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Mik a vállalkozói inkubátorházak?

„olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató 

létesítmények együttese, amely elsősorban az induló 

vállalkozások számára a kor színvonalán képes a 

korszerű termékek előállításához, a modern technológiák 

alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket nyújtani” 

(Inkubátorok Szövetsége)



Inkubátorházak jellemzői

• Célja: a kezdő mikro- és kisvállalkozásokat, vagy új fejlődési

(innovációs) szakaszba lépő KKV-kat a maga eszközrendszerével

az induló, vagy átmeneti szakaszba segítse

• Pénzzel nem támogatják a vállalkozásokat, DE! a piaci árnál jóval

kedvezményesebb szolgáltatásokat nyújtanak

• Telepek, támogatások és szolgáltatások olyan együttese, amelyet a

kezdő vállalkozások speciális szükségleteihez alakítanak

• Olyan erőforrásokkal látják el a holdudvarukba tartozó KKV-kat,

melyek javítják sikerük esélyeit

• Közel 40 működik hazánkban, de csak 16%-uk működik ipari

parkon belül



Inkubátorházak típusai

1.  Általános inkubátor

A bérlők által végzett tevékenységtől többnyire függetlenül,

az induló vagy kezdeti szakaszban lévő vállalkozások

számára biztosít működési lehetőséget.

2. Technológiai inkubáció

Még csak kísérleti fázisban van jelen. Fejlesztésükbe

beépítik a technológiai inkubáció lehetőségét.



Logisztikai Szolgáltató Központok

• Olyan zárt, telepszerűen elhelyezkedő, a szolgáltató
szférához tartozó vállalkozások, szervezetek összessége,
amelyek egy közös infrastrukturális bázisra,
információs hálózatra épülnek.

• Tevékenysége az áruforgalmi központok szolgáltatásain
túl a beszerzéshez, értékesítéshez, az áru- és
információtovábbításhoz értéknövelő módon
kapcsolódik

• Szolgáltatásaival egy-egy nagyobb régió ipari
parkjainak, fogyasztóinak, termelőinek, szolgáltatóinak
elégíti ki az igényeit, kapcsolatokat biztosít belföldön és
külföldön más LSZK-al



Mit értünk klaszterek alatt?

 A cégek közötti szisztematikus kapcsolatokon alapulnak

 A kapcsolatok

- közös vagy kiegészítő termékeken,

- termelési folyamatokon,

- kulcs technológiákon,

- természeti erőforrás szükségleteken,

- szakértői szükségleteken és

- elosztási csatornákon alapulnak.

 Földrajzilag koncentráltak

 Lokális előnyök kihasználására törekszenek



Folyt.

Klaszter (fürtösödés):

„Laza, ugyanakkor mégis szervesen összekapcsolódó hálózati

rendszer termékalapon szerveződött, területileg koncentrált

vállalkozások kooperációs hálózata, amely a minél

eredményesebb piaci jelenlét érdekében kihasználja az

együttműködési lehetőségeket a gyártók, tanácsadók, képzési

intézmények és a szolgáltató szektor képviselői között.”

„Egy adott termékpiacon versenyző, ugyanazon

iparághoz/üzletághoz tartozó cégek, illetve a velük szorosan

együttműködő üzleti partnereik kooperációja”.



„A klaszterek egy iparágban, egy értéklánc-rendszer mentén

szerveződő, egymással egyszerre versengő és szoros

együttműködési kapcsolatokat ápoló független gazdasági

szereplők és non-profit intézmények, szervezetek olyan

területileg koncentrált együttműködési hálózata, amely

jelentősen hozzájárul mind az abban résztvevők, mind az

egész régió, vagy térség versenyképességének

növekedéséhez.”

Folyt.



Folyt.

„…olyan horizontálisan vagy vertikálisan kapcsolódó

önálló jogi személyiségű cégek integrációja, melyek a

kapcsolódó társadalmi intézményekkel együtt

ugyanabban az ágazatban dolgoznak,…regionálisan

közel állnak egymáshoz, …piaci versenyzők és

együttműködők,…összeköti őket a hosszú távú üzleti

dinamika, az innováció, a közösen racionalizált

tevékenységek költségcsökkentő és hatékonyságot

növelő üzletvitele…” (OECD)



Folyt.

„minden olyan kezdeményezés, ami az elkülönülő kis

vállalkozásokat célirányosan integrálja, miközben

meghagyja azok arculatát, és szervezésével a

tagvállalkozásainak többletjövedelmet tud hozni, és

hasznos lehet az új globalizációs kihívásokkal szemben”

Egyszerre létezik benne 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENY.



A klaszterek önmaguktól választódnak ki, azon az 

alapon, hogy a régió egyéni munkaadói és 

intézményei hogyan definiálják működésüket, 

állítják fel prioritásaikat, használják a régió 

forrásait és alkotnak kapcsolatokat.



A klaszterek által hasznosított lokalizációs 

előnyök

• Egy adott iparág cégeinek térbeli koncentrációja

• Speciális iparági szaktudás

• Speciális iparági intézmények

• Speciális iparági szakképzés

• Közös érdekképviselet

• Speciális infrastruktúra



A lokalizációs előnyök a klaszterben lévő 

vállalatok számára lehetővé teszik…

• A tranzakciós és szállítási költségek csökkentését

• A gyorsabb és pontosabb információáramlást

• A gördülékeny inputhelyettesítést

• A technológiai és szervezési tapasztalatok
megismerését

• A tudás állandó cseréjét

• A helyi társadalom támogatását

↓

A gyorsabb piaci alkalmazkodást



A klaszterek életciklusai

1. Embrionális szakasz ( innovációk, találmányok, belső

beruházások

2. Növekedési szakasz ( utánzók, versenytársak vonzása )

3. Érettség ( rutinszerű szolgáltatások, költségek

versenyelőnnyé válnak )

4. Hanyatlás ( hatékonyabban helyettesíthetőek )



A klaszterek által teremtett externáliák

- „Kemény” externáliák – nagyobb választék,

alacsonyabb költségű készletek, specializált

szolgáltatások, képzett munkaerő és potenciális

partnerek

- „Puha” externáliák – technológiai tudás megszerzése,

piacok elérése, hálózati együttműködés, érdekek

szükségletek egyesítése



Képesek-e régiók klasztereket létrehozni?

1. Nagyvállalatból alakult ki

Ez történt a bútorgyártok esetében Tupelo-ban, Mississippiben 
és County Monoghan-ban, Írországban.

2. Helyi kézműves kisvállalkozásokat fogtak össze

Ez történt Olaszországban, Carpiban a szalmakalap gyártás, és 
Massachusets-ben, Leominster műanyag fésű gyártás

3. Klasztert telepítenek át egy gyengébb gazdasági körzetbe

Pl. autó beszállítói klaszter Kentucky-ban. Dél-Walesben.



Mi történik a klaszter hanyatlása után?

Az érett klasztereknek meg kell állapítani erősségeiket,

és hogy a visszaesés átmeneti- e és új piacot,

termékeket kell keresniük.

A klaszter bukásának megelőzése:

1. innováció (termék, piac, design)

2. új termék kialakításának támogatása

3. új elemekkel bővíteni az értéklánc rendszert



A termelési/ipari klaszterek csoportosítása

1.) Kézművességre épülő

(textil-, cipő-, bőr-, fafeldolgozó-, bútor-, kerámiaipar,
hagyományos kézműipar-Észak-Olaszország)

2.) Magas szaktudásra és technológiai ismeretekre épülő

(elektronika, űrtechnika, biotechnológia, számítógépgyártás,
műszergyártás, repülőipar, autóipar-Detroit, szoftveripar-
Silicon-völgy)

3.) Szolgáltató szektorra épülő

(pénzvilág-New York, reklámipar-London, divatvilág-
Párizs, szerencsejáték-Las Vegas, filmipar-Hollywood,

+ TURIZMUS)



A klaszterek csoportosítása gazdasági 

jelentőségük és komplexitásuk szerint

• Megaklaszter

(Görögország-turizmus, Svájc-pénzügyi iparág)

• Mezoklaszter

(kerámiaipar, tejipar, bútoripar)

• Mikroklaszter

(1-2 vállalat hálózata)



A klaszterek típusai a térségi bázis 

kiterjedtsége szerint

• Makroklaszter

(egy egész ország)

• Regionális klaszter

(egy régió, egy nagyváros és vonzáskörzete)

• Lokális klaszter

(egy település, egy munkaerő-vonzáskörzet)



A klaszterek létrehozásához szükséges 

legfontosabb teendők

• A piaci verseny előtt álló korlátok lebontása

• A verseny tisztaságának garantálása

• Közintézmények, ügynökségek létrehozása

• Az együttműködés kereteinek kidolgozása



A klaszterek kialakulásának lépcsőfokai

1. szakasz: első vállalkozások megjelenése, megalakulása

2. szakasz: speciális környezeti háttér kialakulása, létrejön a

klaszter-specifikus kapcsolódó és háttériparág

3. szakasz: létrejönnek olyan szervezetek, intézmények, melyek

legfontosabb feladata a klaszterhez tartozó vállalkozások

számára nyújtandó egyedi, speciális igények felmérése, speciális

szolgáltatások nyújtása

4. szakasz: a klaszter erőteljes vonzó hatást gyakorol a szélesebb

környezetére. Ennek hatására számos klaszteren kívüli

vállalkozás dönt a klaszterhez való csatlakozás mellett.

5. szakasz: a nem-piaci alapú kapcsolati tőke kialakulása,

információáramlás erősödése

6. szakasz: hanyatlás, az addigi fejlődési ütem megtorpan,

változtatásokra van szükség



A klaszteresedési folyamat



A klaszterek tömeges kialakulása előtt álló 

főbb akadályok hazánkban

• Gyenge gazdasági bázis

• Iparági térségi bázisok hiánya

• Erős centralizáció

• Bizalomhiány

• Innovációs szakadék a vállalkozások és

az innováció kidolgozására alkalmas

intézmények között



A hazai klaszterek típusai

• Logisztikai-alapú

(még csak embrionális szakasz, alapja lehet jó földrajzi

fekvés, logisztikai beruházások)

• FDI-alapú

(tagjai, kezdeményezői többségében az exportorientált

gépgyártó (jármű, elektronika) multinacionális vállalkozások,

ill. a körülöttük csoportosuló beszállítók közül kerülnek ki) –

PANAC, PANEL

• Hazai-bázisú

(a hazai belső piaci kereslet, ill. a turizmus esetében a

hazánkba érkező külföldiek igényeinek kielégítésére

törekszenek)



Iparágak

• Gépipar (járműipar, elektronika)

• Egyéb feldolgozóipar (fa, bútor, textil)

• Turizmus (gyógy-, termál-)

• Élelmiszeripar (hús, gyümölcs)



Pólus Program

• Cél: nemzetközi versenyképesség növelése

(Országos Területfejlesztési Koncepcióról

szóló 97/2005. (XII. 25.) Országgyűlési

határozat)

Hogyan?

- a komoly, innovációs és exportpotenciállal

rendelkező klaszterek, valamint

- a pólusvárosokban a vállalkozási

környezetet fejlesztő beruházások

támogatásán keresztül



Átfogó célok

• Nemzetközileg versenyképes klaszterek

kialakulásának előmozdítása.

• Magas hozzáadott értékű, innovatív

tevékenységekre történő specializáció.

• Erős kooperáció elsősorban a vállalatok, illetve

kiegészítő jelleggel az egyetemek és

önkormányzatok között, a hosszú távú

versenyképesség fenntartása érdekében.

• A pólusvárosokon keresztül a régiók szerepének

erősítése, elősegítve a pólusok széles

értelemben vett, általános

versenyképességének és üzleti környezetének

javítását.



A Program pillérei

• Vállalkozásfejlesztési pillér: A hazai kkv-k

bázisára épülő export-orientált, innovatív és

magas hozzáadott értékű tevékenységekre

koncentráló vállalati együttműködések,

klaszterek támogatása.

Horizontális gazdaságfejlesztési pillér: A

versenyképesség szempontjainak megfelelő

kedvező üzleti környezet megteremtése

elsősorban az általános infrastruktúra fejlesztés

és humán erőforrás fejlesztés támogatásával.



Vállalkozásfejlesztési pillér

• üzleti szolgáltatások beszerzése: a klaszteresedést, az

innovációt, a hozzáadott érték növekedését és az

exportot elősegítő szolgáltatások;

• célzott humán erőforrás fejlesztés: a klaszteresedő

vállalatcsoport tevékenységéhez szükséges szakemberek

képzése;

• gépek, berendezések beszerzése: közös fejlesztéshez,

termeléshez vagy egyéb közös tevékenységhez szükséges

eszközök beszerzése;

• fizikai infrastruktúra fejlesztése: a versenyképesség

növelését célzó közös bérelt vagy épített infrastruktúra;

• visszatérítendő finanszírozási források nyújtása:

mikrofinanszírozás és kockázati tőkebefektetés a

klaszteresedő vállalkozások számára



Horizontális pillér

Kedvezményezettek köre:

• A pólus városokban:

• önkormányzatok,

• felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek,

• önkormányzati fenntartású oktatási és kutatási

intézmények, és

• az ezek részvételével működő gazdasági társaságok,

• kulturális és egészségügyi intézmények.

• A nem pólus városokban:

• oktatási, képzési és kutatási intézmények (akkreditált

klaszterekben való részvétel esetén).



Az ÚMFT érintett programjai

• Gazdaságfejlesztési Operatív Program

(GOP)

• Társadalmi Infrastruktúra Operatív

Program (TIOP)

• Társadalmi Megújulás Operatív Program

(TÁMOP)

• Regionális Operatív Programok (ROP)



Regisztrált klaszterek, 2011

127 db

AK – 25 db



Észak-Alföld

• 19 db

• Élelmiszeripar

• Turizmus

• Gépipar

• Gyógyszeripar

• Informatika

• Logisztika

• Energetika

• Egészségipar

• Építőipar

• Környezetipar

• Üzleti 

szolgáltatás

• Mezőgazdaság



Dél-Alföld

• 26 db

• Élelmiszeripar

• Műanyagipar

• Energetika

• Turizmus

• Üzleti 

szolgáltatás

• Gépipar

• Egészségipar

• Logisztika

• Oktatás

• Informatika

• Építőipar

• Környezetipar



Észak-Magyarország

• 23 db

• Energetika

• Egészségipar

• Élelmiszeripar

• Környezetipar

• Gépipar

• Üzleti 

szolgáltatás

• Anyagtudomány, 

nanotechnológia

• Logisztika

• Műanyagipar

• Informatika

• Környezetipar

• Turizmus



Közép-Magyarország

• 26 db

• Üzleti szolgáltatás

• Élelmiszeripar

• Építőipar

• Energetika

• Informatika

• Oktatás

• Környezetipar

• Fa-és bútoripar

• Turizmus

• Logisztika

• Egészségipar

• Csomagolástechnika



Közép-Dunántúl

• 14 db

• Gépipar

• Turizmus

• Építőipar

• Energetika

• Informatika

• Egészségipar

• környezetipar



Nyugat-Dunántúl

• 13 db

• Oktatás

• Fa-és bútoripar

• Turizmus

• Építőipar

• Energetika

• Gépipar

• Informatika

• Logisztika



Dél-Dunántúl

• 6 db

• Egészségipar

• Energetika

• Környezetipar

• Porcelánipar

• Építőipar



Várt eredmények

• 2013-ra az országban 5-10 sikeres pólus innovációs

klaszter jön létre

• Mindegyik sikeres klaszter európai szinten is

mérhető piaci részesedéssel bír

• Mindegyik sikeres klaszter szervesen kapcsolódik a

globális iparági értékláncba

• Megerősödik a KKV-szektor, nemzetközi

versenyképessége, beszállítói, és önálló fejlesztési

képessége jelentősen növekszik

• Javul a foglalkoztatottság szerkezete

• A pólusvárosokon keresztül a régiók szerepe

erősödik



A klaszter és a vállalati/üzleti hálózat 

összehasonlítása

Klaszter

• Nyitottabb

• Tagok köre nem 
állapítható meg

• Informális kapcsolat is 
létezhet a vállalatok 
között

• Nemcsak vállalatok, 
hanem egyéb 
intézmények is tagjai

• Egymáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

Vállalati hálózat

• Formálisabb

• Szerződéseket kötnek

• Az együttműködés 

mérhető haszonnal jár

• A tagvállalatok köre 

korlátozott és pontosan 

meghatározható

• Szervezetek közötti 

kapcsolat



HÁLÓZATOK KLASZTEREK

Versenyelőny Meglévő olcsó speciális

inputok

Igényelt speciális inputok

odavonzása

Tagság Meghatározott (zárt)

tagság

Nyitott szerveződés

Együttműködés alapja Szerződéses kapcsolat Társadalmi értékek

Pozíció Viszonylag stabil Rugalmasan változik

Kapcsolat jellege Együttműködésen

alapul

Együttműködésen és

rivalizáláson alapul

Kohézió Közös üzleti célok Kollektív vízió

Résztvevők Vállalatok Vállalatok, intézmények,

szakmai szervezetek



Ágazati szemlélet Klaszter-orientált szemlélet

Hasonló hálózati, beszállítói 

pozícióban lévő csoportok

Gyakran egymást kiegészítő és eltérő hálózati 

pozíciójú stratégiai csoportok

Hangsúly a végterméket előállító 

iparágakon

A felhasználókat, beszállítókat, szolgáltatást 

nyújtó vállalkozásokat egyaránt magába foglalja

Hangsúly a közvetett és közvetlen 

versenytársakon

A közös technológián, szakképzettségen, 

információn, inputokon, vásárlókon és 

csatornákon osztozó egymástól kölcsönösen 

függő iparágak halmaza

Vonakodás a versenytársakkal 

történő együttműködéstől

A legtöbb szereplő nem közvetlen versenytárs, 

de hozzájárul a közös szükségletekhez

A kormányzattal folytatott párbeszéd 

célja gyakran támogatások, 

versenykorlátozó intézkedések 

elérése

Közös érdekeltség a széles körű 

együttműködésben, amely javítja a 

termelékenységet, hozzájárul a verseny 

átláthatóságához. Konstruktívabb és 

hatékonyabb párbeszéd az üzleti szféra és a 

kormányzat között.

Cél a már meglévő termékek 

diverzifikációjának keresése Cél a szinergiák és az új kombináció keresése



A klaszterek fejlesztése során ajánlott és nem 

ajánlott szempontok

Ajánlott (célszerű)

- Ösztönözni a klaszterek 

fejlődését

- A klasztert demonstrációs 

modellként felhasználni

- Buzdítani a cégeket új 

együttműködések kialakítására

- Törekedni a klaszter bővítésére

- Elkészíteni a régió iparágai 

globális piacának felmérését

- Támogatni a nagyvállalatokat és 

fejlesztő ügynökségeket a 

klaszterek élénkítésére

Nem ajánlott (nem célszerű)

- Klasztert mesterségesen 

létrehozni

- A klasztert, mint végcélt hirdetni

- Egyes klaszterek vagy cégek 

túlélése mellett elköteleződni

- Létrehozni egyetlen klasztert 

hosszú távra

- Fókuszálatlan támogatást 

nyújtani

- Innovációt ösztönözni, amikor a 

cél a modernizáció

- A fejlesztési ügynökségeket 

egymással versenyeztetni



Az EU 2005 utáni vállalkozásfejlesztési munkaprogramjában is
szerepel a vállalkozások közötti együttműködések ösztönzése:

- inkubáció (helyben koncentrálódó fejlesztési eszközök 
összessége)

- hálózatok (cél a profitmaximalizálás, költségmegtakarítás 
illetve a biztonság)

- klaszterek

- tudományos parkok

- spin-off cégek



Klaszterpolitikák az EU-ban

• Tartományi, regionális, helyi szintű (Ausztria, Belgium,

Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország,

Spanyolország, Svédország)

• Nemzeti szintű (Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia,

Portugália)





Köszönöm a figyelmet!


