaszterek azonosítását, még kevésbé a klaszterhez 

tartozó vállalatok statisztikai megkülönböztetését. A klaszterek és a vállalati hálózatok, 

valamint jelentőségük felismerése ezért új megközelítést igényel (Roelandt & den Hertog, 

1999B), amiben szerepet kell kapnia a helyi gazdaságban betöltött szerepüknek és a külső 

piacok felé kialakított versenyképességüknek (Porter, 1990; Raines, 2001). Az ezeket a 

kérdéseket tisztázó metodológia jellemzően többkomponensű (Roelandt & Den Hertog, 1999B; 

Patik, 2002), de a nemzetközi gyakorlatban empirikus megfigyelések szerint bizonyított. A 

módszertan helytállóságát CURDS (2001) és Miller et al. (2001) az Egyesült Királyságban, 

Drejer et al. (1999) Dániában, Peneder (1999) Ausztriában, Roelandt & den Hertog (1999C) 

pedig Hollandiában folytatott vizsgálatában igazolta.  

Annak eldöntéséhez, hogy az egyes klaszterek támogathatóek-e, holisztikus megközelítésre 

van szükség. Azok a klaszterek tudnak a legtöbbet profitálni a kormányzati támogatási 

rendszerből, amik mind technológiai, mind pénzügyi értelemben reálisan fejleszthetők, és van 

annyi tartalék (vagyis növekedési potenciál) az érintett piacon, hogy a támogatás gazdasági 

szempontból mérhető eredménnyel járjon. A klaszterek és a piac nem megfelelő felmérése, 

valamint a rossz paramétereken alapuló kiválasztási rendszer Boekholt & Thuriaux (1999) 

szerint komoly piactorzuláshoz vezet. 

A Porter (1998A) által javasolt klasztersemlegesség és a klaszterek közötti preferencia 

közötti ellentmondás úgy oldható fel, ha a kormányzati politika lefekteti a klaszterek 

támogatásának mértékét, valamint pontosan rögzíti a támogathatóság feltételrendszerét. Ezzel 

a megközelítéssel a klaszterpolitika stabil környezetet teremt, ami a korábban említett okok 

miatt fontos sikerkritérium. Taylor & Raines (2001) két, a fentieknek megfelelő megoldást is 

vizsgál: (1) a Skóciában alkalmazott klaszterpolitika a szigorú feltételeknek megfelelő, egyszer 

kiválasztott klaszterek támogatását hosszú távon fenntartja, míg (2) a Baszkföldön bevezetett 

rendszer stabilan tartja a feltételrendszert és a kormányzati támogatásban részesülő klaszterek 

körét dinamikusan alakítja a feltételeknek való megfelelés függvényében (Deák, 2002). 

 

3) A klaszterhatárok kijelölése  

A klaszterhatárok meghatározásának kérdése nem kevésbé összetett probléma, mint az előző 

lépések. A kihívás okai elsősorban abból következnek, hogy a „gazdaságfejlesztési 

programokban használt klaszter forgalom tulajdonképpen egy absztrakció, mely a gazdasági 

szereplők között kialakult szerteágazó kapcsolatrendszer kiragadott részhalmaza” (Deák, 

2002, 112. o.). A klaszter absztrakció jellegét több tulajdonság együttese okozza. A klaszter 

működése mindenfajta centralizációt nélkülöz. A klasztereknek nincsen központi 

irányító/szervező egységük, de még maga a tagság fogalma is csak lazán értelmezhető. Minden 

olyan szervezet a klaszter tagjainak fogható fel, amelyik része az output előállításához 
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szükséges munkamegosztásnak és együttműködik a többi résztvevővel (Rosenfeld, 2001), ami 

lehet tudatos, de az is gyakori, hogy egy szervezet nincs is tudatában annak, hogy hozzájárulása 

a végtermék előállításához egy klaszter tagjává teszi (Lyon & Atherton, 2000). Ráadásul a 

klaszter csak bizonyos megkötésekkel köthető földrajzi vagy politikai régiókhoz, ezért a 

klaszterek határainak kijelöléséhez szükséges lehet a gazdasági realitásokat jobban tükröző 

csomóponti régiók meghatározása (Benko, 1999), amihez több, különböző területen illetékes 

állami szerv összehangolt működése is kellhet. Ezt a megközelítést az Egyesült Államokban a 

nagyvárosi vonzáskörzetek figyelembevételével (Porter, 2001), az Európai Unióban pedig a 

földrajzi régióktól viszonylag független úgynevezett funkcionális térrendszer alkalmazásával 

éri el a szabályozó (Nikodémus, 2002).  

A Magyarországon működő fontosabb klaszterek (a későbbi, empirikus kutatás eredményei 

során – 6.4. fejezet – ismertetem a jeleneg is működő kiemelt klasztereket) tagvállalatai az 

ország méretéből és a lakosság számából adódóan földrajzi értelemben alig határosak; 

jellemzőbb az iparághoz tartozás feltétele, amit egyes esetekben a belső definíciók tovább 

szűkítenek. Deák (2002) szerint Magyarországon hasonló megközelítést alkalmaz az elsőként 

létrehozott hazai klaszter, a Pannon Autóipari Klaszter (PANAC), aminek a legfontosabb tagjai 

a nyugat-magyarországi régióban vannak, de minden olyan (elsősorban a KKV szektorhoz 

tartozó) szervezet hozzátartozását elismeri, ami hazai autóipari gyártóbázissal rendelkezik 

(Santoro & Bifulco, 2005). A 2002-ben létrehozott Divat Klaszter a divatszakmában működő 

magyar designer, gyártó, textilipari cégekből és azok beszállítóiból áll össze, akikkel szemben 

elvárás, hogy az átlagosnál magasabb minőségű outputot állítsanak elő. A klaszter nem 

fogalmaz meg regionális határokat (Santoro & Bifulco, 2005). A szintén 2002-ben alapított 

Pannon Mechatronikai Klaszter első megfogalmazása értelmében az elektrotechnikai szektor 

értékláncához tartozó cégeket igyekezett tömöríteni. Ez azonban az iparág beszállítói és vevői 

komplexitása miatt túl szűknek bizonyult, így a klaszter határait az elektrotechnikán túl 

kiterjesztette a gépiparra és az informatikára (PANEL, n.d.A). Az iparági bővítés mellett a 

klaszter földrajzi értelemben viszonylag szűk regionális kereteket fogalmaz meg (Zala és Vas 

megye), de ezt, a csomóponti régió megközelítésének megfelelően nem jelöli meg szigorú 

feltételnek (PANEL, n.d.B).  

 

4) A főszereplők, érdekeltek körének meghatározása  

A klaszterek alapvető célja, hogy a tagként sorolt szervezetek versenyképessége emelkedjen. 

Ennek a célnak a világos megfogalmazása igen lényeges, mert ebből következik a klaszter 

fejlesztésének módszertana. Porter (1998) és Roelandt & den Hertog (1999C) is megállapítja, 

hogy a versenyképesség elsősorban üzleti kategória, amit a vállalkozások természetüknél fogva 

jobban képesek képviselni, mint az állami vagy intézményi szektor. A klaszter működésének 

alapját és a hatékonyság garanciáját tehát a magáncégek tevékenysége és racionális üzleti 

alapon, piaci jellegű információk alapján meghozott döntései jelentik. 

A kormányzat szerepe a klaszterekkel kapcsolatban elsősorban analitikus jellegű (Roelandt 

& den Hertog, 1999C), ami a klaszter belső működésének és a környezeti feltételek 

vizsgálatában jelenik meg a működési eredményesség emelésének a céljából. Analitikus 

szerepében a kormányzat azonban nem tekinthető kívülálló szereplőnek, mert az elemzést a 

klaszter tagjaival közösen végzi, és a tapasztalatokat megosztja a klaszter tagjaival. Az elemzés 

célja, technikája, sőt, az alkalmazott mérőszámok meghatározása sem elsősorban a kormányzat 

feladata. Raines (2001B) szerint a célokat a klaszterrel közösen érdemes meghatározni, az 

elemzés pedig piaci alapon egy kutató cég bevonásával készíthető el, ami tovább növeli a 

klaszterrel kapcsolatba kerülő szereplők (potenciális tagok) számát, így a klaszter súlyát. A piac 

vizsgálatán túl azonban a kormányzat nem vállalja magára a problémamegoldó szerepét; 

hagyja, hogy a klaszter piaci logikát követő működése integrálja a vizsgálat eredményét 

(Zeitlin, 1994). 



57 
 

Ugyanakkor a kormányzat nem pusztán inaktív megfigyelője a klaszter működésének. 

Tevékeny módon úgy alakíthatja a környezeti feltételeket, hogy azok a versenyképesség 

emelése felé hassanak. Taylor & Raines (2001) azt javasolja, hogy a kormányzat azonosítsa és 

támogassa a klaszter azon tagjait, amik képesek az innovatív fejlődésre, és úgy alakítsa a 

szabályozórendszert, hogy e cégek (szigorúan piaci alapon) felismerjék, hogy a más tagokkal 

közös gazdasági tevékenység előnyt jelentsen a piacon. Ennek fontos eszköze a kormányzat 

analitikus tevékenysége. A kulcstagok azonosítása mellett Buzás (2002) szerint a kormányzat 

tehet annak érdekében is, hogy a klaszterben potenciálisan érintett szervezetek felismerjék a 

klaszterhez tartozás előnyeit. Ennek egyik módja Enright (2001) és Enright et al. (2001) 

véleménye szerint az, hogy olyan projekteket kezdeményez, ami már rövid távon is előnyöket 

teremt a klaszterhez tartozó tagok számára, amivel kijelöli a potenciális tagokat és érdekelteket. 

 

5) Információáramlás elősegítése 

A klaszterek fejlődésének egyik kulcseleme az információ- és a tudásáramlás. A klaszterek, 

mint a cégek és egyéb résztvevő tagok közötti kapcsolatrendszer, természetes talaja az 

információmegosztásnak. Lengyel & Deák (2002) szerint az információ átadásának még az 

egymással rivalizáló cégek esetében is megvan az az előnye, hogy a cégek objektív mércéhez 

viszonyítva tudják értékelni saját teljesítményük szintjét (benchmarking), de a közös 

értékláncban együttműködő tagok között az olajozott információáramlás több pozitív 

eredménnyel is jár: 

 Az információ megosztása növeli az egyes szervezetek belső, és a cégek közötti 

együttműködés eredményességét egyaránt, ami javítja az értéklánc aggregált 

teljesítményét. 

 Hozzájárul a bizalom kiépítéséhez, ami a vállalkozói kultúra és az üzleti kapcsolatok 

minőségének építőköve. Mivel a klaszterek alapja a szervezetek közötti 

kapcsolatrendszer, a bizalom kiépítésének fontos alapját képezi az információ megfelelő 

áremoltatása. 

 Segíti a klaszteren belül a kollektív identitás kialakítását. A klaszterek tagjai ugyanis 

földrajzilag, de iparághoz tartozásukra nézve is különbözőek lehetnek, a klaszterhez 

tartozást annak identitásával való azonosulás jelzi (Deák, 2002). Továbbá Lagendijk 

(1999) és Taylor & Raines (2001) szerint a klaszter kollektív identitása kiváló 

kommunikációs platformot jelent, ami újabb befektetőket és tagokat toboroz a klaszter 

számára. 

A klaszteren belül az információáramlásnak több dimenziója is létezik. A szorosan 

együttműködő szervezetek tagjai között (különösen a klaszter életének kezdeti fázisában, 

amikor még viszonylag alacsony a résztvevők száma) az informális kapcsolatrendszer jelenti 

az információ megosztásának gerincét. Bár ez az aspektus soha nem szűnik meg, a nagyobb 

klaszterekben az információ informális csatornákon történő megosztása nem elég hatásos, ezért 

szükség van a kapcsolatok intézményesített rendszerére is.  

A klaszterfejlesztés kérdését vizsgálva Lagendijk (1999) és Taylor & Raines (2001) az 

informális és az intézményesített kommunikációs hálózat párhuzamos fejlesztése mellett érvel. 

A megvalósított formális csatornákat nézve több megoldással is találkozunk. A magyarországi 

Divat Klaszter belső kezdeményezésre például létrehozott egy központi infrastruktúrát, ami a 

klaszter tagjai közötti koordinációt és információcserét támogatja (Santoro & Bifulco, 2005). 

Az Európai Bizottság (EC, 2002) javaslata szerint elképzelhető egy semleges 

meditátor/koordinátor alkalmazása is, különösen, ha azt a klaszter tagjai között a bizalom 

alacsony szintje indokolja. Pelle & Imreh (2002) olaszországi példára hivatkozva felveti, hogy 

a kormányzat is vállalhat koordináló szerepet. A kormányzat részvétele a klaszter méretétől és 

földrajzi koncentrációjától függően lehet helyi, regionális, de akár országos szintű is, ám Zeitlin 
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(1994) az autonóm helyi önkormányzatok előnyeként említi a helyi érdekek képviseletének 

motivációját, a rugalmasságot és a viszonylag alacsony koordinációs költségeket. 

 

6) Folyamatos ellenőrzés 

Ahogy már láthattuk a 3.7. fejezetben, a klasztereknek éppen úgy megvan a maga 

életgörbéje, mint a termékeknek, a szervezeteknek vagy az innovációnak. Az életgörbe felívelő 

szakaszában a klaszterek gazdasági teljesítménye növekszik, amit hagyományosan az értéklánc 

outputjának emelkedő piaci részesedése és a klaszter határain túlra exportált volumene határoz 

meg – amihez a gazdaság általános állapotának javulásában érdekelt kormányzati értékelők a 

legalább stabil, de inkább növekvő alkalmazotti létszámot is hozzáteszik (Deák, 2002).  

A klaszterek sikerkritériumának fenti paraméterit Buzás (2000B) nem abszolút értékben 

fogalmazza meg, hanem abban a formában, ami kifejezi azt a növekményt, amit a klaszter 

nélkül a tagok nem érhették volna el. Ebből a megközelítésből is jól látszik, de a klaszterek 

komplex szerkezetéből és a tagok nagy számából következően is egyértelmű, hogy a 

teljesítmény mérése komoly piaci adatgyűjtést és statisztikai elemzést kíván meg (Enright, 

2001; Enright et al., 2001).  

Amennyiben a klaszter nem teljesíti a növekedést jelző indikátorok elvárt szintjét (akár 

elégtelen koordináció, akár a piaci körülmények változása miatt), úgy a klaszter további 

fejlesztése mind a tagok, mind a kormányzat szempontjából kérdésessé válik. Az elmaradás 

ugyanis jelzi, hogy a klaszter nem teljesíti alapvető feladatát, tehát nem képes integrálni a 

gazdasági egységek munkáját, nem segíti a munkamegosztásból fakadó hatékonysági előnyöket 

és nem képes az érintett régió versenyképességének a növelésére. A kitűzött célszámok 

átalakítása azonban az optimális klaszterpolitika körülményei között nem jelent jelentős 

változást, mert az egész gazdaság teljesítőképességének kormányzati szempontjával 

azonosulva Enright (2001), Enright et al. (2001) és Lyon & Atherton (2000) is megállapítja, 

hogy nem egyes klaszterek, hanem a klaszteresedés támogatása a kívánatos. A fentiekből 

következik, hogy a mérésnek nem kizárólag a klaszterek teljesítményére kell koncentrálnia, 

hanem a klaszterek által lefedett régió egészének a megfigyelésére, és a klaszteresedés 

folyamatára is ki kell terjednie. 

Az Európai Unió a kutatási, fejlesztési és innovációs program részeként aktívan támogatja 

az innovációs klasztereket. A támogatás célja, hogy a koordinációs problémákból származó 

piaci mechanizmusok hiányosságait tompítsa és segítse a klaszterek tagjai között az 

információáramlást és az együttműködést. Az EU két területet azonosít, ami alkalmas az uniós 

vagy nemzeti szintű állami beavatkozásra: (1) előmozdítani a befektetési kedvet a klaszterek 

nyitott és megosztott infrastruktúrájába; (2) segíteni a klaszterek tagjai közötti 

kapcsolatrendszert, együttműködést és tudásáramlást (Lex Europa, 2006). 

 

3.9. Klaszterfejlesztés Magyarországon 

 

A klaszterpolitika szükségességének alapjátt Zombori (2007) szerint az a felismerés képezi, 

hogy az európai gazdaságba való integrációt kereső magyar gazdaságnak szüksége van a 

tradable szektor súlyának a növelésére, a verseny- és exportképesség emelésére, valamint a 

stagnáló foglalkoztatottság bővítésére. Érdemes megfigyelni, hogy a fenti célok a gazdaság 

általános állapotának javításával állnak kapcsolatban, ezért a kapcsolódó klaszterpolitika az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Pólus Programjának a keretei között került megfogalmazásra.  

Az általános gazdaságpolitika és a klaszterpolitika kapcsolata a finanszírozást figyelembe 

véve is észrevehető. Mivel a Program forrásait a Strukturális Alap és a Kohéziós Alap jelenti 

(2007 és 2013 között összesen 1,5 milliárd euró értékben), így vélhető a nagyobb 

gazdaságirányítási rendszerek kontrollja. Az általános gazdaságpolitikába tagozódás tetten 

érhető az operatív szervezeti struktúrában is: a program stratégiáját az országos 
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gazdaságpolitikáért felelős miniszteri szinten határozzák meg.  A rendszer hierarchiája mellett 

a 12. ábra azt is felfedi, hogy a Pólus Program végrehajtó egysége elsősorban koordinációs 

szerepet lát el. A kiemelt hálózati brókerek teremtik meg a kapcsolatot a Pólus Program irányító 

egységei és az egyes régiók között úgy, hogy minden egyes régióért egy-egy bróker a felelős. 

 

 
12. ábra: A Pólus Program operatív rendszere 

Forrás: Zombori (n.d.) nyomán saját szerkesztés 

 

A Pólus Program két pillérre támaszkodik:  

(1) a vállalkozásfejlesztési pillérre, aminek a lényege a „hazai kkv-k bázisára épülő export-

orientált, innovatív és magas hozzáadott értékű tevékenységekre koncentráló vállalati 

együttműködések, klaszterek támogatása” (Zombori, n.d.);  

(2) valamint a horizontális gazdaságfejlesztési pillérre, ami a vállalkozások szempontjából 

externális tényezők (k+f potenciál, valamint az innovációs és oktatási infrastruktúra) 

javítását célozza a tripla spirál (Triple Helix) elvének megfelelően a vállalkozói szféra, a 

helyi kormányzat, valamint az egyetemi és egyéb kutatóközpontok együttműködésével.  

A Pólus program a klaszterek földrajzi megközelítésű definíciójára támaszkodik, ennek 

megfelelően a kívánatosnak tartott klaszteresedést hét regionális vonzáskörzettel rendelkező 

város köré képzeli el. 

A klaszterfejlesztés megvalósításának modellje négy, egymásra épülő lépcsőből tevődik 

össze. Az első szinten a klaszterek kialakulását elősegítő tevékenység zajlik, ami a 

vállalkozások és releváns intézmények kooperációját támogatja. Ezen a szinten a Pólus 

Program közreműködése elsősorban nem anyagi jellegű, a 200 000 eurót meg nem haladó 

támogatás célja a klaszter menedzsment protokolljainak a nagyságrendileg két évet átölelő 

kialakításának finanszírozása. A klaszterek fejlődését segítő második szinten a tagok közös 

befektetéseinek támogatása áll, amire 800 000 euró áll a tagok rendelkezésére. Azoknak a 

klasztereknek, amelyek a második szintet teljesítik, lehetőségük van az első szintű 

akkreditációra. Maga az akkreditáció nem jár anyagi előnyökkel, de alapvető feltétele a 

harmadik szinten elérhető támogatási összegekre való pályázásnak. A harmadik szinten a Pólus 

Program már konkrét innovációs projekteket támogat maximálisan 6 millió euró erejéig. A 

negyedik szintre való lépés előtt a klasztereknek meg kellett volna szerezniük a második szintű 

akkreditációt, amivel elnyerhették volna a közös k+f projektek 17 millió euró értékű 
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támogatásra való pályázat lehetőségét. A feltételes mód indokolt, mert a második akkreditációs 

szint feltételrendszerét végül a Pólus Program nem határozta meg. 

A klaszterfejlesztési programról szólva Zombori (n.d.) nyomán két fontos tényezőt kell 

megemlíteni. 

(1) A program nem foglal állást a klaszterek elméleti konstrukcióját és lényegét illetően, ezért 

szándékoltan nem definiálja a „klaszter” fogalmát. Megengedő a szervezeti formát 

illetően, de operatív szinten elvárja, hogy a klaszternek legyen elszámoltatható és felelős 

központi irányítása és független, a tagok felé felelősséggel tartozó menedzsmentje. A 

klaszter működési eredményességét pragmatikusan közelíti meg: elvárja, hogy emelje a 

versenyképességet (sőt: a tagok között is preferálja az egymással versenyhelyzetben álló 

cégeket), hogy legyen fejlesztési stratégiája, és az innováció kifejlesztése érdekében a 

vállalkozó és kutató tagok működjenek együtt és osszák meg egymás között a megszerzett 

tudást, valamint építsenek ki formális és informális kommunikációs csatornákat. 

(2) Az akkreditáció (vagyis a klaszter sikerességének mérése és a hazai és nemzetközi 

piacokon való fejlődési lehetőségeinek értékelése) a Pólus Program központi eleme. Az 

akkreditációs bizottság állami és szakértő tagjai negyedévente üléseznek, hogy döntsenek 

a jelentkező klaszterek két évre szóló akkreditációjáról. Maga az értékelés öt szempontot 

vesz figyelembe:  

 a tagok együttműködésének mértékét, 

 a klaszter tagságának összetételét,  

 a KKV szektorhoz tartozó tagok üzleti teljesítményét,  

 a klaszter k+f eredményeit és  

 a klaszter stratégiai és operatív terveit.  

A 2008-as válság után a realitásokhoz igazodva az akkreditációs szintet a Program 

megemelte, és a fő hangsúlyt az üzleti eredmények kritériumáról áthelyezte a tagok közötti 

együttműködés kívánalmára. 

2009-re összesen 79 klaszter részesült első, és 21 második szintű támogatásban. Az 

akkreditációt összesen 15, túlnyomórészt a dél-alföldi és a központi régióban működő, 

elsősorban az egészségügy és az orvostudomány, másodsorban az információ és kommunikáció 

területén érdekelt klaszter szerezte meg. 2020-ra számuk elérte a 27, melyben még mindig 

túlnyomórészt az orvostudomány, valamint az informatika iparága képviselteti magát. 

A Pólus Programot értékelve Zombori (n.d.) a következő tanulságokat emeli ki: 

 A tagok közötti kapcsolat elsőrendű fontosságú. A szükséges bizalom és a kiépült 

kommunikációs csatornák nélkül a klaszterek életképtelenek. A Program központi 

irányítószerve a tagok közötti és a klaszter külső kapcsolatainak megteremtéséhez is 

aktívan hozzájárul személyes tanácsadással és a szinergiák keresésével a 

régióközpontokban felállított információs irodákon keresztül. 

 A Pólus Program központi irányító irodája (politikai érzékenységről tanúságot téve) 

jelentősnek tartja moderátori és menedzsment szerepét a nemzeti szintű gazdaság- és 

klaszterpolitika és a regionálisan működő klaszterek között. 

 A klaszterek fejlesztése hosszú, éveket átölelő időt vesz igénybe, és a fejlődés mércéje 

nem lehet kizárólag az akkreditált klaszterek száma. A tapasztalatok szerint ugyanis még 

a kiváló teljesítményt elérő klaszterek sem mindig jelentkeznek akkreditációra, ha nincs 

szükségük az így megszerezhető állami forrásokra. Ezt a gyakorlatot a Program 

szervezője is támogatja, mert így elkerülhető az állami forrásfüggőség. 

 A fejlődés lehetőségeiről szólva a feltételrendszer (akár a költségeket is elviselő) 

stabilitása mellett a tudást előállító kutató szervek körének a bővítését tartja fontosnak. 
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3.10.  Összefoglalás 

 

Az innovációs klaszterek definiálása után, valamint a rájuk ható tényezők ismertetését 

követően látható, hogy azok az együttműködés olyan szervezeti formáit képviselik, amelyek az 

innovációk kinyitásának és piacorientációjának vizsgálata szempontjából relevánsak. A 3. 

fejezet rámutatott, hogy az innovációs klaszterek a hálózatoknál szélesebb platformot 

biztosítanak az együttműködésnek, és a közös projektekben való részvételen keresztül 

elősegítik a tudásintegráció alapfeltételét jelentő bizalmi légkör kialakítását. A kooperációk 

során a tagok segíteni tudják egymást az innovációs ötletek piaci hasznosításában, vagy 

fordítva, a piaci lehetőségekhez, felhasználói igényekhez igazodó K+F ötletek és megoldások 

megtalálásában. A közös tagság lehetősége révén a kooperáció a vállalkozói szféra és a 

kapcsolódó intézmények között is elmélyíthető, s a klaszterek – ágazaton belüli vagy ágazatok 

közötti – együttműködése további teret nyit az innovációs potenciál hasznosításához. 

A klaszterek gazdasági jelentőségét mind a tudomány, mind a piac felismerte. Számos 

kutatás eredményeként kialakult egy jól használható kép a klaszterek életgörbéjéről, ami nagy 

segítséget jelenthet a klaszterfejlesztésben, melyben – a klaszterek piaci beágyazottságának, 

gazdasági szerepének és több előnyének köszönhetően – a kormányzati szereplők is nagy 

figyelmet kaptak. Magyarországon a felülről (top-down) érkező nyomás hatásai érződnek a 

klaszterfejlesztésben, ezáltal a kormányazi szereplők erőteljesebb súlya is figyelhető meg. 

Saját kutatásomban a már említett hazai akkreditált innovációs klaszterek fókuszálok. A 

vizsgálat során figyelembe veszem mind a szakirodalom, mind pedig a szekunder kutatás 

alapján feltárt főbb jellemzőket, valamint az együttműködésre ható tényezőket. 
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4. A KUTATÁSI KERET ÉS A VIZSGÁLATBA BEVONANDÓ ELMÉLETEK  
 

A piacorientált innovációhoz vezető sikeres együttműködés feltételeinek vizsgálatához – a 

szakirodalomfeldolgozás eredményei, valamint az I. fejezetben ismertetett kutatási célok 

függvényében az alábbi, 13. ábrán látható kutatási keretet határoztam meg. Megjegyezem, hogy 

a kutatási keretem egyes pontjai a kvalitatív kutatás során alkalmazott módszertan (grounded 

theory, megalapozott elmélet) alkalmazásából származnak. 

Elemzéseimhez elsősorban az együttműködésben résztvevők jellemzőinek és az 

együttműködés folyamatára ható tényezők vizsgálata szükséges. Primer kutatásomnak fontos 

részét kell képeznie tehát ezen jellemzők azonosítása. Az innovációs klaszterek 

irodalomkutatás alapján megismert jelelmzőit és működését figyelembe véve, saját 

kutatásomnak ki kell terjednie a klaszter egészének és szereplőinek (a klasztertagok és 

klasztermenedzsment szervezet) jellemzőinek megismerése. Fel kell mérni továbbá az iparági 

környezet klaszterre gyakorolt hatásainak törvényszerűségeit, hogy ezek együttesének 

segítségével feltárható legyen a klaszter működésének és a piacorintált innovációt eredményező 

együttműködésnek a jellemzői, támogatandó vagy kerülendő folyamatai, és ezek 

megvalósításának eszközei. 

Kutatásom tárgya, illetve kutatási kérdéseim vizsgálata érdekében – a kvalitatív kutatásom 

módszertana segítségével – feltártam azokat a tényezőket, amelyeket szükséges bevonnom a 

vizsgálatokba. Ezen elméletek a kapcsolati közelség, a stratégiai és innovációs képességek, a 

kapcsoalti marketingorientáció, valamint a piacorientáció. A kutatáshoz való kapcsolódásuknak 

pontos logikáját a III. fejezet ismerteti, a könnyebb áttekinthetőség érdekében azonban röviden 

bemutatom e fejezet későbbi részében az érintett elméletek szakirodalmkutatását.      
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13. ábra: A primer vizsgálatok kutatási kerete 

Forrás: Saját szerkesztés 
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marketingorientáció
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képességek
Kapcsolati közelség

Vállalati jellemzők Klaszter tagság

Klasztermenedzsment 

szervezet jellemzők

Működési sajátosságok
Finanszírozás kérdése

Iparági környezet

Környezet komplexitása - 

market pull

Technológiai környezet - 

technology push

Klaszter jellemzők

Együttműködést támogató 
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4.1. Az iparági környezet hatása 

 
Mint minden piaci szereplő tevékenységét, az innovációs klaszterek működését is jelentősen 

befolyásolja annak iparági környezete. A piacorinteált innovációt megvalósító sikeres 

együttműködések vizsgálatához ezért vizsgálni szükséges a legfőbb tényezőket: poltikai-jogi, 

gazdasági, társadalmi, valamint technológiai környezeti hatások. Vizsgálataim során az 

innovációmarketing szemléletét követve piacorientált innovációs tevékenységet feltételeztem 

és a külső környezet erre, az ilyen módon működő klaszterekre való hatását vizsgáltam 

A pull modell szerint az innovációkat a piaci erők – kereslet, költségek, ár stb. – gerjesztik 

(Kiss, 2005). Az ún. „pull” stratégia a keresletkövető filozófiára épül, így a fejlesztés 

jellemzője (Szakály, 2013), hogy:  

 meglévő igény kielégítésére épül, 

 k+f fejlesztési mozzanataiban jönnek létre a hasznosítható eredmények, 

 abban, a gyors igénykielégítés érdekében, a technológia transzfer előnyt élvez az önerős 

fejlesztéshez képest, 

 innovációs hullámok közötti űröket tölt be, 

 gyakran pszeudo újdonságok formájában testesül meg, 

 annak során vevőnek erőteljes befolyása van a fejlesztési folyamat eredményeinek 

alakulására. 

Ennek megfelelően a market pull (piaci szívás) megvalósulásakor a vásárlói akarat 

érvényesül a megvalósuló termék, szolgáltatás fejlesztéseiben (Kiss, 2005). 

Mindezek mellett megfigyelhető a technology push – technológiai nyomás (keresletteremtő 

fejlesztés) felfogása, mely esetében a k+f-es folyamatok az új tudományos, technológiai 

felfedezések mentén alakulnak. A technológiai nyomás esetében a vevőknek csekély hatása van 

az alakuló fejlesztésekre, mindaz inkább a technológiai változások és újítások mentén valósul 

meg. Az eredmény oldalát értékelve az új technológiák intenzív kialakulását teszi lehetővé, 

amelyben az innovátor az igények és az igény kielégítés tartalmát, minőségét egyaránt képes 

befolyásolni (Szakály, 2013). 

Ahogy a szakirodalmi áttekintésből kiderült, az innovációk egyik legfontosabb befolyásoló 

tényezője a bizonytalanság, ezért a külső hatások vizsgálatákor erre a tényezőre külön figyelmet 

kell fordítani. Ha a technológiai és a piaci környezet jól kiszámítható és csak kis léptékű 

változásokkal jellemezhető, akkor a termékfejlesztési döntések és a tevékenységek is jobban 

programozhatóak, kevesebb új tudás megszerzésére van szükség, ami egy alacsonyabb szintű 

integrációs igényt vet fel (Souder et al., 1998). Növekvő környezeti bizonytalanság esetén 

újraértelmeződnek a piacok és a versenytársak, gyorsan cserélődnek az igények kielégítését 

szolgáló technológiák, ami erőteljesebb fejlesztési tevékenységet tesz szükségessé (Souder & 

Song, 1998; Gupta et al., 1986). A műszaki és piaci bizonytalanság változása folyamatosan 

átértékeli az egyes funkciók felelősségét az újtermék-fejlesztési projektekben (Petruska, 2005). 
 

4.2. A klaszter és a klasztermenedzsment szervezet működési jellemzőinek 

vizsgálata 

 

A klasztereknek többféle típusa terjedt el (3. fejezet), és a működési-szervezeti jellemzőik is 

változatosak. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a klaszterek típusa, az ágazati jellemzők és a 

tagösszetétel milyen hatást gyakorol a kapcsolatokra, az együttműködésekre. Ementén tehát 

ahhoz, hogy a klaszterek jellemzőit és működését megismerjük fontos megvizsgálni: 

 a klasztert magát – mégpedig, hogy hogyan valósul meg az információáramlás a 

klaszteren belül; milyen a tagság összetétele és milyen motivációval rendelkeznek; az 

együttműködés milyen alapokon nyugszik; milyen előnyöket (piaci, verseny) remélnek 

az egyes tagok; valamint melyek a klaszter legfontosabb eredményei. 
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 a tagvállalatok fő jellemzőit – mégpedig méret, profil, szervezeti forma, fő tevékenység 

és tulajdonosok típusa alapján. 

 valamint a klasztermenedzsment szervezetet – hisz kiemelt szerepük van a klaszter 

működésében. Ahogy már említettem, a hálózatok központi csomópont nélküliek, tehát 

ha az egyik elemet „kivesszük” a hálóból, az nem teszi működésképtelenné az egész 

rendszert. Ez a klaszterekről nem mondható el, hisz maga a klasztermenedzsment 

szervezet alkotja a csomópontot, amely összeköti a tagokat és biztosítja az együttműködés 

támogató hátterét. Kutatásomban ezért nagy hangsúlyt kapott a menedzsment szervezet 

működési gyakorlatának megismerése is, hisz a menedzsment formális (strukturális) és 

informális (kulturális) mechanizmusokat, technikákat egyaránt alkalmazhat az egyes 

tudásbázisok integrálása érdekében, aminek köszönhetően megvalósul a 

tudásmegosztáson keresztül megvalósuló innovációs folyamat. 

Mindezek vizsgálta azért is fontos, mert a strukturális koordinációs eszközök szabályokat és 

standardokat állítanak fel. A különböző klaszter funkciók érintkezése hivatalosan koordinált 

tevékenységek mentén szerveződik (értekezletek, dokumentált információcsere, vezetőségi 

ülések stb.). Ezek egyértelművé teszik a különböző funkciókban tevékenykedők szerepét és 

felelősségét az újtermék-fejlesztési, valamint együttűködési folyamatban, szorosabb 

együttműködésre, intenzívebb információáramlásra, több szempont egyidejű 

figyelembevételére késztetik a szereplőket (Gupta et al., 1986; Griffin & Hauser, 1996; Ayers 

et al., 2001). Előnyeik továbbá a számszerűsíthetőség, a könnyű ellenőrizhetőség, a 

rendszeresség és a kiszámíthatóság, az adott – akár centralizált – szervezeti struktúrába való 

beilleszthetőség (Kahn, 1998, 1996). Ugyanakkor ezek alkalmazásával az újtermék-fejlesztési 

folyamatok menedzselésének bonyolultsága is növekszik. A sűrű interakciók, a gyakori 

érintkezések a kulturális differenciáltság okozta korlátokat nem bontják le, ezért nem vezetnek 

el automatikusan a bizalmi légkör, a szolidaritás kialakulásához, nem szüntetik meg a funkciók 

rivalizálását (Jawasalla & Sashittal,1996), ugyanakkor túlzottan megterhelhetik a szereplőket. 

Ha pedig a kapcsolat már eleve diszfunkcionális, netán kifejezetten ellenséges, az erőltetett 

interakciók akár még erősíthetik is a másik területtel szembeni negatív attitűdöt (Ayers et al, 

2001). 

Az informális mechanizmusok a funkciók kapcsolatában a kölcsönös megértést, a közös 

látásmódot és célt, az osztott erőforrásokat támogatják. Nem eseti interakciókat szorgalmaznak, 

hanem az informális kommunikációra építő folyamatos kapcsolatépítést (Gomes et al., 2003). 

Hatásuk a funkciók közti légkörben, a kapcsolati normák fejlettségében mutatkozik meg: 

pozitív érdeklődés, lelkesedés, a személyek közti összetartás és támogatás, tudatosság, 

kölcsönös bizalom (Moneart et al., 1994; Moneart & Souder, 1996). A kutatók között összhang 

van abban, hogy a fejlett kapcsolati normák a legeredményesebb ösztönzői a tudásintegrációnak 

(Ayers et al., 2001). Az informális hálózatok támogatása azért hatékony eszköz a vezetés 

kezében, mert képes oldani a szubkulturális feszültségeket. Ugyanakkor miután a kapcsolatok 

strukturálatlan, érzelmi oldalát próbálja befolyásolni, nagyobb terhet ró a menedzsmentre, több 

odafigyelést igényel a konfliktuskezelésben, és hatása inkább hosszú távon érvényesül 

(Petruska, 2005). 

 

4.3. A kapcsolati közelség fogalma 

 

A klaszter fogalom kezdeti értelmezései a földrajzi közelségre helyezték a hangsúlyt. A 

későbbi tanulmányok azonban már kiemelik (Porter, 2000), hogy a klaszterek nem csak 

földrajzilag közel elhelyezkedő vállalatok szerveződéseként definiálhatók, hanem technológia- 

és tudáscsere érdekében létrejött szoros, innovatív kapcsolatrendszereként is, amelynek alapját 

a kapcsolati közelség határozza meg.  
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A kapcsolati közelség tulajdonképpen azt a képességet jelenti, amely elősegíti a szervezetek 

tagjai közötti interakciót mind a szervezeten belül, mind pedig azon kívül. Mindez az 

odatartozás- (például egy szervezeten belül azonos magatartásformát, rutint, szakmai 

nyelvezetet követő szereplők), valamint a hasonlóság logikájára (például hasonló ismerettel, 

tudáselemekkel, szemlélettel, szokásokkal) vezethető vissza (Vas, 2017). 

A kapcsolati közelség elemzéséhez Boschma (2005) modelljét vettem alapul, amely a 

fogalmat földrajzi, kognitív, szervezeti, intézményi, társadalmi és technológiai dimenziók 

mentén határozza meg. Ezek a dimenziók külön-külön, és egymás hatását erősítve is 

elősegíthetik a tudásáramlást és az együttműködést.  

A különböző közelségi dimenziók eltérő módokon befolyásolják a tagok egymás közti 

kapcsolatát, így a klaszteren belüli együttműködés sikerességét: 

 A kognitív közelségben levő vállalatok hasonló tudásbázisuknak, közös szakmai 

nyelvezetüknek köszönhetően új tudás, tapasztalatok, információk szerzésére és azok 

megosztására képesek (Boschma, 2005). Nooteboom (2002) szerint ez a fajta közelség 

elősegíti a sikeres kommunikációt, hiszen az azonos kognitív szinten lévő szereplők 

(szervezetek, egyének) hatékonyabban tudják megosztani a tudást és képességeket még 

akkor is, hogyha eltérő szervezeti kultúrával, szokásokkal és normákkal rendelkeznek.  

 A szervezeti közelség a kapcsolatoknak egy térben való jelenlétére utal (Boschma, 2005). 

Ez a típusú közelség elősegíti az együttműködést és a tudásmegosztást, mivel a tagok 

között áramló komplementer információk és tudás cseréjének koordinációs eszköze is 

egyben, így kihat a tanulásra, az innovációs- és a tudásfolyamatokra, a kölcsönös 

megértésre és a bizalom kiépítésére is (Hau-Horváth & Horváth, 2014). 

 A társadalmi közelség az egyének, szervezetek közötti kapcsolat társadalmi közegbe való 

beágyazódására utal, és bizalmi alapon működő személyes kötelékeken alapszik. A 

gazdasági kapcsolatok mindig valamilyen társadalmi kontextusba beágyazottak, és minél 

nagyobb a beágyazottság mértéke egy vállalaton belül, annál jobb innovációs 

teljesítmény valósítható meg A társadalmi közelség lehetővé teszi az eredményes 

interaktív tanulást és az elkötelezettséggel járó, hosszú távú kapcsolatok kiépülését 

(Boschma, 2005; Hau-Horváth & Horváth, 2014). 

 Az intézményi közelség az azonos vagy hasonló, a szervezetek által megosztott és 

elfogadott formális és informális intézményi környezetben létrejött kapcsolatokat 

határozza meg (Boschma, 2005).  

 Technológiai közelség. A technológiai közelség a gazdasági szereplők technológiai 

tapasztalatokon, tudásbázison alapuló közelségét jelenti (Knoben & Oerlemans 2006).  

 A földrajzi közelség. A hagyományos fizikai, földrajzi szemléletben a távolság 

fogalmából vezethető le, azaz, hogy milyen földrajzi távolságokban helyezkednek el az 

egyes szervezetek egymásoz képest (Vas, 2017).  

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogyan értelmezhetők a fenti dimenziók 

klaszterkörnyezetben, figyelembe véve a klaszterek különböző típusait, és hogyan befolyásolják 

a tagok közti együttműködést. 
 

4.4. Stratégiai és innovációs képességek  

 

A szervezeti képességek – amint azok a koordinációs megoldások, melyek segítik az 

erőforrások hatékony felhasználását (Nelson & Winter, 1982) – nagyban befolyásolják az egyes 

szervezetek által elérhető célokat, követhető stratégiákat, mint ahogy egy stratégiai irány is 

kijelöli a szervezet által birtokolandó képességeket. Az e képességekhez kapcsolódó interkaciós 

szinteket három szinten szokás megkülönböztetni: funkcionális részlegeken belül, egy vállalat 

értékteremtési folyamata mentén és piaci szereplők között (Gelei & Nagy, 2004). 
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Az innovációk piacorientációja különböző funkcionális részlegek együttműködését igényli, 

így önmagában is sajátos kompetenciák meglétét igényli a résztvevőktől. A szervezetek 

piacorientációjának egyik fokmérője – akár magatartási, akár kulturális oldalról vizsgálva – a 

szervezeti egységek közti kooperáció és tudásmegosztás (Kohli & Jaworski, 1990, Narver & 

Slater, 1990). A kis szervezeteknél közel áll egymáshoz, sokszor akár egy kézben összpontosul 

a k+f és marketing tevékenység, ami nagyban támogatja a kettő szemléletének és működésének 

összekapcsolását. A k+f tevékenységben jellemzően erős nagyméretű szervezetekben azonban 

a k+f és marketing funkciók nagyban specializálódnak, sőt nem egy esetben fizikailag is távol 

kerülnek egymástól.  

Ezek a képességek sokszor összefüggnek a szervezet méretével. Minél nagyobb egy vállalat, 

a k+f és a marketing funkciók annál inkább specializálódnak, sőt nem egy esetben fizikailag is 

távol kerülnek egymástól. A kis szervezeteknél a műszaki és a piaci tudás gyakran egy kézben 

összpontosul. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a különböző szakmakultúrákhoz való 

tartozás az egyének szintjén kisebb mértékben idéz elő nézeteltéréseket, mint a csoportok 

között. 

Azokra a technológiaorientált vállalatokra, amelyeknél a top menedzsment a k+f-el együtt 

azt a véleményét érvényesíti, hogy a technológiára koncentrálás az innovációs folyamatokban 

fontosabb a vevői igények megismerésénél, általában a koordináció hiánya a jellemző 

(Atuahene et al., 2000).  

A klaszterekben megjelenő kooperációk szerencsére több esetben már kialakult bizalmi 

légkörre épülnek, jól bejáratott hálózati kapcsolatok mentén szerveződnek, korábbi közös 

projektmunkán alapulnak. Ez a szervezeti képességek megfelelő szintjére utal önmagában, a 

klaszterképződés ugyanakkor a szervezetközi együttműködéshez szükséges képességeket is 

megköveteli, ezzel a korábbinál magasabb elvárásokat megfogalmazva. 

A piacorientáció létrehozásában és fejlesztésében nélkülözhetetlen szerepük van tehát az 

egyes tagszervezetek stratégiai és innovációs képességeinek, mint például az 

információterjesztési, proaktivitási vagy  innovációs képességek, melyek nagymértékben 

befolyásolják a klaszteren belül kialakult együttműködések piacorientáltságát is. A közös 

együttműködést segítő képességek és tevékenységek a hazai innovációs klaszterek egyik 

gyenge pontját jelentik (lásd 5.3.1. és 5.3.3 fejezetek).  E képességek hiánya gátolhatja a külső 

és belső kommunikációt, ezáltal a szinergiák kialakítását, a klaszterek eredményeinek, 

erősségeinek sikeres pozícionálását, végeredményben az innovációs potenciál hasznosítását. A 

képességek erősítése, különös tekintettel a hatékony és eredményes kommunikációra az 

együttműködő szervezetek fontos célja kell, hogy legyen. Egyben a klasztermenedzsment – 

mint koordináció szervezet – legfontosabb feladataként vehető számba (Dobronyi et al., 2012). 
 

4.5. Kapcsolati marketingorientáció  

 

Kutatásomban kíváncsi voltam arra, hogy melyek azok a tényezők, amelyek arra ösztönzik, 

vagy abban gátolják a szereplőket, hogy kölcsönösen kihasználják a kapcsolati előnyöket, s 

egyúttal ők maguk is teremtsenek, felkínáljanak lehetőségeket az együttműködésre. A 

vizsgálathoz Sin és szerzőtársai (2005) kapcsolati marketingorientáció (KMO) modelljét 

használtam fel, mely hat vizsgálati dimenziót foglal magába: bizalom, kötödés, empátia, 

kommunikáció, közös értékek, reciprocitás. A kutatók a modell alapján beszállítói és vevői 

kapcsolatokat vizsgáltak, de az elemzési szempontok alkalmasak a klaszterkapcsolatok 

feltérképezésére, és a kutatás későbbi, kvantitatív szakaszában azok mérésére is.  

A kapcsolati marketingorientáció modell elemei (Sin et al., 2005): 

 A bizalom annak a szintnek a meghatározását jelenti, amelynél a kapcsolatban lévő felek 

úgy érzik, hogy megbízhatnak a partnereik szavában, és azok betartják a jövőre vonatkozó 



68 
 

ígéreteiket. Minél magasabb a bizalmi szint, annál valószínűbb, hogy hosszabb távú 

kapcsolat alakul ki a felek között (Yogonathan et al., 2015). 

 A kötődés meghatározza, hogy mennyire erős a kapcsolat iránti elköteleződésük a 

partnereknek, hogy együttműködve, közös céljaikat megvalósíthassák. Minél erősebb a 

kötődés, annál valószínűbb, hogy a partnerek hosszabb kapcsolatfenntartására 

törekednek.  

 A jó kommunikáció a bizalom és az együttműködés kialakításának alapvető feltétele. 

Minél jobb kommunikációs képességekkel rendelkeznek az egyes partnerek, annál 

erősebb a kapcsolati marketingorientáció értéke is (Alrubaiee et al., 2010).   

 A közös értékek szabják meg, hogy a kapcsolati szereplők, mit tekintenek helyes vagy 

helytelen viselkedésnek az üzleti életben. A közös célok és értékek erősebb kapcsolati 

elköteleződést eredményeznek (Sin et al., 2005). 

 Az empátia lehetővé teszi a partnerek számára, hogy egymás szemszögéből nézve is 

megértsék és átlássák egymás céljait, törekvéseit. Az empátia elengedhetetlen feltétele a 

hosszú távú pozitív kapcsolatok kialakításának (Sin et al., 2005).  

 A reciprocitás a kapcsolatokban azt jelenti, hogy az egyes felek kisebb-nagyobb 

szívességeket, engedményeket tesznek egymásnak azért, hogy a későbbiekben hasonló 

„juttatásokban” részesüljenek (Sin et al., 2005).  

A KMO egyes elemeinek klaszterekben való értelmezése és megvalósulásuk fokának 

vizsgálata rávilágíthat a szűk keresztmetszetekre, és javaslatok alapját képezhetik a 

menedzsment számára a kapcsolatépítést, együttműködést segítő megoldások kialakítására 

vonatkozóan.  
 

4.6. A piacorientáció fogalma 

 

A szervezetek együttműködésében a tudás, illetve a tanulás mint az innovációs folyamatot 

felgyorsító kulcsfontosságú tényező jelenik meg (Bertola & Teixeira, 2003). Kutatásomban 

feltételezem, hogy a klaszterek kedvező szervezeti feltételeket biztosítanak a tudásmegosztáson 

alapuló együttműködések számára, és így növelik az innovációs teljesítményt. A klaszterek 

innovációs szerepét abból a szempontból vizsgálom, hogy mennyiben járulnak hozzá az 

innovációk piacorientációjához. Megfelelő keretet biztosítanak-e ahhoz, hogy az együttműködő 

partnerek ne csak műszaki oldalról integrálják kompetenciáikat és erőforrásaikat, hanem 

segíteni tudják egymást az innovatív megoldások sikeres piaci hasznosításában is.  

A vállalatok piacorientációjának vizsgálata a kutatások egyik meghatározó területe. A 

piacorientáció lényegében a marketingkoncepció érvényesítését jelenti a szervezetek működése 

során, és bizonyos gondolkodásmóddal, magatartásmintákkal írható le. Vizsgálatakor többféle 

megközelítés látott napvilágot: 

 Magatartási oldalról való meghatározás alapján (Kohli & Jaworski, 1990) a 

piacorientáció magában foglalja a piaci információk (intelligencia) szervezeti szintű 

létrehozását, szervezeten belüli szétterjesztését (intelligence dissemination), s az erre 

épülő szervezeti válaszképességet (responsiveness). Ez a megközelítés specifikus 

tevékenységekre fókuszál, valamint a piacot, a piaci információk megszerzését 

(intelligenciát) állítja a középpontba, és a hangsúlyt a szervezeti egységek közötti 

együttműködésre helyezi (Kontor, 2011). 

 A kulturális megközelítés (Narver & Slater, 1990) a piacorientációt a vevő- és 

versenytársorientáció (customer orientation, competitor orientation), valamint a 

szervezeti funkciók közötti koordináció mentén határozza meg (interfunctional 

coordination). Narver és Slater (1990, 21 o.) meghatározásában a piacorientáció egy 

„olyan szervezeti kultúra, amely a legeredményesebben és leghatékonyabban képes 
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létrehozni egy olyan magatartást, amely kiemelkedő értéket biztosít a vásárlók, és ezáltal 

kiemelkedő teljesítményt eredményez a vállalkozások számára”. 

 Megfigyelhető, hogy a magatartási megközelítés cselekvésorientált, melyben kiváltkép 

az információkhoz kapcsolódó hozzáállás hangsúlyos. Emellett a kulturális nézőpont 

ugyan a normákra és értékekre fókuszál, mégis jelentős figyelmet szentel a szervezeten 

belüli magatartási komponensnek. Látható tehát, hogy van átfedés a két megközelítésben 

(Becker & Homburg, 1999 in. Kontor, 2011). Ezért Becker és Homburg (1999) javasol 

egy harmadik, rendszer-alapú megközelítést, mely a piacorientációt, mint annak a fokát 

határozza meg, ahogy a különböző menedzsment tevékenységek kialakulnak a 

piacorientációs eljárások által (Kontor, 2011). 

 A magatartási, a kulturális, valamint a rendszer-alapú megközelítés mellett Ruekert 

(1992) stratégiai oldalról határozza meg a piacorientációt, ami szerinte a vállalati célok 

elérését jelenti az erőforrások hatékony felhasználásával (mindez magába foglalja a 

fogyasztókról szóló információszerzést is (Kovács et al., 2017)). Ki kell emelni még Hunt 

és Morgan (1995) munkásságát, mivel a szerzőpáros megállapítja, hogy a piacorientáció 

egy eszközökből és képességekből álló erőforrás. 

A következő, 4. táblázat szemlélteti az egyes piacorientációs modelleket és azok 

összehasonlítását az egyes kutatók által fókuszba helyezett szempontrendszerek alapján. 

 

4. táblázat: A piacorientációs modellek összefoglalása 

Kulturális fókusz Vezetői szemléletre koncentráló 

Desphandé et 
al. (1993) 

Narve & Slater 
(1990) 

Kohli & Jaworski 
(1990) 

Shapiro (1998) Ruekert (1992) 

Vevő-

orientáció 

Vevőorientáció Információ-

gyűjtés 

Vállalati 

funkciók 

ellátása 
információval 

Információ-

szerzés a 

fogyasztókról 

 Versenytárs-

orientáció 

Információ 

áramoltatás 

Stratégiai és 

taktikai alkotás 

Vevőorientált 

stratégia alkotása 

 Szervezeti egységek 
közti koordináció 

Válaszkészség Döntések Stratégia 
megvalósítása 

Forrás: Moll et al., 2007 

 

Mindegyik megközelítés (eltérő fontossággal) a hangsúlyt a fogyasztókra helyezi.. 

Mindezek mellett visszatérő tevékenység még a tudás megosztása a szervezeten belül, valamint 

az egyes funkciók közti koordináció is, melynek köszönhetően a vállalat képes megfelelően 

válaszolni a piac jelzéseire (Gyulavári et al., 2005; Kontor, 2011; Gyulavári et al., 2017). 

Napjainkban az új stratégiai marketingkoncepciók is beépülnek a piacorientáció jellemzői közé, 

így az érték- és kapcsolati orientáció, a hálózati szemlélet és a holisztikus gondolkodás (Doyle, 

2002;Kotler, 2006). Bár az egyes megközelítések máshova teszik a hangsúlyt, a tudásmegosztás 

és tudásintegráció szerepét egyaránt a piacorientáció kulcsfontosságú elemének tartják. 

Az együttműködő partnerek nemcsak műszaki oldalról tudják integrálni kompetenciáikat és 

erőforrásaikat, hanem segíteni tudják egymást az innovatív megoldások sikeres piaci 

hasznosításában is (Kovács & Petruska, 2012). A klaszterkapcsolatokon keresztül és a 

menedzsment szervezet támogató közreműködése révén könnyebb a piaci információkhoz való 

hozzájutás, szélesebb a piaci rálátás, jobban megérthető a verseny. A k+f eredmények piaci 

sikerekké való konvertálását elősegíthetik az együttes piaci fellépések, egymás 

kapcsolathálójának felhasználásával új piacok szerzése, vagy az egymástól való vásárlások 

révén egy "belső" piac megteremtése. A tagok által létrehozott termékek, szolgáltatások piacra 

vitele felgyorsulhat a klaszter promóciós vagy kommunikációs platformján, kapcsolathálóján 
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keresztül. Mindezen folyamatok tehát előmozdítják a fogyasztói érték és a technológiai 

fejlesztések összekapcsolását, amelyen keresztül megvalósul az innovációk piacorientációja.  

Kutatásomban ezért is tartottam fontosnak megvizsgálni a klasztereken belül megvalósuló 

együttműködések piacorientáltságát, hisz alapvetően a klaszterek egyik fő célja az, hogy a 

tudás- és információáramlásnak köszönhetően kockázat és költségmegosztáson keresztül 

piacképes termékeket és szolgáltatásokat állítson elő.  

 

4.7. Összefoglalás  

 

A szakirodalomelemzés, valamint a kutatási keretben szemléltetett tényezők közti 

feltételezett kapcsolatok előre vetítették az innovációs klaszterekben megfigyelhető 

együttműködések piacorientáltságának vizsgálatát. A fenti fejezetekben (4.1.-4.6.) 

szakirodalomi elemzés alapján definiáltam azokat a tényezőket, amelyek feltételezésem szerint 

kihatnak a klaszterekben megvalósuló innovációs gyakorlatokra. 

Az együttműködések piacorentáltságának vizsgálata esetében kiindulópontként az 

innovációs klaszter egészének és tagszervezeteinek egyéni jellemzőit, valamint a 

klasztermenedzsment (és menedzserek) működését, kiemelten az információáramlást támogató 

tevékenységeit tekintem. Mindezek mellett vizsgálom azt is, hogy mind a klaszter működésére, 

mind pedig a tagvállalatok k+f tevékenységeire kihatnak az egyes ágazati jellemzők, iparági 

külső tényezők is.  

A sikeres együttműködés vizsgálata érdekében elemzem az egyes tagvállalatok különböző 

dimenziójú közelségét (kapcsolati közelség), valamint az egyes tagvállalatok belső, stratégiai 

és innovációs képességeit is, melyek meghatározzák a ténylegesen megvalósuló k+f 

együttműködések milyenségét. Minderre természetesen kihat az adott szereplők kapcsolati 

marketingorientációja is, hisz annak mértéke mind az együttműködést, mind pedig az 

információ- és tudásmegosztást befolyásolja.  

Az innováció klaszterekben zajló sikeres együttműködések eredményeként megvalósuló 

innovációs projektekben a klaszter belső tudásmegosztó „platformján” kerülnek megosztásra a 

különböző fogyasztói, technológiai és piaci információk, azaz megvalósul az innováció 

piacorientáltsága is. Saját kutatásomban mindezek alapján a hazai innovációs klaszterek 

működésének elemzése alapján vizsgálom a piacorintált innovációt eredményező 

együttműködések feltételeit, jellemzőit. 
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III. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS 
 

A szakirodalom feldolgozása során alátámasztásra került, hogy az innovatív vállalkozások 

sikerének egyik kulcsa, hogy tagjai legyenek olyan hálózatoknak, amelyek elősegítik az 

információkhoz és a tudáshoz való hozzáférést, az innovációs lánc szereplőivel való 

együttműködést (Koka & Prescott, 2002; Zaheer & Bell, 2005; Bell, Zaheer, 2007). A hálózati 

szerveződések közül pedig az elmúlt két évtizedben fokozott figyelem irányult a klaszterekre. 

Nyugat-Európában, illetve a fejlett piacgazdaságokban a klaszterorientált fejlesztés már a 90-

es évek óta preferenciát élvez. Hazánkban 2007-től vette kezdetét egy hosszú távú 

klaszterfejlesztési koncepció.  

A hazai klaszterizáció utóbbi években felgyorsult folyamatában sikerekre és kudarcokra is 

bőven lehet példát találni. A legeredményesebb klaszterek már a nemzetközi színtéren is 

megvetették lábukat, míg mások megrekedtek a fejlődésben, nem kapták meg az akkreditációt, 

vagy meg is szűntek. A sikerek és a kudarcok okainak megismerése, a tanulságok levonása a 

piaci szereplők munkájának és a kormányzati feladatok, valamint klaszterirányítás 

szempontjából egyaránt fontos feladat. A szakirodalmi áttakintés arra is rámutatott, hogy a 

klaszterek mikro- és makroszintű versenyképességre gyakorolt pozitív hatásaival már számos 

elemzés foglalkozott, ugyanakkor feltáratlan kérdés maradt, hogy a már működő klaszterek 

milyen lenyomatot hagynak maguk után, s ezáltal mennyire ösztönzik a vállalkozásokat, a 

tudományos élet szereplőit és a kutatóhelyeket arra, hogy kihasználják az ebben a szervezeti 

formában rejlő együttműködési lehetőségeket és erősítsék a piacorientációt az innovációs 

folyamatokban.    

Doktori kutatásom során olyan megbízható mérési modelleket választottam, amelyek már 

elfogadott, szakirodalmi és szekunder kutatási eredményekkel alátámasztottak. Fő szempontom 

volt, hogy több nézőpontból ismerjem meg a hazai akkreditált innovációs klaszterek működését 

és azt a gyakorlatot, amely során az együttműködést támogatják. Kvalitatív kutatásomhoz a 

megalapozott elmélet, a grounded theory kutatási módszert alkalmaztam, kvantitatív 

kutatásomnál faktor-, klaszter- és hipotézisvizsgálatokat végeztem. 

Vizsgálataim fő irányát az képezte, hogy milyen hátteret is biztosítanak a hazai innovációs 

klaszterek a piacorientáció érvényesítéséhez az innovációs folyamatokban. Ehhez többek 

között megvizsgáltam, hogy hogyan is zajlik a klaszterekben a jelenlegi és potenciális vevőkről, 

felhasználókról szóló információk áramoltatása; valamint mindezek innovációs döntésekbe 

való beépítése. Kitértem továbbá arra is, hogy a hazai innovációs klaszterek hogyan is 

használják ki a saját hálózati erőforrásaikat, valamint, hogy milyen kompetenciák szükségesek 

ahhoz, hogy a klaszterek által működtetett hálózatokban megvalósuljon a piacorientáció. 

 Kvalitatív kutatásaimban (5. fejezet) – a Grounded Theory keretrendszerét alkalmazva és 

szakmai interjúkat végezve – feltártam az ezekben a kérdésekben leginkább meghatározó 

tényezőket, majd kvantitatív vizsgálataimban (6. fejezet) – kérdőíves megkérdézesek 

eredményeinek statisztikai kiértékelésével – döntöttem kutatási hipotéziseim 

elfogadhatóságáról. 
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5. KVALITATÍV KUTATÁS  
 

Kvalitatív kutatásom módszertani keretrendszerét a megalapozott elmélet, Grounded Theory 

(GT) módszertana adja (a módszertan rövid áttekintését tartalmazza az 5.1. fejezet). E 

módszertan segítségével a szakirodalmi áttekintés alapján megfogalmazott vizsgálati 

kérdéseimet a gyakorlati, saját kutatások (interjúk) során szerzett tapasztalatokkal kiegészítve 

alkottam meg azt a fogalmi keretrendszert, amelyben feltárt összefüggések elvezettek 

hipotéziseim megfoglamazásához – és kvantitatív kutatásomhoz. 

Kutatásomban a hazai akkreditált innovációs klasztereket vizsgáltam. A vizsgálat elsődleges 

célsokaságát azok a hazai innovációs klaszterek adták, amelyek a kutatás időtartama alatt 

elnyerték, vagy megújították az akkreditációs klaszteri címet. A GT – új tényezők szükséges 

bevonását támogató – szemléletét követve a minta további bővítésre volt szükség, így a 

vizsgálati egységek közé bekerültek további érintettek: a tagsággal rendelkező vállalatok, 

valamint különböző partneri kapcsolatokon keresztül fontos szerepet betöltő szervezetek is 

(például kamara, tanácsadói szervezet, egyetemi intézmények). A kvalitatív adatrögzítés 

időtartama 2011. júliusa és 2016. májusa között zajlott, amely idő alatt a hazai akkreditált 

innovációs klaszterek száma és összetétele többször is változott. A kvalitatív kutatás legutolsó 

időpontjában 21 innovációs klaszter rendelkezett akkreditációs címmel.  

Kvalitatív kutatásom során olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy mennyire tükröződnek 

az ágazati sajátosságok a klaszterek működésében, milyen innovációs és piaci előnyök 

realizálhatók a tagság által, ezt a menedzser szervezet milyen megoldásokkal segíti elő – 

különös tekintettel az információáramlásra és a kommunikációra –, melyek az együttműködés 

szintjei, és milyen sajátos jellemzőkkel írható le a hazai klaszterizációs folyamat. A főbb 

vizsgálati kérdések a következők voltak: 

 Milyen serkentő vagy gátló környezeti tényezők hatnak a klaszterek kialakításra és a 

működésre? 

 A klasztermenedzsment milyen megoldásokkal támogatja az információáramlást és az 

együttműködést? Milyen információ-, költség-, kockázatmegosztási gyakorlatok 

jellemzőek? 

 Mennyire tükröződnek az ágazati sajátosságok a klaszterek működésében? 

 Milyen innovációs és piaci előnyök realizálhatók a tagság által, ezt a menedzser szervezet 

milyen megoldásokkal segíti elő – különös tekintettel az információáramlásra és a 

kommunikációra? 

 Melyek az együttműködés szintjei, és milyen sajátos jellemzőkkel írható le a hazai 

klaszterizációs folyamat? 

Ezen kérdések mentén tártam fel a főbb befolyásoló tényezőket, valamint kitértem a 

kvalitatív kutatás során alkalmazott módszertan ismertetésére és fogalmaztam meg a kvantitatív 

kutatásokkal is vizsgálható hipotéziseimet. 

 

5.1. A megalapozott elmélet, a Grounded Theory  

 

A megalapozott elmélet, a Grounded Theory (GT) egy módszertan, aminek lényege abban 

rejlik, hogy a kutatási probléma kereteként szolgáló elméleti séma az empirikus adatokból 

fejlődik ki (Gelencsér, 2003; Mitev, 2012; Horváth & Mitev, 2015). Kialakulása Glaser és 

Strauss (1967) nevéhez fűződik, akik a „nyers adatokon” alapuló elmélet felvázolásához nem 

tartották megfelelőnek a korábban rendelkezésre álló módszereket. Felismerték, hogy az 

elmélet helyessége nem választható el az elmélet létrejöttének folyamatától. 
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A módszer egy induktív logikán alapuló elméletépítési eljárás: a kutató az egyedi tényekből 

általánosít. A GT a társadalmi jelenségek értelmezésére jött létre, mert a kvantitatív kutatások 

nem tudták teljes körűen bemutatni a társadalmi problémákat (Glaser & Strauss, 1967). A GT 

kutatási menete a szimbolikus interakcionisták által bemutatott kutatási eljárásokból ered, 

hiszen ők vetették fel először azt, hogy az ember úgy viszonyul a környezetéhez (másokhoz és 

a tárgyakhoz), ahogyan arról gondolkodik (Glaser & Strauss, 2009). 

Maga a módszer a szisztematikusan gyűjtött és elemzett adatokban gyökerezik, hisz a kutatás 

rögtön a terepmunkával kezdődik, majd megköveteli a kutatótól, hogy a begyűjtött adatok 

alapján az adatrögzítést követően rögtön ki is értékelje azokat. A GT tehát megkívánja, hogy 

az elemző az állandó összehasonlítás módszerével dolgozzon, hiszen a folyamatosan gyűjtött 

adatok összevetésével érhető el az elmélet telítődése, vagyis az a szint, amikor már további új 

tényező nem növeli a kialakult elmélet pontosságát (Gelencsér, 2003; Horváth & Mitev, 2015). 

Sallay és Martos (2018), valamint Horváth és Mitev (2015) a GT módszer főbb ismérveit az 

alábbiak mentén határozta meg:  

 elméleti érzékenység és a szakirodalom reflektív használata – mivel a munka rögtön a 

terepen kezdődik, ezért több szakértő javasolja, hogy a kutatást végző személy hagyja 

figyelmen kívül a témához kapcsolódó korábbi kutatásokat, elemzéseket, hogy külső 

hatás nélkül tudja értékelni az egyes elemzés során felsejlő folyamatokat, mintázatokat. 

Disszertációm empirikus kutatásánál ezt az elvet követve dolgoztam ki a későbbi 

fejezetben finomított kutatási keretemet.   

 elméleti mintavétel, amely finomítja a kutatóban a kialakuló elméleti ötleteket – 

tulajdonképpen elmondható, hogy a GT elemzési stratégiájának köszönhetően a kutató az 

elméletek fejlődésével párhuzamosan alakítja a mintavételét is, hisz az újabb adatok, 

információk elvezetik újabb helyzetek, emberek felé mindaddig, amíg az elmélet 

telítődése be nem következik. Kvalitatív, szakmai interjús vizsgálatomban az egyes 

interjúk értékelését követően újabb és újabb szempontokkal, vizsgálandó elemekkel 

bővült a mintám. 

 nyílt kódolás és állandó összehasonlítás – a kutató elemzése során nem előre rögzített és 

definiált kódokat alkalmaz, hanem azt az adatokból kiemelt jelentések absztrakciójával 

végzi. A vizsgálat során összevethetők: különböző személyek – nézetei, cselekedetei, 

tapasztalatai –; ugyanattól az alanytól származó, de eltérő időpontban rögzített adatsorok; 

egyik eset a másikkal; egyéni adat összevetése a kategóriával, valamint a kategória 

összehasonlítása más kategóriával (például innovációs gyakorlatok vs. 

klasztermenedzsment tevékenység). 

 elméleti/fogalmi kódolás – az elemző a begyűjtött adatok elemzése során alkotja meg a 

magasabb szintű kategóriákat, amelyekben feltárható az egyes fogalmak közötti 

kölcsönhatások (például az információáramlás és a menedzsment gyakorlat közti 

kölcsönhatás). 

 feljegyzések/memók írása – biztosítja, hogy az összefüggések és folyamatok feltárásával 

fókuszáltan haladjunk. 

 elméleti telítődés elérése – mindaddig rögzítjük és elemezzük az adatokat, amíg azok 

hozzáadott értéke növeli a kutatás magyarázó erejét. Amikor már lényegesen új 

információt nem találunk, akkor érjük el az elméleti telítődést.  

 a kialakított elmélet a gyakorlatban is jól alkalmazható legyen, melyre a disszertációm 

végén ki is térek. 

A kvalitatív kutatási módszertanok között a GT olyan széles körben alkalmazott eszköz, 

amely képes arra, hogy a kutató eljusson az adatok szintjéről az elméletalkotásig.  Segítségével 

főként kvalitatív kutatásokat végeznek, bár kvantitatív jellegű adatok is elemezhetőek 

felhasználásával (például szakmai interjúk során gyűjtött belső vállalati adatok). Ugyanis a GT 
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az adatokban gyökerezik, és azok folyamatos és szisztematikus elemzése során körvonalazódik 

(Gelencsér, 2003).  

A hazai marketing tudomány is nyitott a GT módszerének alkalmazására. A hazai kutatók 

körében Krenyác és társai (2019) az értékesítésben vizsgálták az innováció értelmezését, 

Kelemen-Erdős & Mitev (2017) a vendéglátásban vizsgálta a szolgáltatásérték-teremtést, 

továbbá Kelemen-Erdős (2017) a kiskereskedelemben a versenyképességet a GT módszerével. 

További példaként említhetők még meg Bauer és társai (2007), akik az Innovációterjedés 

lehetőségei egy technológiai piacon című feltáró kutatásukat szintén GT alapján végezték el, 

vagy Bokor & Radácsi (2006) szerzőpáros, akik a fiatal vállalatvezetők életútját vizsgálta ezzel 

a módszerrel.  

Látható tehát, hogy a GT kiválóan alkalmas összetettebb szervezeti folyamatok, mint például 

az együttműködések, valamint a hálózatban működő szervezeti egységek viselkedésének 

vizsgálatára. Kutatásomban alkalmaztam a fentebb leírt szempontokat, vissza-visszatértem 

egy-egy interjú alanyhoz, valamint az alanyok által felvetett további szempontok jobb 

megismerése végett újabb és újabb alanyokkal bővítettem a kutatásom mintavételét.  

 

5.2. A kvalitatív kutatásban vizsgált minta ismertetése 

 

Kutatásomban a hazai akkreditált innovációs klasztereket vizsgáltam. Vizsgálódásom első 

szakaszában elsősorban a klasztermenedzsment szervezetekkel, második szakaszában a 

klasztertagsággal végeztem interjúkat. Az elért szervezetek listája az 1., illetve 2. mellékletben 

található.  

A teljes sokaságot tekintve a kvalitatív kutatás első szakaszában 21 akkreditált innovációs 

klaszter működött, melyből 20-al sikerült elkészítenem a szakmai interjút (elérési arány 95%). 

A második szakaszban pedig hozzávetőleg 600 tagvállalat alkotta a célsokaságot, melyből 40-

el sikerült szakmai interjút készíteni (elérési arány 13%). 

Az innovációs klaszterek hazai ágazati megoszlása az informatika szektor és az egészségipar 

dominanciáját mutatja. A legnépszerűbbek az információ- és kommunikációtechnológia 

(Information and Communications Technology, ICT) irányultságú innovációs klaszterek. Ez 

visszavezethető az iparág „trendi” jellegére, az innovációk gyors diffúziójára, a piac 

változékonyságára és sokszínűségére. Emellett a hazai cégek is erős jelenlétet mutatnak e két 

területen, start-up-ok és KKV-k körében ez a szektor különösen népszerű területnek számít. Az 

egészségipar pedig komoly innovációs múlttal rendelkezik, és az itt érdekelt cégek körében 

jelentős motivációs, egyben kohéziós erő az elvesztett piaci pozícióik visszaszerzése.   

Felmérésem első szakaszában 20 akkreditált innovációs klasztermenedzsment szervezettel, 

3 már nem akkreditált innovációs klaszterrel, a klaszterek működéséért felelős 

Klaszterfejlesztési irodával, a MAG Zrt-vel (2 darab interjú) sikerült felvenni a kapcsolatot. A 

vizsgálatban részt vett szervezetek iparági megoszlátását az 5. táblázat tartalmazza. Az 

arányokból jól láthatóaz egészségipar és informatikai iparág meghatározó volta. 
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5. táblázat: Első szakasz – a klasztermenedzsment és egyéb szereplők elérése 

Klasztermenedzsment 

Iparág Darabszám Százalék 

Autóipar 1 4,00% 

Egészségipar 5 20,00% 

Élelmiszeripar 1 4,00% 

Energetika 1 4,00% 

Építőipar 1 4,00% 

Informatika 7 28,00% 

Környezetipar 2 8,00% 

Műanyagipar  2 8,00% 

Már nem 

akkreditált 

3 12,00% 

MAG Zrt 2 8,00% 

N 25 100% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A GT elveihez igazodva a kutatási probléma jobb megismerése érdekében az elméletalkotás 

további szakaszaiban több vállalat is a vizsgálati mintába került. Jellemzően a vizsgált 

klaszterek tagszervezetei, de olyan intézmények is, amelyek kapcsolatban álltak az általam 

vizsgált akkreditált innovációs klaszterekkel, de nem voltak tagjai azoknak.  

A kutatás ezen szakaszában 40 darab, akkreditált innovációs klaszterhez tartozó 

tagvállalatot sikerült elérni, valamint további 5 nem tagvállalatot, melyek közt szerepelt 

tanácsadó szervezet, egyetem, piaci alapon működő szervezet, egyetemi kutató intézet, 

valamint tanácsadói szervezet. A 6. táblázatban látható a tagvállalatok ágazati megoszlása. A 

táblázat érzékelteti, hogy a fentebb említett két domináns iparág (informatika és egészségipar) 

dominanciája figyelhető meg az elért intézményi minta esetében is.. 

 

6. táblázat: Második szakasz – a klasztertagság és egyéb szereplők elérése 

Klasztertagság 

Iparág Darabszám Százalék 

Egészségipar 8 17,78% 

Informatika 18 40,00% 

Környezetipar 6 13,33% 

Műanyagipar 8 17,78% 

Egyéb szereplők 5 11,11% 

N 45 100,00% 

Forrás: Saját szerkesztés 

  

 A kvalitatív kutatásban elért minta az elérési arányt tekintve jónak mondható, hisz mind a 

klasztermenedzsment szervezetek, mind pedig a tagvállalatok esetében biztosította a megfelelő 

minta elemszámot. Természetesen a kvalitatív kutatás reprezentativitás szempontjából 

korlátolt, viszont a GT elméleti telítődését ez a mintaelemszám (mindkét szakaszban) 

megfelelően tudta támogatni.  
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5.3. A kvalitatív kutatás során feltárt tényezők ismertetése 

 

Az 5.2. fejezetben ismertetett hazai akkreditált innovációs klaszterek előnyeit marketing és 

menedzsment nézőpontból vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a klaszterekbe történő 

szerveződések révén erősíthető-e az innovációk piacorientációja, valamint, hogy a klaszterek 

hogyan segíthetik elő a piaci változások megértését; hogyan támogathatják a piaci információk 

megszerzését, elterjesztését és innovációs folyamatokba történő integrálását; hogyan 

nyújthatnak segytséget az új termékek, szolgáltatások eredményes piacra vitelében; végső soron 

pedig hogyan segíthetnek a vevőérték növelésének és a technológiai fejlesztések 

összekapcsolásában.  

A további alfejezetekben összefoglalom a kutatási keretem pontosításához szükséges 

tényezők szempontjából végzett vizsgálataim eredményét (az elvégzett szakmai interjúk 

interjúvázlatát a 3., 4. melléklet tartalmazza részletesen), mely során kitérek a makrokörnyezet 

tényezők, az egyes ágazati hatások, az együttműködést támogató menedzsment megoldások, a 

különböző együttműködési szintek, valamint az információáramlás és hazai klaszterizációs 

folyamat milyenségére. A GT elvei alapján e fogalmak megismerése és tisztázása után 

véglegesítettem kutatási keretemet, amit az 5.4. fejezet ismertet.  

 

5.3.1. A klaszterek működését meghatározó makrokörnyezeti tényezők 

  

 Mind a menedzsmentszervezetekkel, mind pedig a tagvállalatokkal és fenntartó szervekkel 

készített szakmai interjúk során kapott válaszok alapján elkülöníthetőek voltak a hazai 

innovációs klaszterek működését befolyásoló makrokörnyezeti hatások. Ezeket a 14. ábrában 

foglaltam össze rendszerezve.  

 A politikai – jogi környezet jellemzésnél elmondható, hogy a politikában megjelenő 

ciklikusságot a klaszterek is negatív élik meg („egy kormányváltás nagyon erős hatást gyakorol 

a klaszteresedésre”, Lemák Gábor, MM klasztermenedzser), de az akkreditáció, és annak 

továbbfejlesztése pozitív megítélést kapott. Itt kell megemlíteni azt, hogy az akkreditációhoz 

szükséges feltételeknek való megfelelési kényszer negatív hatásként is felmerült, hisz mindez a 

piaci alapokon történő szerveződés lehetőségét csökkenti. Kedvezően értékelik azonban 

azoknak a pályázatoknak a meglétét, amelyekre csak az akkreditált címmel rendelkező 

klaszterek pályázhatnak, de ennek árnyoldalai is felszínre kerültek. A pályázatok ugyan oldják 

a forráshiányt, de egyúttal szűkítik is a klaszterek mozgásterét, mivel mindez újfent nem arra 

ösztönzi a klasztertagokat, hogy piaci alapon szerveződjenek. A pályázatok átfutási ideje 

(időtényező) is sokszor negatív hatású, hiszen a hosszabb periódus miatt nem biztos, hogy a pár 

évvel ezelőtt kiírt pályázatok – főleg a gyors változásokkal jellemezhető ICT szektorban – 

három-öt év után is piacképeseknek bizonyulnak. További külső veszélyként említették még a 

források hozzáférésének bizonytalanságát, a nem egyértelmű pályázati kiírásokat, a pályázási 

rendszer során megjelenő bürokráciát, a sokszor nem egyértelmű, felülről jövő kommunikációt, 

valamint a KKV-kat érintő adók és járulékok növekedését.  
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Forrás: Saját szerkesztés 

  

 A gazdasági környezet esetében a klaszterek negatív hatásként élik meg a gazdasági válság 

okozta bizonytalanságot, ami az elmúlt években nagyon sok hazai KKV innovációs lehetőségeit 

beszűkítette. Nem egy esetben problémaként fogalmazódott meg a megfelelő szakemberek 

hiánya is. Ugyanakkor a forráshiánnyal küzdő hazai klasztereknek lehetőséget jelent a növekvő, 

főleg KKV-k számára elérhető hitelkeret, és pozitív hatású az egyes régiókban bekövetkezett 

infrastuktúrális fejlődés is (ipari parkok, utak épülése stb.). Mindezek mellett említésre került 

a hazai felvevő bázis hiánya is, ugyanis a belföldi piac sokszor nem képes értékelni az innovatív, 

új termékeket, mivel nem rendelkeznek megfelelő tudással és információval a fejlesztésekkel 

és előnyeikkel kapcsolatban. 

 A társadalmi környezet vizsgálata során egyértelműen kiderült, hogy veszélyként hat a 

klaszterek működésére, hogy a hazai vállalkozások többsége még nem rendelkezik a megfelelő 

szervezeti és együttműködési kultúrával. Ez megjelenhet abban, hogy az ügyvezetők nem 

engednek át döntési kompetenciákat megbízottjaiknak, ami fékezően hat a kapcsolatépítésre. 

Negatív hatású a még mindig nem elég intenzív egyetem-ipar kapcsolat, a munkaerő 

mobilitásának hiánya, valamint a multinacionális vállalatok túlsúlyos szerepvállalása. 

 Végezetül a technológiai környezet esetében elmondható, hogy a folyamatosan változó piaci 

igények, olyan fejlesztési trendeket generálnak, melyek jelentős lehetőséget tartogatnak a 

klaszterek számára, és a kormányzati fejlesztési politika is támogató e téren. A hazai 

vállalkozásokra és klaszterekre jellemző, hogy magas licenc számmal rendelkeznek, valamint 

elég magas a technológiai infrastruktúra fejlettsége is. 

 A makrokörnyezeti tényezők feltárása után elmondható, hogy sajnos a külső hatások sok 

esetben negatívan befolyásolják a hazai klaszterek működését, viszont a technológiai környezet 

fejlettsége és kiforrottsága egyértelműen kifejezetten erős és pozitív hatást jelent. Az interjúk 

alapján kijelenthető, hogy ez az egy olyan makrokörnyezeti terület, amely több lehetőséget 

teremt a hazai klasztereknek és tagvállalataiknak a sikeres működéshez. A későbbi kvantitatív 

kutatás során tehát fontos figyelmet szentelni ennek a tényezőnek a vizsgálatára. 
 

14. ábra: Makrokörnyezeti hatások 
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5.3.2. A hazai akkreditált innovációs klaszterek ágazati jellemzői 

 

Ahogy minden szervezet, szervezetközi együttműködés esetén, az ágazati jellemzők hatással 

vannak az egyes klaszterek víziójára, tagfelvételi szempontjaira, az alkalmazásra kerülő 

együttműködési megoldásokra, formákra is. A klasztertagok innovációs jellemzői és piaci 

törekvései szintén erős összefüggést mutatnak az ágazati sajátosságokkal (3. fejezet), s ebből 

vezethető le az is, hogy milyen célok motiválják a belépést, milyen innovációs és piaci 

előnyöket várnak a tagságtól, illetve a klasztermenedzsmenttől.  

Ezeket a hatásokat érdemes megnézni a klaszterek között legerőteljesebben jelenlévő 

(egészségipar, informati) ágazatokban, illetve az ágazatokon átívelő klaszterek esetében. 

 
1) Egészségipar 

Az egészségipar területen a klaszterszerveződés alapvető célja növelni a jelentős 

hagyományokkal bíró iparág hazai vállalatainak piaci lehetőségeit. Az ágazatban a korábbi 

nagyvállalatok szétesésével a fejlesztő csoportok kis kényszervállalkozásokká alakultak át. A 

multinacionális versenytársak megjelenése, és napjainkban főleg az import miatt ezek a hazai 

mikro-, kis- és középvállalatok szinte teljesen kiszorultak a belső piacról. Ez azért is sajnálatos, 

mert a professzionális szaktudáson alapuló, innovatív termékstruktúra lehetővé tenné a teljes 

keresleti szerkezet lefedését. Ezeknek a hazai cégeknek az együttműködésére nyújt lehetőséget 

a klaszterbe való szerveződés.  

Ebből következően a tagok által várt legfontosabb előny az együttes fellépéssel való 

piacszerzés. Ez részben exportpiaci célokat jelent, részben azoknak a hazai piaci réseknek a 

felkutatását, beszállítói lehetőségeknek a megtalálását, amelyekben kihasználhatók lennének a 

kisebb vállalati méretből fakadó rugalmassági előnyök. A magyar piacon lévő konkurens 

külföldi tulajdonú nagyvállalatok ugyanis nem érdekeltek egyedi eszközök gyártásában. A fenti 

szempontok miatt fontos ágazati jellemző, hogy multinacionális cégek nem lehetnek a 

klasztertagok között. 

A tagvállalatokra a technológiai és termékinnovációk egyaránt jellemzőek. Az innovációk 

erősen piacorientáltak, felhasználói – több esetben egyedi – igényekre reagálnak. Innovációs 

jellemző az egy-egy területre való szakosodás is (például csecsemőgyógyászat). A tagok között 

jelentős arányt képviselnek a csak belföldi piacra értékesítő kis cégek. Ezek önerőből nem 

tudnak kilépni a nemzetközi piacokra, viszont a hazai piacon szoros, szakmai jellegű 

kapcsolataik vannak felhasználóikkal. A piaci információkhoz való hozzájutás így nem jelent 

innovációs gátló tényezőt, s nem igényel intenzív marketingtámogatást az új fejlesztési 

eredmények piaci bevezetése sem. Kemény versenykihívást jelent azonban a külföldi gyártók 

termékeinek jelenléte, amelyek ugyanazokra a problémákra nyújtanak megoldásokat, mint a 

klasztertagok termékei.  

Az ágazatban jelentős szerepe van a tenderkiírásoknak, a tőkeerősebb cégek a nemzetközi 

szintéren is megmérettetik magukat. Innovációs szempontból a nemzetközi 

konkurenciafigyelés meghatározó jelentőségű, de hasznos források a külföldi kiállítások, a 

külföldi gyártók prospektusai, sőt az interneten fellelhető új orvostechnológiai megoldások 

figyelése, s ezek alapján a hazai gyártási lehetőségek feltárása is. Utóbbi összefügg azzal, hogy 

ezen a területen viszonylag kevés szabadalom születik, s a magyar vagy nemzetközi 

szabadalmak megvétele sem jellemző.  

A kormányzati kapcsolatok kialakítása az egész ágazat pozíciójának javítása, a klaszter 

nemzetközi színtéren való pozícionálása szempontjából jelentős szerepet játszik. 
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2) Informatika iparág 

Az informatika iparág piaci és technológiai szempontból is rendkívül gyorsan fejlődik, a 

változásokat nehéz előre jelezni. Az erős üzleti turbulenciák miatt kiemelten fontos a jó 

partnerek felkutatása, a szinergiák kialakítása, egymás ötleteinek megismerése és a széles 

platformon való együttműködések megvalósítása.  

A területen működő klaszterek tagvállalatainál rendkívül változatosak az innovációs 

megoldások: újtermék-, szolgáltatásfejlesztések, technológiakutatások és -fejlesztések, illetve 

a technológia innovatív felhasználásának eredményeként születő termékek egyaránt 

jellemzőek. A felhasználói területek palettája is igen széles: telekommunikáció, hirdetés és 

kiszolgálástechnika, ügyfélszolgálat, oktatás, kontrolling, pénzügy, gazdálkodás, 

vezetőinformációs rendszer stb. A rendkívül gyors technológiai változások miatt nagy 

hangsúlyt kap a külföldi piaci trendek követése. Egyes szegmensekben (például oktatási terület, 

hirdetési technológia) az új innovációs megoldások bevezetését a hazai piac árérzékenysége, 

innovációs éretlensége erősen visszafogja. Ez fontos motiváció a szabadalmaztatásra, biztosítva 

a későbbi piaci bevezetés lehetőségeit. A kutatási terület viszonylag jelentős számban 

képviselteti magát – akár alapítókként is – a klaszterekben, a tagok egyetemi kutatási 

kapcsolatai nem egy esetben már a klaszterlét előtt kiépültek.  

Az informatika területén létrejövő klasztereknél a market pull és a technolgy push 

innovációk egyaránt jelen vannak. A piaci igényekből kiinduló (market pull) innovációk már 

meglévő vevői problémákra kínálnak megoldásokat, intenzív vevőkapcsolatokra építve, több 

esetben kifejezetten egyedi igények kielégítésére. Másik oldalról azok a cégek is reprezentálják 

magukat, fejlesztéseikkel új piacokat teremtenek, új trendeket hívnak életre (technology push) 

– például az ügyfélszolgálatban. Több vállalatnak éppen a klasztertagság segített felismerni azt, 

hogy technológiafejlesztéseikbe az eddigiek során nem épültek be a piaci szempontok. Az 

ágazatban a klasztertagságnak tehát a szemléletformáló szerepe sem elhanyagolható. 

Az informatika klaszterekre a versenytársak jelenléte a jellemző, ami nagyobb feladatot ró 

a menedzsmentre a kollaboratív magatartás kialakítása érdekében. Ilyen klasztereknél 

előfordulhat, hogy a tagok egymással való kommunikációja nehezebben formálódik, mint a 

klasztermenedzsmenttel, és problémásabb az inaktív tagok mobilizálása is. Az e téren sikeres 

menedzsment szervezetek ezért nagy súlyt fektetnek a tagok kapcsolatépítését segítő informális 

kommunikációs megoldásokra. 

Az informatika ágazati klaszterek a vállalati méretek tekintetében is vegyes képet mutatnak, 

s ezzel szoros összefüggésben eléggé különbözőek a belépési motivációk, a tagok által várt – 

innovációs és piaci – előnyök is.  

A kis cégek főleg olyan piaci szempontok miatt csatlakoznak elsősorban a klaszterekhez, 

hogy innovatív termékeiket el tudják helyezni külföldi piacokon, amihez a nagyvállalati tagok 

piaci kapcsolati hálója kedvező lehetőséget teremt. De olyan kisvállalatok is képviseltetik 

magukat, amelyek innovációs megoldásaiknak köszönhetően a nagyvállalatok mellett már 

piacvezető pozíciót tudtak elérni bizonyos szegmensekben. A nagyvállalatok számára a 

legfontosabb előny, hogy olyan innovációs ötletekhez jutnak, amelyeket be tudnak építeni saját 

portfoliójukba. Általánosan jellemző, hogy a tagvállalatok egymástól is tudnak termékeket, 

szolgáltatásokat vásárolni, ami szintén piacbővítő hatású. Ágazati jellemző a tagok között a 

start-up cégek viszonylag nagyszámú jelenléte. Számukra különösen fontos a forrásokhoz jutás, 

és a jól kiépített információs rendszer, a klasztermenedzsment inkubátor szerepe.  

Az erősen innovatív, már biztos piaci háttérrel rendelkező cégek esetében a tagság az 

innovációs folyamataik előmozdítása szempontjából előnyös. A klaszter "kritikus közönsége" 

hasznos visszajelzéseket ad, a kapcsolatokon keresztül be tudják mutatni, és próbára tudják 

tenni a kutatás-fejlesztés eredményeit. Ezt a menedzsment különböző megoldásokkal segítheti: 

high-tech teszt vagy labor hozzáférés biztosítása, előadások vagy ötletek kölcsönös 

megvitatásának lehetősége a menedzsment által szervezett fórumokon. 



80 
 

A kevésbé innovatív cégek számára a tagság – elsősorban a közös projektek révén – 

innovációs képességük növelése szempontjából előnyös. A pénzbeli, kapcsolati és szellemi tőke 

bevonásával olyan technológiák, termékek előállítására nyílik lehetőségük, amelyeket a 

klaszterkapcsolatok hiányában önállóan nem tudnának megoldani.  

Általános előnyként fogalmazódik meg a szektorban, hogy mivel hasonló technológiai 

területen és piacokon vannak jelen, közösek a problémáik, s ezekre együttműködve tudnak 

megoldásokat keresni. Részben ennek tudható be, hogy egyes vállalatok több ágazati 

klaszternek is tagjai.  

Az informatika területen működő akkreditált innovációs klaszterek között még eléggé 

markánsak a fejlettségi szintbeli különbségek Egymás mellett vannak jelen még viszonylag 

fiatal és már jelentős tapasztalattal rendelkező, kiválóan működő szerveződések is. Az eltérések 

a tagok hozzáállásán és a menedzsment professzionalizmusán egyaránt lemérhetők. Kifejezésre 

jutnak abban is, hogy mennyire sikerült bizalmi légkört kialakítani a tagok között, a 

klasztermenedzsment milyen mértékben tölti be a katalizátor szerepet, hogyan kommunikálja 

kifelé a közös sikereket, van-e egy jól felépített imázsa a klaszternek, tesznek-e lépéseket a 

közös brand építésére.  

 

3) Műanyagfeldolgozó-ipar 

A műanyagfeldolgozó-iparhoz kapcsolódó klaszterek változatos formákat mutatnak. 

Egyaránt jelen vannak horizontális és vertikális szerveződések, regionális jelleggel (a térségben 

hasonló ipari tevékenységeket folytató cégek összefogásának céljából) és piaci alapon 

szerveződve (az egymást kiegészítő tevékenységeket folytató cégek összefogásának 

megerősítésére). 

Az ágazathoz köthető klaszterek tagjainak innovációs tevékenységében a technológia-, gép- 

és szerszámfejlesztések, új termékek kifejlesztése, illetve meglévő termékek korszerűsítése 

egyaránt szerepet kap. Jelentős innovációs húzóerő az újrahasznosítás, ehhez 

klaszterszerveződési szempontból új fejlesztési irány is kapcsolódik, nevezetesen a biológiailag 

lebomló műanyagok meghonosítása, a technológiák kialakítása és használatuk elősegítése. 

Több cég együttműködésével az érintett klaszteren belül létrehozott projekttársaság a 

biológiailag lebomló anyagok fejlesztésének céljával nyert pályázatot, aminek sikeres 

megvalósítása további vállalati innovációkat is indukált a lebomló műanyagnak a 

nyomdaiparban, illetve a csomagolási szektorban való használhatóságával összefüggésben.  

A piaci alapon szerveződő, csomagolási profilú klaszterszerveződés fontos szempontja a 

tagok piaci pozíciójának javítása. Ebből adódóan a tagok között nem lehetnek konkurensek és 

külföldi cégek, hiszen a verseny (elsősorban árverseny) a hazai piacon nagyon erős. A tagok 

által elvárt előnyök jórészt marketing és menedzsment jellegűek: nagyobb rálátás a piacra, a 

lehetőségek jobb megismerése, akár a potenciális vevők, akár a beszállítók vonatkozásában, az 

ezt segítő információ- és tapasztalatmegosztás, kapcsolatépítés. A konkurencia hiánya elősegíti 

a bizalmi légkört és a partnerségben erősíti a kapcsolatok személyes jellegét. Ugyanakkor a 

versenytársak hiánya meg is köti a tagok kezét azáltal, hogy nem kezdhetnek bele konkurenciát 

jelentő tevékenységekbe.  

Mivel a tagok nem versenytársak, több irányból is tudnak piaci előnyöket realizálni. 

Egyrészt a külső vevők relációjában ki tudják egészíteni egymás ajánlatait, ami piacbővítő 

hatású, taktikai és stratégiai piaci célokat egyaránt szolgálhat. Ha a vevők több klasztertagtól is 

rendelnek, az logisztikai szempontból is előnyt jelent. (A központosított értékesítésnek az eltérő 

műszaki kompetenciák miatt nincs realitása.) Másrészt a tagság belső piacot is teremt, hiszen a 

tagok egymás termékeinek is a felhasználói. A köztes forgalom lehetővé teszi, hogy kiváltsák 

egymással a korábbi beszállítóikat. Miután a területen működő kis cégek a multinacionális 

vállalatok beszállítói, az akkreditált klasztertagság marketingelőnye az is, hogy minőségi jelzést 
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ad a vevőknek. A jó bizalmi légkör és a nagyobb piaci rálátás pedig ösztönzi a tudásmegosztást, 

s ezáltal innovációt generáló hatású. 

 

4) Ágazatokon átívelő klaszterszerveződések 

A meghatározó ágazati specifikumokkal rendelkező klaszterek mellett vannak olyanok is, 

amelyekre az ágazatokon átívelő jelleg a jellemző. Az érintett iparágak és a klaszterek egyéb 

jellemzői alapján ezek természetesen egyedi sajátosságokkal rendelkeznek: 

Ágazaton átívelő klasztert alkot a műanyagipar, csomagolástechnika és a nyomdaipar 

kapcsolódása. Az ilyen típusú szerveződések célja az ágazatokon átnyúló hálózatépítés és az 

önálló fejlesztési törekvések mellett közös fejlesztési koncepciók kialakítása, a technológiai és 

gyártási átfedések összehangolása, és az adott esetben kiemelt piaci célként főleg az autóipari 

beszállítási lehetőségek jobb kiaknázása. A regionális jellegből következik a helyi 

tudásközpontokkal való szoros együttműködés is (például a Szegedi Tudományegyetem és 

Kecskeméti Főiskola, amely a dél-alföldi régió gépészmérnöki képzésének centrumaivá 

váltak).  

Ágazatokon átívelő klaszterszerveződésre található példa a környezetvédelem területén is. 

Az erősen tudásorientált, szándékosan heterogén felépítésű klasztereknél fontos szempont, 

hogy a partnerek ki tudják egészíteni egymást, és a másikat ne tekintsék belső konkurenciának. 

Az inhomogén jelleg és a kiterjedt partneri kör kifejezetten kedvez az információ- és 

tudásáramlásnak, előmozdítója a kapcsolatépítésnek, nagyon erős szinergiák használhatók ki. 

Cégcsoportok, felsőoktatási intézmények és önkormányzatok részvételével komplex válasz 

adható a környezeti problémákra. A tagsági szerkezet a vállalatok méretét tekintve is heterogén. 

A nagyvállalatok elsősorban technológia- és termékfejlesztésben érdekeltek, míg a kis cégek 

számára a klasztertől kapott kommunikációs/marketing segítség is jelentős előny. Fontos 

innovációs szempont egyes kompetenciák teremtése a környezetvédelem területén, a fő irány 

az ún. ökociklus kompetencia. Ennek egyik részét a technológiai eljárás jelenti, a másikat az 

innovációs lánc menedzselése. A kis és nagy cégek együtt vesznek részt a fejlesztésekben. A 

kis cégek hoznak ötleteket, terméket és technológiát is, a nagyvállalatok kapcsolati hálójukon 

keresztül segítik a piaci bevezetést.  

Szintén szélesebb profilt felölelő, vertikális lánc alapú klaszterszerveződés jött létre az 

életminőség, élelmiszer, gyógyszer területén is, ahol ugyancsak egymás tevékenységének, 

portfoliójának kiegészítése kap hangsúlyt. Az ilyen teljes vertikális láncot lefedő 

szerveződéseknek jelentős innovációt generáló hatása van azáltal, hogy az együttműködések 

révén a tagok betekintést nyerhetnek a láncban érintett más szak-, illetve tudományterületekre 

is (például takarmány-élelmiszer profilból rálátás a növénytermesztésre, az élelmiszerekkel 

kapcsolatos humán (orvosi) területre, az élelmiszergyártásra). Az egymásra épülő profilok 

kölcsönös előnyöket jelenthetnek. Egy kapcsolódó tudományterületen alkalmazott technológiai 

megoldás adaptálása (például humán vizsgálati módszer alkalmazása az állattenyésztésben) új 

innovációs projektet generálhat. Az élelmiszergyártónak lehetősége nyílik a termékek 

tesztelésére egy másik tagvállalat által, tudományos háttérrel, egyetemi partnereken keresztül. 

Az innovációs szempontok mellett marketing előny, hogy a lánc végén szereplő élelmiszer 

cégek kapcsolatrendszere segítheti az innovációs eredmények piaci bevezetését is.  Miután a 

teljes értékláncot (a takarmány-élelmiszertől a növénytermesztésen, állattenyésztésen, 

élelmiszergyártáson át a pre-kilinikai vizsgálatokon keresztül az élelmiszer cégekig) lefedő 

szerveződéseknél fő szempont az egymásra épültség, ez élő kapcsolatokat és jelentős belső 

forgalmat is generál, valamint meggátolja a "töltelék" szereplők megjelenését.  

A vertikálisan szervezett klasztereknél előnyként az fogalmazódott meg, hogy a külső vevők 

relációjában ki tudják egészíteni egymás ajánlatait, és emellett egy „belső” piacot is létre 

tudnak hozni, hiszen egymás termékeinek felhasználói. A kapcsolatok révén arra is lehetőségük 

nyílik, hogy kiváltsák egymással korábbi beszállítóikat. Ha a vevők több klasztertagtól is 
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rendelnek, az logisztikai szempontból is előnyhöz juttatja őket. Erősen tudásorientált, vertikális 

klasztereknél pozitívumként emelték ki, hogy a kiterjedt partneri kör – cégcsoportok, 

felsőoktatási intézmények, önkormányzatok – kedvez az információ- és tudásáramlásnak, 

előmozdítója a kapcsolatépítést, és nagyon erős szinergiák használhatók ki (például 

környezetvédelem területe). Vertikális lánc alapú klaszterszerveződések olyan jelentős, nagy 

területeket is átfognak, mint az egészség- és gyógyszeripar, ahol ugyancsak egymás 

tevékenységének, portfoliójának kiegészítéséből eredő előnyök kaptak hangsúlyt a 

beszélgetéseink alkalmával.  

 

Az innovációs klaszterek – szemben a hálózatok általános definíciójával – a tagok 

innovációs eredményességének és piaci pozícióinak javításán túl tágabb célokat is 

szolgálhatnak. A bemutatott területeken ezekre hozható fel példaként az orvostechnikai ágazat 

elvesztett pozíciójának visszaszerzése; egy régió gazdaságfejlesztésének elősegítése; a 

vállalkozások versenyképességének javítása (például a dél-alföldi klaszterszerveződés), 

regionális fejlesztési céllal az egyetemi és a gazdálkodó szférában meglévő szinergiahatások 

üzleti hasznosítása (például regionális informatikai vonzáscentrum kialakítása); új fejlesztési 

irányok felkarolása (biológiailag lebomló műanyagok); új kompetenciák meghonosítása 

(ökokompetencia); a környezetközpontú gazdaság- és térségfejlesztési célok, a kapcsolódó 

területek (egészség-, gyógyszeripar) összefogásával az életminőség javítása. 

Elmondható tehát, hogy az ágazati hatások jelentős mértékben befolyásolják a hazai 

akkreditált innovációs klaszterek működését, a klaszterek piacorintációra való hatásának 

elemzése érdekében további vizsgálat tárgyát képezi annak feltárása is, hogy technology push 

vagy marketing pull innovációs nyomás figyelhető-e meg inkább a vizsgált klaszterek 

együttműködésében. 
 

5.3.3. Az együttműködést támogató és gátló tényezők 

  

 A klaszterek jelentősége a megvalósult együttműködésekben, valamint az ezekből kialakult 

piaci kapcsolatokban rejlik, ezért kutatásomban kiemelt figyelmet szenteltem az 

együttműködést támogató és gátló tényezők feltérképezésének. A feltárt tényezőket a 16. ábra 

szemlélteti. 

 Az összefoglaló, 15. ábrán jól látható, hogy a klaszterek működése több olyan tényező 

mentén valósul meg, amelyek támogatják a tagok és szervezetek közötti együttműködés 

kialakulását.  

A fenntartó kormányzati (makrokörnyezeti) hatások közé sorolható a MAG Zrt. (Magyar 

Gazdaságfejlesztési Központ) Klaszterfejlesztési irodája által tartott rendezvényei, amelyek 

lehetőséget teremtenek mind a klasztermenedzsment szervezeteknek, mind a klasztertagoknak 

arra, hogy megismerkedjenek más, hasonló szerveződésekkel. Ez serkentően hat a 

kapcsolatépítésre, ösztönzi a résztvevők közti információáramlást. Támogatóan hat az 

együttműködésre az akkreditáció is, hiszen megszerzéséhez különböző feltételeket kell 

teljesítenie a címet megpályázó klaszternek, így például figyelembe veendő szempont a 

megvalósult közös projektek aránya. 
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15. ábra: A klaszterekben megvalósuló együttműködést támogató és gátló tényezők 

Forrás: Saját szerkesztés 
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 A klasztermenedzsment hatások közé tartoznak azok a beszállítói programok, amelyek 

lehetővé teszik, hogy klasztertagok egy multinacionális cég beszállítóivá váljanak. Az 

akkreditációval elnyerhetnek olyan minősítési rendszereket (például ISO), amelyek biztosítják 

a menedzsmentszintű tevékenységek minőségi működését, ami jótékonyan hat az 

együttműködésre. A klasztermenedzsment által szervezett informális találkozók (romkocskma 

találkozók, HighTech Pub1), prototípusversenyek, tematikus workshopok szintén olyan 

megoldások, amelyek az együttműködés támogatását célozzák. 

 A klaszter mint szervezeti keret jellegéből, működéséből fakadóan segíti a tagok közötti 

gyorsabb információáramlást, valamint az értékláncban való gondolkodást, hiszen 

működésének alapfeltétele, hogy a kooperációk révén az innovációs ötletekből piacképes 

termékek és szolgáltatások szülessenek. Ezt támogatja a klaszteren belüli munkacsoportok 

kialakítása, valamint azok az adatbázisok, amelyek csak a tagvállalatok számára érhetők el, és 

tartalmazzák azok fontosabb adatait. Sokszor egy-egy együttműködés ugyanis azért nem 

realizálódik, mert a vállalatoknak nincsen rálátásuk egymás kompetenciáira. Együttműködést 

serkentő hatású az egymás ügyfeleinek megismerése is, ami teret nyithat új piaci szegmensekbe 

való belépésre is.  

A hálózatépítést és együttműködést segítendő (kapcsolatépítési mechanizmusok), a 

klasztermenedzsment formális és informális mechanizmusokat egyaránt alkalmazhat. Ezek 

közül néhány példát említve: 

 Munkacsoportok. A fejlesztési témák, ötletek különböző munkacsoportokban (például 

működési, stratégiai, pályázati stb.) kerülnek megtárgyalásra. Egy klasztertag több 

munkacsoportban is részt vehet. A munkacsoportokban jellemzően nem a felső vezetés 

jelenik meg, hanem olyan szakemberek, akik megosztják fejlesztési elképzeléseiket, 

feltérképezik a kooperációs lehetőségeket. A munkacsoportok alkalmas szerveződések a 

vállalatok és más szereplők kapcsolatépítésére is (például az oktatási munkacsoport az 

egyetemi kutatókkal való együttműködést segítheti elő).  

 Benchmarking találkozók. Ezek különböző témák köré szerveződhetnek, így lehetőség 

nyílik egy-egy funkcionális terület (például marketingkommunikáció) legjobb 

gyakorlatának megismerésére, ezzel is segítve a tagok innovációs és piaci tevékenységét. 

A futó projektek megismertetése szintén jó alkalom az együttműködési lehetőségek 

feltárására. 

 Workshop-ok, gazdasági fórumok. Az ilyen találkozók alkalmával egymás problémáinak 

megismerése innovációs ötleteket generálhat. A valós vállalati problémafelvetések az 

egyetemek számára különösen jelentősek. Azokban a klaszterekben, ahol nagyvállalatok 

is jelen vannak, ezeket a fórumokat felhasználhatják arra is, hogy ismertetik azokat a 

fókuszterületeket, amelyekhez kapcsolódóan együttműködő partnereket keresnek. 

 Prototípusverseny.  Ebben az együttműködési formában a kis és nagy cégek kapcsolati 

előnyei tudnak megvalósulni. A prototípusgazda kis cégeknek lehetőségük nyílik 

bemutatni új megoldásaikat a multinacionális tagvállalatnak, ami sikeres pozícionálás 

esetén kölcsönös hasznosságot és piaci bevezetést eredményezhet.  

 Informális kommunikáció támogatása. A klasztermenedzser szervezetek eltérő 

gyakorlatot folytatnak arra vonatkozón, hogy milyen mértékben támogatják a formális és 

az informális kommunikációt, és a tagok véleménye is erősen megoszlik ezek 

hasznosságát illetően. Ahol jelentős hangsúlyt fektetnek az informális kommunikáció 

elősegítésére, azt abból a megfontolásból teszik, hogy ezek jobban elősegítik a bizalmi 

                                                             
1 „A “HiTech Pub” a Mobilitás és Multimédia Klaszter első olyan formabontó eseménye, ahol az MMKlaszter 

tagjai – és meghívott vendégei – kötetlen formában - egy sör mellett – cserélhetnek eszmét egymással, ismerhetik 

meg az újonnan csatlakozott tagokat, vagy egymás projektjeit. Nyakkendő nélküli network, amelyet az “üdítők” 

és a jó hangulat serkent.” (MM klaszter honlapja, 2010) 
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légkör megteremtését, és az innovációs ötletek is jellemzően az informális találkozók 

során látnak napvilágot. 

 A különböző pályázati lehetőségek (források) nem csak anyagi előnyt jelenthetnek a 

tagvállalatok számára, hanem az együttműködést is támogathatják azáltal, ha olyan feltételeket 

szabnak, hogy csak ténylegesen megvalósult közös projektek lévén érhetőek el. Továbbá a 

klasztermenedzsment viszonylag könnyebben tudja összekapcsolni a tagokat a különböző 

pénzügyi szervezetekkel, alapokkal (például kockázati tőkebefektetők, jeremie alapok), melyek 

nélkülözhetetlen forrásokat jelenthetnek a közös projektek megvalósításához. 

 A k+f projektek sikeres megvalósításának gátja nem egy esetben a bizonyos kompetenciák, 

ismeretek, sőt akár rutinok (például nyelvtudás, pályázatírás) megléte, ami gátat szabhat az 

együttműködésnek. Ezeket a problémákat a klaszter külső piaci szereplők – jellemzően oktatási 

intézmények, k+f szervezetek, de akár tanácsadó cégek – bevonásával tudja orvosolni, melyek 

szerepe nem csak az innovációs projektekben lehet jelentős, hanem a kifejlesztett 

klaszterproduktumok értékesítésében is.  

 A hazai klaszterekkel való együttműködés révén sokszor kialakulnak klaszterközi projektek 

és együttműködések, melyek további lehetőségeket teremtenek a tagvállalatok számára. Ezeket 

támogatják a közösen szervezett rendezvények (konferenciák, workshopok stb.), melyek 

találkozási, valamint információcserélési lehetőségként szolgálnak az egyes klaszterek tagjai 

számára. Továbbá az azonos területen tevékenykedő klaszterek – ez az informatikai iparra 

jellemző – fórumot alakíthatnak ki, hogy mint egy iparági, metaklaszter közösen tudjanak 

működni, így növelve versenyképességüket és lobbi erejüket. Ezek mellett példákat lehet találni 

olyan klaszterközi együttműködésekre is, amelyek nem egy adott iparágon belül jönnek létre, 

de szorosan kapcsolódnak (például felhasználói oldalról) egymás profiljához (ilyen az 

informatikai klaszterek és autóipari klaszterek együttműködése). 

 A nemzetközi kapcsolatok is támogató hatást gyakorolnak a klaszteren belüli 

együttműködésre, hiszen olyan nemzetközi szempontokat, tényezőket és kedvező esetben akár 

forrásokat emelnek be a klaszter életébe, amelyek terjeszkedési és innovációs szempontból is 

meghatározó jelentőségűek lehetnek. 

A sikeres együttműködések kialakítása tehát bizonyos – az előbbi módokon erősíthető – 

kompetenciák meglétét igényli a résztvevőktől. Ezek közé sorolhatók a kooperációs kultúra, a 

jó kommunikációs képesség, a stratégiai gondolkodás, a változtatási és alkalmazkodási 

hajlandóság, a bizalom. Gátló tényezőként hat azonban több kompetencia hiánya, jelentléte. 

A hazai vállalkozói attitűdtől még mindig meglehetősen idegen az információk és a tudás 

megosztása, ami különösen az egymásnak konkurenciát jelentő tagvállalatok kapcsolatában 

fékező hatású. A saját üzleti érdekek érvényesítése érdekében a klaszterekben is még gyakran 

folyik a "bozótharc", nehezen küzdhetők le a bizalmatlanságból fakadó korlátok. A 

tapasztalatok szerint az exportorientált cégekre inkább jellemző a kapcsolati szemlélet.  

A tudományos szférával való együttműködést gátolja az egyetemekre még mindig sok 

esetben jellemző „elefántcsonttorony” magatartás, a rugalmatlanság, az elmélet és gyakorlat 

nehézkes összekapcsolása.  

Nehezítő körülményt jelenthetnek a befagyasztott pályázati források, hiszen az 

együttműködések az elnyert pályázatok révén valósulhatnak meg. Ha ezek a források elapadnak 

vagy késve érkeznek meg, meghiúsíthatják a közös projekteket. Az együttműködést nem egy 

esetben visszafoghatja egy-egy partner szervezet megszűnése, legyen szó akár egy 

vállalkozásról, vagy – amire szintén volt már példa – egy másik klaszterről.  Erősen visszaveti 

a klasztert az is, ha egy nagyvállalat lép ki a tagok sorából. 

Problémaként merült fel, hogy nincs klasztermenedzser képzés. Olyan menedzserek is a 

klaszterek élére kerülhettek, akik nem igazán rendelkeznek vezetői képességekkel, inkább csak 

adminisztratív funkciót töltöttek be. Több olyan példát is találtam, ahol egy sikeres váltásnak, 
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egy új menedzsment szervezetnek köszönhető, hogy egy rosszul teljesítő klaszter dinamikus 

fejlődésnek tudott indulni. 

A hazai innovációs klaszterek egyik gyenge pontját a közös marketinget és menedzsmentet 

segítő képességek és tevékenységek hiánya jelenti. Ez gátolhatja a külső és belső 

kommunikációt, ezáltal a szinergiák kialakítását, a klaszterek eredményeinek, erősségeinek 

sikeres pozícionálását, végeredményben az innovációs potenciál hasznosítását. Ezért nem 

túlzás azt állítani, hogy a marketingképességek erősítése, különös tekintettel a hatékony és 

eredményes kommunikációra, a klasztermenedzsment legfontosabb feladataként vehető 

számba, ahogy azt már Dobronyi és társai (2012) is megfogalmazták. A klasztermenedzsment 

marketingstratégiájának három területet kell átfognia: 

 Input-oldali tevékenységek. A működéshez szükséges pénzügyi erőforrások 

megteremtése, ideértve a pályázati forrásokat is; az innovációs és piaci eredményességet 

biztosító információk és tudás megszerzése és integrálása; a közös beszerzés 

lehetőségeinek felkutatása és megszervezése, külső beszállítók kiváltása a tagok belső 

kapcsolatainak fejlesztésével. 

 Output-oldali tevékenységek. A k+f eredmények piaci elhelyezésének elősegítése a tagok 

termékeinél és szolgáltatásainál, valamint a közös klaszterproduktumok esetében; az 

együttes piaci fellépés lehetőségeinek megteremtése, kiállításokon, vásárokon való közös 

megjelenés elősegítése; a klaszter belső piaci lehetőségeinek feltárása; imázsépítés, a 

klaszter mint márka kialakítása és sikeres pozícionálása, a klaszter hazai és külpiaci 

reputációjának növelése.  

 Belső marketing: a tagok közti kapcsolatok fejlesztése a közös értékteremtés céljával, a 

tudásintegráció és az érdekek összehangolásának elősegítése eredményes integrációs 

eljárásokkal és kommunikációs eszközökön keresztül.  

 

5.3.4. Az együttműködési szintek és szereplők    

 

Az eddigiekből már kirajzolódott, hogy a klaszterek széles platformot teremtenek az 

együttműködés kialakítására. A kooperációk létrejöhetnek a klasztertagok között, a klaszterek 

és külső szereplők (például irányító-, érdekképviseleti, területi intézmények) relációjában, és 

határozott törekvés figyelhető meg a különböző klaszterek közötti együttműködésre is. A 

sikeres együttműködés jellemzőinek feltárásához fontos megvizsgálni az együttműködési 

gyakorlatok milyenségét is. A következőkben az egyes típusú szereplők közti együttműködési 

formákat ismertetem. 

 

1) Kicsik és nagyok együttműködése a klaszteren belül 

A kizárólag mikro-, kis- és középvállalatokat összefogó klaszterekben az együttműködés 

célja az alkupozíciók javítása, a közös piaci fellépés. A kis cégek lényegében nagyvállalati 

előnyöket kívánnak realizálni, hiszen összefogás nélkül nem tudnának kilépni a globális 

piacokra, illetve nem tudnák felvenni a versenyt a saját piacaikon jelen lévő globális cégekkel. 

Érdemes felismerni azonban, hogy az innovációs klaszterekben megjelenő új start-up cégek 

gyakorlatilag már „globálisnak születnek". A start-upok ugyanis piai megjelenésük kezdetéttől 

ki tudják használni a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés lehetőségét, és a fejlődésüknek már 

a korai szakaszában különböző forrásokhoz tudnak jutni (Engel & del-Palacio, 2009). 

Amelyik klaszterben a nagyvállalati jelenlétet is kívánatosnak tartják a tagválasztásnál és 

projektkatalizálásnál, ott ebben elsősorban piaci szempontok játszanak szerepet. Az innovációs 

ötleteket jellemzően a mikro- és kisvállalatok hozzák, ők viszik végig a prototípusgyártást is. 

A nagyvállalatoknál az átállás egy-egy új megoldásra nehezebben valósítható meg, ugyanakkor 

jelentősen elősegíthetik a sikeres piaci bevezetést. Méretükből fakadóan pedig potenciális 

felvevői lehetnek a klaszterben lezajló fejlesztéseknek, akár saját hasznosítás révén, akár úgy, 
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hogy a terméket, illetve szolgáltatást beillesztik saját portfóliójukba. Az is kialakult gyakorlat, 

hogy a nagyvállalatok kijelölnek olyan területeket vagy piaci szegmenseket, ahol növekedni 

szeretnének, és célzottan ezekhez keresik az innovációs ötleteket, új termékeket. Ennek a 

megoldásnak jelentős előnye, hogy a kisvállalatok innovációs ötletei már jól körvonalazható 

piaci lehetőségekhez kapcsolhatók. 

Azok a klaszterek, amelyek a tagok mérete szerint inhomogének, a kis- és nagyvállalatok 

közti együttműködés előnyeit kívánják kihasználni. Erre példaként hozható fel az információs 

technológia területe, amelynek speciális jellemzője, hogy a tagok között nagy számban 

fordulnak elő kis és start-up cégek is. Számukra különösen fontos a forrásokhoz való 

hozzájutás, a jól kiépített információs rendszer, a klasztermenedzsment szervezet inkubátor 

szerepe. Az IT klaszterekre a versenytársak jelenléte is erősen jellemző. 

 

2) Az egyetemek és kutatóhelyek szerepe a klaszteren belül 

Az innovációs klasztereken belüli kapcsolati háló fontos szereplői az egyetemek, 

kutatóhelyek, és egyéb kutatási tevékenységek bővülését, szellemi termékeik gazdasági 

hasznosulását elősegítő intézmények (például BCE Innovációs Központ, BME Viking 

Rendszertudományi Zrt.). 

Ha jó kapcsolat alakul ki, akkor a klaszter közvetíteni tudja az egyetemek irányába, hogy 

milyen tudásra van szüksége, ami orientáló a k+f irányokat nézve – akárcsak a 

technológiaorientált cégek esetében –, elősegíti azok piaci hasznosulását, sőt, még a 

szakemberképzést is célirányosabbá teheti. Az üzleti szféra pedig hozzájuthat az innovációs 

eredményességéhez szükséges magas szintű tudáshoz.  Az egyetemi, kutatóhelyi jelenlét emeli 

a klaszteren belül folyó munka színvonalát, és ezáltal erősíti a klaszter iránti bizalmat is. A 

klaszterekre ezért általában jellemző, hogy nyitottak az egyetemek felé, és akár azzal is 

szorgalmazzák a belépésüket, hogy nem kell tagdíjat fizetniük.   

Az egyetemek és kutatóhelyek fő motivációi a klasztertagságra a következők: 

 több ipari megkeresés, közös fejlesztések, 

 újabb partnerkapcsolatok, akár az ágazaton kívülről, 

 multidiszciplináris kihívások, kutatási kérdések újszerű megközelítése, 

 politikai kapcsolatok, lobbizási lehetőségek, 

 csak klaszterkörnyezetben elérhető pályázatokhoz való hozzáférés, 

 információkhoz való hozzájutás, 

 ipar által motivált fejlesztési témák megismerése, 

 új piaci lehetőségek feltárása, 

 PR előnyök, a közös tevékenységgel a figyelem ráirányítása a kutatóhely kapacitásaira, 

illetve kompetenciáira. 

A vállalatok és az egyetemek, kutatóhelyek közti együttműködés egyik iránya, amikor az 

egyetemeken megszülető ötletekre épülnek rá vállalati innovációk, amelyek esetleg meg sem 

valósulnának, ha nem lenne a klaszter által biztosított üzleti kapcsolati háló. A másik út, amikor 

már meglévő vállalati eredményekre „ültetik rá” a kutatást-fejlesztést, bevonva a felsőoktatási 

intézmény intellektuális tőkéjét. A spin-off, illetve start-up cégek esetében – ahogy arról már 

szó volt – a klaszterek inkubációs tevékenységet végezhetnek. A partner egyetemek 

szakemberei egyúttal felhasználók is lehetnek, akik innovációs ötleteket generálhatnak azáltal, 

hogy megfogalmazzák elvárásaikat, vagy jelzik az alkalmazás során felmerülő problémákat. 

Tipikusan ilyen terület az orvosi műszerek gyártása. Az egyetemekkel való együttműködésbe 

hallgatók is bekapcsolódhatnak, még arra is volt példa, hogy egy szakdolgozatban 

fogalmazódott meg az az ötlet, amely később a klaszterben innovációs projektet generált.  
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3) Az együttműködés további szereplői 

Az együttműködés fontos szereplői lehetnek a kockázati tőkebefektetők, szerepük különösen 

az innovációk, prototípusok sikeres piacra vitele szempontjából jelentős. Amennyiben a sikeres 

projektek révén a klaszter el tudja nyerni a tőkebefektetők bizalmát, a klasztertagok – az EU-s 

pályázatokkal szemben – nemcsak forráshoz juthatnak, hanem nemzetközi piaci előnyöket is 

realizálhatnak a befektetők kapcsolatrendszere révén. A befektetőkkel való együttműködésben 

a klasztermenedzsment szerepe meghatározó. 

További partnerek lehetnek a szakmai, érdekképviseleti és irányító szervek, önkormányzatok. 

Utóbbiak támogatni tudják az adott térségbe települt klasztervállalkozásokat kisegítő 

szolgáltatásokkal, és lehetőség nyílik arra is, hogy figyelembe vegyék a vállalkozói igényeket 

a helyi város- és gazdaságfejlesztési koncepciókban.   

A klaszterek munkáját – tagként vagy külső partnerként – tanácsadó cégek is segíthetik. 

Részvételük jelentős lehet a klaszteralapításban, a klasztermenedzsment betanításában, de akár 

a már fejlődő klasztereket is segíthetik oktatással, a pályázati tevékenység támogatásával 

(például költségvetésmintákkal). Ezeknek a szolgáltatásoknak a jelentőségét erősíti, hogy a 

hazai klasztereknél a k+f projektek sikeres megvalósítását még nem egy esetben bizonyos 

kompetenciák, ismeretek, sőt akár rutinok (például nyelvtudás, pályázatírás) hiánya gátolja.  

A külső kapcsolatok vonatkozásában meg kell említeni a MAG Zrt. (Magyar 

Gazdaságfejlesztési Központ) Klaszterfejlesztési irodája által tartott rendezvényeket, amelyek 

lehetőséget teremtenek mind a klasztermenedzsment szervezeteknek, mind a klasztertagoknak 

arra, hogy megismerkedjenek más, hasonló szerveződésekkel. Ez serkentően hat a 

kapcsolatépítésre, ösztönzi a résztvevők közti információáramlást.  

 

4) Klaszterek egymás közötti kooperációja 

Elterjedt gyakorlat, hogy a klaszterek egymás között is kiépítenek ún. társklaszteri 

kapcsolatokat, együttműködési megállapodásokat kötnek, közös rendezvényeket szerveznek. A 

klaszterek közti kooperációk ágazatokon átnyúlva és egy iparágon belül is formálódhatnak. A 

klaszterek – például work-shop-ok keretében – tájékoztatni tudják egymást saját területük 

technológiai és piaci trendjeiről, be tudják mutatni fejlesztési elképzeléseiket, innovációs 

eredményeiket. Ezáltal feltárhatók a közös innovációs lehetőségek, s ami különösen jelentős, 

összekapcsolhatók a gyártói és felhasználói törekvések. Példaként hozható fel az orvosi 

műszergyártás és a biotechnológia területén létrejött klaszterek együttműködése, vagy 

informatikai klaszterek együttműködése a felhasználói területeket jelentő járműiparral, bio-

informatikával, repüléstechnikával, e-egészségüggyel. Lehetőség nyílik arra is, hogy az egyes 

projektekhez a klaszterek ajánljanak, közvetítsenek egymásnak megfelelő kompetenciákkal 

rendelkező tagokat, s ezekből a széles körű együttműködésekből akár nemzetközi projektek is 

születhessenek. A klaszterek közti együttműködés pozitív hozadéka a fentieken túlmenően a 

különböző szakmai eseményeken (például TechShow) való együttes fellépés, valamint a 

lobbizás, az ágazatot, klasztereket érintő programokra, iparági stratégiára vonatkozóan. A 

klaszterek fejlődése során az együttműködés külföldi klaszterekre is kiterjedhet, amelyekre már 

lehet jó példákat találni. 

 

Méreteiben és tulajdoni szerkezetében minél változatosabb a tagság, az annál nagyobb terhet 

ró a menedzsmentre, hiszen a kooperációban résztvevő kis és nagy cégek, valamint a klaszter 

egészének egymástól eltérő érdekeit nem könnyű összhangba hozni. Ráadásul a tagok több 

esetben cégcsoportok, ami egy-egy innovációs projekt kapcsán még bonyolultabbá teszi az 

érdekegyeztetést. A közös klasztertagság kohéziós ereje azonban jelentős, és a klaszteren belül 

nagyobb valószínűséggel fognak kialakulni hosszú távú kapcsolatok, mint a külső 

kapcsolatokban (Ebers,1997). A továbbiakban vizsgálni szükséges a klasztereken belüli 
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információ- és kommunikációs gyakorlatokat, hisz ezek alapozzák meg a kialakult 

együttműködések sikerességét. 

 

5.3.5. A klaszteren belül megvalósuló információáramlás és kommunikáció 

 

 A sikeres együttműködés feltétele a bizalmi légkör, s az erre épülő információ- és 

tudásmegosztás. Elemzésemben ezért kiemelt figyelmet fordítottam az információáramlás 

irányainak, csatornáinak feltérképezésére. A klaszterek szövevényes belső és külső kapcsolati 

hálóját figyelembe véve ennek bemutatása nem egy egyszerű feladat, a következő, 16. ábrán 

mégis megpróbálom szemléltetni a kutatás során feltárt információáramlási irányokat és 

kapcsolódási pontokat. A kutatás során célom volt, hogy az egész kommunikációs folyamatot 

feltárjam, viszont ki kell emelni, hogy a klasztermenedzsment szervezet az, amelyik hatalmas 

szerepet vállal mindenben. Elsősorban tehát a klasztermenedzsment szervezetek gyakorlatát 

vizsgáltam, majd áttértem az egyes érintettek kommunikációs gyakorlatára is. Az ábra főleg a 

klasztermenedzsment átfogó szerepére irányul. 

 Az információáramlás és a kommunikáció a klaszterkapcsolatokon belül és kifelé is 

sokirányú és sokrétegű. A klaszterkommunikációnak ez a jellemzője egyrészt abból fakad, hogy 

a tagság különböző típusú szervezetekből, intézményekből tevődik össze. Másrészt a közös 

projektekben vagy azokon kívüli együttműködések során a "szereplőgárda" is változatos 

szakmai tudást, kompetenciát, munkaköri pozíciót képvisel (kisvállalkozók, nagyvállalati 

vezetők, egyetemi oktatók, kutatók, fejlesztők, marketingesek, koordinátorok, tanácsadók stb.)  

Az eltérő kompetenciák és szakmakultúrák miatt egy-egy projekt során nem könnyű a közös 

nyelv kialakítása sem. 

 A 16. ábra első része azt mutatja, hogy a legintenzívebb információáramlás a klaszteren 

belül, a tagok között zajlik. Az ábra szemlélteti a klasztermenedzsment hídképző szerepét. Ez 

egyrészt megnyilvánul a belső szereplők közti információcsere és kommunikáció segítésében, 

másrészt a külső és a belső szereplők összekapcsolásában. A klasztermenedzsment hídképző 

szerepe a külső kapcsolatokban irányulhat üzleti és nonprofit szervezetekre, ágazaton belül és 

kívül egyaránt, pénzügyi, valamint kormányzati, irányítási intézményekre és más – hazai és 

nemzetközi – klaszterszervezetekre. Eközben ezekkel a külső szereplőkkel a tagok – 

erőviszonyuk és kapcsolati hálójuk függvényében – önálló információcserét és kommunikációt 

is folytathatnak. 

 Az ábrán bemutatásra kerülnek a klasztermenedzseri szervezet kommunikációs céljai is. 

Belső relációban a kommunikáció fő célja az együttműködés elősegítése, s az ehhez szükséges 

információcsere támogatása. Fontos célok továbbá a projekt- és ötletgenerálás, valamint a 

tagtoborzás is, hiszen sok esetben az új tagok felvétele a belső tagok ajánlásán keresztül zajlik.  

 A külső szereplők esetében is jelentős cél az információmegosztás és az együttműködés 

elősegítése, de itt már a kommunikációban fontos szerepet kap a klaszter imázsának, 

reputációjának kialakítása, illetve erősítése is. Miután a kormányzat határozza meg az 

akkreditációs folyamatokat, valamint a klaszterfejlesztési irányokat (MAG Zrt.), a külső 

kommunikáció fontos része a lobbi tevékenység. Ebben az ágazati érdekek képviseletének 

felkarolása is fontos szerepet játszhat.  
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16. ábra: Az információáramlás és a kommunikáció megvalósulása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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● Tanácsadók
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● Bankok                               
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● Gyárlátogatás ● Informális összejövetelek ● Online 
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Szaklapokban) ● Egyetemi hírlevél és tájékoztató ● Innovációs díj megpályázása ● Klaszterproduktum ● Facebook                                                    
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 A 16. ábrán feltüntettem a klasztermenedzsment szervezetek által használt kommunikációs 

eszközöket is. Látható, hogy többnyire hasonló megoldásokkal élnek, mint más intézmények, 

de egyes klasztereknél (például a Mobilitás és Multimédia klaszter) az informális 

kommunikációs eszközök szerepe jelentősebb a bizalmi légkör kialakulása érdekében. Ilyen 

informális összejövetel például a HigTechpub. Az új online kommunikációs eszközök 

használata is elterjedt, például a tagok közötti információáramlás támogatása közösségi 

marketing eszközök használatával (Facebook, LinkedIn). A külső kommunikációs eszközök 

közül a kiadványok, katalógusok, brosúrák célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a 

klaszter tevékenységével és a klasztertagok profiljával. A szórólapokkal a klaszter termékei, 

szolgáltatásai mutathatók be. Fontos szerepet kap a különböző szakmai rendezvényeken történő 

szerepvállalás is. 

 A sikeres kommunikációs stratégia egyik sarkalatos mérföldköve az eredményesség mérése. 

Az ábrán bemutatásra kerültek azok az eszközök, amelyek többségét a vizsgált klaszterek a 

kommunikáció sikerességének meghatározása érdekében alkalmazták. A belső kommunikáció 

hatékonyságát többnyire a megvalósult együttműködésekben, közös projektek számában 

mérik. Több menedzsment szervezet készít saját elégedettségi felméréseket is a belső 

kommunikációs eszközökre vonatkozóan. A külső kommunikáció eredményessége vizsgálható 

a klaszteresemények kommunikációs visszhangjával (például hány cikk jelent meg az 

eseménnyel összefüggésben), a klaszter reputációjának felmérésével (például analitikus 

médiafigyeléssel, sajtómonitoringgal). 

A kommunikáció fejlesztésében a klasztereknél még jelentősek a tartalékok. Egyetemek 

részéről felmerült például, hogy bár a pályázati lehetőségekről kapnak információkat, de olyan 

jellegű információs csatorna (például hírlevél), amelynek segítségével naprakészek lehetnének 

abban, hogy a klasztertagoknak milyen fejlesztésekre lenne szükségük, nem áll 

rendelkezésükre. Még meglehetősen gyenge a klaszterek közti kommunikáció is, holott igény 

lenne arra, hogy kicseréljék tapasztalataikat, például arról, hogyan lehet eredményesen 

motiválni a tagokat. Ezért részletesen vizsgálni érdemes a megvalósult információáramlást, 

valamint a klaszteren belüli kommunikációs gyakorlatokat.  

 

5.3.6. Hazai sajátosságok a klaszterek fejlődésében  

 

A klaszteresedési folyamat a fejlett nyugati országokban organikus fejlődésen ment 

keresztül. Az Európai Klaszter Memorandum (2008) a fejlődés első lépcsőfokaként magát a 

klaszteresedési folyamatot jelöli meg, további lépésként a klaszteren belüli és ezt követően a 

klaszterek közti innovációs folyamatokat, hangsúlyozva a hatóságok, irányító szervek 

támogatásának fontosságát. 

Magyarországon az első klaszterek a 2000-es évek elején alakultak. Európai 

összehasonlításban a legszembetűnőbb jellemző, hogy nem a KKV-k által generált, alulról 

felfelé építkező (bottom up) folyamatként, hanem az állam által felülről (top-down) 

irányítottan, jellemzően az ország fejlettebb régióiban. A hosszú távú klaszterfejlesztési 

koncepció 2007-től indult, egy többlépcsős klaszterfejlesztési modell bevezetésével.  

Ebben, az egymásra épülő, az Európai Kaszter Memorandumot követő szintek a következők 

(MAG Zrt, 2012):  

 új kezdeményezések eredményeként megszülető, helyi jelentőségű innovációs klaszterek 

(hálózati együttműködés kezdete, kooperáció támogató tevékenységben), 

 fejlődő klaszterek (tagok közti viszony fejlődése, kooperáció értékteremtő 

tevékenységben, közös beruházás), 

 akkreditált innovációs klaszterek (mélyülő bizalmi viszony, kooperáció beruházásban, 

közös beruházás, innováció),  

 a nemzetközi versenyképességet is biztosító együttműködő klaszterek. 
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A belső innovációs folyamatok szempontjából az akkreditáció mérföldkövet jelent, mert 

kritériumként szabja meg a magas innovációs teljesítményt és exportképességet, a kooperációs 

hatékonyság révén jelentős fejlesztési projektek megvalósítását. 

A hazai klaszteresedési folyamat vizsgálatának egy másik nézőpontja az irányítási 

szempontból való megközelítés. Ez esetben 2007-től több, egymásra épülő lépcsőből álló 

klaszterfejlesztési rendszer körvonalazódik. Az első két lépcsőt a Regionális Operatív 

Programok támogatják, viszont míg az első lépcsőfok az induló együttműködésekre és az 

alapok lefektetésére helyezi a hangsúlyt, addig a második lépcső – fejlődő klaszterek – a 

vállalkozások közötti együttműködésre, a nem k+f célú eszközbeszerzésekre és közös 

beruházásokra irányítja a figyelmet. A harmadik lépcsőt jelentő Akkreditált Innovációs 

Klaszterek a MAG Zrt. által kezelt akkreditációs pályázaton nyerhetik el ezt a címet, és a 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a klaszterek és a tagvállalkozások közös k+f 

projektekre, kutatási infrastrukturális beruházásokra pályázhatnak. Epp emiatt is valósul meg a 

hazai klaszterizációs folyamatban a top-down jelleg, amelynek köszönhetően érthető a 

kormányzat akkreditációs biztosítékának igénye. A negyedik lépcsőfok esetében azonban már 

a klaszterek maguk keresik azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyekben növelni 

tudják a nemzetközi versenyképességeiket. 

A klaszterfejlesztési koncepció hatással van a hazai innovációs klaszterek életciklusának 

szakaszaira is (Kovács & Petruska, 2014). A klaszterek (mint bármely egyesülés) 

életciklusszakaszainak jellemzőit érdemes ezért összevetni a hazai tapasztalatokkal:  

Induló fázis. A klaszter fejlődése szempontjából kedvező, ha a kezdeményezés alulról indul, 

már korábban kialakult partneri együttműködéseken, hálózati kapcsolatokon alapul. Ezek 

elmélyítésének lehetőségeit kívánják kihasználni az érintettek a kapcsolatok szervezett, 

támogatott keretek közé való konvertálással. Ez esetben a bizalmi légkör kialakítása már nem 

a "nulláról" indul, ami gyorsabb felfutást eredményez, s ezáltal nagyobb vonzerőt gyakorol az 

új belépőkre is. Hamarabb épülhetnek ki a kutatóhelyekkel való kapcsolatok, akik belső taggá 

válnak, vagy akár külső partnerekként vesznek részt a kooperációkban. A hazai gyakorlatra az 

eddigiek során azonban inkább az a jellemző, hogy a támogatási forrásokhoz való könnyebb 

hozzájutás hozza össze a szereplőket, különösen az alulfinanszírozás miatt erős pályázati 

kényszerben lévő kisvállalatokat. Ilyenkor nagyobb a veszélye annak, hogy ezek inaktívak 

lesznek, akár több klaszterben is "próbálkoznak". Ezzel már az induló fázisban is nagyobb 

felelősséggel és több feladattal terheli a klasztermenedzsment szervezetet, amire annak fel is 

kell készülnie, hisz különböző marketingmenedzsment gyakorlatokkal támogatnia kell az 

együttműködés kialakulását a belépő tagok között, valamint kommunikációs stratégiát kell 

kidolgozni a tagtoborzásra is stb. 

Növekedési fázis. A növekvő klaszterek már kifelé is tudnak nyitni. A növekedési fázis 

jellemzői között említhetők a sikeres közös projektek, a tagság bővülése, a külső kapcsolatok 

erősítése, a stratégiai együttműködések. A növekedési pályára állás szűk keresztmetszete – 

jórészt kulturális okokra visszavezethetően – a bizalmi légkör megteremtése. Miután a bizalom 

az interperszonális és a csoportközi kapcsolatokban is kulcsfontosságú szerepet játszik 

(Felzensztein et al., 2012), ennek létrehozása a menedzser szervezet elsőszámú prioritása kell, 

hogy legyen. A hazai gyakorlatban tapasztalható, hogy azok a klaszterek, amelyek a 

növekedési fázisba léptek igyekeznek mind formális és informális eszközökkel növelni a tagok 

közti információáramlás mélységét, valamint az együttműködések számának növelését. 

Érettség fázis. Az érettség fázisában már önellátó módon működik a klaszter. A 

klasztermenedzsment szervezet működéséhez szükséges források a közösen kifejlesztett és 

értékesített klaszterproduktumokból származnak, és a folyamatosan bővülő klasztertagság már 

a támogató tevékenységek nélkül is keresi az együttműködési lehetőségeket. Aktív, 

klaszterközi együttműködés jellemző, amelynek pozitív hozadéka lehet a külpiaci kapcsolati 

háló fejlesztése, illetve a külpiaci pozíciók szerzése. A korábban említett okok miatt a hazai 
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klaszterek nehezebben jutnak el ebbe a szakaszba, viszont azok, akik igen, már megfelelő 

minőségű együttműködési gyakorlattal és erőteljesebb piacismerettel, valamint kapcsolati 

hálóval rendelkeznek. 

Hanyatlás fázis. Miután a hazai akkreditált innovációs klaszterek még rövid történelmi 

múltra tekintenek vissza, a nem megfelelő alkalmazkodás miatt bekövetkező hanyatlásra 

vonatkozóan még nincsenek értékelhető tapasztalatok. A hazai gyakorlat inkább arra 

figyelmeztet, hogy ha az összetartó erő kimerül a pályázati forrásokhoz való hozzáférésben, 

akkor ez gátat szab a fejlődésnek, és veszélyezteti az (újbóli) akkreditációt. A hazai 

klaszterpolitika inkább az egyes klaszterek bővülését, megerősödését szorgalmazza, mintsem a 

klaszterek számának növelését, ezért is elsődleges a hanyatlás fázisának elkerülése. 

A hazai klaszterfejlesztési koncepció hatására megfigyelhető klaszteréletciklus alapján 

elmondható, hogy a sajátos jellemzők miatt fontos, hogy mind a klasztermenedzsment 

szervezetek, mind pedig a klasztertagok figyeljenek azokra a képességekre, kompetenciákra, 

amelyek nélkülözhetetlenek a megfelelő működés és közös innovációs folyamatok kialakítása 

szempontjából. 

 

5.3.7. Innovációs életciklus 

 

Az innovációs klaszterek célja végső soron az, hogy az együttműködések, a jól menedzselt 

kapcsolatok révén a partnerek egyrészt műszaki oldalról tudják integrálni kompetenciáikat és 

erőforrásaikat, másrészt segíteni tudják egymást az innovatív megoldások sikeres piaci 

hasznosításában is. Ezért kutatásom egyik fő irányvonalaként feltérképeztem, hogy milyen 

életciklusokon keresztül halad az innováció a klaszterekben. Ezt a következő, 17. ábra 

szemlélteti.  

 A klaszterekben megjelenő innovációs tevékenységek 5+1 szakaszra bonthatók. Nulladik 

fázisként kezeljük az ötletelési szakaszt, melyben a klaszterhez beérkezett ötleteket, 

koncepciókat egy értékelési folyamat bírálja felül. Az értékelésben résztvesznek az érintett 

tagvállalatok, valamint a klasztermenedzsment és akár egy külső, értékelő szervezet is. Ebben 

a fázisban készülnek el az egyes ötletekhez tartozó vázlatos üzleti tervek is, valamint a „deszka 

modell”2, amely demonstrálja a terv működőképességét. 

A ciklus első fázisa a gyártás és felhasználás (prototípusgyártás), mely során nem csak a 

prototípus legyártásának az előkészítése történik, hanem a teljes üzleti terv megírására is sor 

kerül. Ez az a szakasz, melyben már a pályázati lehetőségek keresése, valamint a prototípus 

tesztelése is zajlik. A tesztelést segítik az olyan living lab3 programok, melyek során a 

felhasználói visszajelzések eljutnak a tervező csapathoz. Klaszteremenedzsment megoldásként 

megjelennek még a prototípusversenyek, melyek során a prototípusgazda kis cégeknek 

lehetőségük nyílik bemutatni új megoldásaikat a multinacionális cégek vezetőinek, ami sikeres 

pozícionálás esetén kölcsönös hasznosságot eredményezhet. Ez a megoldás szintén jól 

szemlélteti, hogy a klaszterekben történő széles platformú együttműködések jelentősen 

hozzájárulhatnak a k+f ötletek piaci hasznosításához. A nulladik és első fázisban jelentős 

szerepe van még a magvető tőkének4 is. 

 

                                                             
2 Olyan kísérleti berendezés, amely az újdonságtartalmat hordozó eszköz működési elvét demonstrálni képes. Nem 

cél sem az ergonómia, sem a használhatóság, csak a működőképesség bizonyítása 
3 Az Élő laboratórium, mely egyfajta együttműködési rendszer. Lényege, hogy a gyártók a leendő felhasználókat 

már a termékfejlesztés kezdeti szakaszában bevonják a tesztelésbe és fejlesztésbe. Így a végeredmény, a termék a 

piac és a felhasználók valós igényei szerint készül el. 
4 Olyan tőke, amit abból a célból nyújtanak, hogy az ötletgazda cégek kialakítsák az üzleti koncepciójukat, 

felmérjék a lehetséges piacokat és az üzleti tevékenység beindításához szükséges tennivalókat, és elkészítsék az 

üzleti tervet is. 
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17. ábra: Innovációs életciklus a klaszterekben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

A második szakasz a piacképes termék előállítását és a piacralépési feltételek megteremtését 

takarja. Ebben a szakaszban jelenik meg először a „klaszterproduktum”, mely a felhalmozott 

közös tudás, és a megvalósult együttműködés révén alakul ki. Ebben a szakaszban megindul az 

olyan anyagi források keresése (kockázati tőke, pályázatok), melyek lehetővé teszik a 

sorozatgyártást és az értékesítés előkészítését.  

A harmadik szakasz a piaci bevezetés szakasza, mely során az értékesítési pontok értékelése 

zajlik, valamint felerősödik a marketing tevékenység is. A klasztermenedzsmentnek jelentős 

támogató funkciókat kell ellátnia ebben a fázisban, több konferencián, rendezvényen 

megjelennek, bemutatják a terméket. Ebben a szakaszban a résztvevők még nem realizálnak 

profitot, így a fenntartásban megjelenő pályázatok szerepe jelentős. Természetesen meg kell 

jegyezni, hogy a marketing nem csak a piaci bevezetés szakaszában jelenik meg (ott csak 

erőteljesebb tényezőként van jelen), hanem a teljes innovációs életciklust végigkíséri, hisz 

például a 0. fázisban az ötlet kidolgozásánál is fontos szempont a piacképesség meghatározása, 

amely a marketingorientáltság nélkül nem tudna megvalósulni. 

Az értékesítés fázisa az innovációs ciklus negyedik szakasza, mely során a feltárt értékesítési 

pontokon megindul az előállított termék vagy szolgáltatás kereskedelme. Ebben, és az utolsó 

szakaszban jelennek meg az úgynevezett CEP programok5, melyek támogatást nyújtanak az 

innováció piacravitelében, valamint a program fenntartásában.  

Az innovációs életciklus utolsó szakaszaként a nemzetközi terjeszkedés fázisa tekinthető. Ez 

az a szakasz, melyben megvalósul a termék/szolgáltatás külföldi piacravitele. Ebben a fázisban, 

a CEP programokon túl, támogatást nyújtanak még a klasztermenedzsment által nyújtott 

szolgáltatások és a már kialakított külföldi kapcsolatok is (például külföldi 

konferenciamegjelenés, külföldi klaszter bevonása az értékesítésbe). 

Azon túl, hogy a sikeres innovációnak minden szakaszt végig kell járnia (de legalábbis a 

negyedik szakaszig el kell jutnia), az innováció életciklusát végigkíséri még egy tényező, 

mégpedig az idő. Nagyon fontos, hogy az egyes szakaszok a megfelelő időzítéssel kezdődjenek 

és végződjenek, hisz egy újonnan jött, piacképes ötlet megvalósítása nem ölelhet fel – iparágtól 

függően – pár évnél többet.  

A klaszterek innovációs gyakorlatainak vizsgálatához tartozik még a nyílt innováció 

felfogásának elemzése is, amely azt feltételezi, hogy a cégeknek külső és belső ötleteket 

egyaránt kell alkalmazniuk, amikor fejlesztik technológiájukat, eszközrendszerüket, valamint 

kommunikációjukat. Az üzleti modell mind belül, mind kívül keletkezett ötleteket felhasznál 

az értékteremtésre, egyidejűleg belső mechanizmusokat definiál a megteremtett érték egy 

részének elsajátítására. Ezáltal a nyílt innováció olyan szignifikáns lehetőségeket biztosít a 

vállalatoknak, hogy azok a szervezet külső környezetéből juthatnak intellektuális forrásokhoz. 

A klaszterkapcsolatok által generált együttműködések pozitív hatása a nyílt innovációk 

szempontjából nem kérdőjelezhető meg, s ez alól a hazai gyakorlat sem kivétel, hisz egyre 

inkább elmosodó határok figyelhetőek meg a k+f-es gyakorlatban, az innováció életciklusban 

is. Az interjúk során azonban az körvonalazódott, hogy a nyílt innovációs megoldások tudatos 

alkalmazása még az akkreditált hazai innovációs klaszterekben is gyerekcipőben jár.  

A nyílt innovációk tudatos alkalmazása ugyanis nem egy gyors folyamat. Új 

gondolkodásmódot és adott esetben más üzletpolitikát igényel a cégektől, a menedzsmenttől, 

valamint olyan megoldások alkalmazását, amelyek biztosítják a külső szellemi tőke és a 

felhasználói igények, visszajelzések organikus beépítését az innovációs folyamatokba. Ez nem 

csupán elhatározás kérdése, hanem megfelelő környezeti feltételek, infrastruktúra és eszközök 

                                                             
5 CEP = Central Europe Program egy európai uniós program, amely ösztönzi a közép-európai országok közti 

együttműködéseket. Célja az innováció elősegítése, a környezeteti állapot javítása, valamint a programterületen 

elhelyezkedő városok és régiók versenyképességének és vonzerejének fokozása. A Program a következő 

országokra terjed ki: Ausztria, Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, 

Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna. 
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kialakítását is megköveteli. Optimizmusra adnak okot, hogy azért már vannak jó gyakorlatok, 

így az informatika ipar területén a szolnoki T-city living lab, ahol a klasztertagoknak 

lehetőségük van arra, hogy a piaci bevezetést megelőzően felhasználói oldalról teszteljék új 

terméküket, megoldásaikat.  

Mindebből látható, hogy a marketingnek mekkora szerepe is van a klaszterekben 

megvalósuló innovációs folyamatok különböző szakaszaiban. Elmondható, hogy mindenképp 

vizsgálat tárgyát kell képezniük azoknak a marketing feladatoknak (példéul vevőinformáció 

gyűjtése és megosztása; versenytársról szóló információ stb), amelyek tovább növelhetik a 

kialakuló fejlesztések piaci sikerét, ezáltal meghatározzák az innovációk piacorientáltságát is. 

Fontos azt is kihangsúlyozni, hogyha a nyílt innovációs törekvések erősödni fognak a klaszterek 

együttműködési hálózatán keresztül, a közös szellemi tulajdonban rejlő gazdasági érték minél 

jobb kihasználása érdekében, akkor az nemcsak a tagok, hanem az egész gazdaság 

versenyképességének növelője is lehet. 

 

5.4. A Grounded Theory alkalamazásával létrehozott kutatási keret  

 

A többkörös szakmai interjús kutatás során megvizsgáltam a sikeres klaszterműködéssel 

kapcsolatban felmerült változókat. Ezek fontosságát és vizsgálati szempontjait foglalta össze 

az 5.3. fejezet. A kvalitatív kutatásom alapján feltárt klaszterekre ható tényezőket, azok 

jellemzőit és a közöttük fenálló összefüggéseket, a GT alklamazásával és elméleti telitődésével 

elért kutatási keretemet szemlélteti a következő, 18. ábra.  

Hisz ahogy már említettem, a hálózatok központi csomópont nélküliek, tehát ha az egyik 

elemet „kivesszük” a hálóból, az nem teszi működésképtelenné az egész rendszert. Ez a 

klaszterekről nem mondható el, hisz maga a klasztermenedzsment szervezet alkotja a 

csomópontot, amely összeköti a tagokat és biztosítja az együttműködés támogató hátterét. 

Kutatásomban ezért nagy hangsúlyt kapott a menedzsmentszervezet működési gyakorlatának 

megismerése is.  

Azt vettem alapul, hogy a tagok és a menedzsment szervezet harmonikus, kölcsönös 

bizalomra épülő kapcsolata alapvető feltétele egy klaszter organikus fejlődésének, ugyanis nem 

egy olyan esettel találkoztam, amikor a menedzsment szervezetet le kellett cserélni, s a fejlődés 

azt követően indult meg, hogy egy másik klaszternél már bizonyított entitás vette át a feladatok 

ellátását. 

A hazai klaszterek típusukat (regionális vagy ágazati) és szerveződési-működési modelljüket 

tekintve is diverzifikáltak. Kutatásomban ágazati és regionális, horizontális és vertikális 

szerveződésű klaszterekkel egyaránt volt lehetőségem interjúkat készíteni, és vizsgálni a 

különbségek kapcsolati kihatásait. Mindezt figyelembe vettem a kvantitatív kutatásom 

kialakítása során is. 
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18. ábra: Az innovációs klaszterekben megfigyelt együttműködésre ható tényezők (a GT-ban elért elméleti telítődés szintje) 
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Látható, hogy a szakmai beszélgetések feltárták, hogy az iparági környezet, valamint a 

vállalati jellemzők és a klasztermenedzsment belső környezete – mint egyéni szervezeti 

jellemzők – kihatnak klaszertagokra és az együttműködések milyenségére (kapcsolati közelség, 

kapcsolati marketingorientáció), így magára az innovációra és annak piacorientáltságára is. A 

következő alfejezetekben ismertetem az egyes vizsgálati dimenziókat külön-külön.  

 

5.4.1. A klaszter és a klasztermenedzsment szervezet további működési jellemzői  

  

Az eltérő szerveződési-működési modellek – jórészt az ágazati jellemzőkkel összefüggésben 

– elsősorban a tagösszetételben nyilvánulnak meg. Fontosnak tartottam megvizsgálni tehát a 

további kérdőíves kutatásban, hogy milyen tagfelvételi szempontokat vesznek figyelembe az 

egyes klaszteremendzsment szervezetek, valamint mi motiválja a szervezeteket a belépés során.   

A vizsgált klaszterek eltértek abban is, hogy lehetővé teszik-e külföldi tulajdonú cégek 

belépését. Például az orvostechnika területén ez nem lehetséges, mert a tagok által várt 

legfontosabb előny az együttes fellépéssel való piacszerzés, ami részben exportpiaci célokat 

jelent, részben a hazai piaci rések felkutatását, elvesztett piaci pozíciók visszaszerzését.  

Miután a klaszterekben versenytársak is jelen lehetnek, elterjedt gyakorlat, hogy az 

együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátását és az operatív irányítást nem valamelyik 

tagvállalat, illetve annak szervezeti egysége, hanem egy elkülönült klasztermenedzsment 

szervezet végzi. Munkájuk összetett, amelyben vegyülnek az állandónak mondható, és az egyes 

futó projektekhez kapcsolódó feladatok.  Több tanulmány rámutatott arra (például Buhl & 

Köcker, 2009) és kvalitatív kutatásom is megerősítette, hogy a menedzsment szervezet 

szakértelme és teljesítménye kulcsfontosságú tényező a klaszter sikeres működése 

szempontjából. A menedzsment szervezet katalizátorként segíti a tagok együttműködését, 

koordinálja a kooperációs szándékokat és lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan hídképző 

szerepet is betölt a szakmai oldal és a külső szereplők, különösen a kockázati tőkebefektetők 

között. Mivel a tagok összetétele és száma folyamatosan változhat, a menedzsment szervezet 

közvetítő szerepet is játszik a régi és új tagok közti kapcsolatok kiépítésében (Kovács & 

Petruska, 2014).  

Kutatásomban továbbá megvizsgáltam, hogy a különböző menedzsment szervezetek milyen 

megoldásokkal segíthetik a tagok együttműködését. Ezek közé sorolhatók a különböző 

menedzsment szolgáltatások (marketing és PR tevékenység, kiállításokon, vásárokon való 

közös fellépések elősegítése, sajtómegjelenések, klaszter brand építése, lobbi tevékenység, 

képzés, oktatás), a pénzügyi források megtalálása (pályázati pénzek, a klaszterek számára 

dedikált források, a jeremie befektetési alapok, a kockázati befektetők), a tagok informálása, 

formális és informális kapcsolatépítő mechanizmusok alkalmazása.  

Az alábbi 7. táblázatban ismertetem azokat a menedzsmentszolgáltatásokra vonatkozó 

skálaállításokat, amelyek mind a belső, mind pedig a külső kapcsolatok ápolására irányulnak. 

A későbbi, kvantitatív kutatás során ezek mentén a tényezők mentén vizsgáltam meg, hogy az 

egyes klasztermenedzserek, mely szolgáltatásokat tartják fontosabbnak, majd kapcsoltam össze 

az elemzésben a tagok által meghatározott fontossági szempontokkal. Az egyes skálaállításokat 

a kvalitatív kutatás eredményeire alapozva fogalmaztam meg. 
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7. táblázat: A klasztermenedzsment szervezet által kínált szolgáltatásokra irányuló saját 

állítások 

 Skálaállítások 

Szolgálta-

tások – 

input 

oldali 

Jogi tanácsadás a tagvállalatok számára 

Adózási-, számviteli tanácsadás a tagvállalatok számára 

Pályázati tanácsadás a tagvállalatok számára 

Műszaki, technológiai információk nyújtása, tanácsadás a tagvállalatok számára 

Piaci információk nyújtása, tanácsadás a tagvállalatok számára 

Lobbi tevékenység a klaszter részére 

Képzési, oktatási szolgáltatások a tagvállalatok számára 

Szolgáltat

ások – 

belső 

kapcsola-

tok 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok között (pl. taggyűlések, 

munkacsoportok) 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok és a klasztermenedzsment között 

Rendszeres informális találkozók szervezése a tagok részére (pl. romkocsma) 

A kapcsolatokra a konstruktív konfliktus megoldás a jellemző 

Külső 
kapcsola-

tok – 

output 

oldali 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása iparági szervezeteken 

keresztül (pl. kamara, állami szervek) 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása szakmai rendezvényeken 
keresztül (pl. kiállítások, vásárok) 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása szakmai kiadványokon 

keresztül (pl. szakmai lapok, portálok) 

Külföldi klaszter által szervezet rendezvényen való részvétel 

Közös pályázat külföldi klaszterrel 

Közös k+f projekt külföldi klaszterrel 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.4.2. Az iparági környezet hatásai 

 

A kutatásom során feltártam, hogy az egyes tagvállalatok hogyan is értékelik, mennyire 

komplex iparági környezetben tevékenykednek, ezért a kvalitatív kutatás alapján 

meghatároztam az iparági hatásokra vonatkozó állításokat, valamint a technológiai 

környezetre vonatkozó állításokat, melyek szoros kapcsolatban állnak a klasztertagok 

innovációs képességeivel és kihatnak a megvalósult fejlesztések piacorientációjára is (8. 

táblázat).   

 

8. táblázat: Az iparági környezet hatásainak vizsgálatára megfogalmazott saját állítások 

 Skálaállítások 

Környezet 

dinamikus 

változása 

Iparágunkban a fogyasztói szokások állandó változást mutatnak. 

Legfőbb piacainkon a termékek/szolgáltatások gyorsan elavulttá válnak. 

Versenytársaink stratégiái/akciói állandó változást mutatnak. 

Fogyasztóink nagyon eltérő termék elvárásokkal rendelkeznek. 

A kemény árverseny veszélyt jelent cégünk számára. 

Versenytársaink termékeinek minősége/újdonsága fenyegetést jelent cégünk 

számára. 

Technológiai 

környezet 

Iparágunkban a technológiai változások üteme gyors. 

A technológiai fejlesztések iparágunkban nagy lehetőséget jelentenek számunkra. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A környezet dinamikus változásának vizsgálatakor a turbulens piaci hatások jelenlétére térek 

ki, hiszen ha egy erősen változékony iparágban tevékenykedik a vállalat, akkor az jelentős 

mértékben meghatározza a szervezet és az együttműködések innovációs céljait. A környezet 
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dinamikus változása és hatásai felfogható piaci nyomásként is, azaz ennek hatására valósul meg 

a market pull nyomás a k+f-es folyamatokban.  

A technológiai környezet hatásaival kapcsolatos vizsgálati kérdések pedig kifejezetten a 

termékfejlesztési lehetőségekre irányulnak, hisz azokban az iparágakban, amelyekben ezek a 

hatások erősebbek, a technology push nyomás hatása érződik, ami szintén befolyásolja a 

megvalósuló fejlesztések piacorientációját. 
 

5.4.3. Kapcsolati közelség 

  

 Vizsgálatomban azzal a feltételezéssel éltem, hogy a menedzsment szervezeti 

kompetenciájának magasabb szintje szorosabb kapcsolati közelséget eredményez. 

Feltételeztem azt is, hogy a magasabb szintű kapcsolati marketingorientáció szorosabb 

közelséget eredményez, és az összefüggés fordítva is igaz: a szorosabb kapcsolati közelség 

kedvezőbb talajt jelent a kapcsolati marketingorientáció dimenzióinak érvényesítéséhez. A 

kutatásom során a kapcsolati közelség validált skálaállításait adaptáltam klaszter környezetre. 

A következőkben kifejtem, hogy miként befolyásolják az elméleti alapoknál bemutatott 

közelségi dimenziók a tagok egymás közti kapcsolatát, és ennek megfelelően milyen 

megközelítésben jelennek meg a kvantitatív kutatásban majd: 

 A kognitív közelség a klaszterekben nem jellemző, ugyanis a széles hálózati platform miatt 

a klaszterek tagsága különböző tudással, kompetenciákkal, műszaki és piaci rálátással, 

szervezeti háttérrel rendelkező szereplőkből tevődik össze. Míg tehát a hálózatokra 

túlnyomórészt a kodifikált (explicit) tudás a jellemző, a klaszterek széles teret nyitnak a 

rejtett (tacit) tudás felhasználásának (Cooke, 2001). A klaszterek előnye éppen abban 

rejlik, hogy különböző tudásbázisokra építve tágabb rálátást biztosítanak az egész 

innovációs értékláncra, összekapcsolhatók a tudomány, a műszaki fejlesztés, a gyártás és 

a marketing szakterületei. A tagok tanulhatnak egymástól, miközben húzóerőt is 

gyakorolnak egymásra. A kapcsolatok fejlődésével folyamatos megújulásra 

kényszerülnek, és elsajátíthatják a tartós együttműködésben való gondolkodást. A 

sokszínűség miatt, a tudásintegráció sikeres menedzselése a közös projekteken keresztül 

sokrétű felkészültséget, speciális képességeket kíván meg a menedzsment szervezettől. 

 A szervezeti közelséget maga a klaszter jelleg biztosítja mint egy nyitott, demokratikusan 

működő, jelentős mértékben nem formalizált kapcsolatokra épülő szervezeti forma. A 

klaszterek növekvő népszerűsége arra utal, hogy ez a típusú szervezeti közelség bizalmat 

élvez, és alkalmas a fent leírt folyamatok előmozdítására. A szervezeti közelség (egy 

klaszterbe tartozás) szerepével összefüggésben tettem fel a következő kérdést: „Mit 

veszített volna, ha nem lép be a klaszterbe?”. A legtöbben a személyes kapcsolatokat, 

partnerségeket, pályázatokat, innovatív környezetet emelték ki. A válaszokból a tagok 

aktivitási és a klaszterek fejlettségi szintje is jól kirajzolódott.  

 A társadalmi közelség vonatkozásában fontos tényező, hogy a klaszterek kedvező 

szervezeti keretet adnak a tacit tudás felhasználásának. Ezt itt azért emelem ki újra, mert 

a társadalmi közelség, a bizalmon alapuló kapcsolatok a tacit tudás szempontjából 

nagyon fontosak, hiszen ezeket természetüknél fogva nehezebb lenne piaci 

mechanizmusokon keresztül közvetíteni és közzétenni. Ezzel ismét eljutottunk ahhoz a 

gondolathoz, hogy a klaszterek sikeres működésének kulcsa a kölcsönös bizalom.  

 A vizsgált klaszterek esetében az intézményi közelséget az intézményi, szabályozási 

háttér, és kiemelten az akkreditáció alapján értelmeztem. (Hazánkban az irányítási 

feladatokat a MAG Zrt. látja el.) A bizalom meghatározó szerepe a klaszterek 

működésében az intézményi közelség oldaláról nézve is vizsgálható. Nevezetesen egy 

stabil, kiszámítható külső szabályozási környezetre van szükség ahhoz, hogy ezek a 
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szervezeti formák vonzóak legyenek a gazdaság szereplői számára, és együttműködéseket 

generáljanak. 

 Az akkreditációval kapcsolatosan elhangzottak olyan vélemények is, amelyek szerint ez 

csak egy adminisztratív folyamat, amelynek előnyei nem érzékelhetők, de az 

interjúalanyok túlnyomó többsége pozitívan ítélte meg az akkreditáció szerepét, 

elsősorban a projektkiírásoknál, pályázatoknál, külföldi kapcsolatok kiépítésénél. 

Említésre került még az akkreditáció előnye a multinacionális cégekkel való 

kapcsolatépítésben, és azzal összefüggésben is, hogy olyan szereplőket vonzott be ennek 

köszönhetően a klaszter, akikkel egyébként nem tudtak volna kapcsolatot kialakítani. 

Kutatóintézeti, egyetemi tagoktól olyan vélemények is elhangzottak – néha negatív 

felhanggal –, hogy a klaszterek azért keresik meg őket a belépéssel, mert az 

akkreditációhoz szükségük van a kutatási-fejlesztési háttérre. A megkérdezettek egy része 

nehezményezte, hogy kevés olyan pályázat van kiírva, ami kifejezetten akkreditált 

klaszterre vonatkozik.  

 Technológiai közelség esetében elmondható, hogy az innovációs klaszterek célja, hogy 

kedvező szervezeti keretet teremtsenek a technológiai tudás létrehozásához és 

diffúziójához. Olyan tagoknál, amelyek hasonló technológiai területen vannak jelen, a 

közös problémák megoldása kap hangsúlyt, míg az egymást kiegészítő kompetenciáknál 

a technológiai tudáselemek egymáshoz való illesztésében tud közreműködni a klaszter. 

Az egyetemek, kutatóhelyek számára a klaszterkapcsolatok segítenek abban, hogy a 

technológiai tudást át tudják konvertálni a vállalkozói szférába, és partnereket találjanak 

a gyakorlati hasznosításhoz. A technológiai tudás terjesztésének és hasznosításának egyik 

bevált gyakorlata a prototípusverseny. 

 A földrajzi közelség a regionális klaszterszerveződések alapja, és az eddigi kutatásokban 

az ehhez kapcsolódó előnyök feltárása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Nem véletlen, 

hiszen az akkreditált innovációs klaszterek többsége régióközpontokhoz köthető, amely 

szintén lehetővé teszi a közelségi dimenzió vizsgálatát.  

A következő, 9. táblázatban szemléltetem azokat a validált skálaállításokat, melyeken 

vizsgáltam, hogy az általam elért klasztertagok milyen szempontokat vettek figyelembe a 

klaszterhez való csatlakozáskor. Mindez választ ad az egyes kapcsolati közelségi dimenziók 

fontosságának kérdésre. 
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9. táblázat: A kutatásban használt kapcsolati közelség állításai Hau-Horváth, Horváth 

(2014) alapján 

 Skálaállítások 

Földrajzi 

közelség 

Szempont volt, hogy a klasztertagok földrajzilag közel helyezkedjenek el.  

Figyeltünk arra, hogy a régiónkban fontos szerepet vállaló egyetemek és 
kutatóintézetek is tagjai legyenek a klaszternek. 

Szempont volt, hogy erősítse a régiónkon belüli szakmai és személyes 

kapcsolatainkat. 

Kognitív 

közelség 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok közel azonos tudással 
rendelkezzenek az iparágról.  

Szempont volt az is, hogy a klasztertagok ugyanazokkal az iparági 

tapasztalatokkal rendelkezzenek, mint mi.  

Szempont volt, hogy a klasztertagok azonos szakmai nyelvet beszéljenek (pl. 
szakszavak megfelelő használata és ismerete).  

Szervezeti 

közelség 

Csatlakozásunk során szempont volt az is, hogy a tagvállalatok közel azonos 

vállalati kultúrával rendelkezzenek, mint mi.  

Figyelembe vettük, hogy a tagok a miénkhez hasonló szervezeti struktúrával 
rendelkeznek-e vagy sem.  

Technológiai 

közelség 

Szempontként merült fel, hogy a klasztertagok azonos technológiai 

infrastruktúrával rendelkezzenek, mint mi.  

Társadalmi 

közelség 

Döntésünkben megerősített az is, hogy már csatlakozásunk előtt ismertük a tagok 

nagy részét. 

Döntésünk során szempont volt az is, hogy már közös tapasztalatokkal 

rendelkeztünk egyes tagokkal (pl. korábbi együttműködés, projektek). 

Szempontként merült fel az is, hogy a vállalatunkhoz hasonló reputációval 

rendelkeznek-e a tagok. 

Intézményi 

közelség 

Szempont volt az is, hogy a tagvállalatok azonos mértékben betartják az iparágra 

vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket.  

Szempontként merült fel az is, hogy a tagok azonos kulturális normákat valljanak, 

mint mi. 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok szokásai és rutinjai azonosak 

a mi vállalatunkéhoz.   

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.4.4. Stratégiai és innovációs kompetenciák 

 

Kutatásomban a stratégiai és innovációs képességekre úgy tekintek, mint erőforrások és 

tevékenységek összességére, melyek segítségével a tagok menedzselik az innovációhoz 

szükséges vállalati tevékenységeket mind a szervezeten, mind pedig a klaszteren belül. A 

szakirodalmi és kvalitatív kutatásom alapján 5+2 fő területet határoztam meg, melyek 

segítségével az egyes tagvállalatok stratégiai és innovációs képességeit vizsgálom, majd a 

klaszteren belüli együttműködések tekintetében elemzem a szerepüket. Azért választottam 

külön a külső innovációs, valamint proaktivitási képességeket, mert ezek többsége a különböző 

ágazati szereplők szempontjából vizsgálja az egyes szervezeteket. A következőkben ismertetem 

ezt a 7 fő területet:  

 Az információterjesztés képessége értelmezésemben a piaci és műszaki információk, a 

tudásáramlását, a technológia megosztását jelenti a szervezeten belül, valamint a tagságon 

belül is. (Az ezzel kapcsolatos állítások a kérdőívben negatív állításként kerültek 

megfogalmazásra, melynek az elemzés szakaszában lesz majd jelentőssége.) 

 A reagálási képesség a piacokon bekövetkezett változásokra történő reakciókat vizsgálja. 

Feltételezem, hogy ezen képességek megléte vagy meg nem léte erősen befolyásolja a 

sikeres együttműködéseket a klasztereken belül. 
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 A belső innovációs képesség az innováció szervezeten belüli elfogadását és 

megközelítését vizsgálja, azaz, hogy a belső működésben milyen szerepe is van az 

innovációnak és a különböző k+f tevékenységeknek. 

 A technológiai képességek szorosan kapcsolódnak a k+f-hez szükséges belső tudás 

meglétének feltárásához, azaz például a vizsgált szervezetek rendelkeznek-e megfelelő 

know-how-al, valamint befektetésként tekintenek-e az egyes innovációs 

tevékenységekre.  

 A termékfejlesztési képesség az új, kifejlesztett termékek piacra vitelére fókuszál és arra, 

hogy időben mekkora eltérés van a fejlesztés és a bevezetés között, mely szoros 

összefüggésben áll egyébként a szervezet innovativitási képességeivel is.  

 A proaktivitás tényező a piaci környezetre történő hatásokat vizsgálja, azaz, hogy 

mennyire képesek az egyes vizsgálatba bevont vállalatok az üzleti környezetük 

befolyásolására.  

 Az innovativitás azokat a szervezeti képességeket vizsgálja, amelyek alapján 

meghatározható, hogy az egyes vállalatok milyen szerepet is töltenek be az adott iparágon 

belül az innovativitás tekintetében. A technolgóiai képességek ezeket kiegészítve 

kapcsolhatóak össze a k+f-es tevékenységekkel.  

A 10. táblázatban bemutatom a kutatás során használt stratégiai és innovációs 

kompetenciákra vonatkozó skálaállításaimat, melyekett szintén a szakirodalmi és kvalitatív 

kutatás eredményei alapján fogalmaztam meg. A vizsgálat során felmértem, hogyaz általam 

elért klasztertagok milyen stratégiai és innovációs kompetenciákat említettek a klaszteren belüli 

együttműködések során. Mindez vizsgálata választ tud adni az egyes kompetenciák 

fontosságának kérdésére.   
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10. táblázat: A kutatásban használt stratégiai és innovációs kompetenciákra 

megfogalmazott állítások 

  Skálaállítások 

B 

E 

L 

S 

Ő 

 

K 

É 

P 

E 

S 

S 

É 

G 

E 

K 

Információ-

terjesztés 

képessége 

Azok az információk, amelyek kihatnak a fogyasztóinkkal való 
kapcsolatainkra, egy örökkévalóság alatt jutnak el a megfelelő 

alkalmazotthoz. 

A fogyasztóinkkal kapcsolatos fontos információk gyakran „elvesznek 

a rendszerben”. 

A versenytársaink tevékenységéről szóló információk gyakran a 

felhasználhatóság után jutnak el a megfelelő alkalmazotthoz. 

A célpiacunkra vonatkozó információk (szabályozás, technológia stb.) 

gyakran elvesznek a vállalat kommunikációs láncán. 

Reagálási 

képesség 

Gyorsan reagálunk az üzleti környezetünkben bekövetkezett 

változásokra (pl. szabályozás, technológia). 

Gyorsan reagálunk célpiacainkon a versenytársaink árváltoztatásaira. 

Gyorsan reagálunk a kompetitív tevékenységekre, melyek a 
célpiacainkat fenyegetik. 

Belső 

innovációs 

képesség 

A belső együttműködés fontos részét képezi az innovációs stratégiánk 

végrehajtásának. 

Az innovációs stratégia kialakítása növeli a munkavállalói készségeket 
is.  

Az innovációs stratégiánk nyomon követésének része az alkalmazottak 

elkötelezettségének, moráljának vagy mindkét tényezőnek a javítása. 

Termék 

fejlesztési 

képesség 

(capability) 

Azért fejlesztünk új termékeket (export) hogy kiaknázzuk a k+f 
befektetéseinket. 

Gyorsan fejlesztjük és piacra dobjuk (export) a termékeinket. 

A piacra (export) szánt új termékek esetében is képesek vagyunk a gyors 

fejlesztési rendszerek alkalmazására. 

Sikeresen vezetjük be új termékeinket (export). 

Technológiai 

képesség 

A cégünk technológiai képességei első osztályúak. 

A k+f tevékenységünk sikeressége a hosszú távú know-how-kon alapul. 

Meglehetősen sokat fektettünk bizonyos k+f projektekbe. 

Á 

G 

A 

Z 

A 

T 

I 

 

K 

É 

P 

E 

S 

S 

É 

G 

Proaktivitás 

Még a versenytársaink előtt keressük a célpiacunkon kínálkozó 
kiaknázható lehetőségeket. 

Minden alkalmat megragadunk, hogy a célpiacunkat érintő műveletek 

során megragadjuk a lehetőségeket. 

Opportunista módon tevékenykedünk, hogy formájuk az üzleti 
környezetünket, amelyben tevékenykedünk. 

Innovativitás 

Vállalatunk gyakran új ötleteket tesztel. 

Vállalatunk gyakran új megoldásokkal próbál ki új tevékenységeket. 

Cégünk kreatívan próbál működni. 

Iparágunkban a vállalkozásunk innovátorként ismert. 

Vállalatunk vezető szerepben van az új termékek/szolgáltatások 

fejlesztésében. 

Az iparágban a vállalkozásunknak olyan a megítélése, mint az új 

módszerek és technológiák éllovasa. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5.4.5. Kapcsolati marketingorientáció 

 

Vizsgálatomban azzal a feltételezéssel éltem, hogy a kapcsolati marketingorientáció 

erőteljesebb mértéke támogatja a kapcsolati előnyök kihasználását, valamint ösztönzi a tagokat 

arra, hogy maguk is teremtsenek, felkínáljanak lehetőségeket az együttműködésre. A kutatásom 

során a kapcsolati marketingorientáció validált skálaállításait adaptáltam klaszter környezetre. 

A következőkben kifejtem ezt a hat dimenziót és értelmezem a hazai innovációs klaszterekre 

vonatkozóan:  

 A kölcsönös bizalom a klaszterek létrehozásának és fejlődésének alapja. Általában 

elmondható, hogy a klaszterek működésére erősen rányomja bélyegét, hogy a hazai 

vállalkozói attitűdtől még mindig meglehetősen idegen az információk és a tudás 

megosztása. Azt, hogy mennyire könnyű vagy nehéz a bizalmi légkör megteremtése, 

nagyban befolyásolják a klaszter szerveződési-működési jellemzői. Inhomogén 

klasztereknél, főleg ott, ahol versenytársak is lehetnek a tagok között, inkább kell 

bizalmatlansági problémákkal számolni, többször merülnek fel konfliktusok, ami 

nagyobb terhet ró a menedzsmentre. Ahogy egy interjúalany fogalmazott: “A saját üzleti 

érdekek érvényesítése érdekében még gyakran folyik a bozótharc".  Említésre került, hogy 

az egyetemekkel való bizalmi kapcsolatok kiépítését gyakran nehezíti a még mindig 

megfigyelhető „elefántcsonttorony” magatartás, rugalmatlanság. A bizalom 

szempontjából kedvező, ha a klaszter alulról történő kezdeményezésre jön létre, már 

korábban kialakult partneri kapcsolatokra épül. A közös projektek sikerei ugyancsak 

erősítik a tagok közti bizalmat, és motiválják őket a további együttműködésre. 

 A tagvállalatok közti kötődést a menedzsment szervezet azzal tudja elősegíteni, hogy 

megismerve a tagok innovációs és piaci céljait, ezeket egy mederbe tereli oly módon, 

hogy közös projekteket katalizál, és sikeres megvalósításuk érdekében támogatja az 

információ- és tudásáramlást. „A klaszterkoordinációnak és a klaszter elnöknek 

borzalmasan nagy szerepe van. Ha egy elismert, egyikünk által sem megkérdőjelezhető 

személy vezeti a klasztert, akkor jobban át lehet a problémákat hidalni. Ellenkező esetben 

csak látszatkapcsolatok, látszatkötődések jöhetnek létre.” A közös klaszterproduktumok 

révén nem csak a tagok egymásközti, hanem a menedzsmenttel való kötődése is erősödik. 

A kötődésnek és bizalomnak egyaránt ellene hat, hogy a klaszterekben – más üzleti 

hálózatokkal szemben – megjelenhetnek az ún. potyautasok is. Fontos, hogy a 

menedzsment ki tudja szűrni az inaktív tagokat. Ha van esély a felzárkóztatásukra, meg 

kell találni az ehhez szükséges megoldásokat, akár oktatással, képzéssel. A potyautas 

probléma egyébként legtöbbször az informatikai klasztereknél került szóba, vélhetően 

összefüggésben azzal, hogy itt vannak a legmarkánsabb fejlettségbeli különbségek. 

 Az információáramlás és a kommunikáció a klaszterkapcsolatokon belül és kifelé is 

sokirányú és sokrétegű. A klaszterkommunikációnak ez a jellemzője abból fakad, hogy a 

tagság különböző típusú szervezetekből tevődik össze, és az egyes projektekben is 

változatos "szereplőgárda" vesz részt: kisvállalkozók, nagyvállalati vezetők, egyetemi 

oktatók, kutatók, fejlesztők, koordinátorok, tanácsadók stb. Az eltérő kompetenciák és 

szakmakultúrák miatt egy-egy projektnél nem könnyű a közös nyelv kialakítása. A jó 

kommunikáció a klaszteren belül az együttműködést, a projekt- és ötletgenerálást segíti 

elő, a külső szereplők esetében a klaszter imázsának, reputációjának kialakítása a célja, 

illetve erősítése is, valamint a lobbi tevékenység. Kutatásomban feltérképeztem a külső 

és belső kommunikáció eszközeit is, melyet az 5.3.5. fejezetben már ismertettem. 

 A közös értékek a klaszterek víziójában, missziójában tükröződnek. Ezeket erősen áthatják 

az ágazati specifikumok, amelyek a piaci és innovációs célokkal kapcsolatosan is 

megfogalmazódtak. Példaként említhető a hazai piaci pozíciók visszaszerzése az orvos 

műszergyártásban, a biológiailag lebomló csomagolóanyagok fejlesztésében betöltendő 
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piacvezetői szerep a műanyag csomagolóiparban, a feltalálók, egyetemi kutatók, start-up 

vállalkozók innovációs eredményeinek piacra vitele az informatikai szektorban. A közös 

értékek az ágazati érdekeken túlmenően, a közösség javát szolgáló célok formájában is 

megjelenhetnek, így például új kompetenciák (például öko kompetencia), fejlesztési 

irányok meghonosítása, tudáscentrumok kialakítása, innovatív ágazatok fellendítése, 

adott régió fejlesztése, a foglalkoztatás növelése, az ágazati innovációs láncában a 

kevésbé fejlett elemek megerősítése (például gyógyszeripar), de akár a felelős vállalati 

magatartás erősítése (például környezetipar). A tagok minél jobban azonosulnak a 

klaszter küldetésével, annál erősebb kötődés alakulhat ki közöttük. 

 Az empátiát a kapcsolatokban ugyancsak erősen befolyásolja a tagösszetétel. A homogén 

szerkezetű klaszterekben, ahol csak kis- és középvállalatok vannak a tagok között, a 

szereplők jobban tudnak azonosulni egymás céljaival, különösen akkor, ha ezek erősen 

kapcsolódnak egy közös ágazati vízióhoz, vagy hasonló piaci problémákhoz. Ahol 

nagyvállalatok, külföldi tulajdonú cégek is szerepelnek a tagok között, már nehezebb 

elfogadni egymás szempontjait, az ebből fakadó kapcsolati kudarcokra több példát is 

láttam (akár egy prototípus versenyben való sikertelen szereplés). A versenytársak 

együttes jelenléte ebből a szempontból érdekes, hiszen a bizalmi légkör kialakítása 

nehezebb, ugyanakkor mivel közösek a problémáik, jobban meg tudják érteni egymást, 

ami – ha jól végzi dolgát a menedzsment – közös megoldásokhoz vezethet. 

 Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a vertikális, értéklánc alapú szerveződések jobb 

talajt jelentenek a kölcsönösség, a reciprocitás számára. Ehhez fel tudják használni 

egymás kapcsolatrendszerét, eltérő területeken szerzett tapasztalataikat. „Mi támogatjuk 

a piaci munkájukat, ők is segítik a termékeink fejlesztését. Nem zavarjuk egymás köreit.” 

A modell alapján tehát azt vizsgáltam (lásd 11. táblázat), hogy a tagok közti kapcsolatokban 

hogyan érvényesülnek a fenti dimenziók, ezekre milyen befolyást gyakorolnak a 

klaszterjellemzők és a klasztermenedzsment szervezet tevékenysége. Az általam elért 

klasztertagok kapcsolati marketingorientáció mértéke választ ad arra, hogy mely dimenziók 

fontosak a kialakult együttműködések és az innovációk piacorientáltsága szempontjából. 
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11. táblázat: A kutatásban használt kapcsolati marketingorientáció állításai Sin és társai 

(2005) alapján 

 Skálaállítások 

Biza-

lom 

A klasztertagok megbíznak egymásban. 

Úgy értékeljük, hogy a klasztertagok megbízhatóak a fontosabb kérdésekben. 

A múlt béli tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy megbízható felekkel kerültünk 

kapcsolatba a klaszteren belül. 

A vállalatom megbízik a klasztertagokban. 

Kötő-

dés 

A klasztertagok gyakran egymásra támaszkodnak. 

A klasztertagok azon dolgoznak, hogy hosszú távú kapcsolat alakuljon ki közöttünk. 

A klasztertagság szoros együttműködésben dolgozik egymással. 

Folyamatos kapcsolattartás figyelhető meg a felek (klasztertagok) között. 

Kom-

mu-

nikáció 

A klaszteren belüli gyakoriak a beszélgetések és egymás véleményének a meghallgatása. 

A megbeszélések során megtárgyalhatóak a vitás kérdések. 

Őszintén és nyíltan tudunk egymással beszélgetni. 

Közös 

érté-

kek 

A klasztertagok ugyanazt az üzleti mentalitást vallják. 

A tagság több esetben ugyanazon a véleményen van. 

A klaszter képviselőiből gyakran ugyanazokat az érzelmeket váltják ki a környezeti 
változások. 

A tagvállalat képviselői ugyanazokat az értékeket vallják. 

Empá-

tia 

Mindig egymás szemszögéből próbáljuk látni a dolgokat. 

A résztvevő felek tudják, miként érez a másik egy közös projekt során. 

A résztvevő felek megértik egymás értékrendjét és céljait. 

A résztvevő felek törődnek egymás érzelmeivel. 

Reci-

pro-

citás 

A tagok úgy viszonyulnak a „Sose feledj egy jó cselekedetet”-hez, mintha az az üzleti 

mottójuk lenne. 

A tagok minden körülmény között megtartják az egymásnak tett ígéreteiket. 

Ha nehéz időben segítséget nyújtanak nekünk, akkor biztos, hogy visszafizetjük a 

kedvességüket. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.4.6. A tagok közti együttműködési formák  

 

A hálózat típusú szerveződések sarkalatos alapkövét a szereplők közti kapcsolatrendszer és 

együttműködés jelenti. A klaszterekben az együttműködés széles platformon, több szinten 

folyik, és projektcéloktól függően az is változó, hogy a tagok milyen köre, milyen mélységben 

vesz részt benne. Abból indultam ki, hogy a menedzsment szervezet jó gyakorlata a tagok közti 

együttműködés színvonalában mérhető le. Az eredményes menedzsment az információkhoz 

való kölcsönös hozzáférés lehetőségén túl elősegíti a tudásáramlást és -akkumulációt, és ezen 

keresztül az együttműködést magasabb szintre tudja emelni.  

Bár jellemzően a tagok közti együttműködést vizsgáltam, kutatásomban a klaszteren kívüli 

kapcsolatokra is fókuszáltam. Ezen belül külön figyelmet érdemel a klaszterek közti 

együttműködés, ami a klaszterizációs folyamat fejlődésének egyik fokmérőjét jelenti.  

A klaszterek létrehozásának célja a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködések 

generálása. A kooperációk létrejöhetnek a klasztertagok között, a klaszterek és külső szereplők 

(például irányító-, érdekképviseleti-, területi intézmények) relációjában, és határozott törekvés 

figyelhető meg a különböző klaszterek közötti együttműködésre is. Már működő gyakorlata van 

az ún. társklaszteri kapcsolatok kialakításának (például az informatikai szektor akkreditált 

innovációs klasztereinek a szövetsége), amelynek keretében együttműködési megállapodásokat 

kötnek, közös rendezvényeket szerveznek. A klaszterek közti kooperációk ágazatokon átnyúlva 

és egy iparágon belül is formálódhatnak.  
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A klaszterek széles platformot biztosítanak a tagok közti együttműködésre azáltal, hogy nem 

csak gazdasági vállalkozások lehetnek tagjaik, hanem egyetemek, kutatóhelyek és egyéb, az 

egyetemi kutatási tevékenységek bővülését, szellemi termékeik gazdasági hasznosulását 

elősegítő intézmények. Kutatásom során több metszetben próbáltam feltérképezni az 

együttműködéstől várt előnyöket és az együttműködés formáit (lásd. 12. táblázat). 

 

12. táblázat: A tagok közti együttműködés vizsgálatának tényezői  

 Skálaállítások 

Együttműködési 

formák 

Közös technológiafejlesztés 

K+f ötletek megosztása 

K+f ötletek tesztelése 

A belső piacra vonatkozó információk megosztása  

Külső piacra vonatkozó információk megosztása  

Egymás közti értékesítési lehetőségek feltárása 

Belföldi (tagokon kívüli) értékesítési lehetőségek feltárása 

Exportpiaci értékesítési lehetőségek feltárása 

Logisztikai együttműködési lehetőségek feltárása  

Közös beszerzés lehetőségeinek feltárása 

Tapasztalatcsere 

Közös pályázat 

Közös projekt 

Közös kiállítási részvétel 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mindezek mellett vizsgálatom során kitértem arra is, hogy milyen együttműködési célokat 

fogalmaznak meg a kutatásba bevont szervezetek. Ezeket a következő, 13. táblázatban 

összefoglalt célokkal vizsgáltam meg mind a klasztermenedzsment, mint pedig a klasztertagság 

esetében, majd elemeztem, hogy a menedzsment által fontosnak vélt célok ugyanúgy fontosak-

e a klasztertagság számára. 

 

13. táblázat: Az együttműködési célok megfogalmazása a kvalitatív kutatás alapján 

 Vizsgált területek 

Együtt-

működési 

célok 

Közös érdekképviselet, érdekérvényesítés kialakítása 

Hatékonyságnövelés 

Az általános gazdasági feltételek javítása (piaci részesedés növelése) 

Tudásáramlás elősegítése, tapasztalatátadás és csere 

A térségi beszállítók versenyképességének növelése 

A közös marketing tevékenységek összehangolása 

Tagszervezetek közötti együttműködés támogatása és erősítése 

Közös piackutatások megvalósítása 

Kapacitás-kihasználás összehangolása 

Kiállításokon, vásárokon történő megjelenés 

Közös erőforrás beszerzése (költségcsökkentés miatt) 

Közös termék, szolgáltatás összehangolása 

Közös k+f tevékenység megvalósítása 

Belső erőforrás-megosztás koordinálása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5.4.7. Az innováció és piaciorientáció klaszter környezetre való adaptálása  

 

A piacorientáció lényegében a marketingkoncepció érvényesítését jelenti a szervezetek 

működése során, és bizonyos gondolkodásmóddal, magatartásmintákkal írható le. 

Vizsgálatomban az alábbi jellemzők mentén írtam le az innovációs folyamatok esetében a 

marketingkoncepció érvényesítését:  

 a jelenlegi és a potenciális vevőkre, felhasználókra vonatkozó információk létrehozása, 

áramoltatása és innovációs döntésekbe való beépítése annak feltárása érdekében, hogy mi 

jelent értéket a vevők számára;  

 a verseny megértése, a versenytársak mozgásának követése kiemelkedő vevőérték 

létrehozásának szándékával; 

 a piaci követelmények, versenykihívások és külső lehetőségek aktiváló, innovációkat 

generáló szerepének kihasználása; 

 a különböző funkcionális területek – kiemelten a k+f és marketing – közti tudásintegráció 

előmozdításával a piaci jelzésekre való szervezeti válaszképesség, rugalmasság 

kifejlesztése és magasabb szintre emelése; 

 a hálózati erőforrások kihasználása, kölcsönös bizalmon és érdekeltségen alapuló 

együttműködések kialakítása az innovációs értéklánc szereplőivel; 

 annak elérése, hogy a fenti elveket az innováció valamennyi szereplője magáévá tegye, s 

ily módon a szellemi tulajdonban rejlő gazdasági érték minél jobban hasznosulhasson.  

A következő, 14. alábbi táblázatban ismertetem, hogy Narver & Slater (1990) validált,  

piacorientációs skálája hogyan is értelmezhető az innovációs klaszterekben megvalósuló 

együttműködések vizsgálata esetében.  

 

14. táblázat: A kutatásban használt piacorientáció állításai Narver és Slater (1990) 

alapján 

 Skálaállítások 

Fogyasztó 

orientáció 

K+f tevékenységünk során a célok és stratégiák kialakításánál a fogyasztói 

elégedettséget tartjuk szem előtt. 

A megvalósult K+F tevékenység esetében a közös versenystratégiánk a fogyasztói 
igények megismerésén alapul. 

A partnereinkkel közös üzleti stratégiánk a vevőnek nyújtott minőségre épül. 

Tevékenységünk során rendszeresen mérjük a fogyasztói megelégedettséget. 

Az együttműködő szervezetek felső vezetése rendszeresen felkeresi a fontos 
vásárlókat. 

Versenytárs 

orientáció 

Egymás értékesítési munkatársai információkat nyújtanak a versenytársakról. 

A versenytársak lépéseire képesek vagyunk gyorsan reagálni. 

A résztvevő szervezetek felső vezetése rendszeresen megvitatja a versenytársak 
erősségeit és gyengeségeit. 

A közös k+f tevékenységünk során a fogyasztókat azokon a területeken célozzuk 

meg, ahol versenyelőnyünk van. 

Szervezeti 

egységek 

közötti 

koordináció 

A résztvevő felek között szabadon áramlik a vásárlókkal kapcsolatos információ. 

A projektben résztvevő vállalatok tevékenységeinek (vállalati funkciók) 
integrációja a piaci igények kielégítését szolgálja. 

A közös k+f projektek során felmerülő döntéshozatal szempontjából fontos a vevő 

véleménye. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5.5. A feltárt tényezők közötti kapcsolatok összefoglalása 

 

A korábbiakban ismertetett eredményeim primer, kvalitatív kutatáson alapulnak, és 

rávilágítottak arra, hogy a hazai akkreditált innovációs klaszterekben kialakuló 

együttműködésekre mely tényezők hatnak és ezek közvetve vagy közvetlenül hogyan 

befolyásolják az innovációk piacorientációjának mértékét. Továbbá mindez megerősített 

abban, hogy mely tényezőket is kell a kvanitatív kutatás során vizsgálnom ahhoz, hogy jobban 

megértsem és mérhetővé tegyem a klaszteren belüli együttműködésnek köszönhetően kialakult 

innovációk piacorientáltságára. 

Elmondható, hogy a klaszterek saját jellemzőik (összetétel, ágazati jellemzők stb.) 

meghatározzák és kihatnak a klasztermenedzsment koordínációs és működési képességeire. 

Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy az ágazati jellemzők nagyon erősen kifejezésre jutnak 

az egyes klaszterek víziójában, tagfelvételi szempontjaiban és az alkalmazásra kerülő 

együttműködési megoldásokban, formákban.  

 Véleményem szerint a tagvállalatok stratégiai és innovációs kompetenciáinak mérésével 

megállapítható, hogy milyen ismeretekre és menedzseri kompetenciákra van szükségük az 

egyes klasztermenedzsmenti feladatokat ellátó szervezeteknek, hogy minél eredményesebben 

menedzseljék és koordinálják a tagvállalatok között kialakult (vagy kialakítható) 

együttműködéseket. A szakmai interjúk során megerősödött az a feltevésem, hogy a klaszter 

sikeres működése azon áll vagy bukik, hogy a klasztermenedzsment mennyire kompetens az 

együttműködő és kooperatív környezet megteremtésében. 

Kvalitatív kutatásom rávilágított arra is, hogy a KMO skála alkalmazható a hazai akkreditált 

innovációs klaszterek kapcsolatorientációjának a feltérképezésére, továbbá a bemutatott hat 

tényező közül a legkritikusabb sikertényezők a bizalom, a kötődés, valamint a kommunikáció. 

Feltételezem, hogy ha a tagvállalatokra erős kapcsolati marketingorientáció jellemző, akkor az 

kihat a tagvállalatok által megvalósított együttműködésekre is, közvetve pedig az innovációra.   

Az interjúkból az is kitűnik, hogy a klaszterek nem csak földrajzilag közel elhelyezkedő 

vállalatok szerveződéseként foghatók fel, hanem technológiai- és tudáscsere érdekében létrejött 

szoros, innovatív kapcsolatrendszereként is, amelynek alapját egyértelműen a szoros kapcsolati 

közelség határozza meg. E tényező vizsgálata során ki kell térni a kapcsolati, szervezeti, 

intézményi, technológiai, társadalmi és kognitív közelségre is.  

 

5.6. A disszertációban vizsgált hipotézisek ismertetése 

 

A szakirodalmi elemzésre, valamint a GT által elért eredményekre alapozva – kvantitatív 

eszközökkel – a következő hipotéziseket vizsgálom: 

 Hipotézis 1: A külső ágazati tényezők korrelálnak a tagvállalatok belső képességeivel, 

ezáltal kihatnak a klaszteren belüli együttműködésekre (Gupta et al, 1986; Souder & 

Song, 1998; Souder et al, 1998; Petruska, 2005; Kovács & Petruska, 2016), valamint ezen 

tényezők között erős korreláció figyelhető meg (Atuahene et al., 2000). Ezek mellett az 

informatikai iparágban mind a technológiai, mind pedig a piaci hatások, míg az 

egyészségügyi iparágban főleg a versenytársi környezeti hatások a jellemzőbbek (Kovács 

& Petruska, 2016). Mindezek mellett elmondható, hogy a klaszteren belüli 

együttműködésre kihatnak a tagvállalatokra ható környezeti tényezők, melyek közül 

inkább a technology push hatása jellemzőbb.  
 Hipotézis 2: A kapcsolati közelség dimenziói nagymértékben kihatnak a tagok belépési 

motivációira (Kovács, 2019), ezáltal meghatározzák a klaszterbővülés lehetőségeit, 

valamint megfigyelhető, hogy a vizsgált klaszterek esetében a közelség nem csupán 

geográfiai szempontok alapján értelmezhető (Porter, 2000; Boschma, 2005; Hau-Horváth 
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& Horváth, 2014). Továbbá elmondható az is, hogy a szorosabb kapcsolati közelség 

kedvezőbb talajt jelent a kapcsolati marketingorientáció érvényesítéséhez.  
 Hipotézis 3: A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességei erősen befolyásolják a 

klaszteren belüli együttműködéseket (Kovács & Petruska, 2012), valamint kihatnak a 

vállalatok piacorientáltságára (ezáltal befolyásolják a klaszteren belüli innovációk 

piacorientáltságát is) (Gyulavári et al., 2005; Gyulavári et al., 2017).  

 Hipotézis 4: A kapcsolati marketingorientáció mértéke kihat a klaszterben megfigyelhető 

együttműködések piacorientációs mértékére (Kovács, 2019), valamint a legfontosabb 

sikertényező a skála esetében a bizalom, a kötődés, valamint a kommunikáció (Alrubaiee 

et al., 2010). 

 Hipotézis 5: A piacorientáció tényezői közül a szervezetközi koordináció és az 

információáramlás hatásai jelentősebbek a klasztertagvállalatok esetében, továbbá a 

klaszteren belüli együttműködések és a piacorientáció mértéke együttesen befolyásolja az 

innovációk piacorientációját (Kovács & Petruska, 2012, 2014). 

Összefoglalásként a 15. táblázatban szemléltetem a kvantitatív kutatás során vizsgált 

hipotéziseimet, melyek a végső téziseim megalkotása szempontjából mérvadók. 

 

15. táblázat: A kutatás során vizsgált hipotézisek 

H1 

A külső ágazati tényezők korrelálnak a tagvállalatok belső képességeivel, ezáltal kihatnak a 

klaszteren belüli együttműködésekre. 

H1a 
Az egészségügyi iparágban főleg a versenytársi, míg az informatikai iparágban mindkét 

iparági hatás jellemzőbb.  

H1b 
A klaszteren belüli együttműködésre kihatnak a tagvállalatokra ható környezeti tényezők, 

melyek közül inkább a technology push hatása jellemzőbb. 

H1c 
A tagvállalatok esetében a külső tényezők és a belső képességek között erős korreláció 

figyelhető meg. 

H2 

A kapcsolati közelség dimenziói nagymértékben kihatnak a tagok belépési motivációira, 

ezáltal meghatározzák a klaszterbővülés lehetőségeit. 

H2a 
A vizsgált klaszterek esetében a közelség nem csupán geográfiai szempontok alapján 

értelmezhető, hanem a kapcsolati közelség dimenziói által is. 

H2b 
A tagvállalatoknál megfigyelhető kapcsolati marketingorientáció korrelál a kapcsolati 

közelség dimenzióival. 

H2c 
A szorosabb kapcsolati közelség kedvezőbb talajt jelent a kapcsolati 

marketingorientáció dimenzióinak érvényesítéséhez. 

H3 

A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességei erősen befolyásolják a klaszteren belüli 

együttműködéseket. 

H3a 
A tagvállalatok stratégiai és innovációs kompetenciáinak felmérésére alkalmasak a 

kvalitatív kutatás során meghatározott dimenziók. 

H3b 
A stratégiai és innovációs képességek az együttműködésen keresztül befolyásolják az 

innovációt. 

H3c Az erős képességekkel rendelkező vállalatok piacorientációja is erősebb. 

H4 

A kapcsolati marketingorientáció mértéke kihat a klaszterben megfigyelhető 

együttműködések piacorientációs mértékére. 

H4a 
A KMO skála alkalmazható a kapcsolati orientáció feltérképezésére a vizsgált 
szervezettípusok esetében. 

H4b 
A KMO dimenziók közül a legkritikusabb sikertényezők a bizalom, a kötődés, valamint a 

kommunikáció. 

H5 

A piacorientáció tényezői közül a szervezetközi koordináció és az információáramlás 

hatásai jelentősebbek a klasztertagvállalatok esetében. 

H5a 
A klaszteren belüli együttműködések és a piacorientáció mértéke együttesen befolyásolja 

az innovációk piacorientációját. 

Forrás: Saját szerkesztés 



112 
 

6. KVANTITATÍV KUTATÁS 
 

A szakirodalmi, valamint feltáró, kvalitatív kutatási szakasz eredményei alátámasztották a 

vizsgálatom középpontjában álló kérdéseket és vizsgálati jelenségeket (4.4. fejezet). A 

Grounded Theorynak köszönhetően a vizsgálati kategóriák is kirajzolódtak, valamint 

körbejártam és ismertettem mind a klasztermenedzsmentre, mind pedig a klasztertagságra 

vonatkozó mérési skáláimat. A kvantitatív, kérdőíves megkérdezés során célom volt a 4.4. 

fejezetben ismertetett tényezők  közötti kapcsolatok statisztikai elemzése és alátámasztása, vagy 

elvetése.  

A kérdőíves adatrögzítés időtartama 2017. júliusától 2019. augusztusáig tartott, mely idő 

alatt újabb – a kvalitatív kutatáshoz képest – újabb innovációs klaszterek szerezték meg az 

akkreditált fokozatot, ennek megfelelően bővült a megkérdezettek köre. A kvantitatív kutatás 

során két fő célsokasággal foglalkoztam.  

Az egyik célsokaságot azok a klaszterek menedzsment szervezetei alkották, amelyek ez idő 

alatt megszerezték, vagy meghosszabbították az akkreditációs címüket. A sokaság 27 elemből 

álló klasztermenedzsment szervezetet takart. A mintavételi keretemet a Klaszterfejlesztési 

iroda adatbázisa adta. A megkérdezés hibrid módszerrel (Pintér & Kátay, 2010) történt, mind 

személyesen, mind pedig online módszerrel. Mivel a célsokaságban szereplő összes szervezetet 

sikerült elérnem, így mintavétel helyett cenzussal dolgoztam.  A klasztermenedzsment által 

kitöltött kérdőív kérdései a 3. mellékletben találhatóak. 

A másik célsokaságot azok a szervezetek alkották, amelyek ez idő alatt tagjai voltak 

valamelyik akkreditált innovációs klaszternek. Hozzávetőleg ez 900 szervezetet (profitorientált, 

nonprofit, állami) takart. A mintavételi keretemet az egyes akkreditált innovációs klaszterek 

adatbázisai, honlapjai adták. A megkérdezés szintén hibrid módszerrel történt, mind 

személyesen, mind pedig online módszerrel. A mintavételi mód ebben az esetben részben nem 

véletlen mintavétel (hólabda mintavétel szerinti, mert akadt olyan klasztermenedzser, akinek 

az ajánlásával jutottam el klasztertagokhoz), részben véltelen (teljeskörű) mintavétel volt (az 

adatbázisban szereplő összes vállalat megkapta a kérdőív online elérhetőségét). A 

klasztertagság által kitöltött kérdőív kérdései a 4. mellékletben találhatóak. 

  

6.1. A klasztermenedzsment minta ismertetése és működési jellemzőik bemutatása 
 

A kutatás során 28 klasztermenedzsment szervezetet sikerült elérni. A célsokaság és az elért 

minta elemszáma közötti eltérés oka, hogy megkérdezésre került a GT során kiindulópontként 

választott klasztermenedzsement szervezet is (Mobilitás és Multimédia klaszter), mely a 2017-

es év végén már nem pályázta meg az akkreditációs címet (előtte többször is elnyerte és 

megtartotta azt). Előrebocsátom, hogy a klasztermenedzsment által kitöltött kérdőívek 

megerősítésként szolgáltak a kvalitatív kutatás során feltárt, vizsgálandó tényezők 

fontosságával kapcsolatban. Az elemzések, mivel kis mintáról van szó, csak egyváltozósak.  

Az alábbi, 16. táblázatban foglaltam össze a klasztermenedzsment szervezetek nyílt és 

feleletválasztós zárt kérdésekre adott válaszait, ami egyben jó leíró jellemzőit adja a hazai 

klasztereknek, ugyanis kitér az iparági besorolásra, a területi elhelyezkedésre, az alakulási 

időra, az alapító és jelenlegi tagszámra, valamint a működési jellemzőkre (például működési 

forma, fő- és mellékállású munkatársak száma). Az adatok értelmezése szempontjából fontos 

kitérni a válaszadók klasztermenedzsment szervezeten belül betöltött funkcióira. A táblázatból 

leolvasható, hogy 20 kitöltő menedzseri funkciót, míg 7 vezetői posztot, 1 pedig koordinátor 

posztot tölt be a klaszterben. Ez alapján kijelenthető, hogy a válaszadók válaszai a klaszteren 

belüli betöltött szerepeik alapján relevánsak és megbízhatóak.  
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16. táblázat: A minta jellemzői – klasztermenedzsment 

Általános demográfiai jellemzők 

Iparági besorolás* Területi elhelyezkedés 

Autóipar 1 Dél-Dunántúl 4 

Bútoripar 1 Közép-Magyarország 6 

Egészségipar 4 Dél-Alföld 4 

Élelmiszeripar 1 Észak-Alföld 6 

Energetika ipar 3 Nyugat-Dunántúl 2 

Építőipar 2 Közép-Dunántúl 3 

Faipar 2 Észak-Magyarország 3 

Fémipar 2 Alakulási idő 

Gépipar 2 Legidősebb klaszter 2001 

Helyi termék ipar 2 Legfiatalabb klaszter 2013 

Informatika ipar 11 Átlagos alakulási idő 2007 

Járműipar 4 Akkreditált cím 2017-2018 

Környezet ipar 4 Alapító tagszám 

Logisztika 1 Minimum 3 

Műanyag- és csomagolástechnika ipar 2 Maximum 50 

Oktatás ipar 1 Átlag 17 

Turizmus ipar 1 Jelenlegi tagszám 

Üzleti szolgáltatások 1 Min. 18 

Cleantech, élettudomány, kapcsolódó 

informatikai fejlesztések 
1 Max. 85 

Telekommunikációs és média ipar 1 Átlag 41 

Működési jellemzők 

Működési forma Menedzselt klaszterek száma 

Tagvállalat gesztor szervezeteként 4 1 26 

Különálló szervezetként (tagok által 

létrehozott, támogatott infrastruktúrával is) 
16 2 1 

Külső, harmadik szervezet 8 3 vagy több 1 

Főállású munkatárs Mellékállású munkatárs 

0 1 0 20 

1 12 1 5 

2 9 2 2 

3 vagy több 6 3 vagy több 1 

Válaszadó klaszteren menedzsmenten belüli 

funkciója 
Indulás óta ők menedzselik? 

koordinátor 1 
Igen 20 

menedzser 20 

vezető 7 Nem 8 

     *Több válasz is jelölhető volt, hisz egy klaszter több iparágban is tevékenykedhet.  

     Forrás: Saját szerkesztés 
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Iparági összetétel tekintetében az informatika (11 válasz), az egészségipar (4 válasz), a 

környezetipar (4 válasz), a járműipar (4 válasz) valamint az energetika ipar (3 válasz) a minta 

közel 96%-át (26 klasztermenedzsment szervezet) teszi ki. Ez betudható annak, hogy az 

innovációs klaszterek tekintetében is még mindig húzó ágazatnak számít az IT és az informatika 

területe, valamint a hazai egészségipar, mely magába foglalja a gyógyszer-, a gyógyászati 

eszköz gyártását, valamint a rekreációs (gyógyfürdők, sportszolgáltatás stb.) tevékenységeket 

nyújtó szervezeteket is. Fontos megemlíteni még, hogy mind az informatika, mind pedig a 

gyógyszeripar innovativitás szempontjából intenzív területnek minősül, ami előmozdítja és 

meg is követeli az együttműködést az egyes szereplők között. Az egészségipar tekintetében 

pedig a komoly innovációs múlt tovább fokozza az iparág jelentőségét. Továbbá az energetika 

és környezetipar is nagyobb hangsúlyt kap az elmúlt időszak környezetvédelemmel kapcsolatos 

szabályozásváltozásainak köszönhetően, valamint a járműipar is, amely hazánkban több 

kormányzati támogatást is kapott az elmúlt években. Ez utóbbi ágazatokat (energetika, 

környezetipar, járműipar) a fenntarthatóság állítja az innováció útjára, amely szintén 

követelményként jelenik meg az egyes szereplők együttműködési lehetőségeik kiaknázásában, 

ami nem kevés feladatot ró a klasztermenedzsment szervezetre is.  

A klaszterek területi elhelyezkedését aszerint vizsgáltam, hogy központjuk hol található. 

A16. táblázatból kiolvasható, hogy a Közép-Magyarország (6 válaszadó), az Észak-Alföld (6 

válaszadó), valamint a Dél-Alföld (4 válaszadó) és a Dél-Dunántúl (4 válaszadó) régió 

képviselteti magát döntő többségben (20 klasztermenedzsment szervezet, a minta 71,70%-a). 

Az eredményekből látható, hogy mely régiókhoz kötődnek leginkább a mintában szereplő 

klaszterek. Fontos megemlíteni azt is, hogy területileg egy kis országról lévén szó, az egyes 

klaszterek megalakulásánál kapott nagyobb szerepet a regionalitás. A korábban említette 

földrajzi közelség a regionális klaszterszerveződések alapja, és az eddigi kutatásokban az ehhez 

kapcsolódó előnyök feltárása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Doktori kutatásom során tehát 

ennek a vizsgálatára is kitértem és a későbbiekben még további kapcsolati közelségre 

vonatkozó elemmel bővítem azt.  

A klaszterek működési jellemzőinek feltárása érdekében fontos ismerni megalakulásuk 

idejét is, hisz mindez kihat arra, hogy a klasztermenedzsment hol helyezkedik el a klaszter 

működtetésének tanulási görbéjén. Az együttműködések menedzselésében nagy jelentősséggel 

bír, hogy viszonylag fiatal klaszterről beszélünk-e, vagy már több mint egy évtizede működő 

együttműködési formáról. Megkérdezésem alapján a haza innovációs klaszterek esetében 

elmondható, hogy a legidősebb klaszter 2001-ben alakult, míg a legfiatalabb 2013-ban. Az 

átlagos klaszteralakulási idő 2007-re tehető. Ez azt mutatja, hogy a vizsgált klaszterek többsége 

már több mint egy évtizede fenáll és működik, tehát többségük az életgörbéjüket tekintve a 

növekedési szakasz végén és az érettségi szakasz elején - közepén jár.  

A vizsgálatba bevont klaszterek minimum 18 és maximum 85 klasztertaggal rendelkeznek, 

valamint elmondható, hogy ez a létszám az alapító tagszámhoz képest átlagosan 41%-os 

bővülést jelent. A klaszterek tehát vonzók a szervezetek számára, hisz az így elérhető pályázati 

források mellett további tényezők, mint például az aktív együttműködés, az innovativitás 

növelése, a piaci információhoz való jobb hozzáférés állnak. 

A működési formáját illetően a klasztermenedzsment szervezetek többsége, 16 darab, olyan 

különálló szervezetként koordinálja az adott klaszter működését, amelyet a tagok hoztak létre 

és támogattak anyagi és infrastruktúrális erőforrásokkal. További 8 pedig külső, harmadik 

szervezetként vezeti a klasztert. Az is elmondható, hogy a minta 92,90%-a (26 szervezet) csak 

az adott klasztert menedzseli, továbbá láható, hogy 71,40%-uk (20 darab) a klaszter indulása 

óta koordinálja az adott klaszter működését. Mindez a hosszú távú kapcsolatok és 

együttműködések, valamint a bizalom kialakulásának fontos alapkövei. Egy folyton változó 

klasztermenedzsment szervezet nem képes elvégezni azokat a támogatói és koordinálói 
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feladatokat, amelyek meghatározóak az együttműködések szempontjából. A minta ebből a 

szempontból stabil klasztermenedzsment hátteret mutat. 

A kvalitatív kutatásból kiderült, hogy túl kevés humán erőforrással gazdálkodik nagyon sok 

klasztermenedzsment szervezet, ami kihat a menedzseri funkciók betöltésének sikerességére is, 

hiszen így nincs elegendő alkalmazott a különböző projektek, információk, workshopok és 

találkozók megszervezésére. A kvantitatív kutatás során elért minta is ezt támasztja alá. A 

táblázatban látható, hogy a mintában 12 olyan vizsgált szervezet jelenik meg, amelyben csak 

egy főállású munkatárs végzi el a menedzseri feladatokat, valamint 9 esetében további egy fővel 

bővül mindez. Mindössze 6 darab szervezetnél menedzseli a klasztert 3 vagy több főállású 

munkatárs, pedig az iparági, regionális, pályázati információk begyűjtése és továbbadása, 

valamint a további együttműködést támogató feladatok megszervezése és lebonyolítása több 

munkatársat igényelne. Mindez visszavezethető oda, hogy a klaszterek szükös bevételi forrással 

rendelkeznek és többségében a tagszervezetek által befizetett tagdíjakból tartják fenn magukat, 

ami sokszor 1-2 munkatárs foglalkoztatásához is kevés, továbbá sajnálatos módon látható, hogy 

a mellékállású munkatársak foglalkoztatása sem csökkenti a felmerülő terheket, hisz a mintában 

megjelenő 20 szervezetnél egyáltalán nem jelennek meg mellékállású munkatársak.  

A klaszterek fenntarthatósága szempontjából a finanszírozási kérdések negatív hatásai a 

kvalitatív kutatásból is kirajzolódtak, ezért kvantitatív kutatásomban megvizsgáltam, hogy 

rendelkeznek-e a vizsgált klaszterek saját bevételi forássokkal, vagy sem. A 17. táblázatban 

látható, hogy a minta 82,10%-a, 23 klasztermenedzsment szervezet jelölte, hogy rendelkezik 

saját bevételi forrással (melyek nagy része a pályázati forrásokból, valamint egyéb 

szolgáltatásokból, mint például tanácsadói tevékenységekből származik), bár 12-nél mindez a 

teljes bevétel 10%-át teszi csak ki (sok esetben inkább 5% alatti értékről beszélhetünk). 

Meglepő eredmény, hogy 4 megkérdezett válaszolta azt, hogy 40% feletti bevételi forrással 

rendelkeznek. Ez egyébként főleg az élelmiszeripari klaszterek esetében figyelhető meg, mivel 

ott saját gyártású klaszterproduktumokkal lép maga a klaszter a piacra, melynek sikeres 

értékesítéséből a klasztermenedzsment szervezet is részesül. Az, hogy egy klaszter tudja-e 

finanszírozni a saját menedzsment szervezetét, döntően azon múlik, hogy mennyire tőkeerősek 

a benne lévő vállalatok. Ebből a szempontból a nagyvállalatok jelenléte pozitív hatású.  

 

17. táblázat: A klaszterek saját forrásainak ismertetése 

Saját források 

Igen 23 

Nem 5 

Mindezek aránya a teljes bevételből 

10% alatt 12 

10-20% között 8 

20-30% között 2 

30-40% között 2 

40% felett 4 

             Forrás: Saját szerkesztés 

 

A sikeres együttműködésre ható tényezők feltárásának fontos eszköze (lehet) a klaszterek 

működésének eredményességmérése. Mivel a kvalitatív kutatás szakmai interjúi során 

bebizonyosodott, hogy sokszor problémát jelent a menedzsment szervezeteknek a sikeresség 

meghatározása, ezért kutatásomban vizsgáltam, hogy vajon mérik-e vagy sem az egyes 

szervezetek a klaszter sikerességét, valamint, hogy milyen mutatószámokat tartanak jónak 
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ennek megítélésére. A 18. táblázatban feltüntetett eredmények alapján kijelenthető, hogy a 

klasztermenedzsment szervezetek nagy számban nem fordítanak figyelmet az eredményesség 

mérésére (13 válaszadó). Természetesen mindez betudható a már korábban ismertetett 

tényezők hatásainak is (munkaerőhiány, kevés főállású dolgozó, alacsony bevételi források 

stb.), valamint mindezt visszavezethető a tagvállalatok motiválatlanságára is. A kérdőívben egy 

hétfokozatú Likert skálán mértem az általam megfogalmazott és a kvalitatív kutatás során 

felmerült mérési módszerek használhatóságát a klasztermenedzsment részéről. 

 

18. táblázat: Eredményességmérés a klasztermenedzsment szervezetek esetében 

Eredményesség mérése 

Igen 15 

Nem 13 

Eredménymérés módszere 

Árbevétel 5,07 

Közös projektek száma 5,68 

Export nagysága 4,50 

Pályázatok száma 5,75 

Tagok elégedettségi felmérése 5,54 

K+F együttműködések száma 5,54 

Befizetett tagdíj 5,50 

Megrendelések száma az egyik tagtól a másik felé 3,74 

Klaszter események kommunikációs visszhangja 5,18 

A klaszter reputációjának mérése 5,32 

Közös megjelenések száma 5,36 

     Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kérdőív kitöltők szerint a használhatóság szempontjából az egyik legjobb mérőszám a 

klaszter sikeres működésének visszajelzésére az elnyert pályázatok száma (5,75-ös átlag). Ezt 

követi a közös projektek száma (5,68-as átlag), a tagok elégedettségi felmérése (5,54), a k+f 

együttműködések száma (5,54-es átlag), valamint a befizetett tagdíj (5,50-es átlag). 

Bebizonyosodott a korábban ismertetett tény, miszerint a hazai innovációs klaszterek többsége 

nem alulról jövő kezdeményezések miatt jött létre, hanem sokkal inkább a hozzáférhető 

pályázati források motiválták a megalakulását. Mindez kontraproduktívan hat a klaszterek 

sikeres működésére (mint láthattuk a kvalitatív eredményeknél), hisz ha megszűnnek a 

pályázati források, akkor a működésben is nehézségek lépnek fel ezeknél a szervezeteknél (ez 

a helyzet sajnos a mai napig fennáll). Ki kell még emelni, hogy a közös porjektek száma, 

valamint a k+f együttműködések is fontos mérőszámai lehetnek a klaszterek sikerességének, 

amely újfent megerősíti a tagok közötti együttműködés erősítésének szükségességét, valaminta 

tudás- és információáramlás támogatását is a klasztermenedzsment szervezet oldaláról. 

A következő, 19. táblázat kitértem arra, hogy a mintában szereplő klasztermenedzsment 

szervezetek képviselői szerint százalékos arányait illetően hozzávetőleg milyen a klaszter 

összetétele vállalati típus, valamint elhelyezkedés szerint. Ki kell hangsúlyozni, hogy mivel 

átlagosan 40 taggal rendelkező klaszterekről beszélünk, ezért az összetétel esetében 

hozzávetőlegesen kérdeztem rá a tagösszetételre. 
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19. táblázat: A klasztermenedzsment által felvázolt tagösszetétel 

Tagösszetétel alakulása 

Külföldi tulajdonban lévő nagyvállalat 2,40% 

Hazai tulajdonban lévő nagyvállalat 3,09% 

Külföldi tulajdonban lévő kis- és középvállalat 18,10% 

Hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalat 60,21% 

Tanácsadó vállalkozás 2,83% 

Kormányzati intézmény (pl. minisztérium) 1,63% 

Felsőoktatási-, kutatóintézet (pl. egyetem, főiskola) 4,89% 

Önkormányzat (pl. megyei, települési) 1,29% 

Szakmai szövetség, érdekvédelmi szervezet (pl. kamara) 1,54% 

Pénzügyi intézmény, társaság (pl. bank, befektetési társaság) 0,60% 

Munkaügyi képző- és átképző szervezet 0,34% 

Start-up vállalkozás 2,57% 

Egyetemi tulajdonban lévő vállalat 0,51% 

Tagok területi elhelyezkedése 

A klaszterközpont szűkebb környékén (max. 20 km) 37,51% 

A megyében 31,52% 

A régióban 12,62% 

Az ország többi részén 18,36% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A megkérdezés eredményei alapján elmondható, hogy a hazai akkreditált innovációs 

klaszterek tagjainak többségét a hazai tulajdonban lévő KKV-k (60,21%), valamint a külföldi 

tulajdonban lévő KKV-k (18,10%) adják. Ez nem meglepő, hisz a hazai klaszteresedési 

folyamat kormányzati támogatásánal fő szempont volt, hogy a KKV-k szektor szereplőinek 

működését erősítse a vizsgált együttműködési formának a támogatása. Mindez tovább erősíti a 

klasztermenedzsment szerepét, hisz fontos, hogy megfelelően tudják támogatni és megérteni az 

eltérő szervezeti háttérrel rendelkező szerepelők közti kapcsolatok alakulását, amelyeknek 

köszönhetően beindul az együttműködés. Mindez alátámasztja a már korábban megfogalmazott 

kapcsolati marketingorientáció vizsgálatának fontosságát, amelyre a 6.4.4., valamint 6.5.6. 

fejezetekben térek ki részletesebben.  

A tagok területi elhelyezkedése alapján elmondható, hogy a többség a klaszterközpont 

szűkebb környékén helyezkedik el, a válaszok alapján 37,51%. Ha geográfiailag kibővítjük a 

vizsgálatot régiós szintre, látható, hogy a tagság 81,65%-a az adott klaszterközpont régiójában 

helyezkedik el. Ez megerősíti, hogy a földrajzi közelség ténylegesen fontos szempont az egyes 

innovációs klaszterek tagjai esetében. Nem meglepő, hisz ha egy régión belül azonos gazdasági, 

technológiai, infrastrukturális akadályokkal, gondokkal találkoznak az egyes gazdasági 

szereplők, az közös nevezőre hozhatja az adott vállalatok vezetőit és elmozdíthatja őket az 

együttműködés irányába. Természetesen meg kell említeni, hogy Magyarország területi 

adottságai miatt nem tekinthető olyan gazdasági egységnek, amelyben földrajzilag egymástól 

távoleső megye-, régióközpontok jelennek meg, így a földrajzi közelség vizsgálata torzabb 

képet mutathat, mint például egy amerikai klaszteresedési folyamat feltérképezésénél. 

Az aktuális összetétel mellett fontos tényező még a bekerülési szempontok vizsgálata is, 

ugyanis a klasztermenedzsment ezen keresztül tudja befolyásolni a jövőbeli tagösszetételét és 

ezzel (részben) érvényesíteni stratégiai elképzeléseit (mind a víziójában, mind pedig a 
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célkitűzéseiben megfogalmazott elvárásait). A megkérdezés során arra kerestem a választ, hogy 

egyes felvételi szempontok milyen (7-fokozatú Likert skálán mért) súlyt képviselnek az egyes 

klasztereknél. A megkérdezés eredményeit összesítve a 19. ábrán ábrázoltam. Az egyes 

szempontok átlagának vizsgálatából látható, hogy a kutatásba bevont klaszterek többségénél az 

új tagok maguk keresik meg a klasztereket (6,32-es átlag), ami azt sugallja, hogy a klaszterek 

megítélése és híre pozitív a vállalatvezetők és menedzserek körében. További fontos szempont 

még, hogy az új tagnak a jelentkezéssel és felvétellel el kell fogadnia a működési és etikai 

szabályzatot (6,29-es átlag), valamint vállalnia kell az adminisztrációs terhek egy részét is, 

legalább a tagdíj befizetésének erejéig (5,82-es átlag).  

 

 
19. ábra: Az új tagok belépésénél megjelenő menedzsment szempontok 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzésből az is látható, hogy a legkevésbé fontos tényező a versenytárs megjelenése 

(1,79-es átlag) a klaszteren belül. Ennek megfelelően a tagok közötti konkurencia „korlátozása” 

csak ritkán fordul elő (például műanyag és csomagolás klaszter). Szembetűnő azonban az is, 

hogy a tagfelvételkor kevésbé fontos az, hogy a jelentkező a már kiírt pályázati projektekhez 

illeszkedjen (2,93-as átlag), valamint az, hogy növelje a klaszter akkreditációs mutatószámait 

(3,68-as átlag). Ez ellentmondásban van a kvalitatív, szakmai interjús felmérés eredményeivel, 

mely során több menedzser is elmondta, hogy többnyire az előbbi szempontok miatt is bővítik 

a klasztertagságot. Meglátásom szerint a válaszok mögött többnyire a társadalmi nyomásnak 

való megfelelés indoka állhat (nem vállalták fel őszintén ezen szempontok fontosságát). 

Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy az ágazati jellemzők tehát nagyon erősen kifejezésre 

jutnak az egyes klaszterek víziójában, tagfelvételi szempontjaiban, a tagok motivációiban, 

innovációs és piaci céljaiban, egymással kialakított kapcsolataikban. A kvalitatív kutatás során 

már ismertettem azt is, hogy ha méreteiben és tulajdoni szerkezetében minél változatosabb a 

tagság, az annál nagyobb terhet ró a menedzsmentre, hiszen a kooperációban résztvevő kis és 
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nagy cégek, valamint a klaszter egészének egymástól eltérő érdekeit nem könnyű összhangba 

hozni. Ráadásul a tagok több esetben cégcsoportok, ami egy-egy innovációs projekt kapcsán 

még bonyolultabbá teszi az érdekegyeztetést. Mindezt megerősítette a klasztermenedzsment 

minta jellemzése is, hisz láthattuk, hogy mennyire fontos a kapcsolatokra vonatkozó motivációk 

megismerése, amelyben a klasztermenedzsment szervezetnek nagy szerepvállalás van. A 

következő, 6.2. fejezetben ismertetem a klasztertagságra vonatkozó kérdőíves megkérdezés 

mintáját. 

 

6.2. A klasztertagság minta jellemzése 

 

A kutatás során 120 tagszervezetet sikerült elérni. Az alábbi, 20. táblázat tartalmazza a minta 

– megkérdezésem alapján összesített – főbb jellemzőit.  

 

20. táblázat: A minta jellemzői – klasztertagság 

Klaszter iparági besorolása Szervezeti forma Vállalat mérete 

Autóipar 12 Funkcionáls 46 Kisvállalat 34 

Egészségipar 14 Divizionális-termékalapú 38 Középvállalat 54 

Élelmiszeripar 30 Divizionális-vevőalapú 6 Nagyvállalat 32 

Energetika ipar 3 
Divizionális-regionális 

alapú 
14 Tulajdonosok típusa 

Feldolgozó ipar 5 Mátrix 4 Többségi állami 

tulajdon 
8 

Fémipar 7 Termékigazgatói rendszer 6 

Gépipar 29 Egyéb 6 Többségi 
belföldi (nem 

állami) tulajdon 

94 
Helyi termék ipar 12 Kitöltő 

Informatika ipar 26 Tulajdonos 18 Többségi 

külföldi tulajdon 
18 

Járműipar 10 Igazgató 18 

Környezet ipar 6 K+F igazgató 4 Fő tevékenység 

Logisztika ipar 14 
Klaszterkapcsolat 

koordinátor 
18 Mezőgazdaság 2 

Műanyag- és 

csomagolástechnika 
12 Menedzser 50 Élelmiszer ipar 20 

Nyomdaipar 10 Alkalmazott 12 Könnyű ipar 8 

Oktatás ipar 6 Export-orientáció Vegyipar 2 

Üzleti szolgáltatások 4 Nincs exporttevékenység 22 Gépipar 24 

Elektronika ipar 2 
Alacsony 

exporttevékenység 
34 Kereskedelem 18 

Cleantech, 

élettudomány, 
kapcsolódó informatika 

2 
Közepes 

exporttevékenység 
50 Szolgáltatások 

és közösségi 

szolgáltatás 

46 

Telekommunikációs 

ipar 
10 

Jelentős 

exporttevékenység 
14 

*Több válasz is jelölhető volt, hisz egy klaszter több iparágban is tevékenykedhet.  
Forrás: Saját szerkesztés 
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A klasztertagságtól kapott válaszok értelmezése szempontjából fontos kitérni a válaszadók 

szervezeten belül betöltött beosztására. A táblázatból látható, hogy a kitöltők többsége, 50 

menedzseri, míg 18-18-18 tulajdonosi, igazgatói, valamint klaszter koordinátori pozíciót tölt 

be. További 12 kitöltő alkalmazotti státuszban van, míg 4 k+f igazgatói munkakört tölt be. Ez 

alapján kijelenthető, hogy a válaszadók válaszai az egyes szervezeten belül betöltött szerepeik, 

valamint a klaszterkapcsolatokra való rálátásuk alapján relevánsak és megbízhatóak.   

A klaszterek iparági besorolása alapján elmodható, hogy 30 kitöltő élelmiszeriparhoz, 29 

pedig a gépiparhoz sorolja a klasztereiket. Emellett az informatika (26 kitöltő) valamint az 

egészségipar ((14 kitöltő) is magas arányban képviselteti magát a kitöltők között. 

A mintában a funkcionális (46 kitöltő), valamint a divizionális-termékalapú (38 kitöltő) 

szervezeti forma képviselteti magát erőteljesebben, továbbá az exportorientáltság tekintetében 

50 kitöltő jelölte a közepes exporttevékenységet, valamint 34 kitöltő szerint a szervezetük 

alacsony exporttevékenységgel rendelkezik. A vállalat mérete alapján a mintához tartozó 

válaszok alapján többségben a középvállalatok (54 válaszadó) képviseltetik magukat, míg 

fennmaradó tagvállalatok közel azonos arányban osztoznak a kis- (34 válaszadó) és 

nagyvállalati méret (32 válaszadó) közt. 

Ha a tevékenységi feladatkörüket vizsgáljuk a mintának, láthatjuk, hogy a szolgáltatások és 

közösségi szolgáltatások (46 válaszadó) uralják azt, valamint a gépipar (24 válaszadó) és az 

élelmiszeripar (20 válaszadó) szerepe is meghatározó a mintában.  

A tulajdonosi szerkezet nem meglepő módon a többségi belföldi (nem állami) profilt (94 

válaszadó) erősíti, hisz a hazai klaszterek nagy részének fő célja az adott régió gazdasági 

szerepének fellendítése az ott elhelyezkedő szereplők együttműködésének ösztönzésével. 

A klasztertagság kérdőívvel elért mintajellemzése alátámasztja a válaszok relevanciáját, hisz 

a válaszadók mindegyike valamilyen módon érintett a klaszterben megjelenő projektekben, 

együttműködésekben, bár a nem véletlen mintavételi mód torzítja az eredményeket (hisz a 

klasztermenedzsment szervezet is azokat a tagokat javasolta a kutatásba való részvételre, 

amelyek tevékenyebben részt is vesznek a klaszter életében). 

 

6.3. A kutatás során alkalmazott skálaállítások értékelése 

 

A kvantitatív kutatást a minta jellemzése után a szakirodalmi és kvalitatív kutatás során 

megfogalmazott többtételes skálaállítások főkomponens-elemzésével folytattam, hogy 

ellenőrizzem, hogy ezek az állítások alkalmasak-e az egyes, meghatározott dimenziók 

tényezőinek leírására. A következő fejezetekben tehát ismertetem az egyes vizsgálati tényezők 

felmérése során használt főkomponens elemzések eredményeit, majd összevetem őket az 

előzetes feltéveseimmel, hogy meghatározzam a továbbiakban elmezendő vizsgálati faktorok 

összetételét és milyenségét. 

 

6.3.1. Az iparági környezeti állítások összevonása 

 

A szakirodalomkutatás alapján már megállapítottam, hogy az innovációs tevékenységek 

jobb megismerése és megértése érdekében fontos, hogy beillesszem a vizsgálatomba a külső, 

iparági környezet dinamikus változását és az együttműködésre ható tényezők közötti 

összefüggéseket. Természetesen itt is meg kell említeni, hogy az innováció jellemzően 

fokozatos változásokban nyilvánul meg, így a környezeti hatások sem hoznak sok esetben 

radikális változásokat, forradalmi átalakításokat.  

Ahhoz, hogy jobban megértsem az iparági környezeti hatásokat, megvizsgáltam a 

klasztertagvállalatok által érzékelt technológiai hatásokat és a környezet összetettségét (5.4.2. 

fejezet). E tényezőkkel kapcsolatban 9 állítást fogalmaztam meg és vizsgáltam a klasztertagok 

által adott (hétfokozatú Likert skálán mért) válaszokat.  
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Az iparági környezeti hatások vizsgálata során először is elemeztem a KMO-Bartlett-teszt 

alapján, hogy a kutatás során alkalmazott vizsgálati tényezők korrelállnak-e vagy sem. Azaz 

azt teszteltem, hogy a korrelációs mátrixnak a főátlón kívüli elemei csak véletlenül térnek-e el 

a nullától. Nyilvánvalóan ebben az esetben a nullhipotézisemet szeretném elutasítani, hiszen az 

elemzésnek éppen az a lényege, hogy a változók korreláljanak egymással. A Bartlett-teszt 

eredményei a 21. táblázatban láthatók. 

 

21. táblázat: KMO és Barlett teszt az iparági környezeti állítások esetében 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0,783 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

Chi-

Square 

559,545 

df 36 

Sig. 0,000 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A teszt KMO mutatója a változók közti korrelációt mutatja, jelen esetben az értéke 0,783, ez 

nagyobb, mint 0,6, vagyis a változóink megfelelnek a faktoranalízisre. A vizsgálat a Bartlett 

próba nullhipotézisét is elveti, miszerint a kiinduló változók közötti korreláció nulla lenne. 

A továbbiakban alkalmazott főkomponens-módszer lényege, hogy azonosítsuk azokat a 

faktorokat, amelyek a legtöbb varianciát magyarázzák. Ennek a vizsgálatnak az eredményeit a 

22. táblázat tartalmazza. Láthatjuk a főoszlopokon belül az egyes oszlopokban a sajátértéket, a 

magyarázott varianciát és ennek kumulált értékét. A faktorszám meghatározásnál a Kaiser-

kritériumot alkalmaztam (csak az egynél nagyobb sajátértékű komponenst választottam ki).  

 

22. táblázat: Főkomponens módszer az iparági környezeti állítások esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az iparági környezeti állításokat – előzetes feltevésem alapján – két tényező mentén 

határoztam meg, de ezt az eredmények alapján elvetettem. Nem két faktor alapján vizsgáltam 

a környezeti hatásokat, hanem három faktor segítségével, mivel ez a három faktor együtt a teljes 

Total Variance Explained 

Compo-

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumu-
lative 

% 

Total % of 
Variance 

Cumu-
lative 

% 

Total % of 
Variance 

Cumu-
lative 

% 

1 4,352 48,353 48,353 4,352 48,353 48,353 2,748 30,530 30,530 

2 1,317 14,637 62,990 1,317 14,637 62,990 2,342 26,017 56,547 

3 1,056 11,733 74,723 1,056 11,733 74,723 1,636 18,177 74,723 

4 0,793 8,816 83,540             

5 0,443 4,927 88,467             

6 0,365 4,052 92,519             

7 0,301 3,341 95,860             

8 0,225 2,498 98,358             

9 0,148 1,642 100,00             
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variancia 74,72%-át magyarázza (amivel eléri az általánosan elfogadott 60%-os küszöböt). A 

három faktorra Varimax rotálást alkalmazva megkaptam azokat az elemezhető adatokat, 

amelyek segítségével meghatározhattam a faktorokhoz tartozó tényezőket. A rotációs mátrix 

adatai alapján kiválasztottam az egyes főfaktorok alá tartozó olyan tényezőket, amelyek 0,5-nél 

nagyobb faktorsúllyal rendelkeznek. Ezek alapján az egyes főfaktorok változóiként a 23. 

táblázatban láthatóak adódtak. 

 

23. táblázat: A főfaktorok tartalma – iparági környezeti hatások 

Faktor Változó állítása 
Faktorsúly 

érték 

F1 –  

Környezet 
dinamikus 

változása 

Iparágunkban a fogyasztói szokások állandó változást mutatnak. 0,857 

Versenytársaink stratégiái/akciói állandó változást mutatnak. 0,761 

Legfőbb piacainkon a termékek/szolgáltatások gyorsan elavulttá 

válnak. 
0,731 

Fogyasztóink nagyon eltérő termékelvárásokkal rendelkeznek. 0,687 

F2 – 
Technoló-

giai 

környezet 

A technológiai fejlesztések iparágunkban nagy lehetőséget jelentenek 

számunkra. 
0,916 

Iparágunkban számos új termék ötlet a technológiai áttörésnek 
köszönhető. 

0,799 

Iparágunkban a technológiai változások üteme gyors. 0,748 

F3 – 

Versenytársi 

fenyegetés 

Versenytársaink termékeinek minősége/újdonsága fenyegetést jelent 

cégünk számára. 
0,824 

A kemény árverseny veszélyt jelent cégünk számára. 0,815 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján a környezeti hatásokat a következőképpen elnevezett faktorokkal 

azonosítottam, amelyek segítségével egyúttal vizsgálom a későbbiekben is. 

 F1 – Környezet dinamikus változása faktor az iparágban bekövetkező gyors változásokat 

foglalja magába. Kitér a fogyasztói szokások, a versenytársak stratégiái, valamint a 

termék és szolgáltatások rövidülő élettartamára is, melyek negatívan hatnak a vizsgált 

szervezetek működésére. 

 F2 – Technolgóiai környezet faktor megerősíti a környezet komplexitása faktorban 

megjelenő szempontokat, mivel a technolgóia változások gyorsuló ütemét támasztja alá, 

amelyek a termékek rövidülő élettartamára is kihatnak. A válaszadók lehetőségként élik 

meg a változások okozta technológiai váltásokat. 

 F3 – Versenytársi fenyegetés faktor pedig a versenytársak taktikai lépéseit emeli a 

középpontba, melyek a termékek minőségére és újdonságfokára, valamint az árverseny 

veszélyére hivják fel a figyelmet. Ez a faktor szintén negatív hatásként van jelen a minta 

esetében. 

Az elemzésnek köszönhetően összevonásra kerültek a megkérdezés során használt állítások, 

így egyszerűbben meghatározhatóak a környezeti hatások a klasztetagok esetében, melyek 

hatásait az 6.4.3-as fejezetben ismertetett klaszterelemzés során mutatom be. 

 

6.3.2. A kapcsolati közelségre vonatkozó állítások összevonása 

 

Az 5.4.3. fejezetben leírtak alapján a kapcsolati közelséget földrajzi, kognitív, szervezeti, 

intézményi és technológiai dimenziók mentén határoztam meg. Ezek a dimenziók külön-külön, 

és egymás hatását erősítve is elősegíthetik a tudásáramlást- és az együttműködést.  

A 6.3.1.-es fejezetben ismertetett lépéseken keresztül megvizsgáltam a KMO értékét (0,750), 

ami megmutatta, hogy a változók alkalmasak faktoranalízisre. Az eredményének 

következtében az előzetes felvetésemet itt is elvetettem és nem öt faktor alapján vizsgáltam a 
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kapcsolati közelséget, hanem négy faktor segítségével, mivel ez a négy faktor együtt a teljes 

variancia 73,98%-át magyarázza. A Varimax rotálás eredményeként pedig megkaptam azokat 

az elemezhető adatokat, amelyek segítségével meghatározhattam a faktorokhoz tartozó 

tényezőket. Ezek alapján az egyes főfaktorok változóiként a 24. táblázatban láthatóak adódtak. 

 

24. táblázat: A főfaktorok tartalma – kapcsolati közelség 

Faktor Változó állítása 

Faktors

úly 

érték 

F1 – 

Szervezeti, 

intézményi 
és 

technológiai 

közelség 

faktor 

Csatlakozásunk során szempont volt az is, hogy a tagvállalatok közel 

azonos vállalati kultúrával rendelkezzenek, mint mi. 
0,850 

Figyelembe vettük, hogy a tagok a miénkhez hasonló szervezeti 
struktúrával rendelkeznek-e vagy sem. 

0,798 

Szempontként merült fel, hogy a klasztertagok azonos technológiai 

infrastruktúrával rendelkezzenek, mint mi.  
0,672 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagok azonos kulturális normákat 
valljanak, mint mi.  

0,647 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok szokásai és rutinjai 

azonosak a mi vállalatunkéhoz.  
0,596 

F2 – 

Kognitív 

faktor 
(negatív 

földrajzi 

közelség) 

Szempont volt, hogy erősítse a régiónkon belüli szakmai és személyes 
kapcsolatainkat. 

-0,843 

Szempont volt az is, hogy a klasztertagok ugyanazokkal az iparági 

tapasztalatokkal rendelkezzenek, mint mi.  
0,799 

Szempont volt, hogy a klasztertagok azonos szakmai nyelvet beszéljenek 
(pl. szakszavak megfelelő használata és ismerete). 

0,707 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok közel azonos tudással 

rendelkezzenek az iparágról.  
0,677 

Figyeltünk arra, hogy a régiónkban fontos szerepet vállaló egyetemek és 
kutatóintézetek is tagjai legyenek a klaszternek.  

-0,571 

F3 – 
Társadalmi 

közelség 

faktor 

Döntésünk során szempont volt az is, hogy már közös tapasztalatokkal 

rendelkeztünk egyes tagokkal (pl. korábbi együttműködés, projektek). 
0,907 

Döntésünkben megerősített az is, hogy már csatlakozásunk előtt ismertük 
a tagok nagy részét. 

0,808 

Szempont volt az is, hogy a tagvállalatok azonos mértékben betartják az 

iparágra vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket. 
0,790 

Szempontként merült fel az is, hogy a vállalatunkhoz hasonló reputációval 
rendelkeznek-e a tagok. 

0,494 

F4 – 

Földrajzi 
közelség 

faktor 

Szempont volt, hogy a klasztertagok földrajzilag közel helyezkedjenek el. 0,918 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján a kapcsolati közelséget a következőképpen elnevezett faktorok 

segítségével határoztam meg: 

 F1 –Szervezeti, intézményi és technológiai közelség faktor az azonos vagy hasonló, a 

szervezetek által megosztott és elfogadott formális és informális intézményi 

környezetben létrejött kapcsolatok határozzák meg az ezzel a faktorral jellemezhető 

szervezeteket. 

 F2 – Kognitív faktor (negatív földrajzi közelség) azokra a válaszadókra jellemző, amelyek 

azonos kognitív szinten mozognak és így sikeresebben tudják megosztani a tudást és 

képességeket még akkor is, hogyha eltérő szervezeti kultúrával, szokásokkal és 
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normákkal rendelkeznek. A faktor egy erősen negatív földrajzi közelséggel is 

jellemezhető. 

 F3 – Társadalmi közelség faktor az egyének, szervezetek közötti kapcsolat társadalmi 

közegbe való beágyazódására utal, és bizalmi alapon működő személyes kötelékeken 

alapszik. Azokra a szervezetekre jellemző, amelyekben megvalósul a sikeres interaktív 

tanulás, valamint a hosszú távú kapcsolatok kiépülése. 

 F4 – Földrajzi közelség faktor a regionális klaszterszerveződések alapja, és az eddigi 

kutatásokban az ehhez kapcsolódó előnyök feltárása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Nem 

véletlen, hiszen az akkreditált innovációs klaszterek többsége régióközpontokhoz 

köthető. 

Az elemzésnek köszönhetően összevonásra kerültek a megkérdezés során használt állítások, 

így egyszerűbben meghatározhatóak a kapcsolati közelségre vonatkozó dimenziók az adott 

minta esetében, melyek hatásait az 6.4.4. fejezetben ismertetett klaszterelemzés során mutatom 

be. 

 

6.3.3. A klasztertagok stratégiai és innovációs képességeire vonatkozó állítások 

összevonása 

 
Kutatásomban megvizsgáltam az egyes tagvállalatok stratégiai és innovációs 

kompetenciájával kapcsolatos képességeit, amelyeket belső képességekre, azaz az 

információterjesztésre, a reagálási képességre, a termékfejlesztési képességre, a belső 

innovációs képességre és technológiai képességre osztottam, valamint megvizsgáltam az 

ágazati hatások szempontjából fontos szervezeti képességeket is, amit a külső innovativátással, 

valamint a proaktivitással jellemeztem.  

A kompetenciák vizsgálata során a KMO mutató értéke 0,812 volt, valamint az általam 

felállított 5+2 faktor együtt a teljes variancia 82,37%-át magyarázza, ez alapján nincs szükség 

a tényezők összevonására. A Varimax rotálás eredménye alapján a következő, 25. táblázatban 

ismertetem az egyes faktorokhoz tartozó állításokat és azok súlyait. 
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25. táblázat: A főfaktorok tartalma – stratégiai és innovációs képességek 
 

Faktor Változó állítása 

Faktor-

súly 

érték 

B 

E 

L 
S 

Ő 
 

K 
É 

P 

E 
S 

S 

É 
G 

E 

K 

F1 -
Információ-

terjesztés 

képesség 

A versenytársaink tevékenységéről szóló információk gyakran a 
felhasználhatóság után jutnak el a megfelelő alkalmazotthoz.  

0,924 

Azok az információk, amelyek kihatnak a fogyasztóinkkal való 

kapcsolatainkra, egy örökkévalóság alatt jutnak el a megfelelő 

alkalmazotthoz. 

0,921 

A fogyasztóinkkal kapcsolatos fontos információk gyakran 

„elvesznek a rendszerben”. 
0,909 

A célpiacunkra vonatkozó információk (szabályozás, technológia 

stb.) gyakran elvesznek a vállalat kommunikációs láncán. 
0,835 

F2- Termék-

fejlesztés 
képesség 

Gyorsan fejlesztjük és piacra dobjuk az exportra szánt 

termékeinket. 
0,920 

Azért fejlesztünk új termékeket (exportra) hogy kiaknázzuk a k+f 

befektetéseinket. 
0,811 

Az exportra szánt új termékek esetében is képesek vagyunk a gyors 

fejlesztési rendszerek alkalmazására. 
0,784 

Sikeresen vezetjük be új termékeinket (export). 0,681 

F3 - Belső 

innovációs 

képesség 

Az innovációs stratégia kialakítása növeli a munkavállalói 
készségeket is 

0,887 

Az innovációs stratégiánk nyomon követésének része az 

alkalmazottak elkötelezettségének, moráljának vagy mindkét 

tényezőnek a javítása. 

0,848 

A belső együttműködés fontos részét képezi az innovációs 

stratégiánk végrehajtásának. 
0,839 

F4 - Reagálási 

képesség 

Gyorsan reagálunk a kompetitív tevékenységekre, melyek a 
célpiacainkat fenyegetik. 

0,851 

Gyorsan reagálunk az üzleti környezetünkben bekövetkezett 

változásokra (pl. szabályozás, technológia). 
0,833 

Gyorsan reagálunk célpiacainkon a versenytársaink 
árváltoztatásaira. 

0,829 

F5 -
Technológiai 

képesség 

A k+f tevékenységünk sikeressége a hosszú távú know-how-kon 

alapul. 
0,884 

Meglehetősen sokat fektettünk bizonyos k+f projektekbe. 0,620 

A cégünk technológiai képességei első osztályúak. 0,493 

Á 
G 

A 

Z 
A 

T 

I 
 

K 

É 

P 
. 

F6 - 

Innovativitás 

Iparágunkban a vállalkozásunk innovátorként ismert. 0,888 

Vállalatunk vezető szerepben van az új termékek/szolgáltatások 

fejlesztésében. 
0,882 

Az iparágban a vállalkozásunknak olyan a megítélése, mint az új 
módszerek és technológiák éllovasa. 

0,878 

Vállalatunk gyakran új ötleteket tesztel. 0,838 

Vállalatunk gyakran új megoldásokkal próbál ki új 

tevékenységeket. 
0,726 

Cégünk kreatívan próbál működni. 0,598 

F7 -
Proaktivitás 

Minden alkalmat megragadunk, hogy a célpiacunkat érintő 

műveletek során megragadjuk a lehetőségeket. 
0,882 

Még a versenytársaink előtt keressük a célpiacunkon kínálkozó 
kiaknázható lehetőségeket. 

0,733 

Opportunista módon tevékenykedünk, hogy formájuk az üzleti 

környezetünket, amelyben tevékenykedünk. 
0,344 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az eredmények alapján a szervezeti képességeket a következőképpen elnevezett faktorok 

segítségével határoztam meg: 

 F1 – Információterjesztési képesség faktor a szervezeten belül fellelhető 

információáramlási képességekre és készségekre vonatkoznak. Mivel az állítások negatív 

oldalról közelítik meg az információterjesztési képességeket, a kutatásban 

megfordítottam a skálaértékeket. Azaz azok a szervezetek, amelyek e faktorral 

jellemezhetőbbek, rendelkeznek olyan adottságokkal, amelyeknek köszönhetően a 

szervezeten belül gyorsabban képesek megosztani a fogyasztóikra, versenytársaikra és 

célpiacaikra vonatkozó információkat.  

 F2 – Termékfejlesztési képesség faktor az új termékek kifejlesztésének gyorsaságára 

irányuló kompetenciákat takarja. Azok a szervezetek, amelyekre ez a tényező jellemző 

gyorsan fejlesztenek és dobnak piacra termékeket, valamint úgy tekintenek a 

fejlesztéseikre, hogy azok a k+f tevékenységek kiaknázását jelentik. Gyors fejlesztési 

rendszerek jellemzik az ilyen képességekkel rendelkező szervezeteket. 

 F3 – Belső innovációs képesség faktor azokat a tényezőket tartalmazza, amelyek a cégen 

belül szerepet játszanak az innovációs tevékenységek megtervezésének és kialakításának 

során.  

 F4 – Reagálási képesség faktor esetében azok a tényezők jellemzik az egyes 

szervezeteket, amelyek képessé teszik a piaci változásokra (versenytárs tevékenysége, 

árváltoztatása, szabályozásváltozás stb.) történő gyors reakciókat. 

 F5 – Technológiai képesség faktor a szervezeten belül fellelhető technológiai tudásra 

irányul. Azok a cégek, amelyek jellemezhetőek e képességgel, rendelkeznek megfelelő 

know-how-al, melyeket a fejlesztésben és az együttműködésben egyaránt fel tudnak 

használni. 

 F6 – Innovativitás képesség faktor a legtöbb állítást tartalmazó faktor, mely a szervezet 

iparági megítéléséből vezeti le az innovációs képességeket, azaz, ha innovátorként van 

jelen a szervezet piacon és a többi szereplő is így ítéli meg, akkor a szervezeti 

képességekben jelentős mértékben jelen vannak a k+f és innovációs kompetenciák. 

 F7 – Proaktivitás faktor mentén elmondható, hogy azok a szervezetek, amelyekre ez a 

faktor jellemzőbb, képesek proaktívan kihatni az üzleti és piaci környezet működésére, 

azaz megragadják a piaci változások során felmerülő lehetőségeiket (például különböző 

termékfejlesztési trendek kiaknázása). 

Az elemzésnek köszönhetően jellemzhetővé váltak az egyes faktorok a megkérdezés során 

használt állításoknak köszönhetően, így egyszerűbben meghatározhatóak azok a szervezeti 

képességek a klasztertagok esetében, melyek hatásait a 6.4.5. fejezetben ismertetek. 

 

6.3.4. Kapcsolati marketingorientációra vonatkozó állítások összevonása 

 

Kutatásomban kitértem arra is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek arra ösztönzik, vagy 

abban gátolják a klasztertagokat, hogy kölcsönösen kihasználják a kapcsolati előnyöket, s 

egyúttal ők maguk is teremtsenek, felkínáljanak lehetőségeket az együttműködésre. A 

vizsgálathoz a kapcsolati marketingorientáció modelljét vettem alapul, mely hat dimenziót 

foglal magába: bizalom, kötödés, empátia, kommunikáció, közös értékek, reciprocitás. 

A kapcsolati marketingorientációval kapcsolatos állításokra vonatkozó válaszok vizsgálata 

során a KMO mutató értéke 0,813 volt, tehát a változóim alkalmasak faktorelemzésre. A 

főkomponens-elemzés eredménye rávilágított, hogy az előzetes feltevésemet elvessem és ne hat 

faktor alapján vizsgáljam a kapcsolati marketingorientációt, hanem négy faktor segítségével, 

mivel ez a négy faktor együtt a teljes variancia 74,28%-át magyarázza. A Varimax rotálást 

eredményeként a főfaktorok változói a következők (26. táblázat). 
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26. táblázat: A főfaktorok tartalma – kapcsolati marketingorientáció 

Faktor Változó állítása Faktorsúly érték 

F1 – Empátia 

és közös 

érték 

A résztvevő felek tudják, miként érez a másik egy közös 

projekt során. 
0,900 

A tagvállalat képviselői ugyanazokat az üzleti értékeket 
vallják.  

0,863 

A tagság több esetben ugyanazon a véleményen van.  0,850 

A résztvevő felek törődnek egymás érzelmeivel.  0,850 

A klasztertagok ugyanazt az üzleti mentalitást vallják.  0,820 

Mindig egymás szemszögéből próbáljuk látni a dolgokat.  0,809 

A klaszter képviselőiből gyakran ugyanazokat az 

érzelmeket váltják ki a környezeti változások.  
0,740 

A résztvevő felek megértik egymás értékrendjét és céljait.  0,709 

F2 – Bizalom 

és kötődés 

Úgy értékeljük, hogy a klasztertagok megbízhatóak a 
fontosabb kérdésekben.  

0,818 

A vállalatom megbízik a klasztertagokban.  0,815 

A klasztertagok megbíznak egymásban.  0,724 

A klasztertagság szoros együttműködésben dolgozik 
egymással. -  

0,704 

A múlt béli tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy 

megbízható felekkel kerültünk kapcsolatba a klaszteren 

belül.  

0,634 

A klasztertagok gyakran egymásra támaszkodnak.  0,622 

A klasztertagok azon dolgoznak, hogy hosszú távú 

kapcsolat alakuljon ki közöttünk. 
0,546 

F3 - 

Reciprocitás 

A tagok úgy viszonyulnak a „Sose feledj egy jó 
cselekedetet”-hez, mintha az az üzleti mottójuk lenne. 

0,819 

Ha nehéz időben segítséget nyújtanak nekünk, akkor biztos, 

hogy visszafizetjük a kedvességüket. 
0,796 

A tagok minden körülmény között megtartják az 
egymásnak tett ígéreteiket. 

0,753 

F4 – 

Kommuni-

káció 

A megbeszélések során megtárgyalhatóak a vitás kérdések. 0,798 

Őszintén és nyíltan tudunk egymással beszélgetni. 0,717 

A klaszteren belüli gyakoriak a beszélgetések és egymás 
véleményének a meghallgatása. 

0,715 

Folyamatos kapcsolattartás figyelhető meg a felek 

(klasztertagok) között. 
0,674 

   Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján a kapcsolati marketingorientációt a következőképpen elnevezett 

faktorok segítségével határoztam meg: 

 F1 – Empátia és közös érték faktor teszi lehetővé a partnerek számára, hogy egymás 

szemszögéből nézve is megértsék és átlássák egymás céljait, törekvéseit. Az empátia 

elengedhetetlen feltétele a hosszú távú pozitív kapcsolatok kialakításának, valamint a 

közös értékek szabják meg, hogy a kapcsolati szereplők, mit tekintenek helyes vagy 

helytelen viselkedésnek az üzleti életben A közös célok és értékek erősebb kapcsolati 

elköteleződést eredményeznek 

 F2 – Bizalom és kötődés faktor annak a szintnek a meghatározását jelenti, amelynél a 

kapcsolatban lévő felek úgy érzik, hogy megbízhatnak a partnereik szavában, és azok 

betartják a jövőre vonatkozó ígéreteiket. Minél magasabb a bizalmi szint, annál 

valószínűbb, hogy hosszabb távú kapcsolat alakul ki a felek között. Továbbá 

meghatározza, hogy mennyire erős a kapcsolat iránti elköteleződésük a partnereknek az 



128 
 

iránt, hogy együttműködve, közös céljaikat megvalósíthassák. Minél erősebb a kötődés, 

annál valószínűbb, hogy a partnerek hosszabb kapcsolatfenntartására törekednek 

 F3 – Reciprocitás faktor azt jelenti, hogy az egyes felek kisebb-nagyobb szívességeket, 

engedményeket tesznek egymásnak azért, hogy a későbbiekben hasonló „juttatásokban” 

részesüljenek 

 F4 – Kommunikáció faktor esetében elmondható, hogy minél jobb kommunikációs 

képességekkel rendelkeznek az egyes partnerek, annál erősebb a kapcsolati 

marketingorientáció értéke is. 

A későbbi, 6.5.6. fejezetben értékelem az egyes kapcsolati marketingorientációs tényezők 

fontosságát, valamint kapcsolatait az együttműködésre ható tényezőkkel. 

 

6.3.5. A klaszteren belül megvalósuló együttműködések értékelése a klasztertagság 

szempontjából 

 

A klaszteren belül megvalósuló együttműködések könnyebb vizsálata érdekében 

megvizsgáltam, hogy a tagság hogyan érzékeli, milyen típusú együttműködések valósultak meg 

az elmúlt időszakban, valamint ezek az együttműködési formák milyen csoportokat alkotnak.  

A KMO értéke (0,864), azt mutatta, hogy a változóim nagyon jól alkalmazhatóak a 

faktoranalízisre, valamint a főkomponens-módszer alapján elmondható, hogy a megvalósult 

együttműködések esetében három csoportot képezhető a teljes variancia (76,22%) alapján. A 

Varimax rotálás alapján a főfaktorok változói a következők (27. táblázat). 

 

27. táblázat: A főfaktorok tartalma – együttműködés 

Faktor Változó állítása Faktorsúly érték 

F1 – 

Értékesítési 

lehetőségek 

feltárása 

Belföldi (tagokon kívüli) értékesítési lehetőségek feltárása. 0,876 

Exportpiaci értékesítési lehetőségek feltárása. 0,866 

Egymás közti értékesítési lehetőségek feltárása. 0,835 

A belső piacra vonatkozó információk megosztása. 0,610 

A külső piacra vonatkozó információk megosztása. 0,607 

Logisztikai együttműködési lehetőségek feltárása 0,576 

Közös beszerzés lehetőségeinek feltárása. 0,495 

F2 – K+f 

tevékenységek 

K+f ötletek megosztása. 0,921 

Közös k+f tevékenység. 0,915 

K+f ötletek tesztelése. 0,809 

F3 – Egyéb 
közös 

tevékenység  

Kiállítási részvétel. 0,908 

Közös pályázat. 0,895 

Közös projekt. 0,876 

Tapasztalatcsere. 0,727 

 Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján az együttműködés szintjeit a következőképpen elnevezett faktorok 

segítségével határoztam meg: 

 F1 – Értékesítési lehetőségek feltárása faktor egyértelműen azokat az együttműködési 

kezdeményezeseket foglalja magába, amelyek mentén további értékesítési lehetőségeket 

tudnak kiaknázni a tagszervezetek. Látható, hogy az együttműködések esetében jelentős 

mértékben ezeket tartják a tagvállalatok fontosabbnak.  

 F2 – K+f tevékenységek faktor a közös k+f ötletek megosztására és az ebből fakadó 

előnyökre irányul. Tulajdonképpen a klasztertagság ezen jellemzővel bíró tagvállalatai az 

együttműködésben a sikeres k+f-re törekednek. 

 F3 – Egyéb közös tevékenység faktor a további együttműködési előnyöket használja ki. 

Megfigyelhető, hogy a legerősebb tényező a kiállítási részvétel, mely mögött a 
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tapasztalatcsere le van maradva, ami az együttműködés szempontjából nem annyira 

kedvező. 

A klaszteren belül megvalósuló egyűttműködési formák csoportosítására azért volt szükség, 

hogy a későbbiekben elemezni tudjam a rájuk ható, már a kvalitatív kutatás során is jellemző 

tényezőket (például stratégiai és innovációs képességek, piacorientáció).  

 

6.3.6. A piacorientációra vonatkozó állítások összevonása 

 

A piacorientáció esetében abból a felfogásból indultam ki, hogy a fogyasztói-, a 

versenytársorientáció, valamint a szervezeti egységek közti koordináció segítségével 

határozható meg.  

A KMO értéke (0,869) alapján elmondható, hogy az egyes változóim nagyon jól 

alkalmazhatóak a faktoranalízisre. Továbbá a piacorientációval kapcsolatos feltételezés, mely 

szerint három tényező mentén határozható meg a teljes variancia alapján elfogadható, hisz a 

három faktor együtt a teljes variancia 73,73%-át magyarázza. Az egyes főfaktorok tartalmát 

pedig a Varimax rotálást követően az alábbi, 28.  táblázatban foglaltam össze.  

 

28. táblázat: A főfaktorok tartalma – piacorientáció 

Faktor Változó állítása 
Faktorsúly 

érték 

F1 – 

Vevőorientá-

ció és a 
vevőkkel 

kapcsolatos 

szervezet 

közti 
információ-

áramlás 

faktor 

A megvalósult k+f tevékenység esetében a közös 

versenystratégiánk a fogyasztói igények megismerésén alapul. 
0,843 

A partnereinkkel közös üzleti stratégiánk a vevőnek nyújtott 
minőségre épül.  

0,801 

A projektben résztvevő vállalatok tevékenységeinek (vállalati 

funkciók) integrációja a piaci igények kielégítését szolgálja.  
0,784 

K+f tevékenységünk során a célok és stratégiák kialakításánál 
a fogyasztói elégedettséget tartjuk szem előtt. vevő 

0,670 

A résztvevő felek között szabadon áramlik a vásárlókkal 

kapcsolatos információ.  
0,516 

F2 – 
Szervezetek 

közti 

koordináció 

faktor 

A közös k+f tevékenységünk során a fogyasztókat azokon a 
területeken célozzuk meg, ahol versenyelőnyünk van. 

0,804 

A résztvevő szervezetek felső vezetése rendszeresen 

megvitatja a versenytársak erősségeit és gyengeségeit. 
0,727 

Tevékenységünk során rendszeresen mérjük a fogyasztói 
megelégedettséget. 

0,690 

A közös k+f projektek során felmerülő döntéshozatal 

szempontjából fontos a vevő véleménye.  
0,659 

F3 – 

Versenytárs-
orientáció 

faktor 

Az együttműködő szervezetek felső vezetése rendszeresen 
felkeresi a fontos vásárlókat. 

0,858 

Egymás értékesítési munkatársai információkat nyújtanak a 

versenytársakról.  
0,820 

A versenytársak lépéseire képesek vagyunk gyorsan reagálni. 0,699 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények alapján a piacorientációt a következőképpen elnevezett faktorok 

segítségével határoztam meg: 

 F1 – Vevőorientáció és a vevőkkel kapcsolatos szervezetek közti információáramlás 

faktor kibővíti a vevőorientációt a vevőkkel kapcsolatos piaci információk 

megosztásával, ezért jelenik meg itt a szervezetek közti információáramlás ezen területe. 

Azok a klasztertagok, amelyekre jellemző ez a faktor a gyakorlatban erős 
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vevőorientációval és információmegosztó stratégiával rendelkeznek a klaszteren belüli 

együttműködésekben. 

 F2 – Szervezetek közti koordináció faktorban egyértelműen azok a tényezők jelennek meg 

– újragondolva a piaci orientáció értékeit –, amelyek az egyes tagszervezetek közti 

koordinált tevékenységeket foglalják magukba. Azok a vállalatok, amelyek 

tevékenységeire jellemző ez a faktor a közös projektek során közös stratégiát alkotnak és 

tevékenykednek. 

 F3 – Versenytársorientáció faktor azokra a szervezetekre jellemző, amelyek 

együttműködnek a tagvállalatokkal és információt nyújtanak egymásnak a 

versenytársakkal kapcsolatban, valamint közösen foglalkoznak mind a kiemelt 

ügyfelekkel, mind pedig a kockázatot jelentő versenytársakkal is. 

Az elemzésnek köszönhetően jellemzhetővé váltak az egyes piacorientációra vonatkozó 

faktorok, melyek hatásait a későbbi 6.5.7. fejezetben ismertetek. 

 

6.4. A tézisekhez kapcsolódó elemzések ismertetése 

 

A főkomponens elemzés után beigazolódott, hogy az egyes vizsgált jelenségek dimenziói 

feltárhatók a már bemutatott, validált skálaállítások (kapcsolati marketingorientáció, 

piacorientáció), valamint a kvalitatív kutatás eredményei alapján megfogalmazott skálaállítások 

mentén (ágazati hatások, stratégiai és innovációs képességek). A következő alfejezetekben 

ismertetem a kvantitatív, egy- és többváltozós elemzéseim eredményeit, valamint a kutatási 

hipotéziseim értékelését.  

 

6.4.1. A klasztermenedzsment együttműködést támogató tevékenységeinek vizsgálata  

 

A klasztermenedzsment szervezet tevékenysége igen összetett, és sajnos nem áll 

rendelkezésre az eredményességet mérő egységes módszer, mutatószám sem (a klaszterek 

közel fele mérni sem méri az eredményességet). A menedzsment szervezet többféle módon és 

megoldással, szolgáltatással segítheti a tagok együttműködését, melyek mind a belső, mind 

pedig a külső kapcsolatok ápolására irányulnak, ahogy az a kvalitatív kutatásomból is kiderült 

(5.3.4. fejezet). Megvizsgáltam ezért, hogy az egyes klasztermenedzserek mely szolgáltatásokat 

tartják a lelényegesebbnek, és ezen eredményeket a klasztertagság által kitöltött kérdőívek 

eredményeivel a későbbiekben összevessem. A 29. táblázatban tüntettem fel az egyes 

menedzsmentszolgáltatások átlag szerinti fontosságát, melyeket hétfokozatú Likert skálán 

értékeltek a kitöltők. 
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29. táblázat: Menedzsmentszolgáltatások fontossága 

Szoltáltatástípusok Átlag Szórás 

Szolgál-

tatások – 

input 

oldal 

Jogi tanácsadás a tagvállalatok számára  2,79 1,42 

Adózási-, számviteli tanácsadás a tagvállalatok számára  2,96 1,37 

Pályázati tanácsadás a tagvállalatok számára 5,68 0,90 

Műszaki, technológiai információk nyújtása, tanácsadás a 
tagvállalatok számára 

5,07 1,36 

Piaci információk nyújtása, tanácsadás a tagvállalatok számára 6,21 0,88 

Lobbi tevékenység a klaszter részére 6,39 1,29 

Képzési, oktatási szolgáltatások a tagvállalatok számára 5,43 1,07 

Belső 

kapcsola-

tok 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok között (pl. 

taggyűlések, munkacsoportok) 
5,61 0,96 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok és a 
klasztermenedzsment között 

5,64 0,95 

Rendszeres informális találkozók szervezése a tagok részére (pl. 

romkocsma) 
5,86 0,93 

A kapcsolatokra a konstruktív konfliktus megoldás a jellemző. 5,75 0,84 

Külső 
kapcsola-

tok – 

output 

oldal 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

iparági szervezeteken keresztül (pl. kamara, állami szervek) 
5,68 0,90 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

szakmai rendezvényeken keresztül (pl. kiállítások, vásárok) 
5,32 1,09 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

szakmai kiadványokon keresztül (pl. szakmai lapok, portálok) 
5,14 1,35 

Külföldi klaszter által szervezet rendezvényen való részvétel. 5,36 1,06 

Közös pályázat külföldi klaszterrel. 4,68 1,33 

Közös k+f projekt külföldi klaszterrel. 4,68 1,09 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szolgáltatások területén az eredmények azt mutatják, hogy a klasztermenedzsment 

legfontosabb tevékenysége a lobbi tevékenység (6,39-es átlag). Ez nem meglepő, ugyanis a 

klaszterek egyik nagy előnyének tartják nem csak a menedzsment szervezetek, de a 

tagvállalatok is a közös érdekképviseletet a kormányzati döntéshozók és egyéb iparági 

szereplők irányába. Bár csak pár századnyi értékkel marad el az elsőtől, de a második 

legfontosabbnak vélt szolgáltatás a piaci információk nyújtása, valamint a tanácsadás a 

tagvállalatok számára (6,21-es átlag). Mindez egybecseng mind a szakirodalmi, mind pedig a 

kvalitatív kutatás eredményeivel, melyek szerint a klaszterek egyik legfontosabb pozitív 

eredményének tartják az információk megosztását az egyes szereplők között. 

A belső kapcsolatok vizsgálatánál egyértelműen a legfontosabb szempont, hogy rendszeres 

informális találkozókkal erősítsék azokat (5,86-os átlag). A bizalomépítés egyik alapköve tud 

lenni, ha nem csak formális eseményeken találkoznak az egyes tagok képviselői, hanem 

informális találkozókon (közös sporttevékenység, romkocsmázás stb.) is, hisz a szorosan 

együttműködő szervezetek tagjai között az informális kapcsolatrendszer jelenti az információ 

megosztásának a gerincét. Az 5.3.3. fejezetben kitértem rá, hogy több klaszter esetében mindezt 

azért teszik, hogy az ilyen jellegű találkozók jobban elősegítsék a bizalmi légkör megteremtését, 

valamint azt tapasztalták, hogy az innovációs ötletek is jellemzően az informális találkozók 

során látnak napvilágot, tehát innovációgeneráló hatásuk is van. 

A külső kapcsolatok esetében sokkal inkább a különböző, nem piaci alapon működő 

szervezetekkel (kamarákkal, állami szervekkel, egyetemekkel stb.) való együttműködés az, ami 

a klasztermenedzsment szempontjából fontos (5,68-as átlag). Továbbá fontos még, hogy más 
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szereplőkkel is építhessék a kapcsolataikat (5,32-es átlag), de ezt ne csak hazai rendezvényeken 

tegyék, hanem külföldi eseményeken is megjelenhessenek (5,36-os átlag).  

A válaszokból az is látszik, hogy kapcsolatépítés szempontjából is a klasztertagság kohéziós 

ereje a jelentős, így a klaszteren belül nagyobb valószínűséggel fognak kialakulni hosszú távú 

kapcsolatok, mint a külső kapcsolatokban. Ezt támasztja alá a belső kapcsolatokra irányuló 

állítások magasabb átlagos értékelése. 

A klasztermenedzsment tevékenységének, az általa nyújtott szolgáltatásoknak a 

vizsgálatához megkérdeztem a klasztertagok szolgáltatások fontosságáról alkotott véleményét 

is. A 30. táblázat szemléltetem a rangsorállításra vonatkozó kérdésem eredményeit, melyben 

ismertetem a klasztertag szervezetek menedzserei által felállított rangsort (ahol a 

legfontosabbat az 1, a legkevésbé fontosat a 8 jelentette) az egyes menedzsmentszolgáltatások 

tekinetében.  

A sorrendi skála esetében meghatároztam az egyes szolgáltatások fontosságára adott 

válaszok medián középértéket. Ezek alapján elmondható, hogy a klasztertagok véleménye 

szerint a legfontosabb klasztermenedzsment szervezeti tevékenység a tagok informálása az új 

hazai piaci lehetőségekkel kapcsolatban. Ezt követi az új technológiai és műszaki 

megoldásokkal kapcsolatos információmegosztás, majd a különböző külföldi piaci lehetőségek 

felkutatása, valamint a versenytársi környezetről való informálás.  

 

30. táblázat: A menedzsmentszolgáltatások rangsora a megkérdezett tagvállalatok 

szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Érdekesség, hogy a pályázati lehetőségek és a pénzügyi források biztosítása a rangsor 

második felében jelenik meg, a különböző beszerzési és költségmegosztási szolgáltatásokkal 

egyetemben. Ennek oka egyes esetben a kitöltők megfelelési kényszere lehet (nem szerették 

volna azt mutatni, hogy csak a pályázati forrásokra való összpontítás a cél a klaszterük 

esetében).  

Láthatóvá vált az is, hogy mindkét oldal – a klasztermenedzsment és klasztertagság – szerint 

a klasztermenedzsment elsődleges feladata az információmegosztás. Az is egyértelmű, hogy 

klasztermenedzsment oldalról ennek sikeres végrehajtásához a bizalom kiépítésére van 

szükség, míg a tagság oldaláról a hazai és külföldi piaci lehetőségek, valamint a megosztott 

információk adják a klaszterek hozzáadott értékét. Elmondható az is, hogy minden egyes állítás 

esetében az „új megoldások” utaltak az innovativitásra, így az információmegosztás mellett ez 

is jelentős tényezőként jelenik meg a menedzsmentszolgáltatások esetében.  

 

 

Tevékenység Medián 

A tagok informálása új hazai piaci lehetőségekről 2,00 

A tagok informálása új technológiai, műszaki megoldásokkal kapcsolatban 2,50 

A tagok informálása új külföldi piaci lehetőségekről  4,00 

A tagok informálása a versenytársakról 4,50 

Pénzügyi források biztosítása  5,00 

Pályázati lehetőségek felkutatása 5,50 

A tagok informálása beszerzési forrásokról 6,00 

Költségmegosztás elősegítése 6,50 
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6.4.2. A klaszter innovációs környezetének vizsgálata 

 

A kutatásomban vizsgáltam azt is, hogy hogyan vélekednek a klasztermenedzsment 

szervezet munkatársai arról, hogy az elmúlt három évben milyen irányba változott a klaszter 

ágazati környezete, valamint, hogy az iparági tevékenység szempontjából melyek azok a 

tényezők, amelyek jellemzőek. Az eredményeket a 31. táblázatban foglaltam össze a minta 

százalékos értékelésében annak egészére, illetve a minta szempontjából legfontosabb négy 

ágazat esetében. 

 

31. táblázat: Az akkreditált innovációs klaszterek ágazati környezetének jellemzése 

 
Teljes 

minta 

(N=28) 

Egészségipar 

(N=4) 
Energetika 

(N=3) 
Informatika 

(N=11) 
Környezetipar 

(N=4) 

Sem a műszaki, sem a 

piaci bizonytalanság 
nem nőtt, csak kis 

mértékben 

25,00% 25,00% 33,30% 18,20% 75,00% 

A piaci bizonytalanság 

erősen nőtt 
25,00% 25,00% 0,00% 36,40% 0,00% 

Mindkét 

bizonytalanság erősen 

nőtt 

50,00% 50,00% 66,70% 45,50% 25,00% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a teljes minta vizsgálatakor mind a műszaki, mind pedig a piaci 

bizonytalanság nőtt az elmúlt három évben; a minta 50,00%-a szerint. Ha a négy, nagyobb 

súllyal szereplő ágazatot megvizsgáljuk, feltűnik, hogy egyedül a mintában szereplő 

környezetiparhoz tartozó klaszterek nem érzékelik sem a műszaki, sem pedig a piaci 

bizonytalanság változását (75,00%). Természetesen meg kell jegyezni, hogy a minta 

elemszáma, valamint az egyes iparágak súlya befolyásolja az eredményeket is.  

Mindezek mellett egy rangsor skála segítségével megvizsgáltam azt is, hogy vajon hogyan 

látják a klasztermenedzserek az iparági innovációs tevékenység esetében, hogy mely 

innovációs tevékenységekre helyeződik a hangsúly, majd mindezt megvizsgáltam a klaszterre 

vonatkozóan is. Az elemzésnél azzal a feltételezéssel éltem, hogy a klasztermenedzsment 

szervezetek az iparágban uralkodó viszonyokhoz idomulnak és leképezik azt a klaszter 

innovációs tevékenységeire. A kapott eredmények tükrében megvizsgáltam az iparág és 

klaszter innovációs tevékenységek fontossága közötti különbséget is, hogy megnézzem, vajon 

hogyan is teljesítenek az egyes klaszterek e téren. Az iparági innovációs tevékenységek 

mediánját vettem az elvárt szintnek, míg a klaszer innovációs tevékenységek mediánját pedig 

az észlelt szintnek, így ahol különbség jelent meg a két sorrend között, feltételeztem, hogy 

máshogy teljesítenek a hazai akkreditált innovációs klaszterek. Az eredményeket a 32. táblázat 

foglalja össze. 
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32. táblázat: Az innovációs tevékenység fontossága az iparágban és a vizsgált 

klaszterekben  

Innovációs tevékenységek irányultsága 

Iparági 

innovációs 

tevékenység 

(medián) 

Klaszter 

innovációs 

tevékenység 

(medián) 

Meglévő termék fejlesztése 2,00 3,00 

Új termék kifejlesztése 3,00 4,00 

Meglévő technológia fejlesztése 4,00 3,00 

Új technológia kifejlesztése 4,00 3,50 

Másutt kifejlesztett technológia, eljárás adaptálása 5,00 5,00 

Meglévő termék gyártási költségének csökkentése 5,00 6,50 

Új kompetenciák megteremtése 6,50 7,00 

Új piacra lépés, ahol az adott termék vagy szolgáltatás még 
nem volt bevezetve 

7,50 7,00 

Új nyersanyagok vagy erőforrások beszerzése (függetlenül 

attól, hogy ez korábban létezett-e) 
9,00 9,00 

Új, az iparágban még ismeretlen termelési vagy szervezési 

eljárás kifejlesztése 
9,00 9,00 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 32. táblázatból látható, hogy míg az iparági innovációs tevékenységben az első négy 

helyen a meglévő termék fejlesztése, az új termék kifejlesztése, a meglévő technológia fejlesztése 

és az új technológia kifejlesztése áll, addig a klaszterek esetében a meglévő termékek 

fejlesztésével azonos szinten van a meglévő technológia fejlesztése, valamint az új technológia 

kifejlesztése előrébb kerül a rangsorban. A többi tényező esetében értékbeli különbség ugyan 

megfigyelhető, de mindez a tényezők sorrendiségén nem változtat. Mindebből az következik, 

hogy a klaszterek esetében elsősorban a már meglévő termékekhez és technológiákhoz nyúlnak 

a közös innovációs tevékenységeik során a tagszervezetek, ami egyrészt kevésbé kockázatos, 

hisz már rendelkezésre állnak adatok és tapasztalatok a termékkel, technológiával kapcsolatban, 

másrészt pedig csökkenti az együttműködések során felmerülő konfliktusokat is, hisz már egy 

létező termékkel, technológiával foglalkoznak az együttműködő tagok. 

Az innováció bármely formája is van jelen a működésben, fontos megvizsgálni az innovációs 

klaszterek esetében azt is, hogy mely tényezők gátolják az innovációs tevékenységek 

kialakulását, menedzselését. A klasztermenedzsment szervezetek válaszai alapján – a kvalitatív 

kutatás során feltárt – innovációt gátló tényezők sorrendjét tartalmazza a  33. táblázat. 

Kiemelkedő eredménnyel egyértelműen a forráshiány gátolja a legjobban az innováció 

kialakulását. A válaszok mediánja alapján az összes többi tényező a rangsor második felében 

helyezkedik el.  

Az eredmények azt mutatják, hogy szükség van egy stabil finanszírozási háttére az 

innovációs klaszterek esetében, amely jelen esetben a kormányzat erősebb szerepvállalását is 

jelenti. A további kutatásoknak – véleményem szerint – ki kell majd térnie egy mélyebb, a belső 

okokra irányuló felmérésnek is, hogy biztosabb képet kapjunk a külső, finanszírozási 

problémák mellett, a tagvállalatok belső hiányosságaikra is, amelyek az innováció gátjaként 

tekinthetőek a kialakult együttműködések területén. 
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33. táblázat: A klaszteren belüli innovációt gátló tényezők sorrendje 

Innovációt gátló tényezők Medián 

Forráshiány 1,00 

Gyenge hazai piacismeret 5,00 

Marketingkompetenciák hiánya 5,00 

Feltáratlan külpiaci lehetőségek 6,00 

Gyenge versenytárs ismeret 6,00 

Bizalmatlan légkör a tagok között 6,50 

A piac merevsége az innovációk iránt 7,00 

Megfelelően képzett szakemberek hiánya 8,00 

Belső rivalizálás tagok között 8,00 

Nem megfelelő klaszteren belüli kommunikáció 9,00 

Nem a piac igényeihez igazodó k+f tevékenység 9,00 

Tudásbázisokkal (egyetemek, kutatóhelyek) való 

kapcsolatok hiánya, gyengesége 
10,00 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az innovációs tevékenység eredményességét a külső tényezők és a klasztermenedzsment 

szervezet munkája mellett a tagok jellemzői is erősen befolyásolják. Felmértem ezért azt is, 

hogy a menedzsment szervezet hogyan ítéli meg, hogy a tagjai mennyire tekinthetőek 

innovatívnak, mennyire rendelkeznek stratégiai szemléletmóddal. A válaszok alapján 

elmondható, hogy a vizsgált akkreditált innovációs klaszterek tagságára a klasztermenedzsment 

szervezet véleménynyilvánítói szerint 50%-ban jellemző az erősen innovatív, proaktív 

stratégia, míg 46,4%-uk kevésbé innovatív, követő stratégiát folytat, 3,6%-uk pedig vegyes 

képet mutat innovativitásuk szempontjából. A proaktív stratégiai hozzállás magas aránya 

természetesen a mintából adódik, hiszen a klaszterhez való csatlakozás már eleve feltételez 

egyfajta előrelátó, proaktív gondolkodásmódot az egyes tagszervezetek vezetőségétől.  

 Az innováció mellett általános magas elkötelezettség ellenére – mint minden 

együttműködésben – a klaszterekben is megjelenhetnek a „potyautasok” (free rider) is, akik 

a szinergikus hatások, vagy éppen az agglomerációs előnyök révén profitálhatnak 

a klasztertagságból anélkül is, hogy aktívan részt vennének a közös munkában, projektekben. 

Ezeknek a szereplőknek a feltárása nehézkes – és kényes – kérdés, azért a számszerűsítéshez, 

megvizsgáltam a sikeres és sikertelen projekt számokat, valamint az ezekben a projektben 

közreműködő aktív és passzív tagok arányát is. A 34. táblázatban ismertetem az eredményeket. 
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34. táblázat: A sikeres és sikertelen projektek, valamint a sikeres projektben résztvevő 

tagvállalatok aránya 

Az elmúlt három év projektjeinek 

száma 

A sikeres projektben résztvevő 

tagvállalatok aránya 

  Sikeres Sikertelen  Aktív tagok Passzív tagok 

5-nél kevesebb 32,00% 50,00% 10% alatt 14,29% 0,00% 

6-10 között 25,00% 42,80% 
11-20% 

között 
14,29% 7,14% 

11-15 között 28,60% 3,60% 
21-30% 

között 
32,14% 17,86% 

16-20 között 7,20% 3,60% 
31-40% 

között 
28,57% 53,57% 

20-nál több 7,20% 0,00% 41-50% 0,00% 14,29% 

 51% felett 10,71% 7,14% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a vizsgált klaszterek esetében a mintám 85,6%-nak 15 darabnál kevesebb 

projektje valósult meg az elmúlt időszakban. Az is látható, hogy a minta 92,80%-a 10-nél 

kevesebb sikertelen projektről tud beszámolni az elmúlt három évből. Természetesen a válaszok 

mögött állhat egyfajta megfelelési kényszer is (nem szívesen beszélünk a kudarcainkról), 

azonban mivel innovációs klaszterek vizsgálata történt a felmérés során, mögöttes okként 

feltételezhető az is, hogy a bizonytalanság csökkentése érdekédben a kockázatosnak ítélt k+f-

es projekteket inkább elvetették az együttműködések során és ténylegesen csak azokba a 

projektekbe kezdtek bele, amelyek sikeresség szempontjából is alátámaszthatóak voltak.  

A táblázat második fele azt mutatja, hogy a klasztermenedzsment hogyan értékeli, milyen 

volt az aktivitási arány az egyes megvalósult projektekben. 89,29%-a a 

klasztermenedzsmentnek úgy véli, hogy az aktív tagok aránya 40% alatt mozgott az egyes 

projektek esetében, valamint 85,72% véli úgy, hogy az inaktív tagok aránya 30 és 50% között 

mozgott. A klaszter egészére az ilyen tagok jelenléte visszahúzó hatást gyakorol, hiszen 

távolmaradásuk veszélybe sodorja a közös projektek sikerét, miközben a klaszter 

eredményességét olyan mutatók is jelzik, mint a közös projektek száma, vagy a megvalósult 

pályázatokban résztvevők aránya. Ezért fontos, hogy a klasztermenedzser szervezet kellő 

aktivitást tanúsítson a közös munka alapját jelentő pályázati lehetőségek feltárásában, és legyen 

olyan generatív ereje, amellyel motiválni tudja a tagokat, illetve ha nem sikerül aktivizálni a 

"potyautasokat", akkor helyükre új, aktív szereplők nyerhetnek felvételt. 

A sikertelen projektek okait vizsgálva, leggyakoribb válaszként itt is a forráshiányt, valamint 

a megfelelő műszaki, marketing és menedzsment kompetenciák hiányát jelölték meg a kitöltők. 

Mindezeket még kiegészítették a pályázatkészítési kompetenciák hiányávál, valamint az 

elégtelen piacismerettel és a tagok inaktivitásával. A sorrendi skála első öt helyét ezek a 

tényezők foglalták el, melyek így alátámasztják a kvalitatív kutatás során tett megfigyelteket. 

Az eredmények függvényében a sikeres innovációs együttműködések édekében ezen 

hiányosságok felszámolására kell törekednie a klaszermenedzsment szervezetnek. Ez is azt 

mutatja, hogy nagyon fontos lenne a klaszterek eredményességmérése, hisz a vizsgálatokra 

támaszkodva lehetne további marketinges kompetenciákat feljeszteni a tagszervezetek esetében 

(például a kínált szolgáltatások bővítésén keresztül).   

A sikeres piacorintált innovációk következtében – ahogy a kvalitatív vizsgálatok alapján is 

feltételeztem – a klaszterek jelentősége a megvalósult együttműködéseken túl az ezekből 

kialakult piaci kapcsolatokban rejlik, ezért vizsgáltam azt is, hogy milyen formában valósultak 

meg ezek az együttműködések a hazai akkreditált innovációs klaszterek esetében. Ezzel 
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kapcsolatosan mind a klasztermenedzsment, mind pedig a klasztertagság körében 

megvizsgáltam az együttműködési formák gyakorisági megítélését. 

Az alábbi, 20. ábrán szemléltetem, hogy mind a klasztermenedzsment, mind pedig a 

klasztertagság kitöltői hogyan vélekedtek, mely formákban sikerült együttműködést 

kialakítaniuk. A leggyakrabban megvalósuló kezdeményezés mind a menedzsment szervezet, 

mind pedig a klasztertagság szerint a tapasztalatcsere (6,50-es és 5,75-ös átlag), ezt követi a 

közös pályázat (6,25-ös és 5,28-as átlag), majd a közös projekt 6,21-es és 5,13-as átlag értékkel. 

Az eredmények érdekessége, hogy a k+f ötletek megosztása és tesztelése a menedzsment 

szervezet válaszaiban a 6. és 7. helyen jelenik meg, míg a klasztertagok esetében még 

alacsonyabb helyet foglal el a megvalósult együttműködések között, holott az innovációs 

klaszterek egyik fő fókusza ez kellene, hogy legyen. A legrosszabb értékelést a menedzsment 

szervezetnél a logisztikai együttműködések lehetőségének a feltárása (3,93-as átlag), valamint 

a belföldi (tagokon kívüli) értékesítési lehetőségek feltárása (4,39-es átlag) kapta. Míg a tagság 

esetében a közös beszerzési lehetőségek (3,87-es átlagérték) és a logisztikai együttműködések 

(3,92-as átlagérték) kapták a legrosszabb értékelést. Természetesen mindez nem meglepő, hisz 

ezen együttműködési formák csak másodlagos tevékenységek és kevésbé köthetőek az 

innovációhoz és k+f tevékenységekhez, azonban elmondható, hogy növelik az egyes szereplők 

piacismeretét, ügyfélkörét, mindennek köszönhetően pedig a vállalati értékét (mind vevői, mind 

pedig tulajdonosi oldalon). 

 

 
20. ábra: A megvalósult együttműködési formák értékelése a szereplők által 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Fontos megemlíteni, hogy a kvalitatív kutatás során feltárt eredményekkel kiegészítve 

elmondható, hogy a kizárólag kis- és középvállalatokat összefogó klaszterekben az 

együttműködés célja az alkupozíciók javítása, a közös piaci fellépés. Az összefogás révén ezek 

a cégek lényegében nagyvállalati előnyöket kívánnak realizálni, hiszen önállóan nem tudnának 
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kilépni a globális piacokra. Azokban a klaszterekben, ahol a nagyvállalati jelenlétet a 

tagválasztásnál és projektkatalizálásnál kívánatosnak tartják, ott ebben elsősorban piaci 

szempontok játszanak szerepet. Az innovációs ötleteket jellemzően a mikro- és kisvállalatok 

hozzák, amik, ha a nagyvállalatok be tudnak építeni a portfóliójukba, elősegíthetik a piacra 

vitelt. A tagsági kapcsolatokon keresztül az egyetemek, kutatóhelyek felé a klaszter közvetíteni 

tudja, hogy milyen tudásra van szüksége a vállalkozói szférának, ami orientáló a k+f irányokat 

nézve, elősegíti azok piaci hasznosulását, sőt, még a szakemberképzést is célirányosabbá teheti. 

A klaszterekre általában jellemző, hogy nyitottak az egyetemek, kutatóhelyek felé, és akár azzal 

is szorgalmazzák a belépésüket, hogy mentesítik őket a tagdíjfizetés alól.   

Ahogy már az 5.3.3-as fejezetben említettem, a megvalósult sikeres projektek esetében is 

megfigyelhetőek gátló tényezők, melyek vizsgálatára kitértem kvantitatív kutatásomban is. A 

menedzsmentszervezetek megkérdezéséből adódó eredmények (21. ábra) alapján elmondható, 

hogy a megvalósult projektek leggyakrabban érzékelt gátló tényezője a tagok kommunikációs 

képessége, mivel sokszor nem ugyanazt a nyelvet beszélik az egyes résztvevők. Mindez újfent 

megerősíti a kapcsolati marketingorientáció, valamint a kapcsolati közelség tényezőinek 

további vizsgálatának szükségességét, melyet a klasztertagságnak szánt kérdőívben végeztem 

el.  További gátló tényezőként említették még a tagok közti rivalizálást, főleg, hogyha pénzügyi 

forrásokhoz való hozzáférésről van szó. Mindez elvezet minket a harmadik gátló tényezőhöz, 

mégpedig a tagok között fellépő ellentéthez. 

 

 
21. ábra: A megvalósult sikeres projektekre ható gátló tényezők a klasztermenedzsment 

szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tagvállalatok válaszai (medián) alapján elmondható, hogy szerintük az innovációs 

tevékenységüket legjobban befolyásoló tényezők a következők: információhoz jutás a 

versenytársakról, az új piaci lehetőségekről, valamint az új vevőkkel kapcsolatban. Mindezek 

mellett ugyanolyan befolyásoló tényező a forrásszerzés, valamint az új partnerek megnyerése 

is, továbbá a meglévő kapcsolatok mélyítése.  

Az egyváltozós elemzések rámutattak arra, hogy a sikeres, piacorientált innovációs 

együttműködések érdekében a vizsgált innovációs klaszterek menedzsment szervezeteinek 

mely kompetenciák erősítésére kell fókuszálnia ahhoz, hogy mind a vevői, mind pedig a 
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tulajdonosi értéket növelni tudják tagszervezeteik. Fontos kiemelni, hogy a kockázatok 

csökkentése érdekében valószínűleg a már meglévő termékekre és technológiák fejlesztésére 

fókuszálnak a klaszterekben megjelenő tagvállalatok az együttműködések során, valamint a 

jobb piacismeretnek köszönhetően a megvalósuló projektek esetében is felmérik annak 

sikerességét (ennek köszönhetően mutat a sikertelen projektek aránya ekkora mértéket a 

mintában). Mindehhez azonban fontos lenne, ha társulna eredményességmérés is, mely nem 

csupán a kompetenciákban megjelenő hiányosságokra tudna rámutatni, hanem 

visszacsatolásként is használható lenne a klaszter működési stratégiájának ellenőrzésére 

érdekében. 

 

6.4.3. Az ágazati hatások vizsgálata – a H1 hipotézis tesztelése 

A külső ágazati tényezők korrelálnak a tagvállalatok belső képességeivel, ezáltal kihatnak a 

klaszteren belüli együttműködésekre. 

 

A hipotézisek teszteléséhez a legtöbb esetben a tagvállalatok körében kitöltött kérdőíveket 

vettem alapul. A klasztermendzsmentől származó adatok megerősítésként, valamint a feltárt 

kapcsolatok további árnyalására szolgáltak. A következőkben ismertetem a H1 hipotézisem 

tesztelése során használt elemzéseket. 

A korábbi fejezetben (6.3.1.) ismertetett külső, ágazati jellemzők vizsgálatánál 

főkomponens-elemzéssel kialakítottam az előzetesen felállított dimenziókból azt a 

faktorstruktúrát, amely alkalmas a további vizsgálatokra. A vizsgálat eredményeként az ágazati 

hatások esetében megfogalmazott állítások 4-3-2 arányban tartoztak a faktorokhoz.  

Az ágazati jellemzők egyes dimenzióit az adott faktorokhoz tartozó, hétfokozatú skálán mért 

4-3-2 darab változó értékeinek egyszerű számtani átlagával számoltam ki, illetve a teljes 

skálára (9 állítás) számolt, szintén egyszerű számtani átlaggal határoztam meg a teljes iparági 

hatásra vonatkozó értéket. Az eredményeket a 35. táblázatban foglaltam össze.  

 

35. táblázat: Az ágazati jellemzők egyes dimenzióinak érvényesülése a tagvállalatok 

esetében 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

N Átlag Szórás

Környezet 

dinamikus 

változása

Technológiai 

környezet

Versenytárs 

fenyegetés

Környezet 

dinamikus 

változása 

átlag

120 4,12 1,28376 -

Technológiai 

környezet 

átlag

120 4,77 1,43493 -5,549031*** -

Versenytársi 

környezet 

átlag

120 4,23 1,19672 -0,90673364 3,8085712*** -

Ágazati 

hatások átlag
120 4,36 1,06964

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Ágazati 

jellemzők

t-próba értékekLeíró statisztikák
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Az eredmények azt mutatják, hogy a három dimenzió közül a technológiai környezet kapta 

a legmagasabb értéket. A különbség a dimenzió átlagos értéke (4,77) és az őt követő 

versenytársi környezet értéke (4,23) között statisztikailag is szignifikáns (1%-os 

szignifikanciaszinten, ahogy az elvégzett t-próba eredménye mutatja). A legalacsonyabb 

értékelést a környezet dinamikus változása kapta (4,12), amely szintén szignifikánsan 

alacsonyabb az értékelésben előtte lévő technológiai környezet dimenziójánál.  

Ezt követően megvizsgáltam, hogy az ágazati hatások alapján milyen csoportokra 

bonthatóak a tagvállalatok. Klaszterelemzést végeztem, ahol a szervezeteket a három főfaktor 

alapján négy homogén csoportba rendeztem. Az elemzésembe mind a 120 válaszadót be tudtam 

vonni. A WARD módszer segítségével a 36. táblázatban látható eredményt kaptam, valamint a 

klaszterek kialakításánál figyelembe vettem, hogy az egyes csoportokon belül ne legyen egynél 

nagyobb a szórás, hisz strandardizált változókat vontam be az elemzésbe. A klasztereket 

legegyszerűben a klasztercentroidok elemzésével jellemezhetjük, vagyis meghatároztam a 

változók csoporton belüli átlagát és ez alapján vontam le a csoportokkal kapcsolatos 

következtetéseimet. 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzést követően elkészítettem az alábbi, 37. táblázatot, amely megmutatja a létrehozott 

négy klaszter jellemzését az egyes főfaktorok segítségével.   

Az első klaszterbe sorolt szervezetek közé azok a középvállalatok tartoznak, amelyek 

viszonylag erőteljesen érzik az ágazati jellemzők közül a környezet összetettségének hatásait, 

azaz az iparágban bekövetkező gyors fogyasztói szokásváltozásokat, a versenytársak 

stratégiáinak gyors változását, valamint a termék és szolgáltatások rövidülő élettartamát. 

Exporttevékenység alapján a klaszterbe elsősorban az alacsony és közepes exporttal rendelkező 

Környezet 

komplexitás

Technológiai 

komplexitás

Versenytárs 

fenyegetés

Mean 0,5416524 -0,6153284 0,2873912

N 36 36 36

Std. 

Deviation

0,57233082 0,79905011 0,65886749

Mean -1,2852844 0,0086726 0,4572294

N 32 32 32

Std. 

Deviation

0,50405399 1,10044985 0,65196497

Mean 0,9350935 0,9257224 0,6805405

N 22 22 22
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Deviation

0,36134038 0,48544716 0,78481006
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Deviation
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Mean 0,0000000 0,0000000 0,0000000
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36. táblázat: A klasztertagság mutatószámai – ágazati jellemzők 
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tagvállalatok tartoznak. A válaszadó szervezetek többsége az informatika iparágához tartozik. 

Nem meglepő, hisz sokszor ez az az iparág, ahol a fogyasztói igények gyors változására 

folyamatos termékfejlsztő stratégiával kell előállniuk az egyes vállalatoknak ahhoz, hogy 

versenyképesek tudjanak maradni. 

A második klaszterbe sorolt tagok esetében a környezet dinamikus változása negatív 

értelemben dominál. Az ide tartozó közepes méretű vállalatok nem érzékelik ennek a 

dimenzióinak a hatásait, ami annak is betudható, hogy valószínűleg nem rendelkeznek 

megfelelő aparátussal az ágazati hatások vizsgálatára (sem humáerőforrással, sem pedig anyagi 

forrásokkal, ahogy azt a kvalitatív kutatás során feltártam). Meg kell említeni, hogy viszonylag 

erősen érzékelik a versenytársak fenyegetéseit. A kiemelt iparágak közül ebben a szegmensben 

is főleg az informatikai iparághoz tartozó szerepők jelennek meg, de mellettük már képviselteti 

magát a környezet iparág is.  

 

37. táblázat: Az ágazati tényezők alapján készült klaszterekre jellemző főfaktorok 

 1. 

klaszter 

2. 

klaszter 

3. 

klaszter 

4. 

klaszter 

Tagság (fő/%) 
36 

30% 

32 

27% 

22 

18% 

30 

25% 

F1 – környezet dinamikus 

változása 
0,541 -1,285 0,935 0,035 

F2 – technológiai 

komplexitás 
-0,615 0,001 0,926 0,050 

F3 – versenytárs fenyegetés 0,287 0,457 0,681 -1,332 

Egyéb változók 

Vállalat 

mérete 

Kis 27,80% 18,80% 45,50% 26,70% 

Közép 38,90% 56,30% 45,50% 40,00% 

Nagy 33,30% 25,00% 9,10% 33,30% 

Export 

tevékenység 

mértéke 

Nincs 11,10% 18,80% 9,10% 33,30% 

Alacsony  33,30% 31,30% 36,40% 13,30% 

Közepes  44,40% 37,50% 54,50% 33,30% 

Jelentős 11,10% 6,3% 0,00% 20,00% 

A minta 

kiemelt négy 

ágazata*  

Informatika 11,10% 18,80% 54,50% 13,30% 

Egészség 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Környezet 0,00% 6,30% 9,10% 6,70% 

Energetika 0,00% 0,00% 0,00% 6,70% 
*A százalékértékek nem teszik ki a 100%-ot, mivel a minta esetében több iparág is képviseltette    

magát, de csak a négy magasabb elemszámmal szereplő ágazati értéket vettem figyelembe. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A harmadik klaszter esetében mindhárom ágazati tényező jelentős mértékben kifejti a 

hatását. Az itt megjelenő 22 KKV-ra jellemző, hogy az iparági hatások mindegyike erőteljesen 

érezteti hatását a szervezetek vezetői szerint. Exporttevékenységük alapján főként a közepes 

kategóriába sorolhatók ezek a szervezetek. A legerősebben az informatika iparága képviselteti 

magát a klaszterben, ami szintén nem meglepő, hisz mindhárom területen nagyon dinamikusan 

változó piaci környezetről beszélhetünk főleg a kis és középvállalatok esetében. 

A negyedik klaszterbe a megkérdezettek 25%-a tartozik. Méret alapján a közepes és 

nagyvállalatok teszik ki a klaszter 73,30%-át (az első klaszterhez hasonlóan). Elmondható, 

hogy ennél a klaszternél a versenytársak taktikai lépéseinek hatásait érzik a legkevésbé a 

szereplők. Exporttevékenység tekintetében a közepes és jelentős expporttevékenység teszi ki a 

klaszter 53,30%-át. Meg kell még említeni, hogy hozzávetőleg az összes egészségipari, 

valamint energiaipari tagvállalat ebbe a klaszterbe került, amely szintén hatással van az 

exporttevékenységi tényezőre, hisz a kvalitatív információk alapján míg az egészségipari 
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szervezetek főleg külföldre értékesítenek, addig az energetikai szektor képviselői inkább a 

belföldi értékesítési lehetőségeket keresik. 

A klaszterelemzésnek köszönhetően jellemezhetővé váltak a mintában megjelenő 

klasztertagok, ami igazolta, hogy az egyes iparágak különböző szereplői eltérő hatásokat 

tartanak fontosnak és érzekelnek a vállalati tevékenységeik során. Fontos kiemelni, hogy a 

mintában megjelenő négy fő iparág – informatika, egészség, környezet és energetika ipar – 

dominanciája befolyásolta a végső eredményeket. Ennek és a klaszterelemzésnek 

függvényében csak részben tudom elfogadni a H1a alhipotézisemet (H1a = Az egészségügyi 

iparágban főleg a versenytársi, míg az informatikai iparágban mindkét iparági hatás jellemzőbb), mert 

az egészségügyben nem jelent meg jelentős hátásként a versenytársi környezet fontossága, 

azonban az informatikai iparágban mind a technológiai, mind pedig a versenytársi hatások 

jellemzőbbek az eredmények tükrében. 

Az első hipotézisem szempontjából fontos vizsgálati tényező az ágazati jellemzők és az 

együttműködési szintek közötti kapcsolat, aminek vizsgálati eredményeit a 38. táblázatban 

ismertetem. 

 

38. táblázat: Az ágazati jellemzők és az együttműködési szintek közötti kapcsolatok 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 38. táblázat alapján elmondható, hogy az együttműködési szintek esetében a környezet 

dinamikus változása, valamint a technológiai komplexitás közepesen erős korrelációban van a 

k+f-es együttműködési tevékenységekkel. Meg kell említeni, hogy a mintában szerepelnek olyan 

vállalatok, ahol a környezet dinamikus változása azért jelentős, mert azt a technológiai változás 

okozza (például fogyasztói igények változása vagy éppen a versenytársak stratégiájának 

változása). Az együttműködési tevékenységek összértéke és az ágazati hatások összértéke 

között szeparált β teszttel vizsgáltam meg a kapcsolat erősségét. Az elemzés közepesen erős 

kapcsolatot mutatott, amely megerősíti, hogy az ágazati hatások és az együttműködési 

tevékenységek összefüggésben állnak egymással. 

Mindezek függvényében az első hipotézisem alhipotézisét, azaz a H1b alhipotézist (A 

klaszteren belüli együttműködésre kihatnak a tagvállalatokra ható környezeti tényezők, melyek 

közül inkább a technology push hatása jellemzőbb) csak részben fogadom el, hisz a környezeti 

hatások közül a technológiai környezet mellett a környezet dinamikus változása is 

nagymértékben meghatározza a klaszteren belüli k+f-re irányuló együttműködési 

tevékenységeket. 

Mivel az ágazati jellemzők hatásai befolyásolják a szervezeten belül megjelenő 

képességeket, ezért fontosnak tartottam megvizsgálni a mintám esetében is a két tényezőcsoport 

közötti összefüggéseket. Az egyes ágazati jellemzők és stratégiai, valamint innovációs 

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig t érték Szig Korreláció

Értékesítési 

együttműködés
0,035 0,708 -0,017 0,856 0,122 0,183 - - -

K+F tevékenység ,328
*** 0,000 ,250

*** 0,006 -0,221** 0,015 - - -

Egyéb közös 

tevékenység
-0,139 0,130 0,139 0,129 -0,007 0,941 - - -

Együttműködés 

összérték
- - - - - - -3,038** 0,003 0,204

Ágazati hatások összérték

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Technológiai 

környezet

Környezet 

dinamikus változása

Versenytárs 

fenyegetés
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képességek közötti kapcsolatok szorosságával kapcsolatos vizsgálataim eredményét a 39. 

táblázatban ismertetem.  

 

39. táblázat: Az ágazati jellemzők és a tagvállalatok stratégiai és innovációs képességei 

közötti korreláció 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Látható a táblázatban, hogy a környezeti hatások főleg az adott szervezetek külső innovációs 

és technológiai képességeivel korrelálnak (közepes kapcsolatok figyelhetőek meg). Ennél 

erősebb kapcsolat látható azonban a technológiai ágazati komplexitás, valamint a 

termékfejlesztési képességek között. Mindez nem meglepő, hisz, ha a szervezetek érzékelik az 

iparágban a technológiai változások gyorsuló ütemét, akkor azt lehetőségként élik meg mind a 

termékfejlesztésben, mind pedig a technológia adta pozitív hatásokban. Természetesen meg 

kell említeni azt is, hogy ha egy cég jó termékfejlesztési képességekel rendelkezik, akkor 

értelemszerűen követi is az ágazati technológiai változásokat. Az összhatások tekintetében 

elmondható, hogy ugyan szignifikáns kapcsolat nem figyelhető meg a két összérték között, 

mégis az egyes tényezők tekintetében a már fentebb említett korrelációkat tapasztaltam. 

Ezek alapján részben elfogadható az első hipotézisem harmadik alhipotézise, a H1c (A 

tagvállalatok esetében a külső tényezők és a belső képességek között erős korreláció figyelhető 

meg), mivel közepesnél erősebb korreláció nem figyelhető meg a vizsgált tényezők között, csak 

a technológiai hatások és a mintában megjelenő vállalatok termékfejlesztési képességei között 

figyelhető meg valamivel erősebb kapcsolat. A hipotézist kiegészítve még el kell mondani, 

hogy a versenytársi fenyegetettség elhagyása azért sem meglepő, mivel az, aki jobb innovációs 

képeségekkel rendelkezik, kevésbé tart a versenytársak lépéseitől is. 

A fentebb ismertetett elemzésekre építve elfogadom tehát az első hipotézisemet, mely arra 

irányult, hogy a külső ágazati tényezők korrelálnak a tagválallatok belső képességeivel, hisz 

azokhoz igazítják a stratégiai és innovációs készségeiket, ami kihat a klaszteren belüli 

együttműködések milyenségére is. Természetesen az alhipotézisek mentén a főtézis pontosításra 

szorul, amire a 7. fejezetben kerül sor. 

 

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig t érték Szig Korreláció

Információter-

jesztési képesség
-0,062 0,498 0,067 0,467 -0,077 0,402 - - -

Termékfejlesztési 

képesség
0,434*** 0,000 0,641*** 0,000 0,119 0,196 - - -

Belső innovációs 

képesség
0,297*** 0,001 0,206** 0,024 0,080 0,386 - - -

Reagálási 

képesség
0,235*** 0,010 0,034 0,712 0,014 0,875 - - -

Technológiai 

képesség
0,443*** 0,000 0,521*** 0,000 -0,031 0,740 - - -

Innovativitás 0,379*** 0,000 0,302*** 0,001 -0,080 0,387 - - -

Proaktivitás 0,408*** 0,000 0,375*** 0,000 0,037 0,686 - - -

Belső össz 

képesség
- - - - - - -3,937 0,000 0,411***

Ágazati össz 

képesség
- - - - - - -1,233 0,220 0,375***

Összképességek - - - - - - 1,687 0,094 0,461***

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Ágazati hatások összérték
Versenytárs 

fenyegetés

Környezet 

dimakikus változása

Technológiai 

környezet
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6.4.4. A kapcsolati közelség hatásainak vizsgálata – a H2 hipotézis vizsgálata 

A kapcsolati közelség dimenziói nagymértékben kihatnak a tagok belépési motivációira, 

ezáltal meghatározzák a klaszterbővülés lehetőségeit. 

 

A kapcsolati közelség korábban (6.3.2. fejezet) ismertetett dimenzióinak vizsgálatánál a már 

bemutatott főkomponens-elemzésnek köszönhetően láthatóvá vált, hogy mely 

tényezőcsoportok milyen faktorstruktúrát követnek (kapcsolati közelség vizsgálatánál 

megfogalmazott tételek 5-5-4-1 arányban tartoztak a faktorokhoz).  

A kapcsolati közelség egyes dimenzióit az adott faktorokhoz tartozó, hétfokozatú skálán 

mért 5-5-4-1 darab változó értékeinek egyszerű számtani átlagával határoztam meg, illetve a 

teljes skálára (15 állítás) számolt, szintén egyszerű számtani átlaggal határoztam meg a teljes 

kapcsolati közelségre vonatkozó értéket. Az eredményeket a 40. táblázatban foglaltam össze.  

 

40. táblázat: A kapcsolati közelség egyes dimenzióinak érvényesülése a tagvállalatok 

esetében 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a négy dimenzió közül a kognitív közelség kapta a 

legmagasabb értéket. A különbség a közelségi dimenzió átlagos értéke (4,90) és az őt követő 

társadalmi közelség között szignifikáns ((10%-os szignifikanciaszinten, ahogy az elvégzett t-

próba eredménye mutatja). A földrajzi közelség esetében elmondható, hogy a közelség 

dimenzió közül az egyik legkevésbé fontos tényező. A legalacsonyabb értékelést (3,68) a 

szervezeti, intézményi és technológiai közelség kapta, amely szintén szignifikánsan 

alacsonyabb az értékelésben előtte lévő tényezőkhöz képest.  

A második hipotézisem első alhipotézisének értékelése végett megvizsgáltam, hogy a 

kapcsolati közelség dimenzióinak hatására milyen csoportok képződnek a tagvállalatok 

esetében. Hogy mindezt megvizsgálhassam, klaszterelemzést végeztem, ahol a szervezeteket a 

három főfaktor alapján öt homogén csoportba rendeztem. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy 

a H2 hipotézishez tartozó első alhipotézist (A vizsgált klaszterek esetében a közelség nem 

csupán geográfiai szempontok alapján értelmezhető, hanem a kapcsolati közelség dimenziói 

által is) a korreláció elemzésen túl klaszterelemzéssel is megvizsgálhassam. Az elemzésembe 

mind a 120 válaszadót be tudtam vonni. A WARD módszerrel nyert eredmények láthatóak a 

41. táblázatban 
 

Közelségek

N Átlag Szórás Kognitív Társadalmi Földrajzi

Szervezeti, 

intézményi 

és 

technológiai

Kognitív 120 4,90 0,78857 -

Társadalmi 120 4,60 1,14687 2,801051* -

Földrajzi 120 4,00 1,93160 4,929163*** 3,129854** -

Szervezeti, 

intézményi 

és 

technológiai

120 3,68 1,24027 15,465668*** 6,978458*** 1,827403* -

Közelség 120 4,00 0,81956

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Leíró statisztikák t-próba értékek
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        Forrás: Saját szerkesztés 

 

A WARD módszer eredményei alapján elkészítettem az alábbi, 42. táblázatot, amely 

megmutatja a létrehozott négy klaszter jellemzését az egyes főfaktorok segítségével.  Bár a 

klaszter tagszám nem egészen kiegyenlített, de a szórás egy esetben sem nagyobb 1-nél, ami 

azért is fontos, mert standardizált változókkal dolgoztam, amelyek átlagszórása 1. 

Az első klaszterbe tartozó vállalatok számára a kognitív közelség, azaz azok a szempontok 

fontosak, amelyek elősegítik az eredményes kommunikációt a tagok között azáltal, hogy azonos 

kognitív tulajdonsággokkal bíró szervezetek jelennek meg magában az innovációs klaszterben.  

A klaszterbe tartozó vállalatok azokat a szempontokat preferálják belépéskor, amelyek mentén 

fel tudják mérni, hogy ezekben a képességekben milyen közel állnak egymáshoz az egyes már 

bentlévő (vagy belépéni vagyó) szereplők. Főleg a kis és középvállalkozások számára, valamint 

iparág alapján az informatika ágazatban tevékenykedő vállalkozások számára fontos szempont 

mindez. 

A második klaszterbe olyan KKV-k tartoznak, amelyeknél az intézményi és szervezeti 

közelség játszik fontos szerepet a belépéskor. Mint már említettem, a szervezeti közelség a 

kapcsolatok egy térben való jelenlétére utal, az intézményi pedig a szervezetek által megosztott 

és elfogadott formális és informális intézményi keretekre vonatkozik. Ezek a szempontok az 

együttműködés és tudásmegosztás elősegítésénél jelentenek fontos szerepet, hisz kihatnak a 

tanulásra, az innovációra, valamint a tudásfolyamatokra azáltal, hogy támogatják a kölcsönös 

megértést és a bizalom kiépítését. A belépéskor tehát azokat a szempontokat keresik a 

klaszterbe tartozó szervezetek, amelyek mindebben megerősítik őket, tehát, hogy mind 

intézményi, mind pedig szervezeti szempontokból közel azonos vállalatok jelennek meg a 

Szervezeti, 

intézményi és 

technológiai 

közelség 

faktor

Kognitív 

közelség és 

negatív 

földrajzi 

faktor

Társadalmi 

közelség 

faktor

Földrajzi 

közelség 

faktor

Mean -0,5549120 0,9145936 0,2557585 0,6964393

N 34 34 34 34

Std. 

Deviation
0,62838472 0,77532764 0,60780049 0,75216934

Mean 1,2818254 -0,1278379 0,2204271 0,4629617

N 26 26 26 26

Std. 

Deviation
0,49177323 0,46799826 0,46997621 0,57908122

Mean -0,0576025 -0,5044080 -1,6947223 0,1420921

N 20 20 20 20

Std. 

Deviation
0,93583805 0,70869294 0,74074094 0,58845858

Mean 0,2219354 0,1769197 0,1165867 -1,4829910

N 24 24 24 24

Std. 

Deviation
0,36566264 0,87289927 0,70069187 0,33353995

Mean -1,1646784 -1,3706445 1,0418421 -0,1853748

N 16 16 16 16

Std. 

Deviation
0,52066407 0,35173525 0,25132372 0,68356619

Mean 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

N 120 120 120 120

Std. 

Deviation
1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

Ward Method

1

2

3

4

5

Total

Report

41. táblázat: A klasztertagság mutatószámai – kapcsolati közelség 
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tagság esetében. Meg kell említeni, hogy közepesen erős faktorként megjelenik a földrajzi 

közelség fontossága is. 

 

42. táblázat: A kapcsolati tényezők alapján létrehozott klaszterekre jellemző főfaktorok 

 1. 

klaszter 

2. 

klaszter 

3. 

klaszter 

4. 

klaszter 

5. 

klaszter 

tagság (fő/%) 
34 

28,33% 

26 

21,67% 

20 

16,67% 

24 

20,00% 

16 

13,33% 

F1 – szervezeti és intézményi 

közelség 
-0,555 1,282 -0,058 0,222 -1,165 

F2 – kognitív és negatív földrajzi 

közelség 
0,915 -0,128 -0,504 0,177 -1,371 

F3 – társadalmi közelség 0,256 0,220 -1,695 0,117 1,042 

F4 – földrajzi közelség 0,696 0,463 0,142 -1,483 -0,185 

Egyéb változók 

Vállalat mérete 

Kis 29,40% 46,20% 30,00% 16,70% 12,50% 

Közép 58,80% 38,50% 30,00% 75,00% 0,00% 

Nagy 11,80% 15,40% 40,00% 8,30% 87,5% 

Export tevé-
kenység mértéke 

Nincs export  17,60% 23,10% 20,00% 16,70% 12,50% 

Alacsony 

export  
29,40% 38,50% 30,00% 16,70 25,00% 

Közepes 

export  
47,10% 38,50% 20,00% 50,00% 50,00% 

Jelentős 

export  
5,90% 0,00% 20,00% 16,70% 12,50% 

A minta kiemelt 
négy ágazata* 

Informatika 35,30% 15,4% 30,00% 8,30% 12,5% 

Egészség 0,00% 0,00% 0,00% 41,7% 12,5% 

Környezet 5,9% 7,7% 10,00% 0,00% 0,00% 

Energetika 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,5% 
*A százalékértékek nem teszik ki a 100%-ot, mivel a minta esetében több iparág is képviseltette magát, de   

csak a négy magasabb elemszámmal szereplő ágazati értéket vettem figyelembe.  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A harmadik klaszter is informatika domináns csoport, bár képviselteti magát már a 

környezetipar is. Itt főleg a közép- és nagyvállalatok belépési szempontjai jelennek meg. Mint 

látható, ez az a klaszter, amelyben a kognitív és földrajzi közelség nagyon erős mértékben nem 

játszik szerepet, hisz mind erőforrásban, mind pedig kapacitásban képesek leküzdeni azokat a 

különbözőségből eredő korlátokat, amelyek a sokszor méretben és tevékenységi területben 

eltérő tagság esetében megjelenhetnek.  

A negyedik klaszterben az egészségiparban tevőkenykedő KKV-k jelennek meg nagyobb 

mértékben. A klaszter esetében elmondható, hogy teljes mértékig elutasítja a földrajzi közelség 

szempontjait, ami nem meglepő, hisz ahogy már említettem, a hazai területi adottságok miatt 

nem beszélhetünk földrajzilag egymástól távol eső megye-, régióközpontokról, így a földrajzi 

közelség vizsgálata torzabb képet mutat a hazai innovációs klaszterek esetében. Ráadásul egy 

olyan iparág képviselteti magát a kialakult klaszterben, amely számára a legfontosabb 

együttműködési cél – a kvalitatív kutatások alapján – a hazai piac visszaszerzése a külföldi, 

tőkeerős vállalatoktól.  

Az ötödik klaszter esetében meglepő módon olyan nagyvállalatok képviseltetik magukat, 

amelyek számára kifejezetten fontos a társadalmi közelség mint belépési szempont. Mindez 

arra utal, hogy a belépés során jelentős mértékben megvizsgálják, milyen reputációval 

rendelkeznek a tagok, rendelkeznek-e már cégen belül velük valamilyen tapasztalattal, valamint 

betartják-e az adott tagok a különböző szabályozási feltételeket. Mindez azért is fontos, mert 
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egy nagyobb szervezet életében a reputációba, valamint a partneri kapcsolatokban 

bekövetkezett negatív hatásoknak nagyobb jelentősségük van, mint a kisebb vállalkozások 

esetében.  

A klaszterelemzésnek és a korrelációelemzésnek köszönhetően jellemezhetőkké váltak a 

mintában megjelenő klasztertagok, és ezek alapján elmondható, hogy nemcsak a földrajzi 

közelség jelenik meg mint szempont a tagvállalatok belépéskor, hanem a többség esetében a 

szervezeti és intézményi, valamint a társadalmi tényezők is szerepet játszanak. Ennek 

függvényében elfogadom a második hipotézisem első alhipotézisét (H2a), mely szerint „A 

vizsgált klaszterek esetében a közelség nem csupán geográfiai szempontok alapján 

értelmezhető, hanem a kapcsolati közelség dimenziói által is.” 

A második alhipotézisem arra vonatkozott, hogy az akkreditált innovációs klaszterek 

tagvállalatai esetében a kapcsolati közelség és a kapcsolati marketingorientáció egyes tényezői 

között kapcsolat mutatható ki. Ennek megfelelően a 43. táblázatban ismertetem a kapcsolati 

közelség és a kapcsolati marketingorientáció közötti kapcsolatra vonatkozó vizsgálataim 

eredményét. 

 

43. táblázat: A kapcsolati közelség és kapcsolati marketingorientáció értékei közötti 

korreláció 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szervezeti és intézményi közelség, valamint az empátia és közös értékek között közepesen 

erős pozitív korrelációt találtam, mely nem meglepő eredmény, hisz a szervezeti és intézményi 

tényezők hasonlósága, továbbá a közös szabályozások elfogadása és a formalizált és nem 

formalizált kapcsolatok azok, amelyek jellemzik a klaszterek működését. Elmondható, hogy 

ennek köszönhetően bizonyítást nyert az a feltevésem, amely arra vonatkozott, hogy egy stabil, 

kiszámítható külső szabályozási környezetre van szükség ahhoz, hogy ezek a szervezeti formák 

vonzóak legyenek a gazdaság szereplői számára, és együttműködéseket generáljanak. 

A kognitív közelség szintén közepesen pozitívan korrelál az empátiával és a közös értékekkel, 

valamint a reciprocitás tényezőjével is. Ahogy már említettem, az innovációs klaszterek széles 

platformot biztosítanak a tagság számára ahhoz, hogy a különböző tudást, kompetenciákat, 

műszaki megoldásokat megosszák egymással, ehhez azonban szükség van arra, hogy 

ugyanazokkal az üzleti tapasztalatokkal rendelkezzenek és nem mellesleg ugyanazt a nyelvet is 

beszéljék. A kvalitatív kutatásban sokszor problémaként került említésre, hogy a különböző 

háttérrel rendelkező szereplők (menedzserek, mérnökök stb.) más nyelvet beszélnek. Mindez 

most bizonyítást nyert, hisz a kapcsolati marketingorientáció két olyan tényezőjével is korrelál 

a kognitív dimenzió, amelyek mindezt megerősítik. 

A társadalmi közelség főleg a reciprocitás értékével korrelál, bár meg kell említeni a 

bizalom és a kommunikáció fontosságát is. Szintén nem meglepő eredmény, hisz ahhoz, hogy 

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig
Korreláci

ó
Szig t érték Szig Korreláció

Empátia és 

közös érték
0,494*** 0,000 0,439*** 0,000 -0,094 0,305 0,038 0,677 - - -

Bizalom és 

kötődés
-0,018 0,849 -0,068 0,462 0,231** 0,011 -0,462*** 0,000 - - -

Reciprocitás -0,051 0,581 0,308*** 0,001 ,486*** 0,000 0,151 0,100 - - -

Kommunikáció -0,052 0,575 -0,101 0,274 0,284*** 0,002 -0,342*** 0,000 - - -

Kapcsolati 

marketingo. 

Összérték

- - - - - - - - -5,207*** 0,000 0,387***

Földrajzi közelség
Kognitív és negatív 

földrajzi közelség

Társadalmi 

közelség

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Kapcsolati közelség 

összérték

Szervezeti, intézményi 

és technológiai 

közelség
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együtt tudjanak működni a tagvállalatok fontos, hogy kialakuljon egyfajta bizalmi légkör, 

aminek kialakulásához elengedhetetlenek olyan kapcsolati képességek, amelyekre alapozva a 

közös projektek, fejlesztések és tevékenységek esetében együttműködésre lehet bírni a 

tagvállalatokat. Azok a tagszervezetek, amelyek viszonozzák a kapott jótéteményeket a 

társadalmi közelség dimenzióját is fontosabbnak értékelik.  

A földrajzi közelség esetében pedig közepesen erős negatív korreláció figyelhető meg a 

bizalom és a kötődés kapcsolati marketingorientációs tényezőkkel. Mindez azt jelenti, hogy ma 

már a kapcsolatorientált szervezeti felfogásban a földrajzi közelség nem jelent sem előnyt, sem 

pedig hátrányt, hisz a különböző kommunikációs megoldások lehetővé teszik az információ 

gyors cseréjét, és sokszor felváltják a személyes találkozókat is (például videós 

konferenciabeszélgetések). 

A két tényezőcsoport összértékét vizsgálva elmondható, hogy közepesen erős szignifikáns 

kapcsolat áll fenn, amely szintén azt mutatja, hogy a kapcsolati közelség, valamint a kapcsolati 

marketingorientáció tényezői korrelálnak egymással. 

A korreláció vizsgálat eredményeként elfogadom a H2B alhipotézisét (A tagvállalatoknál 

megfigyelhető kapcsolati marketingorientáció korrelál a kapcsolati közelség dimenzióival), 

hisz a kapcsolati marketingorientációs skála által feltárt képességek fontosak ahhoz, hogy a 

kapcsolati közelség különböző dimenziói kialakuljanak.  

A harmadik alhipotézis (A szorosabb kapcsolati közelség kedvezőbb talajt jelent a kapcsolati 

marketingorientáció dimenzióinak érvényesítéséhez) igazolása érdekében megvizsgáltam, hogy 

milyen kapcsolat figyelhető meg a közelség és a kapcsolati marketingorientáció között. A 

szeparált β-teszt alapján elmondható, hogy közepesen erős kapcsolat (0,387) figyelhető meg 

0,000 szignifikancia mellett, a t érték -5,207, szintén 0,000 szignifikancia mellett. Ebből arra 

következtetek, hogy azok a szervezetek, amelyek a kapcsolati közelség általam vizsgált 

szempontjait tartják szem előtt (kivéve a földrajzi közelséget), azok a kapcsolati 

marketingorientáció meghatározott dimenzióit jobban érvényesítik az együttműködések 

területén. Így a harmadik alhipotézisemet is elfogadom. 

A fenti elemzéseknek köszönhetően bebizonyosodott, hogy H2 hipotézis elfogadható, 

vagyis a kapcsolati közelség dimenziói nagymértékben kihatnak a tagok belépési motivációira, 

ezáltal meghatározzák a klaszterbővülés lehetőségeit. 

 

6.4.5. A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességeinek a vizsgálata – a H3 hipotézis 

vizsgálata 

A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességei erősen befolyásolják a klaszteren belüli 

együttműködéseket. 

 

A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességeinek korábban ismertetett dimenzióit 

vizsgálva (6.3.3. fejezet), a már bemutatott főkomponens-elemzésnek köszönhetően láthatóvá 

vált, hogy a megfogalmazott tételek az 5-8-4-4-3-2 arányban tartoztak az egyes faktorokhoz. A 

főkomponens-elemzés eredménye alapján egyben kijelenthető, hogy: „A tagvállalatok 

stratégiai és innovációs kompetenciáinak felmérésére alkalmasak a kvalitatív kutatás során 

meghatározott dimenziók”. Így elfogadom a harmadik hipotézis első alhipotézisét (H3a).  

Második alhipotézisem (H3b = A stratégiai és innovációs képességek az együttműködésen 

keresztül befolyásolják az innovációt.) vizsgálatához elvégeztem a stratégiai és innovációs 

képességek, valamint az együttműködési tevékenységek közötti kapcsolat elemzését. Az 

elvégzett vizsgálatok eredményeit a 44. táblázatban ismertetem. 
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44. táblázat: A stratégiai és innovációs képességek és az együttműködési tevékenységek 

közötti korreláció 

 
    Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzés alapján elmondható, hogy az értékesítési tevékenységekre irányuló 

együttműködési tényezők, valamint a proaktivitási képességek között közepesen szoros 

kapcsolat áll fenn. Továbbá, az információterjesztési képesség esetében is közepes korrelációs 

kapcsolatot mutat a vizsgálat az értékesítési tevékenységgel. Feltételezhető, hogy ennek oka, 

hogy ahhoz, hogy a klaszteren belül megjelenő együttműködési tevékenységek közül az 

értékesítési lehetőségeket kiaknázhassa egy tagszervezet, szüksége van a proaktivitás 

képességére és információterjesztési képességre, hisz ennek köszönhetően képes opportunista 

módon újabb piaci értékesítési lehetőségeket elérni. Megjegyzem, hogy az 

információterjesztési képesség támogatja egyben a klaszteren belül megvalósuló információ- 

és tudásáramlást is, hisz a piaci lehetőségek feltárása az egyik pozitívuma a klaszteresedési 

folyamatoknak (mind a szakirodalmi, mind pedig a kvalitatív kutatás is ezt bizonyította).  

A k+f tevékenység közepesen erős korrelációt mutat az innovativitással, valamint a 

technológiai, a termékfejlesztési és a proaktivitási képességekkel és gyengébb negatív 

kapcsolatot mutat az információterjesztési képességekkel. A klaszterekben megvalósuló k+f 

alapú együttműködések esetében elmondható, hogy a vizsgált stratégiai és innovációs 

képességek megléte kifejezetten fontos, valamint mindez megalapozza a sikeres, közös 

innovációs tevékenységeket.  

Az egyéb együttműködési tevékenység esetében pedig közepesen erős korreláció figyelhető 

meg a belső innovációs képeségekkel, valamint az információterjesztési képesség esetében 

gyenge kapcsolat figyelhető meg a tényező és az egyéb együttműködések között. Elmondható, 

hogy az egyéb tevékenységhez tartozó kiállításrészvétel, illetve közös pályázat és projektek 

tervezésénél kifejezetten fontos a jövőbeli tervezési folyamatokhoz való proaktív hozzáállás, 

valamint az információáramoltatásának a képessége is, amelyek az újonnan megszerezhető 

ügyfelekben, piaci információkban képesek kihatni az együttműködési szintekre. 

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig t-érték Szig Korreláció

Információter-

jesztési képesség
0,224** 0,014 -0,005 0,960 0,222** 0,015 - - -

Termékfejlesztési 

képesség
0,180** 0,049 0,363*** 0,000 0,262*** 0,004 - - -

Belső innovációs 

képesség
0,150 0,102 0,237*** 0,009 0,437*** 0,000 - - -

Reagálási 

képesség
0,068 0,459 -0,019 0,840 0,153 0,095 - - -

Technológiai 

képesség
0,145 0,115 0,447*** 0,000 0,332*** 0,000 - - -

Innovativitás 0,140 0,126 0,351*** 0,000 0,324*** 0,000 - - -

Proaktivitás 0,254*** 0,005 0,182** 0,047 0,099 0,282 - - -

Belső össz 

képesség
- - - - - - -0,102 0,919 0,347***

Ágazati össz 

képesség
- - - - - - 2,072 0,040 0,305***

Összképességek - - - - - - 4,849 0,000 0,285***

Össz együttműködési 

tevékenységek

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Értékesítési 

tevékenység
K+F tevékenység

Egyéb 

együttműködési 

tevékenység
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A szeparált β-teszt alapján elmondható, hogy az összképességek, valamint az 

együttműködési (össz) tevékenységek a közepesnél gyengébb korrelációt mutatnak, ami szintén 

alátámasztja, hogy egyfajta kapcsolat figyelhető meg a két tényezőcsoport között.  

A korrelációvizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a stratégiai és innovációs 

képességek kihatnak az együttműködésre, ami pedig befolyásolja a megvalósuló innovációs 

projektek milyenségét is. Tehát a második alhipotézisemet (H2b) is el tudom fogadni (A 

stratégiai és innovációs képességek az együttműködésen keresztül befolyásolják az innovációt). 

Ezt követően megvizsgátam, hogy a stratégiai és innovációs képességek, valamint az 

együttműködésekre jellemző piacorientáltság egyes dimenziói között megfigyelhető-e 

korreláció. A vizsgálat eredményeit a 45. táblázat tartalmazza. A vizsgálat értelmezéséhez el 

kell mondani, hogy a piacorientáltságot itt a klaszteren belül kialakult együttműködések 

tekitnetében vizsgálom, azaz a klasztert úgy értelmezem, mint egy több részlegből, divízióból 

álló szervezet, így az egyes szervezeti egységek egyenlőek a tagvállalatokkal. Látható, hogy 

egyedül a reagálási és információterjesztési képesség nem korrelál a vevőorientáció és a 

szervezetközi vevőinformáció dimenziójával.  

 

45. táblázat: A piacorientáció dimenziói és a stratégiai és innovációs képességek közti 

korreláció vizsgálata 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az értékelés alapján elmondható, hogy a belső innovációs képességek kihatnak az 

együttműködések során kialakuló közös projektek vevőorientációjára és a vevőinformációk 

szervezetközi megosztására. Közepesen erős kapcsolatot fedeztem fel a két tényezőcsoport 

között, amely azzal is indokolható, hogyha a vállalkozáson belül szerepet játszanak az 

innovációs tevékenységek megtervezésének és kialakításának során a belső munkatársak is, 

akkor az erősíti a szervezeten belüli vevőorientáltságot, valamint az ezekhez kapcsolódó 

információmegosztási mechanizmusokat is. Mindezek mellett növelik a munkatársak 

elköteleződését is, ami újfent a vállalat sikerességét támogatja mind a vevői érték, mind pedig 

a tulajdonosi érték oldalról. Elmondható tehát, hogy az erős belső innovációs képességek 

befolyásolják a klaszteren belüli együttműködések vevőorientáltságát is. 

A szervezetek közti koordináció dimenziójával mindegyik belső és ágazati képesség 

közepesen erős korrelációt mutat, ami indokolható azzal is, hogy a klaszteren belüli 

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig t-érték Szig Korreláció

Információter-

jesztési képesség
0,075 0,414 0,180** 0,049 0,183** 0,046 - - -

Termékfejlesztési 

képesség
0,260*** 0,004 0,310*** 0,001 0,190** 0,037 - - -

Belső innovációs 

képesség
0,389*** 0,000 0,586*** 0,000 0,195** 0,033 - - -

Reagálási 

képesség
0,123 0,182 0,308*** 0,001 0,241*** 0,008 - - -

Technológiai 

képesség
0,308*** 0,001 0,519*** 0,000 0,348*** 0,000 - - -

Innovativitás 0,346*** 0,000 0,570*** 0,000 0,315*** 0,000 - - -

Proaktivitás 0,415*** 0,000 0,453*** 0,000 0,435*** 0,000 - - -

Belső össz 

képesség
- - - - - - 4,430 0,000 0,442***

Ágazati össz 

képesség
- - - - - - 7,310 0,000 0,528***

Összképesség - - - - - - 10,958*** 0,000 0,462***

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Piacorientáció

Vevőorientáció és 

szervezetközi 

vevőinformáció megosztás

Szervezetek közti 

koordináció

Versenytárs-

orientáció
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együttműködések elsődleges célja az, hogy növelje a tagvállalatok innovativitását is. Tehát 

azok a szervezetek lépnek be és működnek közre aktívan a klaszterek életében, amelyek mind 

a belső, mind pedig a külső innovációs adottságaikban erősebbek az ágazat más képviselőihez 

képest. 

A vizsgált képességek tekintetében elmondható, hogy mindegyik összefüggésben áll a vizsgált 

versenytársorientáció dimenziójával. Az eredmény nem meglepő, hisz a képességek olyan 

kompetenciákat vizsgálnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő k+f-es és stratégiai 

döntéseket hozhassanak az adott tagvállalatok és ezek esetében meglehetősen fontos a 

versenytársak döntéseinek, stratégiai lépéseinek a vizsgálata is.  

Ha az összképességeket, valamint mind a belső, mind pedig az ágazati képességeket 

vizsgáljuk, akkor közepesen erős kapcsolatot figyelhetünk meg a piacorientáció mutatójával, 

amely szintén alátámasztja a harmadik hipotézisem harmadik alhipotézisét (H3c = Az erős 

képességekkel rendelkező vállalatok piacorientációja is erősebb). Így ezt az alhipotézist is 

elfogadom. 

A harmadik főhipotézis a fenti elemzéseknek köszönhetően beigazolódott, azaz a H3 

hipotézis, vagyis, hogy „A tagvállalatok stratégiai és innovációs képességei erősen 

befolyásolják a klaszteren belüli együttműködéseket” kimutathatóvá vált a minta alapján.  

 

6.4.6. A kapcsolati marketingorientáció vizsgálata a klasztertagok esetében – a H4 

hipotézis vizsgálata 

A kapcsolati marketingorientáció mértéke kihat a klaszterben megfigyelhető együttműködések 

piacorientációs mértékére. 

 

A korábbi fejezetekben (5.4.5. és 6.3.4) ismertetett kapcsolati marketingorientációs 

jellemzők vizsgálatánál már bemutattam a főkomponens-elemzéssel, hogy vajon az előzetesen 

felállított dimenziók valóban azt a faktorstruktúrát követik-e, amelyet feltételeztem. A KMO 

mutató (0,813) és a Barlett-teszt (χ2=2398,961, Sig=0,000) alapján a főkomponens-elemzés 

elvégzésének feltételei teljesültek és a magyarázott varianciahányad (74,27%) alapján a 

négyfaktoros megoldást fogadtam el.  

Mindezek alapján részben el is fogadom az első alhipotézisemet, ami a kapcsolati 

marketingorientáció skála alkalmazhatóságára vonatkozott (H4a = A kapcsolati 

marketingorientáció skála alkalmazható a kapcsolati orientáció feltérképezésére a vizsgált 

szervezettípusok esetében). A csak részbeni elfogadás oka, hogy az eredeti 6 tényező helyett, a 

klasztertagság esetében 4 faktorra érvényes az állítás. 

A vizsgált tényezők egymáshoz képesti értékelését tartalmazza a 46. táblázat. Az elemzés 

során a hétfokozatú skálán mért 8-7-3-4 darab változó értékeinek egyszerű számtani átlagával, 

illetve a teljes skálára (22 állítás) számolt, szintén egyszerű számtani átlaggal határoztam meg 

a teljes kapcsolati marketingorientáció hatásra vonatkozó értéket, amit a következő táblázatban 

szemléltetek. 
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46. táblázat: A kapcsolati marketingorientáció egyes dimenzióinak érvényesülése a 

tagvállalatok esetében 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a négy dimenzió közül a kommunikáció kapta a 

legmagasabb értéket. A különbség a dimenzió átlagos értéke (5,43) és az őt követő reciprocitás 

értéke (5,34) között statisztikailag is szignifikáns. A harmadik helyen elhelyezkedő empátia és 

kötődés, valamint az előtte lévő reciprocitás érték között is szignifikáns eltérés figyelhető meg. 

A legalacsonyabb értékelést a bizalom és kötődés kapta (4,04), amely szintén szignifikánsan 

alacsonyabb az értékelésben előtte lévő dimenziókhoz képest. 

Ezek alapján részben tudom csak elfogadni a második alhipotézisemet (H4b), ami szerint a 

KMO dimenziók közül a legkritikusabb sikertényezők a bizalom, a kötődés, valamint a 

kommunikáció. Az értékelés a kommunikációs fontosságát bebizonyítja, de a bizalom és 

kötődés a legalacsonyabb szinten mozog. Mindez magyarázható azzal is, hogy a többi dimenzió 

mindegyike befolyásolja a bizalom és kötődés kialakulását, hisz például ha nem teljesül a 

reciprocitás a klaszteren belül, akkor az előbb-utóbb konfliktushoz vezet. 

A H4 hipotézis további vizsgálatához elemeztem a piacorientációs dimenziók és a kapcsolati 

marketingorientáció közötti korreláció mértékét, aminek eredményeit a 43. táblázatban 

szemléltetem. 

 

47. táblázat: A kapcsolati marketingorientáció és a piacorientáció közötti korreláció 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kapcsolati marketingorientáió és piacorientáció között közepesen erős korreláció 

figyelhető meg, ami azt bizonyítja, hogy van kapcsolat a két változócsoport között, tehát a 

magasabb kapcsolati marketingorientációval rendelkező tagvállalatok esetében a piacorientáció 

N Átlag Szórás
Empátia és 

közös érték

Bizalom és 

kötődés
Reciprocitás Kommunikáció

Empátia és közös 

érték
120 4,79 0,8602 -

Bizalom és 

kötődés
120 4,04 1,2261 -10,230*** -

Reciprocitás 120 5,34 0,9829 -10,627*** -1,156 -

Kommunikáció 120 5,43 1,1597 -6,530*** 5,993*** 5,466*** -

KMO 120 4,87 1,1957 - - - -

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Leíró statisztikák t-próba értékek

Korreláció Szig Korreláció Szig Korreláció Szig t-érték Szig Korreláció

Empátia és 

közös érték
0,165 0,720 0,013 0,889 0,452*** 0,000 - - -

Bizalom és 

kötődés
0,404*** 0,000 0,227** 0,013 0,092 0,316 - - -

Reciprocitás 0,176 0,055 0,277*** 0,002 0,068 0,462

Kommunikáció -0,023 0,804 0,413*** 0,000 0,053 0,562 - - -

KMO - - - - - - 5,532*** 0,000 0,672***

Versenytársorientáció Piacorientáció

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Vevőorientáció és 

szervezetközti 

vevőinformáció

Szervezetek közti 

koordiáció
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is erősebb. Ezzel elfogadom a negyedik hipotézisem azon állítását, mely szerint kapcsolat 

figyelhető meg a kapcsolati marketingorientáció és a piacorientáció dimenziói között.  

A táblázatból továbbá kiolvasható, hogy a kapcsolatimarketingorientáció dimenziók 

mindegyike érvényesül a piacorientáció különböző tényezőin. Elmondható, hogy a szervezetek 

közti koordináció esetében különösen kritikus a kommunikációs tényezők megléte, hisz azok 

nagymértékben befolyásolják a kialakult együttműködések során az információ-, tudásátadás 

folyamatait. Természetesen meg kell említeni a közepes erősségű bizalom és kötődés, valamint 

reciprocitás tényezők hatását is, melyek mind a kvalitatív, mind pedig a kvantitatív vizsgálat 

során megerősítették az eredményeimet.  

A vevőorientáció és szervezetközti vevőinformáció esetében a bizalom és kötődés kapcsolati 

tényezők között közepesen erős kapcsolat van, ami rámutat arra, hogy az itt megosztott 

információk milyensége, a kapcsolati kötődés erőssége befolyásolja a klasztertagok 

egymásbani megbízhatóságát. 

A versenytársorientáció szempontjából pedig elmondható, hogy az empátia és a közös 

értékek azok, amelyek közepesen erősen korrelállnak a vizsgált tényezővel. Az eredmény 

igazolta azt a feltevést, hogy a közös célok és értékek erősebb kapcsolati elköteleződést 

eredményeznek a klaszteren belül. A közös értékek az ágazati érdekeken túlmenően, a közösség 

javát szolgáló célok formájában is megjelenhetnek, így például új kompetenciák (például 

ökokompetencia), fejlesztési irányok meghonosítása, tudáscentrumok kialakítása, innovatív 

ágazatok fellendítése, adott régió fejlesztése, a foglalkoztatás növelése, az ágazati innovációs 

láncában a kevésbé fejlett elemek megerősítése (például gyógyszeripar), de akár a felelős 

vállalati magatartás erősítése (például környezetipar). A tagok minél jobban azonosulnak a 

klasztertagok értékeivel, annál erősebb kötődés alakulhat ki közöttük, amelyhez szükségesek 

az üzleti empátia képessége is. 

Összességében a negyedik hipotézisem fő állítását, hogy a kapcsolati marketingorientáció 

mértéke kihat a klaszterben megfigyelhető együttműködések piacorientációs mértékére csak 

részben tudom elfogadni, így az alhipotézisek mentén a főtézis pontosításra szorul, amire a 7. 

fejezetben kerül sor. 

 

6.4.7. A piacorientáció vizsgálata – a H5 hipotézis vizsgálata 

A piacorientáció tényezői közül a szervezetközi koordináció és az információáramlás hatásai 

jelentősebbek a klasztertagvállalatok esetében. 

 

Kutatásom egyik fő kérdése az volt, hogy vajon a klasztereken belül megvalósuló 

együttműködések befolyásolják-e a kialakult innovációs tevékenységek piacorientáltságát. Az 

előző fejezetekben már több tényező mentén feltártam, hogy milyen kapcsolat is figyelhető meg 

az egyes vizsgálati dimenziók között (ágazati hatások, kapcsolati közelség, stratégiai és 

innovációs képességek, kapcsolati marketingorientáltság, együttműködési tevékenységek), 

amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolják az innovációk piacorientáltságát. A 

szakirodalmi, a kvalitatív és a kvantitatív kutatási eredményeim is azt mutatták, hogy ezen 

tényezők – ha nem is minden összetevőjük – kihatnak a klaszteren belül megfigyelhető 

együttműködésekre és kialakult közös innovációs projektekre.  

A következőkben megvizsgálom, hogy a piacorientáltság mely dimenziói a legfontosabbak 

a klaszteren belül kialakult innovációs projektek kapcsán. A 48. táblázatban ismertetem a 

piacorientáció egyes dimenzióit, melyet az adott faktorokhoz tartozó, hétfokozatú skálán mért 

5-4-2 darab változó értékeinek egyszerű számtani átlagával számoltam ki, illetve a teljes 

skálára (12 állítás) számolt, szintén egyszerű számtani átlaggal határoztam meg a teljes iparági 

hatásra vonatkozó értéket.  
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48. táblázat: A piacorientáció egyes dimenzióinak érvényesülése a tagvállalatok esetében 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a három dimenzió közül a vevőorientáció és szervezetközi 

vevőinformáció kapta a legmagasabb értéket. A különbség a dimenzió átlagos értéke (5,38) és 

az azt követő szervezetek közti koordináció értéke (5,36) között nem szignifikáns. Ez 

indokolható azzal is, hogy a szervezetek közti koordináció bizonyos elemei a faktorelemzés 

következtében a vevőorientáció faktorához kerültek. A legalacsonyabb értékelést a 

versenytársorientáció kapta (4,61), amely szignifikánsan alacsonyabb az értékelésben előtte 

lévő szervezetek közti koordináció értékénél.  

Az ötödik hipotézisem alhipotézisének (H5a = A klaszteren belüli együttműködések és a 

piacorientáció mértéke együttesen kihatnak a piacorientáció mértékére) vizsgálatához 

elemztem az együttműködési tevékenységek és a piacorientáció szintjei közötti kapcsolatot. A 

vizsgálat eredményeit a 49. táblázatban ismertetem. 

 

49. táblázat: Az együttműködési tevékenységek és a piacorientáció dimenziói közötti 

kapcsolatok 

 
 Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzés alapján elmondható, hogy mindegyik piacorientációs dimenzió kapcsolatban áll 

valamelyik együttműködési tevékenységgel. Az értékesítési tevékenységek esetében közepesen 

erős pozitív korreláció figyelhető meg mind a vevőorientáció és mind a versenytársorientáció 

esetében. Itt is meg kell jegyeznem, hogy a vevőorientáció dimenziója az együttműködésben 

megjelenő szereplők közötti vevőkhöz kötődő információmegosztást is magában foglalja, 

ahogy az várható volt, hisz az innovációs projektek többségében – ahogy a kvalitatív kutatás 
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7,701*** 7,344*** -

Piacorientáció 120 5,18 0,9945
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eredményei is megmutatták – az egyes tagvállalatok a piaci, vevői, versenytársi információk 

megosztására fókuszálnak, azért is, hogy egy-egy projekt sikeresebb és piacképesebb legyen a 

termékbevezetés során.  

A kifejezetten k+f tevékenységek esetében közepesen erős korreláció figyelhető meg a 

vevőorientáció és a szervezetek közti vevőinformáltsággal kapcsolatban. A kvalitatív kutatás 

során már feltártam, hogy a tagvállalatok többsége B2B piacokon értékesíti termékeit és 

szolgáltatásait, így a klaszterekben fellelhető vevő- és versenytársinformációk megosztása a 

k+f irányultságú tevékenységek esetében itt is nélkülözhetetlen. A megvalósuló innovációk 

esetében mindkét orientáció jelentős szerepet játszik. 

Az egyéb együttműködési tevékenységek esetében, mivel azok többnyire a közös 

kiállításokra, pályázatokra irányulnak, a szervezetek közti koordinációval, valamint a 

vevőorientációval korrelálnak. Elmondható, hogy ha egy kiállítási rendezvényen, vagy szakmai 

rendezvényen mint közösség lép fel a klasztertagság, fontos, hogy koordináltan tegye a 

megfelelő piaci, vevői információkra alapozva. 

Az összegyüttműködési tevékenység és a piacorientáció között a közepesen erős korreláció 

mutatható ki az elemzéseim alapján.  

A fenti eredmények alapján tehát elfogadom az ötödik hipotézisem első alhipotézisét, mely 

szerint „A klaszteren belüli együttműködések és a piacorientáció mértéke együttesen 

befolyásolja az innovációk piacorientációját.” 

A hipotézis szempontjából fontos még kihangsúlyozni, hogy a klasztermenedzsment 

szolgáltatások (output, input, belső kapcsolatok) befolyásolják a kialakult együttműködéseket 

és ennek köszönhetően a klasztermenedzsment szolgáltatások befolyásolják a megvalósult 

innovációs projektek (együttműködési projektek) piacorientáltságát is.  

Összességében az ötödik fő hipotézisemet, mely arra irányult, hogy a piacorientáció tényezői 

közül a szervezetközi koordináció és az információáramlás hatásai jelentősebbek a klasztertagvállalatok 

esetében. elfogadom. 

 

Mind a szakirodalmi, mind pedig a kvalitatív és kvantitatív elemzéseim azt igazolták, hogy 

a feltárt tényezők (ágazati hatások, szervezeti képességek, kapcsolati marketing tulajdonságok, 

közelségi dimenziók és az együttműködés piacorientáltásága) között kapcsolat figyelhető meg. 

Elmondható, hogy a klaszterek ténylegesen jó együttműködési hátteret képviselnek az 

innovációk piacorientáltságát tekintve. Az egyes elemzéseim eredményeinek ismertetése után 

a következő fejezetben összefoglalom a doktori disszertációm fő téziseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

IV. A DISSZERTÁCIÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEI, TÉZISEK  
 

Disszertációmban elsősorban arra kerestem a választ, hogy a hazai akkreditált innovációs 

klaszterek esetében erősíthető-e az innovációk piacorientációja, mivel a klaszterekkel olyan 

platformok hozhatók létre, amelyekben a k+f+i kapacitások koncentrálhatók, a kooperációk és 

tudásintegráció révén eredményesebben kihasználhatók. 

Kutatásomban ennek érdekében azt vizsgáltam, hogy a klaszterek hogyan segíthetik elő a 

piaci változások megértését, a piaci információk megszerzését, elterjesztését és innovációs 

folyamatokba történő integrálását, valamint vizsgáltam azt is, hogy a klaszterekbe csatlakozott 

szervezetek milyen stratégiai és innovációs képességekkel rendelkeznek, és mindezen 

tényezőknek köszönhetően a klaszteren belül megfigyelhető együttműködések esetében milyen 

mértékig érvényesül a megvalósult innovációk piacorientációja. Természetesen fontos volt 

kitérni a sikeres együttműködésre ható tényezőkre is, melyek jelentős mértékben befolyásolják 

mind a klaszteren belüli, mind pedig a tagvállalati kapcsolatokat.   

A szakirodalmi kutatást követően a grounded theory (megalapozott elmélet) elvét követve 

többkörös szakmai interjús beszélgetést folytattam klasztermenedzsment szervezetekkel, 

tagszervezetekkel, tanácsadó szervezetekkel, valamint a hazai klaszterfejlesztési iroda 

képviselőivel. Ezekre alapozva tártam fel, hogy az egyes szervezeti és kapcsolati képességek 

hogyan állnak összefüggésben az együttműködéssel. Az előzetes feltáró elemzéseknek 

köszönhetően kérdőíves kutatással vizsgáltam meg, hogy milyen mértékben hatnak egymásra 

az egyes vizsgált szervezeti magatartásjellemzők. A válaszok rögzítése két mintán történt: az 

akkreditált innovációs klaszterek klasztermenedzsment szervezeteinek képviselőivel, valamint 

az akkreditált innovációs klaszterek tagszervezetei körében. A feltárt tényezők közti 

kapcsolatot a 22. ábrán foglaltam össze, mely bemutatja a vizsgált tényezők közti a kapcsolatok 

erősségét, valamint kiemeli az eredmények szempontjából fontosabb dimenziókat.  

 A következőkben ismertetem a tudományos eredményeimet.  

 

T1: Az ágazati hatások nagy hatással bírnak az innovációs klaszterekre és mindez tetten érhető 

a tagok belső képességeiben és a klaszterek belső működésében is. Ennek következtében a 

klasztermenedzsmentnek (mind a működés, mind pedig a szolgáltatások területén), valamint a 

csatlakozni szándékozó vállalatoknak is hangsúlyt kell erre helyezniük. Továbbá a piacilag is 

sikeres innováció és az ehhez szükséges klaszterbővítés érdekében a klasztereknek a kapcsolati 

közelség több dimenziójára – kognitív, szervezeti-intézményi, társadalmi, technológiai – is 

tekintettel kell lenniük. A klasztermenedzsmentnek a sikeres tagbelépés és közös munka 

érdekében több dimenzióban kell értékelnie a tagjelöltek közelségét, és a közelséget fenn is kell 

tartania az innováció piaci sikere érdekében (hisz mindez jobb kapcsolati 

marketingorientációhoz, erőteljesebb vevőorientáltsághoz, valamint vélhetően sikeresebb 

innovációhoz is vezet).  

Kapcsolódó saját publikációk: Kovács, 2019; Kovács & Petruska, 2016; Kovács & Petruska, 

2014 

 

Kvalitatív eredményeim alapján elmondható, hogy az ágazati jellemzők kifejezésre jutnak az 

egyes klaszterek stratégiájában, működésében és tagfelvételi szempontjaiban, valamint az 

alkalmazásra kerülő együttműködési megoldásokban, formákban. A kvantitatív elemezés pedig 

megerősítette, hogy a klasztertagok innovációs jellemzői és piaci törekvései szintén 

összefüggést mutatnak az ágazati sajátosságokkal, hisz kapcsolat figyelhető meg az ágazati 

hatások és a tagvállalati stratégiai és innovációs képességek között. Elmondható továbbá az is, 

hogy mindezek hatása tetten érhető a klaszteren belül megvalósuló együttműködési 

tevékenységek esetében is.  
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22. ábra: A kutatás során vizsgált tényezők közti korrelációk és kapcsolatok szemléltetése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vizsgálatokra alapozva kijelenthető, hogy a technológiai nyomás ugyan jellemzőbbnek 

bizonyult – már csak a vizsgált minta összetétele miatt is –,  de az eredmények a pull orientáció 

hasonló szintű erősségét is alátámasztják, ami pedig a piacorientáltság vizsgálata 

szempontjából fontos. Mindez nem csak a klaszterre, hanem a tagszervezetekre is igaz, főleg a 

termékfejlesztési képességeket illentően, ami szintén a piaci igények kiszolgálása 

szempontjából kapcsolható a piacorientáltsághoz. Természetesen ez nem meglepő, hisz 

azokban az iparágban (például IT, élelmiszeripar), amelyekben a technológiai környezet hatásai 

jobban tetten érhetőek, ezek nagymértékben kihatnak a megvalósuló fejlesztésekre, ezáltal az 

innovációk piacorientációjára is. 

Mindezek mellett elmondható a vizsgált klaszterek esetében, hogy a kapcsolati közelség 

dimenziói ténylegesen kihatnak a tagok belépési motivációra, amelyek ezáltal befolyásolják a 

klaszterbővülési lehetőségeket, tehát hatnak a tagbővítésre fókuszáló kommunikációs stratégia, 

valamint a belső kommunikációs stratégia kialakítására is. A kapcsolati közelség dimenziói 

továbbá külön-külön és egymás hatását erősítve is elősegíthetik a tudásáramlást- és az 

együttműködést, ugyanis a széles hálózati platform miatt a klaszterek tagsága különböző 

tudással, kompetenciákkal, műszaki és piaci rálátással, szervezeti háttérrel rendelkező 

szereplőkből tevődik össze.  Ennek köszönhetően a klaszterek különböző tudásbázisokra építve 

tágabb rálátást nyújtanak az egész innovációs értékláncra, és segítségükkel összekapcsolhatók 

a tudomány, a műszaki fejlesztés, a gyártás és a marketing szakterületei. 

Az elemzéseim tekintetében sikerült igazolni, hogy a kapcsolati közelség esetében a földrajzi 

tényező csak sokadlagos szempont a belépő tagszervezetek esetében, és sokkal inkább a 

kognitív, szervezeti-intézményi, társadalmi és technológiai dimenziók szerepe jelentős.  

Kimutattam továbbá azt is, hogy összefüggés van a kapcsolati marketingorientáció mértékével 

és a kapcsolati közelség milyenségével is, azaz elmondható, hogy a szorosabb kapcsolati 

közelség kedvezőbb talajt jelent a kapcsolati marketingorientáció dimenzióinak 

érvényesítéséhez is.  

 

T2: A klaszterek piacorientált innovációs tevékenységét – a tényleges innovációs képességek 

mellett – nagyban befolyásolja a tagok egyéb képességei mentén kialakult együttműködés 

mértéke és minősége. A klasztermenedzsmentnek és a tagoknak az innovációs tevékenység 

erősítésén túl tehát nagy hangsúlyt kell fektetnie ezen tényezők, azaz az információterjesztési, a 

reagálási, a termékfejlesztési, a belső innovációs, valamint a technológiai képességek 

fejlesztésére is, amire hazánkban is lehetőséget teremt a nyílt innováció elterjedése. 

Kapcsolódó saját publikációk: Kovács & Petruska, 2016; Kovács & Petruska, 2012 

 

A kvalitatív elemzés során feltárásra került, hogy az innovációk piacorientációja bizonyos 

kompetenciák meglétét igényli a résztvevőktől, hisz mindezek létrehozásában és fejlesztésében 

nélkülözhetetlen szerepük van ezeknek a képességeknek. Mind a kvalitatív, mind pedig a 

kvantitatív vizsgátalaim alapján elmondható, hogy a vizsgált klasztertagok stratégiai és 

innovációs képességei esetében fontos szerepet játszanak az információterjesztés, a reagálási, 

a belső és külső innovációs és technológiai, valamint proaktivitási képességek. Az eredmények 

azt mutatják, hogy ezek a képességek ténylegesen befolyásolják a klaszteren belüli 

együttműködéseket és ezáltal befolyásolják, hogy az egyes tagszervezetek az együttműködések, 

a megvalósuló k+f folyamatok esetében milyen piacorientációs magatartást követnek.  A 

klasztermenedzsment számára tehát fontos feladat, hogy ezen szervezeti és stratégiai 

képességeket erősítse, különös tekintettel a sikeres és eredményes kommunikációra 

(információterejsztési képességre).  

Az eredmények alátámasztották, hogy a stratégiai és innovációs képességek kihatnak az 

együttműködésekre, ami pedig újfent befolyásolja a megvalósuló innovációs projektek 

milyenségét is. Igazoltam azt is, hogy közepesen erős kapcsolat figyelhető meg a képességek 

és a piacorientáció között, azaz elmondható, hogy ezen képességek megléte vagy hiánya 
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befolyásolja a tagszervezetek esetében azt, ahogy menedzselik az innovációhoz szükséges 

vállalati tevékenységeket mind a szervezeten, mind pedig a klaszteren belül. 

 

T3: A sikeres klasztertevékenység (és ezen keresztül megvalósuló piacorientált innováció) 

érdekében a klasztertag vállalatoknak saját belső képességeik tekintetében nem elegendő a k+f-

re koncentrálnia, hanem fejleszteniük kell a kapcsolati orientációjukat is, fókuszba helyezve a 

kommunikációt. A tagvállalatok menedzsmentjének tisztában kell lennie a kapcsolati 

marketingorientáció tényezőivel, annak fejlesztési lehetőségeivel, amely tevékenységet 

természetesen a klasztermenedzsmentnek támogatnia szükséges. 

Kapcsolódó saját publikációk: Kovács, 2019; Kovács & Petruska, 2014 

 

Az elméleti és gyakorlati elemzések alapján bizonyítottam, hogy a kapcsolati 

marketingorientáció egyes tényezői segítik megérteni azokat a hatásokat, szervezeti 

jellemzőket, amelyek arra ösztönzik, vagy abban gátolják a szereplőket, hogy kölcsönösen 

kihasználják a kapcsolati előnyöket, s egyúttal ők maguk is teremtsenek, felkínáljanak 

lehetőségeket az együttműködésre. Elmondható, hogy mindez befolyásolja a megvalósult k+f 

együttműködések piacorientációs mértékét is.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a kapcsolati marketingorientáció skála ugyan 

alkalmazható a kapcsolati orientáció feltérképezésére, viszont az eredeti skála alapján használt 

hat faktorból a klasztertagok esetében négy tényezőt szükséges kialakítani: empátia és közös 

érték; bizalom és kötődés; reciprocitás, valamint kommunikáció. Bizonyítottam továbbá azt is, 

hogy a magasabb kapcsolati marketingorientációval rendelkező tagvállalatok esetében a 

piacorientáció is erősebb, mivel a két tényező erős (0,672-es korreláció) egymásra hatását 

sikerült feltárni.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy az egyes kapcsolati marketingorientáció 

dimenziók közül ugyan a kommunikáció az egyik legkritikusabb sikertényező, viszont a bizalom 

és a kötődés már alacsonyabb szinten mozog a mintában szereplő tagvállalatok válaszai alapján. 

A kapcsolati marketingorientáció egyes dimenzióinak vizsgálata és ismerete befolyásolja ta 

klasztereken belül megvalósuló innovációk piacorientációjának mértékét is. Ahhoz, hogy a 

klasztermenedzsment szervezet az ezekben rejlő lehetőségeket kiaknázhassa, fontos ismernie 

az egyes kapcsolati dimenziók fontosságát is a klasztertagság esetében. 

 

T4: A hazai innovációs klaszterek esetében a piacorientált innováció érdekében elsősorban nem 

a k+f tevékenységeken, hanem az klaszteren belüli együttműködésen, kiemelten a szervezetek 

közti koordináción és az információáramláson kell javítani. 

Nagy hangsúly helyeződik tehát a klaszmenenedzsment szolgáltatásaira, melyek megteremtik 

és meghatározzák a klaszteren belüli együttműködések milyenségét. 

Kapcsolódó saját publikációk: Kovács, 2019; Kovács & Petruska, 2012 

 

Mind a szakirodalmi, mind pedig a kvalitatív és kvantitatív eredményeim igazolták, hogy a 

klaszterek kedvező szervezeti feltételeket biztosítanak a tudásmegosztáson alapuló 

együttműködések számára, és így növelik az innovációs teljesítményt. Elmondható, hogy az 

együttműködő partnerek nemcsak műszaki oldalról tudják integrálni kompetenciáikat és 

erőforrásaikat, hanem segíteni tudják egymást az innovatív megoldások sikeres piaci 

hasznosításában is. Ugyanis a klaszterkapcsolatokon keresztül és a menedzsmentszervezet 

támogató közreműködése révén könnyebb a piaci információkhoz való hozzájutás, szélesebb a 

piaci rálátás, jobban megérthető a verseny.  

Az eredmények továbbá alátámasztották, hogy a megvalósuló együttműködések esetében 

érvényesül a marketingkoncepció, azaz a szervezetek működése leírható az ennek megfelelő 

gondolkodásmóddal, magatartásmintákkal, így vizsgálható az innováció piacorientációja is. 
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A vizsgálati eredményekhez hozzátartozik, hogy vizsgált minta fontosabb tényezőnek ítélte 

meg a vevőorientáció és szervezetközi dimenziót a klaszteren belül megjelenő együttműködések 

piacorientációjának vizsgálata során, mint a versenytársorientációt. Korábbi alhipotéziseim 

tekintetében viszont elfogadhatóak voltak az állításaim, mivel kimutatható volt, hogy a 

klaszteren belüli együttműködések és a piacorientáció mértéke kihat az innováció 

piacorientáltságára. Megállapítottam azt is, hogy minél változatosabb a tagság, az annál 

nagyobb terhet ró a menedzsmentre, hiszen a kooperációban résztvevő kis és nagy cégek, 

valamint a klaszter egészének egymástól eltérő érdekeit nem könnyű összhangba hozni. 

Ráadásul a tagok több esetben cégcsoportok, ami egy-egy innovációs projekt kapcsán még 

bonyolultabbá teszi az érdekegyeztetést is. Összefoglalásként tehát kijelenthető, hogy a 

klasztertagvállalatok esetében kimutatható összefüggés az egyes vizsgált dimenziók és a 

piacorientáció tényezői között, valamint minderre kihatnak a klasztermenedzsment 

szolgáltatások is. 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Kutatásommal igyekeztem hozzájárulni a hazai akkreditált innovációs klaszterek jobb 

megismeréséhez, azon belül is a klasztereken belül megvalósuló együttműködésekre ható 

tényezők jobb megértéséhez. Az eredmények ezáltal kibővítették a klaszterek vizsgálati 

szempontjait, valamint egyfajta keretrendszert alkotnak a későbbi kutatások számára. 

Meghatároztam, hogy a klaszterekben megvalósuló innovációs tevékenységekre, majd 

szűkítve, az együttműködésekre milyen tényezők hatnak, valamint mindez milyen hatást 

gyakorol az együttműködésekből kialakult innovációk piacorientációjára, amelyek fontos 

vizsgálati szempontok. Munkám során ráadásul olyan mérési skálákat alkalmaztam, amelyek 

elfogadottak és ismertek, továbbá ezeket a skálaállításokat áthelyeztem a vizsgálatom 

középpontjában álló akkreditált innovációs klaszterek kontextusába, így az egyes tényezők 

újabb értelmezést is nyertek. Ehhez kapcsolódóan a mérésbe bevont kapcsolati 

marketingorientáció, kapcsolati közelség, valamint piacorientáció skálákat a klaszterek 

egészére vetítve értelmeztem és a közös projektek, valamint tevékenységek kapcsolatában 

vizsgáltam. Az elemzések mentén megállapíthatóvá vált, hogy ágazati, vállalati, valamint 

együttműködési szinten a vizsgált tényezőcsoportok milyen összefüggésekkel kapcsolódnak 

egymáshoz, így támogatva a megvalósuló piacorientáció innovációs értelmezését.  

A vizsgálati tényezők újradefiniálása mellett módszertani szempontból is jelentőséggel bír 

kutatásom, hisz a grounded theorynak köszönhetően a vizsgálatba bevont tényezők feltárására 

és megértésére új megközelítést tesz lehetővé. Az eddigi klaszterekre irányuló vizsgálatok 

esetében kevés ilyen módszertant és adatot ismertető tudományos kutatás született. Ennek 

legfőbb oka, hogy ez a fajta módszertani megközelítés hosszabb időtávot és több erőforrást is 

igényel, szemben a csak pár fős kvalitatív, szakmai interjús technikával.  

A kutatás eredményeinek gyakorlati jelentőségét adja átfogó jellege. A kutatás során 

alkalmazott megalapozott elmélet (grounded theory) biztosította – a kvalitatív információk 

feltárása révén – mind a klasztermenedzsment, mind a klasztertagság, mind a külső szereplők 

motivációinak, magatartásának és elvárásainak mélyebb megértését, ezáltal szolgálva 

megfontolásra érdemes inputokkal a megvalósuló együttműködésekkel kapcsolatban. Emellett 

a kvantitatív elemzés során mind a klasztermenedzsment szervezetek, mind pedig a 

klasztertagság megkérdezésre került – a kvalitatív kutatás során feltárt tényezők mentén. 

Ráadásul kutatásom több ágazaton is átívelt, túlmutatva az egy-egy ágazatban megjelenő 

innovációs klaszterekre irányuló kutatásokon. Az érintett tudományterületekkel kapcsolatban 

fontos kiemelni, hogy a piacorintációra fókuszáló marketingmenedzsment megközelítés mellett 

szervezetközpontú menedzsment eredményekkel is rendelkezik a kutatás. Feltártam azokat a 

tényezőket is, amelyek nagyban hozzájárulnak a klasztermenedzsment és a tagszervezetek 

sikeres munkájához, ezzel számukra olyan új szempontokat felszínre hozva, amelyekkel 

javíthatják mind a tagfelvételi, mind pedig a belső együttműködést támogató intézkedéseiket.  

Kutatásom korlátai részben annak témájából, kereteiből, részben módszertani okokból 

származnak. Kutatásom egyik korlátja, hogy az empirikus elemzésben megcélzott célsokaság 

az elmúlt hét évben nagyobb változásokon ment keresztül, így annak ellenére, hogy a kutatási 

kérdések relevánsak voltak mindegyik sokaság esetében, a változások miatt más lett az 

összetétele a kvalitatív és a kvantitatív vizsgálatba bevont célsokaságnak. A vizsgált mintával 

kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy a tagvállalatok mintájában csak négy iparág 

képviseltette magát nagyobb elemszámban. Továbbá sajnos anyagi és időbeni korlátok miatt a 

kvantitatív kutatásom tagvállalati elemszáma nem tekinthető nagynak, valamint mivel hólabda 

mintavétellel is dolgoztam, sérült az elemzésem reprezentativitása is. A változó, valamint kis 

minta miatt a jövőbeli kutatásoknak érdemes kitérnie egy nagyobb volumenű megkérdezésre, 

amely során több iparág képviselőjével is fel lehet venni a kapcsolatot. Egy ilyen kutatás 

mentén a kvantitatív kutatás során általam alkalmazott elemzéseken túlmutató nagyobb minta 
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esetében alklmazható másfajta elemzési módszertant is lehet alkalmazni, melyekkel további 

összefüggéseket is fel lehet tárni. 

Módszertani korlátként fogható fel az is, hogy a kvalitatív kutatás eredményeire alapozva 

határoztam meg például az innovációs és stratégiai képességekre irányuló skálaállításokat is, 

így nem egy általánosan elfogadott skála mentén vizsgáltam ezeket a tényezőket. A jövőbeli 

kutatások egyik fontos elemét kell, hogy képviseljék ezen képességek további tesztelése és 

vizsgálata is, valamint azok a már kutatók által tesztelt képességekkel való ötvözése is. 

A fenti kitekintéseken túl további kutatási lehetőség az általam alkalmazott dimenziókon 

túlmutató vagy azokat mélyebben elemző vizsgálat elvégzése is, hisz a kutatásom a vizsgálati 

dimenziók tekintetében ugyanszéleskörű, azonban fontos lenne a későbbiekben, hogy csak az 

egyes részemelekre irányuló kutatásokkal mérjük fel az egyes dimenziók fontosságát. Így 

egyben a kitöltési és válaszadási hajlandóság is növelhető.  

Mindezek mellett azonban el kell mondanom, hogy a disszertációban bemutatott kutatás és 

kutatási eredmények korlátaikat tekintve is hiánypótlók, mivel ilyen széleskörű elemzés az 

elmúlt 10 évben az innovációs klaszterek esetében nem készült, valamint hiánypótló abban a 

tekintetben is, hogy további kutatásmegalapozó munkaként is tekinthető a jövőben. 
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MELLÉKLETEK 1 – A SZAKMAI INTERJÚ ELSŐ SZAKASZÁBAN ELÉRT 

SZERVEZETEK ISMERTETÉSE 
 

50. táblázat: A kvalitatív kutatás első szakaszában elért szervezetek ismertetése 

 A szakmai interjúval elért szervezetek megnevezése 

A felmérés ideje 

alatt 

akkredicióval 

rendelkező elért 

klaszterek 

Mobilitás és Multimédia Klaszter  

Első Magyar E-közigazgatási, Informatikai és Innovációs 

Klaszter 

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter 

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 

Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter 

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari 

Klaszter 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

PharmacoFood Klaszter 

Goodwill Biotechnológiai Klaszter 

ÖKOPolisz Klaszter 

Pannon K+F+I+O Klaszter 

Közép-Dunántúli Bioenergetikai Klaszter 

3 P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari 

Klaszter 

Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 

Információmenedzsment Innovációs Klaszter 

Innoskart IKT Klaszter 

PharmAgora Életminőség Klaszter  

Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter 

Pannon Fa-és és Bútoripari Klaszter 

HÍRÖS Beszállítói Klaszter 

Klaszterfejlesztési 

iroda 

A kvalitatív kutatás elején is készült interjú 

A kvalitatív kutatás végén is készült interjú 

Nem akkreditált 

innovációs 

klaszter 

Közép-Magyarországi Régió Befektetési Övezetének 

Klasztere 

Zöldépítési Innovációs Klaszter 

Sárrét Metál Klaszter 
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MELLÉKLETEK 2 – A SZAKMAI INTERJÚ MÁSODIK SZAKASZÁBAN ELÉRT 

SZERVEZETEK ISMERTETÉSE 
 

51. táblázat: A kvalitatív kutatás második szakaszában elért szervezetek ismertetése 

 A szakmai interjúval elért szervezetek megnevezése 

Elért 

tagvállalatok 

megnevezése 

AMCO Kft. 

CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT. 

DELTAPLAST KFT. 

ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. 

MEDICOR Elektronika Zrt. 

Bay Zoltán Közhasznú Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. 

Bábel Sajt Kft – tejtermék-gyártás 

Kőröstej Kft – tejtermékek gyártása 

Oldcet Ügynökség Kft. – fertőtlenítő berendezések fejlesztése 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány biotechnológiai 

kutatások 

BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft  

Esri Hungary 

KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. 

Stiefel Eurocart Kft. 

 Cytotech Kft. 

 Dia-Med Kft. 

 MEDICOR Elektronika Zrt. 

Adverticum Server 

Artklikk Kft. 

BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft 

Skawa Innovation Kft. 

TCT Hungary 

AMCO Kft. 

CLB Packaging Kft.  

MAG ICS Zrt. 

UgrinPack-Erdősi Kft. 

COMBIT Számítástechnikai Zrt.  

LSI Informatikai Oktatóközpont 

ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

ESA Funkcionális Élelmiszerkutató Kft. 

SOLUM Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Rt. 

Óbudai Egyetem 

MTA Természettudományi Kutat-Mű Fiz és Anyagtudományi 

Intézete  

BME Viking Kft. 

Griffsoft 

COMBIT Számítástechnikai Zrt. 

NetLock Kft 

EverIT 
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Nextent Informatikai Zrt 

Elért nem 

tagvállalatok 

megnevezése 

HRK Consulting Tanácsadó Kft. 

Pannon Egyetem 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

Nexstep Consulting Kft. 

Miskolc Városfejlesztési Főosztály 
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MELLÉKLETEK 3 – KLASZTERMENEDZSMENT INTERJÚVÁZLAT 
 Adatok – tagok, aktív tagszám? 

 Miben fogalmazható meg a klaszter víziója és célja? 

 Mennyire segíti vagy gátolja a külső környezet a klaszterben való együttműködést 

(lehetőségek, veszélyek)  

 A klaszter hatékony működésének segítő és gátló tényezői? Hol kellene változtatni? 

 A minősített klaszter megszerzésének követelményei és előnyei?  

 

Klasztertagságra vonatkozó kérdések 

 Tagfelvétel milyen kritériumok mentén zajlik? Mit nyújtanak a tagok a klaszter felé? 

 Hogyan motiválják a klasztertagokat a részvételre? 

 Klasztertagnak milyen előnyöket nyújt (itt maguk is megnevezhetik és majd utána 

kérdezhetnénk ezekre rá): 

- információk: Milyen információkra van szükség a klasztertagoknak a sikeres 

innovációhoz?  

- klasztertagságban figyelnek-e arra, hogy nagy konkurensek ne jelenjenek meg 

az egyes tagok között? 

- k+f megosztás: Milyen módon? Milyen keretek között? 

- inkubációs tevékenységek? 

- pénzügyi segítség megvalósul-e? 

- pályázatok milyen mértékben jelennek meg? 

- műszaki megoldások, támogatás? 

- kapcsolatfelvétel más a tagokkal? 

 Milyen megoldásokkal segíti elő a klasztertagok innovációs tevékenységét? 

 Milyen mélységben segít a klaszter abban, hogy lebontsa a tagok innovációs 

kezdeményezéseit akadályozó tényezőket: 

- kockázatok és költségek szétterítése 

- k+f ismeretek terjesztése 

- k+f eredmények gazdasági és társadalmi hasznosításának támogatása 

 Együttműködnek-e más klaszterekkel? 

 Nyomon követik-e más iparágakban tevékenykedő klaszterek működését? 

 Milyen szempontok alapján mérik az eredményességet? (tagok versenyképességének 

javulása, innovációs ötletek piacképes termékké fejlesztése?) 

 

Kommunikációra és információmegosztásra vonatkozó kérdések 

 Kommunikáció típusa a klasztervezetés és tagok között? Milyen eszközöket vetnek be? 

 Tagok-tagok között megvalósul-e? Tudnak-e róla?  

 A kommunikáció és a bizalom kérdés köre megjelenik-e? Ha igen, hogyan? Hogyan 

kezelik? Milyen kommunikációs eszközökkel próbálják kiépíteni a bizalmat? 

 Találkozások megszervezése? Hogyan zajlik? Milyen eszközökön keresztül 

kommunikálják? 

 Az együttműködések révén tudnak-e olyan esetről, hogy plusz marketing előnyre 

(termékfejlesztés, pozícionálás, új célcsoport elérése, szinte bármi…) tettek szert az 

együttműködő partnerek? 

 

Nyílt innovációra vonatkozó kérdések 

 Melyek az ágazat innovációs jellemzői? 

 Tudják-e, hogy mi a nyílt innováció? Ha hallott róla, hogyan írná körül?  

 Mennyire jellemző az ágazatban a nyílt innováció? Ebben a külső szereplők 

megjelennek- e (felhasználók, beszállítók stb.)? 
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 Szerintük mennyire adaptálható az adott iparágban a nyílt innováció felfogása? 

 Mik gátolhatják ennek a felfogásnak, szemléletmódnak a gyakorlatba ültetését? 

 Mennyire segíti elő a klasztertagság az innováció kinyitását? 

 Melyek a belső együttműködési, kommunikációs formák? 

 Milyen külső együttműködési partnereik vannak, ezek hogy segítik az innovációt? 

(egyetemek, kutatóhelyek) 

 

MELLÉKLETEK 4 – KLASZTERTAGSÁG INTERJÚVÁZLAT 
 

Vállalatra vonatkozó kérdések 

 Mennyire tartja innovatívnak a vállalakozást? (mondjuk egy 1-3 skálán hányast adna) 

 Milyen irányú innovációk jellemzőek, illetve nem jellemzőek a vállalatra? 

Például: 

- termékinnováció (új vagy jelentősen javított termék vagy szolgáltatás) 

- új piac, ahol a kérdéses áru előzőleg még nem volt bevezetve (függetlenül attól, 

hogy korábban létezett-e a piac, tehát a vállalatnak új) 

- új, az iparágban még ismeretlen termelési vagy szervezési eljárás 

- új nyersanyagok vagy erőforrások beszerzése (függetlenül attól, hogy ez 

korábban létezett-e) 

 Emelje ki a vállalati innovációt gátló egy vagy két legfontosabb tényezőt (lehet belső és 

külső)? 

 A vállalakozás tevékenységében milyen stratégia a meghatározó? Pl. már meglévő 

erőforrásokra támaszkodik - piacok, termékek, kapcsolatok – és azt igyekszik 

eredményesebben felhasználni, vagy felderítő, proaktív magatartás, innováció, új 

partnerek, stb. 

 Melyek a vállalkozás számára legnagyobb bizonytalanságot jelentő környezeti 

tényezők? Vannak-e kedvező lehetőségek a környezeti változásban? 

 Mit ért partnerkapcsolaton?  

 Hogyan jellemezné a vállalat partnerkapcsolatait? Kik a fő partnerek?  Meg tud-e 

említeni olyan sikertörténetet, amelyben meghatározó szerepet játszott a jó 

partnerkapcsolat? 

 

Klasztertagság  

 Miért léptek be? Melyek a legfontosabb szempontok, várt előnyök?  

 Az alábbi szinteket nézve, a klasztertagság hol fejlesztette leginkább a vállalat 

kapcsolatait? 

- k+f intézményekkel (új kapcsolat vagy meglévő fejlesztése) 

- vevőkkel (új vagy már meglévő) 

- beszállítókkal (új vagy már meglévő) 

- kereskedőkkel (új vagy már meglévő) 

- ágazaton kívüli szereplőkkel, akár más klaszterekkel (ez persze lehet ágazaton 

kívül pl. vevő is, vannak átfedések) 

- különböző funkcionális területen dolgozó szakemberek közti kapcsolatok 

fejlődése (akár vállalaton belül, akár különböző vállalatok szakemberei) 

- informális kapcsolatok (politikai, lobby) 

- olyan pályázatokhoz való hozzáféréssel, amelyek csak klaszter környezetben 

elérhetőek 

- becsatlakozásként egy meglevő „értékláncba”, amit a klaszter szervez, vagy egy 

új, klaszter által létrehozott értékláncban való részvétel 

- üzleti angyalok, befektetők bevonása által 
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 Vettek-e már részt közös projektben?  

- Ha igen, milyen partnerekkel és mennyire tartották eredményesnek? 

- Ha nem, ezt mi akadályozta? 

 A vállalat mérete (KKV vagy multi, Nonprofit) jelent-e előnyt vagy hátrányt a 

klaszteren belüli együttműködésben?  

 Mennyire jellemzők a kapcsolatokra a következők:  

- bizalmi légkör 

- kooperációs kultúra 

- az információk megosztása 

- kommunikációs képesség 

 Az adott klaszter mennyire gyorsan és hatékonyan valósított meg egy vállalt feladatot? 

 Véleménye szerint mennyire segíti vagy gátolja a külső környezet a klaszterben való 

együttműködést? 

 Ha a klaszterek soha nem léteztek volna, veszített volna-e bármit is vele?  

 Lehetne-e bármilyen egyéb entitással vagy módszerrel is helyettesíteni? 

 Lát-e bármilyen fejlődést a klaszterek működésében? 

 Jelent-e Önöknek bármit is az Akkreditált klaszterek léte? 

 Lenne-e értelme és létjogosultsága az állami szektorokban is klaszter(ek) létrejöttének? 

Becsatlakozna-e ilyenbe, mit várna el és mit remélne egy ilyen felállástól? 

 

Innováció 

 A klasztertagság milyen mértékben segíti elő az innovációt?  

 Az alábbiak milyen mértékben járulnak hozzá az innovációhoz (lehetőleg fontosság 

szerint).   

- információkhoz jutás (technológia és/vagy piaci információk. Utóbbi esettben 

bontani: versenytársak, új piacok, vevők, beszerzési források, stb.) 

- költségmegosztás 

- forrásszerzés 

- piacépítés (más vállalatok piaci kapcsolatai, kiállításokon, vásárokon való 

megjelenés, stb.) 

- új partnerek vagy meglévő kapcsolatok elmélyítése (triple helix alapján: 

vállalatok, k+f intézmények, állami, irányítási, pénzügyi szervezetek) 

- pályázati lehetőségek (esetleg külön rá lehet kérdezni) 

- egyéb…. 

 Milyen pontokon lenne szükség nagyobb támogatásra? 

 Ha klasztertagság a vállalat innovációs lehetőségeit érdemben még nem befolyásolta, 

ezt véleményük szerint mi akadályozta? 

 Segíti-e a klasztertagság az innovációk kinyitását, azaz a külső partnerek bevonását az 

innovációs folyamatokba? Milyen tényezők mentén? 

- új ötletek 

- gyártási feltétek 

- vevői, felhasználói visszajelzések (pl. prototípus tesztelés) 

- egyéb 

 Milyen innovációs eredményt emelne ki, amelyben a klasztertagság jelentős szerepet 

játszott? (bevezetett új termék, stb.) 

 Mennyire tartják eredményesnek az eddigi tevékenységét, az alkalmazott 

megoldásokat?  
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MELLÉKLETEK 5 – KLASZTERMENEDZSMENT KÉRDŐÍV 
 

1. Kérem, jelölje meg, mely ágazatban (vagy ágazatokban) működik a klaszter! Több 

válasz is lehetséges. 

a. Autóipar 

b. Bútoripar 

c. Egészségipar 

d. Élelmiszeripar 

e. Energetika 

f. Építőipar 

g. Faipar 

h. Feldolgozó ipar 

i. Fémipar 

j. Gépipar 

k. Helyi termék 

l. Informatika 

m. Járműipar 

n. Környezetipar 

o. Kreatívipar 

p. Kulturális ipar 

q. Logisztika 

r. Műanyagipar/csomagoláste

chnika 

s. Nyomdaipar 

t. Oktatás 

u. Textilipar 

v. Turisztika 

w. Turizmus 

x. Üzleti szolgáltatás 

y. Elektronika 

z. Cleantech, élettudomány, 

kapcsolódó informatikai 

fejlesztések 

aa. Telekommunikáció - média 

 

2. Kérem, nevezze meg a klasztert 

 

3. Hogyan ítéli meg a klaszter ágazati környezetének alakulását az elmúlt 3 évben? 

Csak egy választ jelöljön. 

a) sem a műszaki, sem a piaci bizonytalanság nem nőtt, vagy csak kis mértékben 

b) a piaci bizonytalanság erősen nőtt 

c) a műszaki bizonytalanság erősen nőtt 

d) mindkét bizonytalanság erősen nőtt 

 

4. Kérem, rakja sorrendbe az alábbiakat aszerint, hogy azok mennyire fontosak az 

iparág innovációs tevékenységében! Egy érték csak egy helyre kerülhet! 

1=legfontosabb, 10=legkevésbé fontos   

Új technológia kifejlesztése  

Új termék kifejlesztése   

Másutt kifejlesztett technológia, eljárás adaptálása  

Meglévő termék fejlesztése  

Meglévő technológia fejlesztése  

Meglévő termék gyártási költségének csökkentése  

Új piacra lépés, ahol az adott termék vagy szolgáltatás még nem volt 

bevezetve 

 

Új nyersanyagok vagy erőforrások beszerzése (függetlenül attól, hogy 

ez korábban létezett-e) 

 

Új, az iparágban még ismeretlen termelési vagy szervezési eljárás 

kifejlesztése 

 

Új kompetenciák megteremtése  

 

5. Kérem, adja meg a klaszter megalakulásának időpontját! 
 

6. Kérem, adja meg a klaszter központjának területi elhelyezkedését!  
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7. Kérem, adja meg az akkreditált cím megszerzésének időpontját! Ha többször is 

akkreditált, akkor a legutolsót! 

 

8. Kérem, adja meg, hogy hozzávetőleg hány taggal indult a klaszter! 

 

9. Kérem, adja meg, hogy jelenleg hány tagja van a klaszternek! 

 

10. Kérem, adja meg, hogy az alábbi vállalattípusok esetében hány taggal rendelkezik 

a klaszter! 

Vállalattípus Vállalatok 

száma 

Külföldi tulajdonban lévő nagyvállalat  

Hazai tulajdonban lévő nagyvállalat  

Külföldi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozás  

Hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozás  

Tanácsadó vállalkozás  

Kormányzati intézmény (pl. minisztérium)  

Felsőoktatási-, kutatóintézet (pl. egyetem, főiskola, kutatóintézet)  

Önkormányzat (pl. megyei, települési)  

Szakmai szövetség, érdekvédelmi szervezet (pl. kamara stb.)  

Pénzügyi intézmény, társaság (pl. bank, befektetési társaság stb.)  

Munkaügyi, képző- és átképző szervezet  

Start-up vállalakozás  

Egyetemi tulajdonban lévő vállalat  

 

11. Kérem, az alább felsorolt szempontok szerint adja meg a klaszter tagjainak 

területi elhelyezkedését!  

A klaszterközpont szűkebb környékén (maximum 20 km) db  

A megyében db  

A régióban db  

Az ország többi részén db  

 

12. Rendelkezik a klaszter saját bevételekkel? 

a) igen 

b) nem 

 

13. Amennyiben igen, annak mekkora a részesedése a teljes költségvetéshez képest? %  

 

14. Kérem, adja meg az elmúlt három évben megvalósult sikeres projektek számát! 

 

15. Kérem, adja meg, hogy hozzávetőlegesen mekkora volt a sikeres projektekben 

résztvevő tagok aránya a teljes tagságon belül? 

a) 10% alatt 

b) 10-20% között 

c) 20-30% között 

d) 30-40% között 

e) 40-50% között 

f) 50% felett 

 

16. Kérem, adja meg az elmúlt három év sikertelen projektjeinek a számát! 
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17. Kérem, rakja sorrendbe az alábbiakat aszerint, hogy milyen mértékben járultak 

hozzá a projektek sikertelenségéhez! Egy értéket csak egyszer használhat. 1=teljes 

mértékben hozzájárult, 8=legkevésbé járult hozzá   

Megfelelő műszaki kompetenciák hiánya  

Megfelelő marketing kompetenciák hiánya  

Pályázatkészítési kompetenciák hiánya  

Elégtelen piacismeret  

Forráshiány  

Tagok motivációjának hiánya  

Tagok közti együttműködési nehézségek  

Egyéb, éspedig  

 

18. Kérem, adja meg, a klaszter együttműködéseiben jellemzően passzív szerepet 

betöltő tagok arányát a teljes tagsághoz képest! 

a) 10% alatt 

b) 10-20% között 

c) 20-30% között 

d) 30-40% között 

e) 40-50% között 

f) 50% felett 

 

19. Kérem, írja le pár szóval, hogy mit tart a klaszter legnagyobb előnyének!  

 

20. Kérem, írja le pár szóval, hogy mi okozza a klaszter élete során a legnagyobb 

nehézséget!  
 

21. Kérem, karikázza be a megfelelő értéket aszerint, hogy a felsoroltak közül mely 

területeken sikerült együttműködést kialakítani a tagok között? 1=egyáltalán nem 

jellemző, 7=teljes mértékben jellemző 

Közös technológiafejlesztés 1 2 3 4 5 6 7 

K+f ötletek megosztása 1 2 3 4 5 6 7 

K+f ötletek tesztelése 1 2 3 4 5 6 7 

A belső piacra vonatkozó információk megosztása  1 2 3 4 5 6 7 

Külső piacra vonatkozó információk megosztása  1 2 3 4 5 6 7 

Egymás közti értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Belföldi (tagokon kívüli) értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Exportpiaci értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Logisztikai együttműködési lehetőségek feltárása  1 2 3 4 5 6 7 

Közös beszerzés lehetőségeinek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Tapasztalatcsere 1 2 3 4 5 6 7 

Közös pályázat 1 2 3 4 5 6 7 

Közös projekt 1 2 3 4 5 6 7 

Közös kiállítási részvétel 1 2 3 4 5 6 7 

 

22. Kérem, rakja sorrendbe az alábbiakat aszerint, hogy azok mennyire fontosak az 

klaszter innovációs tevékenységében! Egy értéket csak egyszer használhat. 

1=legfontosabb, 10=legkevésbé fontos   

Új technológia kifejlesztése  

Új termék kifejlesztése   

Másutt kifejlesztett technológia, eljárás adaptálása  

Meglévő termék fejlesztése  

Meglévő technológia fejlesztése  
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Meglévő termék gyártási költségének csökkentése  

Új piacra lépés, ahol az adott termék vagy szolgáltatás még nem volt 

bevezetve 

 

Új nyersanyagok vagy erőforrások beszerzése (függetlenül attól, hogy ez 

korábban létezett-e) 

 

Új, az iparágban még ismeretlen termelési vagy szervezési eljárás 

kifejlesztése 

 

Új kompetenciák megteremtése  

 
23. Hogyan ítéli meg a tagok innovativitását? 

a) a tagok többségére az erősen innovatív, proaktív stratégia jellemző 

b) a tagok többsége kevésbé innovatív, követő stratégiát folytat 

c) a tagok nagyon vegyes képet mutatnak innovativitásuk szempontjából 

 
24. Kérem, rakja sorrendbe az alábbiakat aszerint, hogy azok mennyire fontosak a 

menedzsment szolgáltatásait tekintve! Egy értéket csak egyszer használhat. 

1=teljes mértékben, 8=egyáltalán nem fontos    

A tagok informálása új technológiai, műszaki megoldásokkal kapcsolatban  

A tagok informálása a versenytársakról   

A tagok informálása új hazai piaci lehetőségekről  

A tagok informálása új külföldi piaci lehetőségekről  

A tagok informálása beszerzési forrásokról   

Költségmegosztás elősegítése   

Pénzügyi források biztosítása  

Pályázati lehetőségek felkutatása  

 

25. Kérem, rakja sorba az alábbiakat aszerint, hogy milyen mértékben gátolják az 

innovációt a klaszterben! Egy értéket csak egyszer használhat. 1=teljes mértékben, 

12=egyáltalán nem.    

Forráshiány  

Gyenge hazai piacismeret  

Feltáratlan külpiaci lehetőségek  

Gyenge versenytársismeret  

Marketing kompetenciák hiánya  

A piac merevsége az innovációk iránt  

Bizalmatlan légkör a tagok között  

Megfelelően képzett szakemberek hiánya  

Tudásbázisokkal (egyetemek, kutatóhelyek) való kapcsolatok hiánya, gyengesége  

Belső rivalizálás a tagok között  

Nem megfelelő klaszteren belüli kommunikáció  

Nem a piac igényeihez igazodó k+f tevékenység  

 
26. Kérem, adja meg a klasztermenedzsment munkatársainak a számát az alábbi 

kategóriák mentén!  
a) főállású:  

b) mellékállású:  

 

27. A menedzsment szervezet hány klasztert menedzsel?  

a) egyet 

b) kettőt 

c) hármat vagy többet 
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28. A klasztermenedzsment szervezet milyen formában működik?  

a) Tagvállalat gesztor szervezeteként 

b) Különálló szervezetként (tagok által létrehozott, támogatott – infrastruktúrával is) 

c) Külső, harmadik szervezet 

 

29. A klaszter indulása óta ez a menedzsment szervezet működteti? 

a) igen 

b) nem 

 

30. Ha nem, akkor hogyan kerültek kapcsolatba a klaszterrel?  

a) Mi kerestük meg a klasztert 

b) Klasztertagok felkérésére 

c) A klasztertagok közös erővel hozták létre a menedzsmentszervezetet 

d) Egyéb, éspedig… 

 

31. Kérem, értékelje, hogy az alábbi szolgáltatások mennyire fontosak a 

klasztermenedzsment tevékenysége során! 1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben.   

Jogi tanácsadás a tagvállalatok számára 1 2 3 4 5 6 7 

Adózási-, számviteli tanácsadás a tagvállalatok számára 1 2 3 4 5 6 7 

Pályázati tanácsadás a tagvállalatok számára 1 2 3 4 5 6 7 

Műszaki, technológiai információk nyújtása, tanácsadás a 

tagvállalatok számára 

1 2 3 4 5 6 7 

Piaci információk nyújtása, tanácsadás a tagvállalatok számára 1 2 3 4 5 6 7 

Lobbi tevékenység a klaszter részére 1 2 3 4 5 6 7 

Képzési, oktatási szolgáltatások a tagvállalatok számára 1 2 3 4 5 6 7 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok között (pl. 

taggyűlések, munkacsoportok) 

1 2 3 4 5 6 7 

Rendszeres formális találkozók szervezése a tagok és a 

klasztermenedzsment között 

1 2 3 4 5 6 7 

Rendszeres informális találkozók szervezése a tagok részére (pl. 

romkocsma) 

1 2 3 4 5 6 7 

A kapcsolatokra a konstruktív konfliktus megoldás a jellemző. 1 2 3 4 5 6 7 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

iparági szervezeteken keresztül (pl. kamara, állami szervek) 

1 2 3 4 5 6 7 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

szakmai rendezvényeken keresztül (pl. kiállítások, vásárok) 

1 2 3 4 5 6 7 

Külső partnerekkel való együttműködési lehetőségek feltárása 

szakmai kiadványokon keresztül (pl. szakmai lapok, portálok) 

1 2 3 4 5 6 7 

Külföldi klaszter által szervezet rendezvényen való részvétel. 1 2 3 4 5 6 7 

Közös pályázat külföldi klaszterrel. 1 2 3 4 5 6 7 

Közös k+f projekt külföldi klaszterrel. 1 2 3 4 5 6 7 

 

32. Méri a klasztermenedzsment a klaszter sikerességét?  

a) Igen 

b) nem 

 

33. Véleménye szerint, az alább felsorolt mutatók milyen mértékben alkalmazhatóak 

a klaszter sikerességének a mérésére?  1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben.   

Árbevétel 1 2 3 4 5 6 7 

Közös projektek száma 1 2 3 4 5 6 7 

Export nagysága 1 2 3 4 5 6 7 

Pályázatok száma 1 2 3 4 5 6 7 

Tagok elégedettségi felmérése 1 2 3 4 5 6 7 



191 
 

K+f együttműködések száma 1 2 3 4 5 6 7 

Befizetett tagdíj 1 2 3 4 5 6 7 

Megrendelések száma az egyik tagtól a másik felé 1 2 3 4 5 6 7 

Klaszteresemények kommunikációs visszhangja 1 2 3 4 5 6 7 

A klaszter reputációjának mérése 1 2 3 4 5 6 7 

Közös megjelenés száma 1 2 3 4 5 6 7 

 

34. Kérem, karikázza be az alábbiakat aszerint, hogy azok a tagfelvételnél milyen 

szerepet játszanak!1=egyáltalán nem jellemző, 7=teljes mértékben jellemző  

Az új tagok maguk keresik meg a klasztert 1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagokat a meglévők ajánlják 1 2 3 4 5 6 7 

A klasztert piaci, szakmai rendezvényeken keresik meg a 

jelentkezők 

1 2 3 4 5 6 7 

Versenytársak nem lehetnek tagok 1 2 3 4 5 6 7 

A tagsági felvételnél szempont, hogy többségében hazai 

tulajdonú vállalatok legyenek a klaszterben 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tag kompetenciáinak illeszkedjenek a multinacionális 

vállalati tag(ok) projektjeihez 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak kiírt pályázati projektekhez kell kapcsolódnia 1 2 3 4 5 6 7 

Az új tag székhelye az adott régióban legyen (ha nem, akkor 

nyitnia kell egy irodát a régióban) 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak aktív üzleti kapcsolatokkal kell rendelkeznie az 

adott régióban 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak illeszkednie kell a klasztertagok által alkotott 

értékláncba 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak el kell fogadnia a működési szabályzatot, etikai 

kódexet 

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak exportképesnek kell lennie 1 2 3 4 5 6 7 

Az új tag feleljen meg az akkreditációs mutatószámoknak, 

vagy legalábbis pozitív mértékben kell befolyásolnia a klaszter 

ilyen jellegű megítélését  

1 2 3 4 5 6 7 

Az új tagnak vállalnia kell az adminisztrációs terhek egy részét 

(pl. tagsági díj) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

35. Kérem, rakja sorrendbe az alábbiakat aszerint, hogy azok véleménye szerint 

milyen mértékben gátolják a sikeres projektek megvalósítását! Egy értéket csak 

egyszer használhat. 1=teljes mértékben, 6=egyáltalán nem.   

A tagok kommunikációs képessége  

A tagok között fellépő konfliktusok  

A tagok nehezen osztják meg egymás között az információkat  

A tagok vállalati méretében megfigyelhető különbözőség (multi, KKV, startup)  

A tagok tulajdonosi struktúrájában megfigyelhető különbözőség (külföldi 

tulajdon, hazai tulajdon, vegyes) 

 

A tagok közti rivalizálás mértéke  

 

36. Milyen funkciót tölt be a klaszterben?  

a. koordinátor 

b. menedzser 

c. vezető 

d. egyéb 
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MELLÉKLETEK 6 – KLASZTERTAGSÁG KÉRDŐÍV 
 

1. Kérem, válassza ki, hogy a klaszter, melyben az Önök szervezete tag melyik, alább 

felsorolt iparágban (iparágakban) tevékenykedik! Több válasz is lehetséges.  

a. Autóipar 

b. Bútoripar 

c. Egészségipar 

d. Élelmiszeripar 

e. Energetika 

f. Építőipar 

g. Faipar 

h. Feldolgozó ipar 

i. Fémipar 

j. Gépipar 

k. Helyi termék 

l. Informatika 

m. Járműipar 

n. Környezetipar 

o. Kreatívipar 

p. Kulturális ipar 

q. Logisztika 

r. Műanyagipar/csomagoláste

chnika 

s. Nyomdaipar 

t. Oktatás 

u. Textilipar 

v. Turisztika 

w. Turizmus 

x. Üzleti szolgáltatás 

y. Elektronika 

z. Cleantech, élettudomány, 

kapcsolódó informatikai 

fejlesztések 

aa. Telekommunikáció - média 

 

2. Kérem, nevezze meg a klasztert (klasztereket), amelyben az Önök vállalkozása tag!  

 

3. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbi állítások milyen mértékben jellemzőek az Önök 

vállalkozására (tevékenységeire)! 1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben jellemző.   

 

Azok az információk, amelyek kihatnak a 

fogyasztóinkkal való kapcsolatainkra, egy örökkévalóság 

alatt jutnak el a megfelelő alkalmazotthoz. 

1 2 3 4 5 6 7 

A fogyasztóinkkal kapcsolatos fontos információk 

gyakran „elvesznek a rendszerben”. 

1 2 3 4 5 6 7 

A versenytársaink tevékenységéről szóló információk 

gyakran a felhasználhatóság után jutnak el a megfelelő 

alkalmazotthoz. 

1 2 3 4 5 6 7 

A célpiacunkra vonatkozó információk (szabályozás, 

technológia stb.) gyakran elvesznek a vállalat 

kommunikációs láncán. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gyorsan reagálunk az üzleti környezetünkben 

bekövetkezett változásokra (pl. szabályozás, 

technológia). 

1 2 3 4 5 6 7 

Gyorsan reagálunk célpiacainkon a versenytársaink 

árváltoztatásaira. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gyorsan reagálunk a kompetitív tevékenységekre, 

melyek a célpiacainkat fenyegetik. 

1 2 3 4 5 6 7 

Iparágunkban a fogyasztói szokások állandó változást 

mutatnak. 

1 2 3 4 5 6 7 

Legfőbb piacainkon a termékek/szolgáltatások gyorsan 

elavulttá válnak. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Versenytársaink stratégiái/akciói állandó változást 

mutatnak. 

1 2 3 4 5 6 7 

Fogyasztóink nagyon eltérő termék elvárásokkal 

rendelkeznek. 

1 2 3 4 5 6 7 

A kemény árverseny veszélyt jelent cégünk számára. 1 2 3 4 5 6 7 

Versenytársaink termékeinek minősége/újdonsága 

fenyegetést jelent cégünk számára. 

1 2 3 4 5 6 7 

Iparágunkban a technológiai változások üteme gyors. 1 2 3 4 5 6 7 

A technológiai fejlesztések iparágunkban nagy 

lehetőséget jelentenek számunkra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Iparágunkban számos új termék ötlet a technológiai 

áttörésnek köszönhető. 

1 2 3 4 5 6 7 

Még a versenytársaink előtt keressük a célpiacunkon 

kínálkozó kiaknázható lehetőségeket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Minden alkalmat megragadunk, hogy a célpiacunkat 

érintő műveletek során megragadjuk a lehetőségeket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Opportunista módon tevékenykedünk, hogy formájuk az 

üzleti környezetünket, amelyben tevékenykedünk. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Kérem, értékelje saját vállalkozását az alább felsorolt állítások mentén! 

1=egyáltalán nem értek egyet, 7=teljes mértékig egyetértek.  

 

Azért fejlesztünk új termékeket (exportra) hogy 

kiaknázzuk a k+f befektetéseinket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gyorsan fejlesztjük és piacra dobjuk az exportra szánt 

termékeinket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Az exportra szánt új termékek esetében is képesek 

vagyunk a gyors fejlesztési rendszerek alkalmazására. 

1 2 3 4 5 6 7 

Sikeresen vezetjük be új termékeinket (export). 1 2 3 4 5 6 7 

Vállalatunk gyakran új ötleteket tesztel. 1 2 3 4 5 6 7 

Vállalatunk gyakran új megoldásokkal próbál ki új 

tevékenységeket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cégünk kreatívan próbál működni. 1 2 3 4 5 6 7 

Iparágunkban a vállalkozásunk innovátorként ismert. 1 2 3 4 5 6 7 

Vállalatunk vezető szerepben van az új 

termékek/szolgáltatások fejlesztésében. 

1 2 3 4 5 6 7 

Az iparágban a vállalkozásunknak olyan a megítélése, 

mint az új módszerek és technológiák éllovasa. 

1 2 3 4 5 6 7 

A belső együttműködés fontos részét képezi az 

innovációs stratégiánk végrehajtásának. 

1 2 3 4 5 6 7 

Az innovációs stratégia kialakítása növeli a 

munkavállalói készségeket is.  

1 2 3 4 5 6 7 

Az innovációs stratégiánk nyomon követésének része az 

alkalmazottak elkötelezettségének, moráljának vagy 

mindkét tényezőnek a javítása. 

1 2 3 4 5 6 7 

A cégünk technológiai képességei első osztályúak. 1 2 3 4 5 6 7 

A k+f tevékenységünk sikeressége a hosszú távú know-

how-kon alapul. 

1 2 3 4 5 6 7 

Meglehetősen sokat fektettünk bizonyos k+f projektekbe. 1 2 3 4 5 6 7 
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5. Kérem, rakja sorba az alább felsorolt tényezőket aszerint, hogy milyen mértékben 

járulnak hozzá a vállalkozás innovációs tevékenységéhez? 1=egyáltalán nem, 

10=teljes mértékben    

 

Információhoz jutás új technológiai megoldásokkal kapcsolatban  

Információhoz jutás versenytársakról   

Információhoz jutás új piacokkal kapcsolatban  

Információhoz jutás vevőkkel kapcsolatban  

Információhoz jutás beszerzési forrásokkal kapcsolatban  

Költségmegosztás  

Forrásszerzés  

Új partnerek szerzés  

Meglévő kapcsolatok elmélyítése   

Pályázati lehetőségek  

 

6. Kérem, értékelje 1-7ig az alább felsorolt célokat aszerint, hogy milyen mértékben 

sikerült megvalósítani azokat az Önök klasztere esetében! 1=egyáltalán nem valósul 

meg, 7=nagyon gyakran megvalósul 

 

Közös érdekképviselet, érdekérvényesítés kialakítása 1 2 3 4 5 6 7 

Hatékonyságnövelés 1 2 3 4 5 6 7 

Az általános gazdasági feltételek javítása (piaci részesedés 

növelése) 

1 2 3 4 5 6 7 

Tudásáramlás elősegítése, tapasztalatátadás és csere 1 2 3 4 5 6 7 

A térségi beszállítók versenyképességének növelése 1 2 3 4 5 6 7 

A közös marketing tevékenységek összehangolása 1 2 3 4 5 6 7 

Tagszervezetek közötti együttműködés támogatása és 

erősítése 

1 2 3 4 5 6 7 

Közös piackutatások megvalósítása 1 2 3 4 5 6 7 

Kapacitás-kihasználás összehangolása 1 2 3 4 5 6 7 

Kiállításokon, vásárokon történő megjelenés 1 2 3 4 5 6 7 

Közös erőforrás beszerzése (költségcsökkentés miatt) 1 2 3 4 5 6 7 

Közös termék, szolgáltatás összehangolása 1 2 3 4 5 6 7 

Közös k+f tevékenység megvalósítása 1 2 3 4 5 6 7 

Belső erőforrás-megosztás koordinálása 1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Kérem, értékelje az alábbi állításokat aszerint, hogy mennyire voltak fontosak a 

klaszterhez való csatlakozásuk során! 1=egyáltalán nem fontos, 7=nagyon fontos. 

 

Szempont volt, hogy a klasztertagok földrajzilag közel 

helyezkedjenek el.  

1 2 3 4 5 6 7 

Figyeltünk arra, hogy a régiónkban fontos szerepet vállaló 

egyetemek és kutatóintézetek is tagjai legyenek a 

klaszternek. 

1 2 3 4 5 6 7 

Szempont volt, hogy erősítse a régiónkon belüli szakmai és 

személyes kapcsolatainkat. 

1 2 3 4 5 6 7 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok közel 

azonos tudással rendelkezzenek az iparágról.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Szempont volt az is, hogy a klasztertagok ugyanazokkal az 

iparági tapasztalatokkal rendelkezzenek, mint mi.  

1 2 3 4 5 6 7 

Szempont volt, hogy a klasztertagok azonos szakmai nyelvet 

beszéljenek (pl. szakszavak megfelelő használata és 

ismerete).  

1 2 3 4 5 6 7 

Csatlakozásunk során szempont volt az is, hogy a 

tagvállalatok közel azonos vállalati kultúrával 

rendelkezzenek, mint mi.  

1 2 3 4 5 6 7 

Figyelembe vettük, hogy a tagok a miénkhez hasonló 

szervezeti struktúrával rendelkeznek-e vagy sem.  

1 2 3 4 5 6 7 

Szempontként merült fel, hogy a klasztertagok azonos 

technológiai infrastruktúrával rendelkezzenek, mint mi.  

1 2 3 4 5 6 7 

Döntésünkben megerősített az is, hogy már csatlakozásunk 

előtt ismertük a tagok nagy részét. 

1 2 3 4 5 6 7 

Döntésünk során szempont volt az is, hogy már közös 

tapasztalatokkal rendelkeztünk egyes tagokkal (pl. korábbi 

együttműködés, projektek). 

1 2 3 4 5 6 7 

Szempontként merült fel az is, hogy a vállalatunkhoz hasonló 

reputációval rendelkeznek-e a tagok. 

1 2 3 4 5 6 7 

Szempont volt az is, hogy a tagvállalatok azonos mértékben 

betartják az iparágra vonatkozó jogszabályokat és 

rendeleteket.  

1 2 3 4 5 6 7 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagok azonos 

kulturális normákat valljanak, mint mi. 

1 2 3 4 5 6 7 

Szempontként merült fel az is, hogy a tagvállalatok szokásai 

és rutinjai azonosak a mi vállalatunkéhoz.   

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Az alább felsorolt együttműködési „formák” közül kérem, jelölje meg, hogy 

mennyire jellemzőek azok a klaszteren belül kialakult együttműködések során?  

1=egyáltalán nem jellemző, 7=teljes mértékben jellemző 

 

Közös k+f tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 

K+f ötletek megosztása 1 2 3 4 5 6 7 

K+f ötletek tesztelése 1 2 3 4 5 6 7 

A belső piacra vonatkozó információk megosztása 1 2 3 4 5 6 7 

Külső piacra vonatkozó információk megosztása 1 2 3 4 5 6 7 

Egymás közti értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Belföli (tagokon kívüli) értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Exportpiaci értékesítési lehetőségek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Logisztikai együttműködési lehetőségek feltárása  1 2 3 4 5 6 7 

Közös beszerzés lehetőségeinek feltárása 1 2 3 4 5 6 7 

Tapasztalatcsere 1 2 3 4 5 6 7 

Közös pályázat 1 2 3 4 5 6 7 

Közös projekt 1 2 3 4 5 6 7 

Kiállítási részvétel 1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Kérem, válassza ki az alábbiak közül az 5 legfontosabb együttműködési formát, amely 

a klaszteren belül megfigyelhető!  
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Közös érdekképviselet, érdekérvényesítés kialakítása  

Hatékonyságnövelés  

Az általános gazdasági feltételek javítása (piaci részesedés 

növelése) 

 

Tudásáramlás elősegítése, tapasztalatátadás és csere  

A térségi beszállítók versenyképességének növelése  

A közös marketing tevékenységek összehangolása  

Tagszervezetek közötti együttműködés támogatása és 

erősítése 

 

Közös piackutatások megvalósítása  

Kapacitás-kihasználás összehangolása  

Kiállításokon, vásárokon történő megjelenés  

Közös erőforrás beszerzése (költségcsökkentés miatt)  

Közös termék, szolgáltatás összehangolása  

Közös k+f tevékenység megvalósítása  

Belső erőforrás-megosztás koordinálása  

 

10. Kérem, gondoljon arra a szituációra, amikor az Önök szervezete egy másik klaszter 

tagvállalattal került kapcsolatba és dolgozott együtt! Kérem, értékelje ez alapján 1-

7ig a következő állításokat! 1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben.    

 

A klasztertagok megbíznak egymásban. 1 2 3 4 5 6 7 

Úgy értékeljük, hogy a klasztertagok megbízhatóak a 

fontosabb kérdésekben. 

1 2 3 4 5 6 7 

A múlt béli tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy 

megbízható felekkel kerültünk kapcsolatba a klaszteren 

belül. 

1 2 3 4 5 6 7 

A vállalatom megbízik a klasztertagokban. 1 2 3 4 5 6 7 

A klasztertagok gyakran egymásra támaszkodnak. 1 2 3 4 5 6 7 

A klasztertagok azon dolgoznak, hogy hosszú távú 

kapcsolat alakuljon ki közöttünk. 

1 2 3 4 5 6 7 

A klasztertagság szoros együttműködésben dolgozik 

egymással. 

1 2 3 4 5 6 7 

Folyamatos kapcsolattartás figyelhető meg a felek 

(klasztertagok) között. 

1 2 3 4 5 6 7 

A klaszteren belüli gyakoriak a beszélgetések és egymás 

véleményének a meghallgatása. 

1 2 3 4 5 6 7 

A megbeszélések során megtárgyalhatóak a vitás kérdések. 1 2 3 4 5 6 7 

Őszintén és nyíltan tudunk egymással beszélgetni. 1 2 3 4 5 6 7 

A klasztertagok ugyanazt a világnézetet vallják. 1 2 3 4 5 6 7 

A tagság több esetben ugyanazon a véleményen van. 1 2 3 4 5 6 7 

A klaszter képviselőiből gyakran ugyanazokat az 

érzelmeket váltják ki a környezeti változások. 

1 2 3 4 5 6 7 

A tagvállalat képviselői ugyanazokat az értékeket vallják. 1 2 3 4 5 6 7 

Mindig egymás szemszögéből próbáljuk látni a dolgokat. 1 2 3 4 5 6 7 

A résztvevő felek tudják, miként érez a másik egy közös 

projekt során. 

1 2 3 4 5 6 7 

A résztvevő felek megértik egymás értékrendjét és céljait. 1 2 3 4 5 6 7 

A résztvevő felek törődnek egymás érzelmeivel.  1 2 3 4 5 6 7 
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A tagok úgy viszonyulnak a „Sose feledj egy jó 

cselekedetet”-hez, mintha az az üzleti mottójuk lenne. 

1 2 3 4 5 6 7 

A tagok minden körülmény között megtartják az 

egymásnak tett ígéreteiket.  

1 2 3 4 5 6 7 

Ha nehéz időben segítséget nyújtanak nekünk, akkor biztos, 

hogy visszafizetjük a kedvességüket. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Kérem, értékelje az alábbi állításokat aszerint, hogy azok a kialakult 

együttműködések (közös projektek) során mennyire voltak jellemzőek! 

1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben  

K+f tevékenységünk során a célok és stratégiák 

kialakításánál a fogyasztói elégedettséget tartjuk szem előtt. 

1 2 3 4 5 6 7 

A megvalósult k+f tevékenység esetében a közös 

versenystratégiánk a fogyasztói igények megismerésén 

alapul. 

1 2 3 4 5 6 7 

A partnereinkkel közös üzleti stratégiánk a vevőnek nyújtott 

minőségre épül. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tevékenységünk során rendszeresen mérjük a fogyasztói 

megelégedettséget. 

1 2 3 4 5 6 7 

Az együttműködő szervezetek felső vezetése rendszeresen 

felkeresi a fontos vásárlókat. 

1 2 3 4 5 6 7 

Egymás értékesítési munkatársai információkat nyújtanak a 

versenytársakról. 

1 2 3 4 5 6 7 

A versenytársak lépéseire képesek vagyunk gyorsan 

reagálni. 

1 2 3 4 5 6 7 

A résztvevő szervezetek felső vezetése rendszeresen 

megvitatja a versenytársak erősségeit és gyengeségeit. 

1 2 3 4 5 6 7 

A közös k+f tevékenységünk során a fogyasztókat azokon a 

területeken célozzuk meg, ahol versenyelőnyünk van. 

1 2 3 4 5 6 7 

A résztvevő felek között szabadon áramlik a vásárlókkal 

kapcsolatos információ. 

1 2 3 4 5 6 7 

A projektben résztvevő vállalatok tevékenységeinek 

(vállalati funkciók) integrációja a piaci igények kielégítését 

szolgálja. 

1 2 3 4 5 6 7 

A közös k+f projektek során felmerülő döntéshozatal 

szempontjából fontos a vevő véleménye. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Kérem, becsülje meg (és ne az elvárásait jelölje meg), hogy a klasztertagságnak 

köszönhetően a konkurenciához képest hogyan teljesített a vállalkozása a 

kiszolgált fő piaci szegmensben az elmúlt év során. Példa: Ha úgy gondolja, hogy az 

értékesítés növekedése 60%al több, mint a konkurenciáé akkor kérjük, jelölje ezt 5 

értékkel.  
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1 2 3 4 5 6 7 

<10% 11-25% 26-40% 41-55% 56-70% 71-85% 86-100% 

 

Ügyfélmegtartás  

Értékesítés növekedés  

Beruházások megtérülése  

Értékesítés megtérülés  

K+F teljesítmény (innovációs teljesítmény)  

 

13. Kérem, írja le pár szóval, hogy mit tart a klasztertagság legnagyobb előnyének!  
 

14. Kérem, írja le pár szóval, hogy mi okozza a klasztertagság során a legnagyobb 

nehézséget!  

 

15. Demográfiai vonatkozások 

A. Vállalatmérete 

a. spinoff 

b. startup 

c. kisvállalat 

d. középvállalat 

e. nagyvállalat 

 

B. Tulajdonosok típusa 

a. többségi állami tulajdon 

b. többségi belföldi (nem 

állami) tulajdon 

c. többségi külföldi tulajdon 

 

C. Fő tevékenysége: 

a. mezőgazdaság 

b. élelmiszeripar 

c. kitermelő ipar és 

energiaszolgáltatás 

d. könnyűipar 

e. vegyipar 

f. gépipar 

g. egyéb feldolgozóipar 

h. építőipar 

i. kereskedelem 

j. szolgáltatás és közösségi 

szolgáltatás 

 

 

D. Export-orientáció 

a. nincs exporttevékenység 

b. alacsony exporttevékenység 

c. közepes exporttevékenység 

d. jelentős exporttevékenység 

 

E. Szervezeti forma 

a. funkcionális 

b. divizionális – termékalapú 

c. divízionális – vevőalapú 

d. divízionális – regionális 

alapú 

e. mátrix szervezet 

f. termékigazgatói rendszer 

g. egyéb 

 

F. A kitöltő vállalaton belüli 

betöltött szerepe? 

a. tulajdonos 

b. igazgató 

c. K+F igazgató 

d. Klaszter-kapcsolat 

koordinátor 

e. menedzser 

f. alkalmazott 
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