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BEVEZETÉS

Az üzleti hálózatok a vállalatok, intézmények, egyéb gazdasági egységek olyan funkcionális,
tudás és erıforrás bázisú munkamegosztáson alapuló, szinergiahatásokat indukáló
együttmőködése, amely együttes probléma megoldás eredményeként közös stratégiai célok
megvalósítására irányul, kölcsönös bizalom és elınyök jellemzik. A klaszter szervezıdések a
fenti megfogalmazástól annyiban térnek el, hogy a hálózat viszonylag kis földrajzi területen
nagyszámú vállalkozást, és viszonylag kis számú iparágat képvisel. A hálózati mőködés
sajátos velejárója egy rendkívül dinamikus, mozgó, változó szervezetrendszer, amely keretbe
fogja a munkamegosztást, a hatalmi struktúrákat, valamint a hálózaton belül elérhetı
tudásbázist és a szükségszerően kialakuló tudástranszfert.
A dinamikusan változó hálózati (klaszter) szervezetrendszer nem vezethetı és irányítható
viszonylag hosszú távú célrendszer rögzítése, a célok eléréséhez szükséges erıforrások
meghatározása, a lényegesebb fejlesztési akciók meghatározása, azaz a klaszter stratégia
kialakítása nélkül. A stratégiában rögzíteni kell a klaszter küldetését, és ebbıl kiindulva le kell
vezetni a klaszter mőködési körét. A küldetést úgy kell végrehajtania, hogy lehetıleg tartós
versenyelınyökre tegyen szert, valamint az érintettek tevékenységét és saját erıforrásait úgy
kell összehangolnia, hogy fellépjen a szinergiahatás.
A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter (továbbiakban: MANO Klaszter)
deklaráltan a Magyar anyagtudomány keretszervezeteként kíván tevékenykedni, a regionális
sajátosságoknak megfelelıen kiemelten kezelve a nanotechnológiai kérdésköröket. Az
anyagtudomány és nanotechnológia szervesen kapcsolódik egymáshoz. A XXI. században a
modern anyagok kutatása és fejlesztése az egyik legígéretesebb és leggyorsabban fejlıdı
terület, kialakulóban vannak új nanotechnológiai alkalmazások, melyeknek már most jelentıs
társadalmi hatásuk van. A nanomérető anyagok kiemelkedı jelentıséggel bírnak, nagy
szellemi hozzáadott értéket realizáló területet képviselnek. Rendkívüli diverzifikációt jelent az
alkalmazási területek sokfélesége, amelyek mind speciális igényekkel lépnek fel az ipar
különbözı területein (építıipar, jármőipar, környezetvédelem, info-kommunikáció,
egészségügy, stb..)
A MANO Klaszter célja, hogy nemcsak a régióban, de nemzeti szinten is európai kiválóságot
teremtsen, segítse az innováció szempontjából kedvezı környezet kialakulását, különösen a
kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára.
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1. KÖRNYEZET ELEMZÉS
1.1. A klaszter fejlıdés európai dimenziói

Az Európai Klaszter Memorandum1 címő dokumentum meghatározása szerint:
„A klaszter szakosodott vállalatok és intézmények regionális koncentrációja, amelyben
sokrétő kapcsolatok és tovaterjedı (spill-over) hatások érvényesülnek… az innováció számára
kedvezı környezetet biztosítva.”
Ebbıl az alapgondolatból kiindulva minden klaszter alapvetı célja annak meghatározása,
hogy a piaci szereplık, az oktatási, a terület- és a vállalkozásfejlesztési intézmények, a
kutatóhelyek, a pénzintézetek és más lehetséges partnerek hogyan mőködhetnek együtt maguk
és régiójuk versenyképességének javítása érdekében. Ez ugyanis a klaszteresedés alapvetı
mozgatóereje.
A klaszterekben folyó együttmőködés nemcsak az innovációra koncentrál, hanem dinamikus
növekedése esetén komplex, a mőködés sok területét felölelı stratégiai szövetséggé válik. A
klaszter – a nemzetközi tapasztalatok szerint - csak akkor életképes, ha résztvevıi között
sokrétő, kölcsönös elınyökre épülı, érdekközösség alakul ki. A klaszterek kialakulása és
mőködése alapvetıen természetes, szerves fejlıdési folyamat eredménye. Ebben egyaránt
szerepe van az alulról induló kezdeményezéseknek (potenciális tagok kooperációs igényei és
hajlandósága) ill. a felülrıl vezérelt, támogatások és kedvezmények révén vonzóvá tett innovációs „miliı” adta - lehetıségek kihasználására való törekvéseknek.
Az innovációs miliı alakításában sokszor alkalmazzák sikerrel azt a megoldást, hogy
egyszerő, jól átlátható „technológiák beékelésével” (szigetszerő beépítése és fenntartása)
indítják el a folyamatokat, majd e példa sikereire és mintaadó értékeire építve kezdik meg a
széleskörő terjesztést.
Az Európai Klaszter Memorandum abból a célból született, hogy felhívja az EU tagállamok
és régiók figyelmét a klaszter politika, valamint a klaszteresedés támogatásának fontosságára,
amely az EU innovációs tevékenységének hatékonyságát és eredményességét növelheti.
A nemzetközi versenyképességre törekvı klasztereknek ezeket a szempontokat célszerő
stratégiájuk alakítása során érvényre juttatni.
A Memorandum feltárja, hogy az EU egyik megoldása a globális innovációs kihívásra a
klaszterek lehetnek, amelyek képesek megteremteni azt a környezetet, ahol
• a kooperáción keresztül új ötletek, projektek születnek,
• lecsökken az ötletfeltárástól a piaci bevezetésig vezetı út,
• megvalósul a versenyzı vállalatok együttmőködése ("coopetition"),
• és amelyben az új üzleti és együttmőködési lehetıségek haszonélvezıi a kis- és
középvállalkozások is.
1
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A Memorandum azt is hangsúlyozza, hogy a mai globális kihívások eredményeként a modern
versenyben minden klaszternek innovációs klaszterré kell válnia. Ahhoz viszont, hogy elsı
lépésként a klaszteresedési, majd ezt követıen a klaszteren belüli és a késıbbiekben a
klaszterek közötti innovációs folyamatok beérjenek, a tagállamok hatóságainak támogató
"klaszter politikájára" van szükség. Ez a klaszter politika pedig akkor sikeres, ha az
intézményi eszközök segítségével sikerül elérni, hogy a vállalatok:
• vállalatmérettıl függetlenül szoros, interaktív kapcsolatot alakítsanak ki egymással,
• közös akciók és tevékenységek keretében lépjenek fel az általuk feltárt kritikus
területeken, valamint
• közösen oldják meg a számukra "szők keresztmetszetet" jelentı problémákat.

1.2. Technológiai elırejelzések a nano kutatások és ipari hasznosítások
világában

A technológiai elırejelzés feladata a releváns technológiai mozgások korai felismerése,
értékelése és ennek megfelelıen a technológiai fejlıdési irányvonalak kijelölése, a
technológiai váltási kockázatok minimumra csökkentése a vállalati versenyképesség
biztosítása, fenntartása vagy javítása érdekében. A technológiai elırejelzés eredményeit
felhasználva lehet megfogalmazni a technológiafejlesztési stratégiát, majd ebbıl kiindulva
általában kidolgozható a technológiafejlesztési program.
Napjaink gyorsuló technológiai fejlıdése következtében a vállalkozások életben maradása
nagymértékben technológiai lépéstartási feladattá is vált. A technológiai elınyök nem a
technológiai monopóliumokra épülnek, hanem arra, hogy ki birtokol a technológiai
diverzifikációt eredményezı élenjáró eljárásokat és milyen mértékben tudja befolyásolni és
kihasználni a technológiai szabványosodási folyamatokat. A termékek, szolgáltatások
versenyképessége a technológiai kompetencia függvénye, ez a hosszú távú innovatív
képességek bázisán jön létre. A szők kompetencia mezıben tevékenykedı KKV-k különösen
érzékenyek a technológiai változásokra és számukra az ehhez kapcsolódó speciális
mozgásterek megtalálása is nagyon fontos az életben maradás szempontjából. Számukra
különösen nagy erıfeszítésekbe kerül az információk megkeresése, elemzése. Gyakran ez a
feladat meghaladja pénzügyi lehetıségeiket és szellemi erıforrásaikat egyaránt. Kimutatható
okok természetesen:
- a korlátozott módszertani ismeretek,
- a külsı szakértıi bázisokkal való kapcsolatok hiánya,
- a kompetencia kötöttségekbıl származó változtatási képtelenség,
- a kompetencián kívül esı technológiák ismeretének hiánya.
A technológiai együttmőködések keretében kialakuló vállalati hálózatok kibıvítik a
résztvevık látó mezejét és lehetıvé teszik olyan kompetenciák értékelését is, amelyet
egyénileg senki nem tudna megtenni. A közösen létrehozott adatbázisok, forgató könyvek és
kockázat elemzések révén a mozgástér bıvül, az információk megbízhatósága nı és
megszerzésük költsége csökken.
A technológiai prognózisok egy – egy szakmakultúra fejlıdése dinamikájának elırejelzésére
szolgáló dokumentumok. A MANO Klaszter által érintett tudományágak és alakulóban lévı
piaci szegmensek ma erıteljes és ugrásszerő növekedést mutatnak. A teljes igénye nélkül,
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néhány a környezet változását és annak világmérető átrendezıdést mutató adatot az
alábbiakban foglalunk össze.
Az elsı átfogó nanotechnológiai prognózist 2003-ban adták közre „Nanotechnológiai
Jelentés”2 címmel. Ennek néhány átfogó adata:
• 2003-ban a nanotechnológiával kapcsolatos kutatási és fejlesztési beruházások elérik a
3 milliárd $ értéket.
• Ázsia igen versenyképes a nanotechnológia területén. Ha a jelenlegi trend folytatódik
2010-ben a világ összes fizikusának 90 %-a ázsiai eredető lesz és 50 %-a Ázsiában fog
dolgozni.
• Japán az 1997-es 120 millió dollárról, 2002-ben 750 millió dollárra emelte a
nanotechnológia felé irányuló támogatások mértékét, az EU pedig évi egymilliárd
dolláros támogatást tervez a 2002. – 2006. idıszakban.
• Annak ellenére, hogy 2001-rıl 2002-re általában csökkent a kockázati
tıkeberuházások mértéke, a nanotechnológiával kapcsolatos ilyen jellegő
beruházásokban 251 % volt a növekedés az elektronika, 211 % az ipari termékek és
313 % az élettudományokkal kapcsolatos területeken.
• Az öt legkiemelkedıbb nanotechnológiai beruházási terület: anyagtudomány,
eszközök („szerszámok”), szoftverek, elektronikus eszközök és nano–biotechnológia.
• Az Amerikai Egyesült Államokban 40.000 kutatót képesek csatasorba állítani a
nanotechnológia területén, 2015-re várhatóan 800.000 dolgozóra lesz szükségük (a
világ nanotechnológiában foglalkoztatott munkaerı szükségletének 40 %-a) egy 1.000
milliárd $ nanotechnológiai ipar mőködtetésére.
• Az elmúlt 4 évben kockázati tıkébıl származó támogatással világszerte 1.700 új
nanotechnológiával kapcsolatos munkahely létesült.
• „A nanotechnológia egy forradalmian új technológia, amely elsöpörheti a jelenlegi
üzleti modelleket és újrarendezheti a gazdaság kiterjedt szektorait.” (Credit Suisse
First Boston, 2003. május).
A nanotechnológia az informatikai technológiákkal rokon vonásokat mutat abban a
tekintetben, hogy a termelés – szolgáltatás szinte valamennyi szektorában hasznosítható
potenciálokra épül. A változás generálási képesség tekintetében a radikális hatásokat maga
után vonó technológiák családjába sorolható, mivel paradigmaváltásszerő átalakulásokat
eredményez, és fog eredményezni minden alkalmazási területén, hiszen az atomi világban
talál újszerő megoldásokat, valós vagy lappangó igényekre.
Az általános célú technológiák könnyen tudnak kapcsolódni más technológiákhoz
(technológiai komplementaritás), így nagyszámú további innovációs lehetıséget teremtenek.
Az eredeti innováció jelentısége megsokszorozódik, és miközben a gazdaságban
tovagyőrőzik, az új és új alkalmazásokban maga az eredeti technológia is tovább fejlıdik.
Megindul egy önmagát erısítı folyamat, ami hosszabb-rövidebb idı alatt a gazdasági
növekedést erıteljesen felgyorsítja.
A nanotechnológia általános jellegét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a
heterogén ágazati kört felölelı nagy transznacionális cégek (Fortune 500) jelentıs hányada
együttmőködik nanotechnológiai kutató laboratóriumokkal és kutatásokat szponzorál. A
technológia dinamikus felfutását jól jellemezi a Lux Research Inc. felmérése, amely szerint
2005-ben 148 globális cégnek volt valamilyen szintő nanotechnológiai kezdeményezése. A

2
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2005-ös 9,6 milliárd dollár összértékő nanotechnológiai K+F-kiadásból 4,5 milliárdot
vállalatok finanszíroztak.
A nanotudomány lassanként elırehalad a technológiává válás folyamatában, a nagy
áttöréseket 2010-re ígérik a szakértık. 2005-ben 32 milliárd dollár értékő feldolgozóipari
termék tartalmazott nanotechnológiai fejlesztéseket, ami a 2004-es érték több mint duplája.
Mindez azt jelenti, hogy a nanotudomány eredményei ipari termékekbe és termelıeszközökbe
épülnek be, ami már iparszerő reprodukciót feltételez. A Lux Research 2005-tıl közli a
nanotechnológiai tızsdei cégek indexét. Az index két cégtípust tartalmaz (összesen 26
részvénybıl képezik). A nagyobbik (az index háromnegyedét kitevı) csoportba a
nanotechnológiai kutatásokkal és alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó kis- és közepes
vállalatok tartoznak. Ezek árbevételének egy részét, esetenként nagy részét még állami
kutatás-fejlesztési pályázatokon szerzett megbízásokból származó bevétel teszi ki, de a
vállalati megrendelések aránya gyorsan nı. A másik csoportot azok a nagyvállalatok alkotják,
amelyek végtermékeikbe már beépítik a nanotudomány eredményeit. Ezek nem csupán
jelentıs nanotechnológiai kutatás-finanszírozók, hanem az eredmények elsı alkalmazói is. Ide
tartozik egyebek mellett a Toyota, a BASF, a 3M, a General Electric, a Hewlett Packard, az
IBM, az Intel.
A kormányzati támogatások is egyre erıteljesebbek. A kockázati tıkebefektetéseken, a
kutatási támogatásokon túl ez abban is érzékelhetı, hogy már 60 ország készítette el
nanotechnológiai stratégiáját és cselekvési programját. (Magyarországon nincs önálló
nanotechnológiai cselekvési program, ezt a Kormány TTI stratégiája, valamint az Északmagyarországi Regionális Operatív program tartalmazza.)
A technológiai fejlıdés evolúciós elméletében és különösen az információtechnológiai
forradalom gazdasági és strukturális hatásait elemzı tanulmányokban egyre nagyobb szerepet
játszik a technológiai komplementaritás fogalma, ami leginkább a technológiavezérelt
növekedés elméletével függ össze. E szerint, a gazdasági növekedés egyik fı motorja, hogy
néhány újonnan kifejlesztett technológia nagyon sok újabb innovációs lehetıséget teremt. A
nagyfokú komplementaritást mutató, általános célú technológiák nem csupán egyetlen
konkrét mőszaki problémához nyújtanak megoldást, hanem lehetıvé teszik, hogy a gazdaság
esetenként egymástól távoli ágazatai ugyanazt a technológiát felhasználva, a saját mőszaki
problémáikra is megoldást találjanak. Minél több lehetıséget teremt egy-egy új technológia
arra, hogy azt az eredetitıl eltérı iparágakban alkalmazzák, és segítségével innovációkat
hozzanak létre, annál nagyobb az adott technológia komplementaritása.
Ennek következményei:
• Bármely iparágban a hosszú távú növekedés csak folyamatos technológiai elırelépés
útján érhetı el.
• Erre a technológia-intenzív termékek nyújtják a legjobb növekedési lehetıségeket.
• A technológia-intenzív tevékenységek magasabb tanulási potenciált és nagyobb
lehetıséget kínálnak a tudomány alkalmazásával a technológiai problémák
megoldásában.
• A technológia-intenzív iparágakban nagyobb a más iparágak irányába történı
szétszóródás (spillover) lehetısége.
• A technológia-intenzív tevékenységek esetében magasabbak a belépési korlátok, a
szükséges jártasságok, technológiai követelmények miatt.
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Bármely gazdaság, régió vagy vállalkozás szintjén vizsgálva e jelenséget, nyilvánvaló, hogy a
lépéstartás elemi feltétele a megfelelı tanulási, változtatási képességek kifejlesztése és
fenntartása.

A nanotechnológia területén történı nemzetközi együttmőködés a tudásmegosztás, a tudáshoz
való hozzáférés tekintetében gyakorlatilag elengedhetetlen. A kutatás-fejlesztési
tevékenységek esetében is rendkívül fontos a kritikus tömeg elérése, valamint a nemzetközi
együttmőködések nyújtotta hozzáadott érték, amely a technológiai kihívásokra adott
válaszokon, ill. az együttmőködések által biztosítható szinergiákon keresztül érhetı el.

A nanotechnológia világpiaci volumenének előrejelzése (milliárd USA dollár)

A nanotechnológia által nyújtott lehetıségeket hően tükrözik azok az elmúlt években készült
különbözı világpiaci elırejelzések, melyek megpróbálják prognosztizálni a nanotechnológia
világpiaci volumenét. Ugyanakkor a felmérések eredményei meglehetısen nagy szórást
mutatnak, ahogy az a fenti ábrán is látható. Egyben azonban közösek: minden esetben a
világpiac rohamos növekedését prognosztizálják. Tekintettel a nanotechnológia
multidiszciplináris jellegére az összes világpiaci volumen tovább bontható alkalmazási
szintekre. 2007-ben a legjelentısebb alkalmazási területek a félvezetık (53%), valamint a
vegyi anyagok voltak. A piaci elırejelzések szerint az elkövetkezendı években a félvezetık
részesedése tovább fog nıni.
A kormányzatok, a vállalati szféra és a kockázati tıke ágazat nanotechnológiákra fordított
kutatás-fejlesztési ráfordítása globálisan 2005-ben 9,6 milliárd dollárra volt tehetı. K+F
ráfordítások tekintetében élenjárónak tekinthetı az Egyesült Államok, Japán és Németország.
Az összes K+F ráfordítás alakulását szemlélteti az alábbi ábra:
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1.3. Az EU nanotechnológiai stratégiájának fı irányai
A nanotudományok és a nanotechnológiák a kutatás-fejlesztés és az innováció olyan új
megközelítési módjai, amelyek célja az anyag fundamentális szerkezetének és magatartásának
az atomok és molekulák szintjén történı vizsgálata.
Ezek a területek megnyitják az utat új jelenségek megértése és olyan új jellemzıkkel bíró
termékek elıállítása elıtt, amelyek mikro- és makroszinten egyaránt felhasználhatók.
A nanotudományra gyakran hivatkoznak, mint „horizontális”, „kulcstelchnológiákat”
életrehívó, illetve „megbontó - disruptive” innovációkat eredményezı tudományra,
amelynek kisugárzása van/lehet minden iparágra. E szakterület gyakran vonja össze a
tudomány különféle területeit, hasznosíthatja az interdiszciplináris vagy „konvergáló”
módszereket, és várhatóan olyan újításokhoz vezet, amelyek hozzájárulhatnak napjaink
problémái sokaságának megoldásához:
– a nanomérető gyártás új interdiszciplináris megközelítést igényel mind a kutatás,
mind az elıállítás folyamatában. Konceptuálisan két fı út lehetséges: az elsı a
mikro-rendszerekbıl indul ki, azokat miniatürizálja („felülrıl lefelé”), míg a
második a természetet utánozza azzal, hogy az atomi, illetve a molekuláris szintrıl
kiindulva épít fel struktúrákat („alulról felfelé”). Az elsı megközelítés az
összeállításhoz, a második a szintézishez köthetı. Az „alulról felfelé”
megközelítés a fejlıdés korai fázisában van, várható hatása azonban széleskörő:
potenciálisan felforgathatja a jelenlegi termelési irányokat;– az anyag
tulajdonságának nanoszintő vizsgálatára szolgáló mőszerezés már most is fontos
közvetlen és közvetett hatással bír, ami ösztönzıleg hat számos ágazat fejlıdésére.
A pásztázó alagútmikroszkóp feltalálása mérföldkı volt a nanotechnológia
születésében. A mőszerezés alapvetı fontosságú szerepet játszik a „felülrıl lefelé”,
illetve az „alulról felfelé” gyártási folyamatok kifejlesztésénél is;
- orvosi alkalmazások, ideértve például az olyan miniatürizált diagnosztikai
eszközöket, amelyek valamilyen betegség korai felismerése érdekében
beültethetık. A nanotechnológia-alapú bevonatok javíthatják az implantátumok
bioaktivitását és biokompatibilitását. Az önszervezı dúcok kövezik ki az utat a
szövettervezés, illetve a biomimetikus anyagok új generációi elıtt, hosszú távon a
szervpótlás szintetizálásának lehetıségét is felcsillantva. A célzott
gyógyszeradagolás új rendszerei állnak fejlesztés alatt, és a közelmúltban sikerült
nanorészecskéket daganatos sejtekbe juttatni azok kezelése (például a hıkezelés)
céljából;
– információs technológiák, ideértve a rendkívül nagy tárolási sőrőségő adattároló
médiákat, valamint az új, rugalmas plasztikuskijelzı-technológiákat. Hosszú távon
a molekuláris vagy biomolekuláris nanoelektronika, szpintronika és a
kvantumszámítás megvalósítása jelenlegi számítógépes technológiánkat
meghaladó új utakat nyithat meg;
– az energia-elıállítás és -tárolás is hasznára fordíthatja például az új
üzemanyagcellákat vagy a kis súlyú nanostrukturált szilárd anyagokat, amelyek
potenciálisan képesek az aktív hidrogén tárolására. A hatékony, alacsony költségő
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–

–

–

fényelektromos napelem (például a „napfesték”) is a fejlesztés tárgyai közé
tartozik. Energia-megtakarítás várható a nanotechnológiai fejlesztésekbıl, amelyek
javítják a szigetelést, a töltések szállítását és a hatékony világítást;
a nanotechnológiát felhasználó anyagtudományok fejlıdése igen széleskörő, és
várhatóan szinte minden ágazatra hatással lesz. A nanorészecskéket már most
felhasználják az anyagok megerısítésére, vagy például kozmetikumok
funkcionalizálására. A nanoszerkezetek alkalmazásával felületeket lehet
módosítani, például karcmentes, nedvességtaszító, tiszta vagy steril felszín
biztosítása érdekében. A felület nanostrukturálása révén a szerves molekulák
szelektív átültetése várhatóan kihatással lesz a bioszenzorok és molekuláris
elektronikai eszközök elıállítására. Lényegesen javítható az anyagok extrém
körülmények közötti teljesítménye, segítségével például a repülıgép- és az őripar
komoly elırehaladást érhet el. A változatlan kémiai összetétel mellett, a
megváltoztatott szerkezető (pl. amorf) anyagok új tulajdonságokkal rendelkeznek;
az élelmiszer-, víz- és környezetvédelmi kutatás nagyot léphet elıre a
nanotechnológián alapuló fejlesztések révén, amelyek közé tartoznak a
mikroorganizmusok vagy peszticidek jelenlétének érzékelését és azok
semlegesítését szolgáló eszközök is. Az új miniatürizált nanocímkézéssel (nanolabelling) az importált élelmiszer származása nyomon követhetıvé válik. A
nanotechnológiára épülı meliorációs módszerek fejlesztésével (például a
fotokatalitikus technikákkal) orvosolható és semlegesíthetı a környezeti károsodás
és szennyezıdés (például a víz vagy a talaj olajszennyezıdése);
a biztonság is várhatóan nagymértékben javulhat, például az új nagypontosságú
detektáló rendszerekkel, amelyek már korán figyelmeztetnek biológiai vagy vegyi
hatóanyagok jelenlétére, végsı soron akár az egyes molekulák szintjéig.
Nanocimkézéssel (nano-tagging) jobban védhetı a tulajdon, így például a
bankjegyek is. Az adatátvitelhez szükséges új kriptográfiai módszerek fejlesztése
ugyancsak folyamatban van.
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Az Európai Unió nanotechnológiai stratégiája és akcióterve kiemelt szerepet szán a
nemzetközi együttmőködéseknek, mind a tagországok közötti relációk tekintetében, mind
pedig a harmadik országokkal történı együttmőködésekre fókuszálva. E célok megvalósítását
komoly pénzügyi mechanizmusok támogatják (7. Kutatási Keretprogram, EUREKA).

1.4. Az EU nanotechnológiai támogatáspolitikájának fı elvei
Az elmúlt évtizedben az Európai Unió (EU) egy erıs tudásbázist hozott létre a
nanotudományok területén. Kétséges azonban, hogy fenn tudjuk-e tartani ezt a pozíciónkat,
mivel az EU fı versenytársainál arányosan kevesebbet invesztál be ezen a területen, illetve
nem rendelkezik olyan világszínvonalú infrastruktúrával („kiválósági központokkal”), amely
összefogná a szükséges szakértıi bázist. Annak ellenére így van ez, hogy a nemzeti EUprogramokba történı beruházás gyorsan, bár ettıl függetlenül növekszik.
Az európai nanotudományos és nanotechnológiai kutatás és fejlesztés fenntartását és
megerısítését szolgáló, integrált megközelítés részeként az alábbi változásokat próbálják
erısíteni az elkövetkezı költségvetési periódusban:
- a kutatásba és fejlesztésbe történı befektetés növelése, illetve a kutatási és fejlesztési
tevékenységek összehangolása a nanotechnológiák ipari hasznosításának fokozása
érdekében, fenntartva eközben a tudományos kiválóságot és a versenyt;
- világszínvonalú, versenyképes kutatási és fejlesztési infrastruktúra („kiválósági
központok”) kialakítása, amely figyelembe veszi mind az ipar, mind a
kutatószervezetek igényeit;
- kutatószemélyzet interdiszciplináris oktatásának és képzésének, valamint
erıteljesebb vállalkozói szellemiségének elımozdítása;
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-

-

kedvezı feltételek biztosítása a technológiaátadáshoz és az innovációhoz annak
érdekében, hogy az európai kutatási és fejlesztési kiválóság prosperitást
eredményezı termékekké és folyamatokká alakuljon át;
a társadalmi megfontolásoknak a kutatási és fejlesztési folyamatokba történı
integrálása már a kutatás korai fázisában;
minden potenciális közegészségügyi, biztonsági, környezeti és fogyasztói kockázat
figyelembevétele a kockázatértékeléshez szükséges adatok létrehozásával, a
kockázatértékelésnek a nanotechnológián alapuló termékek életciklusa minden
fázisában történı integrálásával és a létezı módszerek kiigazításával, illetve
amennyiben szükséges, új módszerek kifejlesztésével, valamint ezen intézkedések
kiegészítése
a
megfelelı
nemzetközi
szintő
együttmőködéssel
és
kezdeményezésekkel.

1.5. A nanotechnológia kutatásának és fejlesztésének finanszírozása a világban
Tekintettel a nanotechnológiában rejlı lehetıségekre, sok ország magas és gyorsan növekvı
szintő közfinanszírozással folytat kutatási és fejlesztési programokat. Az elmúlt évtizedben az
érdeklıdés robbanásszerően nıtt, a közfinanszírozás az 1997. évi mintegy 400 millió euróról
napjainkra dinamikusan 3 milliárd euróra emelkedett.

Bár a magántıke hozzájárulása a nanotechnológiai kutatás és fejlesztés finanszírozásához
pontosan nem állapítható meg, annak összegét közel 2 billió euróra becsülték, ami azt jelenti,
hogy az egész világon a nanotechnológiai kutatás és fejlesztés befektetés összege mintegy 5
billió euróra tehetı. Ebben az összefüggésben fontos arra rávilágítani, hogy Európában az
összes kutatási és fejlesztési befektetés 56 %-a származik magánforrásokból, amivel az EU
elmarad az Egyesült Államoktól (66 %) és Japántól (73 %).
Nanotechnológiai kutatás és fejlesztés az Európai Unión kívüli országokban
Az Egyesült Államok a 2000-ben létrehozott Nemzeti Nanotechnológiai Kezdeményezéssel
(NNI) igen ambiciózus nanotechnológiai kutatási és fejlesztési programot indított el, az erre
fordított szövetségi források a 2000. évi 220 millió dollárról 2003-ra mintegy 750 millió
dollárra nıttek; az e célt szolgáló költségvetési támogatási igény 2005-re 982 millió dollár. Az
egyes államok mintegy 300 millió dollár értékben további támogatást biztosítanak.
Az Egyesült Államok hosszú távú szövetségi kötelezettségvállalását a közelmúltban
biztosította a „XXI. századi nanotechnológia-fejlesztési törvény”, amely a 2005.–2008.
közötti idıszakra mintegy 3,7 milliárd dollárt juttat 5 ügynökségnek ((NSF, DoE, NASA,
NIST és EPA) és 2008-ra több mint kétszeresére növeli a jelenlegi finanszírozás szintjét.
Megjegyzendı, hogy ez a szám nem tartalmazza a védelemmel kapcsolatos kiadásokat (DoD),
valamint egyéb területeket, amelyek jelenleg a nanotechnológiára fordított szövetségi
költségvetés mintegy harmadát teszik ki.
Japán 2001-ben határozta meg egyik legfıbb kutatási prioritásként a nanotechnológiát. A
bejelentett finanszírozási szintek tetemesen, a 2001. évi 400 millió dollárról mintegy 800
millió dollárra nıttek 2003-ban, meghaladva az Egyesült Államok szövetségi
finanszírozásának szintjét, és ezt az összeget 2004-ben további 20 %-kal növelik. Dél-Korea
ambiciózus tízéves programot indított el, mintegy 2 billió dollár értékő közfinanszírozással,
miközben erre a célra Tajvan körülbelül 600 millió dollár állami finanszírozást kötött le hat
évre.
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Sok más régió és ország is egyre több figyelmet szentel a nanotechnológiának, például
Ausztrália, Kanada, India, Izrael, Dél-Amerika, Malajzia, Új-Zéland, a Fülöp-szigetek,
Szingapúr, Dél-Afrika és Thaiföld.
Kína egyre több erıforrást szán a nanotechnológiára, ami különösen jelentıs, figyelembe véve
az ország vásárlóerejét. Kína részesedése a világ tudományos publikációjában gyorsan, a 90es évek vége óta mintegy 200 %-os rátával növekszik, és felzárkózik az Európai Unióhoz,
illetve az Egyesült Államokhoz. A kínai nanotechnológiai ipar az utóbbi 5–10 évben
bekövetkezett gyors fejlıdése nagyrészt a központi kormányzat beavatkozásának köszönhetı.
A nanotechnológia, amelyet az 1990-es évek végén felvettek az elsıbbséget élvezı
technológiák listájára, azóta állami finanszírozást kap egy nemzeti K+F terv révén, amely
jelentıs beruházásokat biztosít a nanotechnológiai projektek tekintetében mind a központi,
mind az önkormányzatok részérıl, elsısorban a nanoanyagok terén. A folyamatban levı
projektek között szerepelnek a következık: nanogyémánt bevonatok tömegtermelése, szén
nanocsövek és nanovezetékek, biztonsági ellenırzési célra használt érzékelı hálózati
rendszerek, energia megtakarításra felhasznált nanoanyagok, öntisztítás, kémiai és
bioszenzoros rendszerek, továbbá környezeti ellenırzésre és betegség diagnosztizálásra
vonatkozó hálózat. A kínai hatóságok szerint az ország az új nanotechnológiai vállalkozások
bejegyzése, a publikációk és a szabadalmak terén a világelsık között van, a nanotechnológiai
termékek és rendszerek belsı piacát több mint 4,5 milliárd euróra becsülik, ami 2015-re
várhatóan több mint 120 milliárd euróra nı majd. Az iparág azonban még mindig korai
szakaszában van, a kutatás kommercializálása, az infrastruktúra, valamint az emberi erıforrás
terén jelentıs megoldandó feladatok állnak elıtte.
Nanotechnológiai kutatás és fejlesztés Európában
Európa már korán felismerte a nanotechnológiában rejlı lehetıségeket, igen erıteljes
tudásbázist fejlesztett ki a nanotudományokban a területen mőködı legnagyobb
szaktekintélyek részvételével. A 90-es évek közepe-vége óta számos ország is rendelkezik
erre a területre összpontosító kutatási programmal. Annak ellenére, hogy néhány országban
nincsenek konkrét nanotechnológiai kezdeményezések, a vonatkozókutatás és fejlesztés
gyakran más programokba ágyazódik be (például a biotechnológiába, a mikrotechnológiába,
stb.).
Európa nanotudományokban felmutatott erejét bizonyítja az a tény, hogy 1997–1999 között
az EU részesedése a világ tudományos publikációiban 32 % volt, szemben az Egyesült
Államok 24 %-ával és Japán 12 %-ával. Úgy tőnik azonban, hogy az ipar nem mindig
hasznosítja ezt a tudást, ami rámutat arra, hogy a kutatás és fejlesztés eredményei bizonyos
nehézségekkel válnak hasznosítható alkalmazásokká.
A közfinanszírozás szintje igencsak eltérı a tagállamok között mind abszolút, mind relatív
értelemben. A becslések szerint az európai nanotechnológiai kutatás és fejlesztés
közfinanszírozásának mértéke az 1997. évi mintegy 200 millió euróról mára körülbelül 1
billió eurós szintre nıtt, amelynek kétharmada származik nemzeti, illetve regionális
programokból.
A közkiadások abszolút értékét tekintve az EU igen jelentıs pénzügyi erıforrásokat fordít
erre a célra, amelynek mértéke az Egyesült Államok és Japán szintjével mérhetı össze.
Az egyik alapvetı eltérés az EU és fı versenytársaink között az, hogy az európai
nanotechnológiai kockázatok terén folytatott kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos
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erıfeszítések töredezetté váltak, egymáshoz nem illeszkedı programok és finanszírozási
források gyorsan alakuló sokaságával.
Ezzel szemben fı versenytársainkat az összehangolt és/vagy centralizált nanotechnológiai
kutatási és fejlesztési programok jellemzik. Az Egyesült Államokban például a finanszírozás
több mint kétharmadát a Nemzeti Nanotechnológiai Kezdeményezés részeként mőködı
program égisze alatt osztják el.
Nem valószínősíthetı, hogy az EU fenntarthatja globális versenyképességét anélkül, hogy
tevékenységét jobban összpontosítaná és összehangolná közösségi szinten. Nanotechnológiai
kutatás folyik az újonnan csatlakozott országokban is.
Svájcban a nanotechnológiai kutatásnak és fejlesztésnek nagy hagyományai vannak, Svájc
rendelkezik az egy fıre jutó szabadalmak és publikációk egyik legmagasabb szintjével.
Nanotechnológiai kutatási programok jöttek létre az EU más társult országaiban is, például
Norvégiában.
Az egyes országokban található nanotechnológiai klaszterek kutatás-fejlesztési
fókuszterületei, a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosításának irányai az adott régió
adottságaitól, tudásbázisának kiterjedtségétıl függ. Az elızı fejezetekben említett három
élenjáró ország mellett Franciaországban, Finnországban, Hollandiában is fejlett, mintának
tekinthetı klaszterek mőködnek. A feltörekvı piacok tekintetében, Oroszországban,
Ukrajnában, Csehországban fedezhetık fel nanotechnológiai klaszterszervezıdések. A
stratégiához kapcsolódóan kiválasztottunk néhány olyan klasztert, amely korábbi alakulásánál
és tapasztalatainál fogva követhetı mintaként szolgálhat. Ezek:
-

Arizona Nanotechnology Cluster (Arizona, USA)
Nanonetz Bayern (Bajorország, Németország)
Kyoto Environmental Nanotechnology Cluster (Kyoto, Japán)
Minalogic (Grenoble, Franciaország)
Nanotechnology Cluster (Finnország)
Minac (Amersfoort, Hollandia)
Czech Nanotechnology Cluster (Olomouc, Csehország).

A fenti klaszterek kutatási irányai tekintetében az alábbi témakörök illeszkedhetnek a MANO
klaszter kompetenciamezıjébe:
Nanostructure surface treatment, surface
protection
Thin film coatings and polymer composites
metal ultrafine/nanoparticle fabrication
technique
Nature-friendly nanomaterials
Photonics, precision technologies
Integrated micro and nanotechnology
products
Nanopowder iron
Antibacterial treatment
Nanotechnologie und Umwelttechnik –
Membrantechnik
Nanomaterialien zur Erzielung
ungewöhnlicher Eigenschaftskombinationen

Nanostruktúrás felületkezelés,
felületvédelem
Vékony film bevonatok és polymer
kompozitok
Ultrafinom/nanorészecskés fémmegmunkálás
Természetbarát nanoanyagok
Precíziós technológiák
Integrált mikro- és nanotechnológiai
termékek
Nanopor fém
Antibakteriális kezelés
Nanotechnológiák a környezeti és
membrántechnikák területén
Újszerő tulajdonságokkal rendelkezı
anyagok
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1.6. Magyarországi és regionális helyzetkép
A klaszteresedési folyamat hazánkban a Széchenyi tervtıl indult, de máig kevés az igazán
mőködıképes klaszter. A kormányzat az ezredfordulót követıen felismerte, hogy más európai
országokhoz hasonlóan a klaszteresedés a gazdaságfejlesztés egyik meghatározó területe,
ezért a klaszteresedés elısegítésére a kormányzati szakpolitikában kiemelt cél lett a beszállítói
hálózat és a háttéripar fejlesztése.
Az Észak-magyarországi régió gazdasági teljesítménye az Európai Unió 1 fıre esı GDP
átlagának 36,3 %-a. A gazdaságfejlesztési cél elérésének érdekében növelni kell az egy adott
cél érdekében különbözı módon együttmőködı vállalkozások horizontális és vertikális
integrátori szervezıdését. A vállalkozások önállóan kevésbé alkalmasak versenyképességük
fenntartására KKV kisvállalkozási szinten.
Az Észak-magyarországi régió gazdasági fejlıdésének alapjait a régióban hagyományokkal,
vagy tudásbázissal rendelkezı, sikeres iparágak specializációja, további versenyképességének
javítása jelentheti. Ennek érdekében fontos a nagy, elsısorban vegyipari, illetve elektronikaigépgyártással foglalkozó vállalkozások erıforrásainak hatékonyabb kihasználása a
vállalatközi, klaszter típusú együttmőködések ösztönzése révén. Javítani kell a régió és a
vállalkozások innováció-képességét, ezzel együtt hozzáadott értékük termelésnövelését,
melynek érdekében tanácsadással és információszolgáltatással az új termékek, technológiák
bevezetését lehet ösztönözni. A fenti célrendszerek, mint akcióterületek fogalmazódnak meg
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az
Észak-Magyarországi Operatív Program keretein belül.
A regionális fejlesztési elképzelések teljes egészében összhangban vannak a Kormány
középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájában
megfogalmazott irányelvekkel. A stratégia II. prioritásán belül kiemelt szerepet kap az
anyagtudomány és nanotechnológia. A régió stratégiai elképzelésrendszere is kijelöli azokat
az ágazatokat és húzóterületeket, melyek a régió gazdasági fejlıdése szempontjából kiemelt
jelentıséggel bírnak. A rendelkezésre álló erıforrások koncentrálhatósága, a kritikus tömeg
elérése érdekében szükséges, hogy elsısorban a stratégiában meghatározott területeken
(vegyipar, mechatronika, környezetipar, megújuló energiaforrások, nanotechnológia) valamint
a kritikus tömeg elérése érdekében, különösen a kiemelt földrajzi környezetben létrejött, vagy
létrejövı klaszter kezdeményezések kerüljenek támogatásra, elérve és megvalósítva ezzel az
ezen területen mőködı klaszterek nemzetközi piacra történı kilépését, a régió nagy integrátor
vállalataihoz történı beszállítói hálózati kör kialakítását.

2. KLASZTER ELİZMÉNYEK
A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter 2008. tavaszán alakult meg, 8
intézmény részvételével. A megalakulást követı elsı félévben újabb 9 taggal bıvült a
létszám. A bıvülésben pozitív tendencia volt, hogy a csatlakozók többsége a KKV-k
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világából került ki. Kezdetben a regionális szereplık voltak a meghatározóak, ma már egyre
inkább az országos kiterjedtség a jellemzı mozgásirány.
A MANO Klaszter összetétele:
Vállalkozás

Admatis Kft.
ALBAnano Kft.
Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány

Bonus Hungary Kft.

Borsod Abaúj Zemplén
megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Borsod Chem Zrt.
CH Zrt.
DAM 2004 Kft.

Kompetencia kör

őrtechnológiák
nano szerkezetek fejlesztése
interdiszciplináris
alkalmazott kutatások
anyagtudományi és
nanotechnológiai területen
kenéstechnológia
felületvédelem
csiszolástechnika

érdekképviselet

mőanyagipari tevékenység
fémfeldolgozás
acélgyártás

Észak-Magyarországi
Gyáriparosok Szövetsége

érdekképviselet

Fux Zrt.

fémfeldolgozás

Kék és Társai Felületkezelı
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Medimetál Kft.

felületkezelés

gyógyászati implantátumok
fejlesztése és gyártása
klaszter menedzsment

Miskolc Holding Zrt.

Miskolci Egyetem
MTA Mőszaki Fizikai és
Anyagtudományi
Kutatóintézet

anyagtudományi kutatások

interdiszciplináris kutatások

Kulcskompetenciák
a
klaszter mőködési területén
kristályosodás
fémhabok
méréstechnika
technológiai szolgáltatások
K+F projektek generálása
méréstechnika
technológiai szolgáltatások
marketing
értékesítési csatornák

projekt generálás
klaszter menedzselés
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
forrásszerzés
kooperáció szervezése
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
gyógyászati hasznosítás
ingatlanfejlesztés
disszemináció
projektmenedzsmet
nemzetközi hálózatépítés
K+F projektek generálása
méréstechnika
technológiai szolgáltatások
K+F projektek generálása
méréstechnika
technológiai szolgáltatások
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MÜKI LABOR Mőanyag
Vizsgáló és Fejlesztı Kft.
Nógrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
NORRIA Északmagyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft.
Nano-Korr Kft.
Nanovo Kft.
Press-Pic
Csomagolástechnikai és
Környezetgazdálkodási Kft

mőanyagipari kutatás és
méréstechnikai laborok
mőködtetése
érdekképviselet
technológiai transzfer
támogatás

felületvédelem
kooperatív orosz - magyar
technológia transzfer
bio – polimer fejlesztések

szaktanácsadás
minıségbiztosítás
piackutatás
projektgenerálás
projektmenedzselés
klasztermenedzselés
projektmenedzselés
projektgenerálás
kísérleti kutatási és gyártási
háttér
technológia transzfer
megszervezése
technológiai szolgáltatások
kísérleti kutatási és gyártási
háttér

A MANO Klaszter K+F fókuszai
Napjainkban az anyagtechnológia kiegészülve a nano-léptékő technikával és technológiával,
egyre nagyobb szerepet kap a gazdaság több ágazatában. Az 1980-as évek közepétıl olyan
méréstechnikai eljárások kidolgozása indult meg a világban - mint az STM és AFM
mikroszkópiák -, melyek jelentısen megváltoztatták az anyagtechnológiai gondolkodás
módját, lehetıvé tették nagyfelbontású anyagvizsgálatok elvégzését mind kutatók, mind
gyártástechnológusok részére. Magyarországon a kutatásban ezen technikák viszonylag hamar
érvényesültek, de az ipari technológiákban még eléggé kis mértékben vannak jelen. A
felismerés, hogy ilyen technológiák alkalmazása nélkül versenyképességünk csökkenhet,
vezetett többek között a MANO klaszter megalapításához is. A technológiával rendelkezı
egyetemi és kutatóintézeti forrásokat a megfelelı iparral összehozva lehetıség nyílik az elıbb
említett lemaradás csökkentésére.
A MANO klaszter az úgynevezett kutatásvezérelt klaszterek közé tartozik, mely alap- és
alkalmazott kutatási központokban létrejött szellemi termékek ipari megvalósítását tőzte ki
célul.
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Az alapkutatás – alkalmazott kutatás - technológiai transzfer – ipari megvalósítás láncolatában
a klaszter az összefogó erı és a szervezı szerepét vállalja magára.
A klaszter stratégiája a tagvállalati originális kutatások és kapcsolatépítési akciók erısítésére,
eredményességének javítására, a tagvállalatok körének bıvítésére épül, amely lebontható
konkrét kutatási területekre, illetve átfogóan az alábbi fókuszterületekre kíván koncentrálni:

Nano és Makro Anyagtudományi Regionális Kíválósági Központ létrehozása
A Bay – Miskolc bázisán egy regionális kiválósági központ kialakítása, amely a térségi KKVk számára kíván támogatást és technológiai szolgáltatásokat nyújtani az anyagtudományok
terén. Hangsúlyozott célelem, hogy az új anyagtudományi kutatások eredményeinek
átvételére alkalmas vállalkozásokat segítse a transzfer lehetıségeik kiaknázásában. Ennek a
feladatnak az ellátására regionális kiszolgálást biztosító kutató – fejlesztı tanácsadást
biztosító, labortechnikai szolgáltatást, tréning lehetıségeket és méréstechnikai
szolgáltatásokat kíván az igénylık számára fenntartani.
Kapcsolatépítı portál létrehozása – határ menti hálózatépítés
A Kassa-Miskolc határ menti régiók üzleti kapcsolat-közvetítı "Kalendárium" portálja
A projekt globális, távlati célja számottevıen hozzájárulni a térség gazdasági
versenyképességének növeléséhez. Ehhez a térség gazdasági vállalkozásai meglévı
adottságainak, tevékenységének, erıforrásainak, általában az elérhetı tudás (know-how)
minél szélesebb körő megismertetésére, a jó gyakorlatok (best practices) terjesztésére van
szükség. Az emberi erıforrások java az egyének képességein túl azok kapcsolódásában,
kombinációjában rejlik. A XXI. sz. egyik leglátványosabb fejleménye a szociális hálózatok
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mőködésének informatikai eszközök által való láthatóvá válása. Ennek egyik már levonható
tanulsága, hogy a tudatos visszacsatolás jó irányba fejleszti, gazdagítja ezen hálózatok
mőködését, a kapcsolatok erısödését, valamint újabbak létrejöttét eredményezi. Specifikus
célunk ennek a jelenségnek a gazdasági szereplık körére való kiterjesztése. A gazdasági
szervezetek, termelı vállalkozások kapcsolódását kívánjuk koncentrált formában, három
nyelven (EN, HU, SK), egyszerően és ingyenesen hozzáférhetıvé tenni mindenki számára,
ezzel biztosítva azt a visszacsatolást, ami a gazdasági hálózat hatékonyabb mőködéséhez
vezethet.
Nem csak a régióban, de egész Magyarországon nem megoldott a technológiai transzfer
szervezettsége és szolgáltatásai. A klaszternek szerepet kell vállalnia ezen tevékenység
alapjainak és feladatainak megfogalmazásában és mőködtetésében, hogy az „ötlettıl a
megvalósulásig” láncolat pragmatikus és követhetı legyen. A költséghatékonyság és
egyáltalán a megvalósíthatóság azon is múlik, hogy a tervezési idıszakban megfelelı adatokat
szerezzünk és rendszerezzünk az adott projektben felmerülı technikai, technológiai és piaci
problémákról.

SWOT ANALÍZIS
/A KLASZTER TAGOK által megjelenített potenciálok alapján/
Strength - Erısségek

Weaknesses - Gyengeségek

 Nemzetközi tapasztalati háttér a nano
kutatások terén
 Több, eltérı részterületen kutató K+F
intézmény jelenléte
 Egyetemi kutató és oktató háttér
 Akkreditált képzések a kutatások és a
nemzetközi tapasztalatok eredményeire
építve
 Gyors tudásátadási lehetıség /egyetemi
képzések, felnıttképzési programok,

 Az
életciklus
szakasz
természetes
gyengeségei, amelyek a korai fázis
ingerszegénységébıl fakadnak (szakértıi
szintő, bilaterális kapcsolatok a jellemzıek)
 A korai finanszírozás korlátai
 Az infrastruktúra kiépítetlensége
 A klaszter menedzsment kiforratlansága, az
igények nem világos megfogalmazása miatt
 A K+F+I folyamatból még csak a kutatási
mozzanatok az igazán aktívak
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céltanfolyamok/
 A közös outputok hiánya, a tudásalapú
 Termelı és szolgáltató KKV-k jelenléte
klaszterek elhúzódó kiteljesedési folyamatai
 Hídképzı
intézmények
és
miatt
érdekképviseletek jelenléte
 Kiforratlan klaszter marketing, a PR
 A
technológia
transzferálása
tevékenység még nem érett be
szempontjából fontos szereplık jó
együttmőködési készsége
Opportunities – Lehetıségek

Threats - Veszélyek

 A regionális dimenzió adta lehetıségek
kihasználásából származó elıny (Kassa
– Miskolc tengely)
 Nemzetközi együttmőködésre törekszik
mindenki
 Sok K+F támogatás létezik
 Nincsenek privilegizált és monopolizált
szakterületek
 Korai szellemi termék védelemmel erıs
pozíciók szerezhetık
 A korábbi nemzetközi és hazai szakmai
kapcsolatok jól kamatoztathatók

 A kezdeti erıs versenyben, a hazai források
túlságos szétaprózódása miatt, nem érjük el
a kritikus K+F erıforrástömegeket
 Rosszul megválasztott kutatási fókuszok
 Abszorpciós potenciálok alacsony szintje a
potenciális hasznosítóknál
 Nemzetközi kapcsolatépítés lassúsága,
finanszírozásának erıs korlátai
 A kezdeti szakaszokban érdektelen klaszter
tagok elkedvetlenedése
 A belsı igények nem kellı mélységő és
intenzitású megfogalmazásának hiánya
 A vezetı kutatók esetleges fluktuációja

3. KLASZTER STRATÉGIA
Általános megfontolások
A gazdasági növekedésnek ma a legfontosabb hajtóereje lehet, hogy a nagyfokú
komplementaritást mutató technológiák elıtérbe kerülnek, ezzel a gazdaság több
szektorában nyitnak utat innovatív megoldásoknak. Az eredeti újdonság értéke így
megtöbbszörözıdik. Az általános célú technológiák rendelkeznek a legerıteljesebb
multiplikátor potenciállal.
A technológiai fejlıdés, a technológia felhalmozás és a technológiai komplementaritás
hatásainak egységbe rendezése a technológia átvétel folyamatának kiterjesztését teszi
szükségessé. Az egységes keretbe rendezett folyamat szakaszai:
• a betanulás,
• a know–how elsajátítás,
• az adaptálási képesség kifejlesztése,
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• az önálló fejlesztési képesség megszerzése,
• a technológiai komplementaritás kihasználásának képessége,
• az önálló transzferálás képességének kialakítása.
Az új – paradigmaváltásra épülı – fejlıdési és növekedési folyamatok a technológiai
komplementaritás jelenségére alapozva hoznak létre ugrásszerő változásokat. A nagyfokú
komplementaritást mutató, általános célú technológiák nem csupán egyetlen konkrét mőszaki
problémához nyújtanak megoldást, hanem lehetıvé teszik, hogy a gazdaság esetenként
egymástól távoli ágazatai ugyanezt a technológiát felhasználva, a saját mőszaki problémáikra
is megoldást találjanak.
Ennek következményei:
• bármely iparágban a hosszú távú növekedés csak folyamatos technológiai elırelépés
útján érhetı el;
• erre a technológia-intenzív termékek nyújtják a legjobb növekedési lehetıségeket;
• a technológia-intenzív tevékenységek magasabb tanulási potenciált kínálnak és
nagyobb lehetıséget a tudomány alkalmazásának a technológiai problémák
megoldásában;
• a technológia-intenzív iparágakban nagyobb a más iparágak irányába történı
szétszóródás (spillover) lehetısége;
• a technológia-intenzív tevékenységek esetében magasabbak a belépési korlátok, a
szükséges jártasságok, technológiai követelmények miatt.
A nanotechnológiák - a szakértık általános és egybecsengı véleménye szerint - a nagy
komplementaritást mutató kategóriába tartoznak. Ennek megfelelıen kell a MANO
Klaszter további tagvállalati bıvítését felgyorsítani és szakmakultúrák tekintetében
kiszélesíteni.
A technológia felhalmozás és a -befogadás képességeinek összefüggését egy önmagát erısítı
spirálisan elırehaladó folyamatkén lehet modellezni. Az abszorpciós potenciálok segítik a
technológia- és tudásfelhalmozást, a tudás felhalmozódás pedig javítja az abszorpciós
képességeket. A spirál fejlıdés elindulásának elıfeltétele, hogy az adott egység (vállalkozás,
régió, ország) rendelkezzék egy – a megcélzott technológiával összefüggésben elvárható –
küszöbértéknek megfelelı felszívóképességgel. A technológia beépülése során amilyen
ütemben közelít a befogadó az élenjáró technológia színvonal felé, olyan mértékben lassul az
abszorpciós folyamat. Az intenzitás csak akkor javítható, ha eközben egyre komplexebb
technológiák felé mozdul el. Az abszorpciós képesség csak úgy növelhetı ebben a fázisban,
ha a technológiát fogadó szereplık elkezdik növelni a saját K+F-erıfeszítéseik intenzitását.
Bármely gazdaság, régió vagy vállalkozás szintjén vizsgálva e jelenséget nyilvánvaló, hogy a
lépéstartás elemi feltétele a megfelelı tanulási, változtatási képességek kifejlesztése és
fenntartása.
Többszörösen igazolt jellegzetessége a technológiahalmozódási folyamatnak, hogy a
kezdetekben létrejövı bázis innovációkat, fokozatos technológiai fejlesztésre irányuló
második hullám követi. Ennek kialakulásához mindig szükség van a globális impulzusokra és
a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódásra.
A MANO klaszter speciális „kutatási – fejlesztési – gyártási – piacra juttatási – transzferálási”
kooperációkat foglal keretbe. A technológiai kooperációk mindig lazább együttmőködésbıl,
egyszerőbb transzferekbıl indulnak ki, majd a kölcsönös elınyökre alapozva keresnek a
partnerek mélyebb és tartósabb kereteket, formákat.
21

Az együttmőködés várható elınyei:
- piac befolyásolási lehetıség bıvülése;
- külsı erıforrások és képességek elérhetıvé válnak;
- költséghatékony K+F programok;
- gyorsabb fejlesztés;
- komplexebb fejlesztés;
- új piacok válnak elérhetıvé;
- kiegészítı fejlesztésekhez ötletek nyerhetık;
- új üzleti partneri kör lesz megismerhetı;
- befolyásolni lehet a technológia sztenderdek kialakulását;
- a piac befolyásolásának lehetısége bıvül.
A jó együttmőködés persze kiugró sikereket is eredményezhet, elsısorban a benne rejlı
szinergia potenciálok révén.
A sikert segítı tényezık:
- az elkötelezettség és a biztonság egyidejő növelése;
- az elkötelezettség fenntartása;
- megfelelı vállalatirányítási forma megtalálása;
- jó kommunikáció;
- a vállalati kultúrák összeilleszthetısége;
- integratív konfliktus kezelési megoldások megkeresése.

3.1. A Klaszter küldetése

A MANO Klaszter stratégiája abból a ténybıl vezethetı le, miszerint egy új tudományterület
kialakulásának vagyunk aktív szereplıi, az egyre erıteljesebben globalizálódó világban és
éles nemzetközi versenyben.
Kiemelt cél: A MANO Klaszter szakmai pozícionálása, nemzetközi léptékő
láthatóságának megteremtése, a magas szaktudásra és különleges technológiai
ismeretekre épülı, paradigmaváltások sorozatát gerjesztı, erıs multiplikátor
potenciállal rendelkezı új szakmakultúrában, valamint szemléletformálás az érintettek,
valamint a környezet vonatkozásában.
Közvetlen célok:
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 A tagvállalatok gazdasági növekedését és versenyképességének javulását biztosító
kooperatív munkamegosztás kialakulásának elısegítése, a közös tevékenységek
koordinációjának ellátása, szakmai érdekképviseleti funkciók gyakorlása.
 A MANO Klaszter katalizátora és támogatója kíván lenni minden olyan aktivitásnak,
amely a tagvállalatok által képviselt szakterületeken a nanotudományok és a
nanotechnológiák térhódítását elısegíti, a tagvállalatok abszorpciós kapacitásait e
területeken fejleszti.
 A K+F alapú klaszter keretén belül az együttmőködı szervezetek „nano
kultúrájának” kialakítása, folyamatos fejlesztése és a nemzetközi szakmai kapcsolati
hálózatokba való becsatlakoztatása.

A MANO Klaszter közvetett stratégia céljai: (3. ábra)
-

a speciális tudásbázisra és innovációs ill. abszorpciós potenciálra
támaszkodva a K+F+I erıfeszítések koncentrálása;
az értéklánc elemein belüli munkamegosztás kialakítása;
az innovációs lánc folyamatosságának biztosítása;
a piaci igényekkel harmonizáló termék, szellemi termék létrehozása;
költség- és kockázatmegosztás az értéklánc szereplıi között,
a K+F+I eredmények széleskörő társadalmasítása;
a fejlesztési folyamatok felgyorsítása, koordinációjának kiteljesítése.
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A MANO Klaszter küldetésének kiemelt dimenziói:
-

-

élenjáró K+F munka feltételeinek megteremtése;
Tudáscentrum funkciók ellátása;
a versenyképességet megteremtı erıforrás koncentráció, mind a humán, mind a
pénzügyi, mind az infrastrukturális területeken;
gyors tudásátadás, a hazai szakemberképzés megteremtése érdekében;
gyorsított fejlesztéssel korai tudástranszfer megindítása, a példaértékő –
demonstratív jellegő - hálózati eredmények generálása érdekében;
a klaszter és az általa megtestesített új tudományterület fejlıdésének egyaránt a
korai szakaszában van, ezért erıteljes PR munkával és márka építési akciókkal
kell támogatni a klaszter bıvítését és szélesítését;
a speciális tudásbázis kialakulása infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
a térségi munkahely teremtési programokba való bekapcsolódás az értéklánc
minden elemében.

A MANO Klaszter, mint specializálódó tudáscentrum is pozícionálni kívánja magát.
A TUDÁSCENTRUM:
-

a rendelkezésre álló lokális és az elérhetı globális tudás feltérképezıje;
a potenciális tudás rendezıje, keretbe foglalója és tárolója;
a tudásigények közvetítıje, tudásigények gerjesztıje;
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-

vezetı adaptátor és innovátor, a kockázati tıkeközvetítés aktív szereplıje;
a nagy és KKV szintő gazdasági szereplık közötti kapcsolatok építıje;
az ország/a régió gazdasági és közigazgatási centrumaként az innovációs hálózat
szervezıje, a klaszterkezdeményezések támogatója.

A MANO Klaszter, mint tudáscentrum az alábbi feladatokra koncentrál:
1. A TUDÁSCENTRUM, mint az innováció bölcsıje: K+F tevékenység,
újdonságteremtés, tudásteremtés:
- innovatív technológiák elérhetıségének biztosítása,
- aktív transzfer partnerség.
2. A TUDÁSCENTRUM, mint a diffúzió hajtóereje, a tudásmegosztás bázisa:
tudásterjesztés, befogadás, újraelosztás, tudásáramoltatás:
- információ közvetítés,
- partner közvetítés.
3. A TUDÁSCENTRUM, mint klaszter központ: specialisták győjtıje, szakértelem
polarizálódási központja:
- új kritikus erıforrás tömegek és személyi feltételek befogadója,
- technikai és technológiai szolgáltatások biztosítása,
- infrastruktúra biztosítása,
- inkubációs szolgáltatások biztosítása.
4. A TUDÁSCENTRUM, mint a regionális fejlesztés generátora és gesztora:
- globális és lokális tudás ötvözése,
- tudásáramoltatás regionális dimenziókban,
- nemzetközi kapcsolati háló fenntartása.
5. A TUDÁSCENTRUM, mint regionális technikai szolgáltató központ:
- technológia intenzív tervezési és mérési szolgáltatások biztosítása,
- audit felkészítés (minıség, környezet, technológia),
- tanácsadói tevékenység.
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A MANO klaszter jövıképének fontos elemei:
• a dinamikus gazdasági növekedés megalapozását célzó kutatási bázisú
együttmőködésre való törekvés,
• a KKV és a tudáscentrumok közötti kooperáció erısítése, a tudásmegosztás
intézményes rendszereinek kialakítása, mőködtetése,
• a feltörekvı életciklus szakaszához érkezı klaszter kiemelt feladata a bilaterális
nemzetközi kapcsolatok hálózati keretek közé való átemelése.
Klaszter feladatok:
-

a Klaszteren belül meglévı igények és képességek hatékony közvetítése az
együttmőködési hálózaton belül;
a Klaszter céljait szolgáló közös projektjavaslatok kidolgozása;
tıketámogatások szervezése,
folyamatos információnyújtás a Klaszter-tagok részére a tagok tevékenységeirıl és
terveirıl;
a Klaszter-tagok képességeinek fejlesztésére irányuló oktatási, képzési igények
felmérése, ezek kielégítésére célirányos képzések koordinálása;
PR- és marketing tevékenység;
nemzetközi megjelenés biztosítása és elısegítése.
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A Klaszter fejlıdés erısítésének elemei:
-

ösztönzés – kölcsönös érdekeltség megteremtése;
demonstrációs akciók szervezése;
két és többoldalú együttmőködés erısítése;
bıvítés – tudásbázis kiteljesítése;
a klaszter globális és lokális piacainak felmérése;
hídképzı intézmények bevonása.

A klaszter által létrehozni, gerjeszteni kívánt externáliák:
•

Kemény externáliák:
 specializált belsı szolgáltatások;
 különlegesen képzett munkaerı;
 potenciális partnerek a klaszter értékláncában.

•

Puha externáliák:
 speciális technológiai tudás,
 piacok kialakításában való közvetlen részvétel;
 hálózati kapcsolatok;
 érdek- és szükségletegyeztetési mechanizmusok.

A klasztermenedzsment által generált változási folyamatok:
•
•

a Klaszter tervezett fejlıdési pályájára állításának összehangolása;
felkészülés a klaszter akkreditációjára.

3.2. A stratégia végrehajtása, programelemek - akcióprogramok
A MANO Klaszter következı idıszakra vonatkozó akcióprogramjait egy 7 szintő
programstruktúrára építve jelenítjük meg. A szintek a funkcionális megközelítés logikája
szerint tagolják az elképzeléseket. A szintek együttesen pedig egy komplex és konzisztens
tevékenység folyam kereteit képezik le. A kettı együtt biztosíthatja a szereplık közötti
világos munkamegosztás létrehozását és az akcióegység megteremtésének kereteit.
A kiemelt stratégiai szintek és keretek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tıke háttér és forrásbıvítési program
Hálózati menedzsmenttámogatási program - Informatikai fejlesztési program
Szinergia program – Tagvállalati együttmőködési program
Képzési program
Technológia transzfer program - Közös teljesítmények megvalósítási programja
Kapcsolati építési – hálózat bıvítési program
Beszállítói program.
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MANO Klaszter Startégiai Program

Kiemelt
területek

Stratégiai
célok

Küldetés: A MANO klaszter szakmai pozícionálása, nemzetközi léptékő láthatóságának megteremtése, a magas szaktudásra és különleges
technológiai iameretekre épülı, paradigmaváltások sorozatát gerjesztı, erıs multiplikátor potenciállal rendelkezı új szakmakultúrában.
A tagvállalatok gazdasági növekedését és
versenyképességének javulását biztosító kooperatív
munkamegosztás kialakulásának elısegítése és a közös
tevékenységek koordinációjának ellátása, szakmai
érdekképviseleti funkciók gyakorlása

A MANO klaszter katalizátora és támogatója kíván lenni
minden olyan aktivitásnak, amely a tagvállalatok által képviselt
szakterületeken a nanotudományok és a nanotechnológiák
térhódítását elısegíti, és növeli a tagvállalatok abszorpciós
kapacitásait ezen a területen

Nano titán fejlesztés

Nano- és Makro Anyagtudományi
Regionális Kivállósági Központ

Fémhabok fejlesztése

A.
Innovációs
irányok
kijelölése

B.
Ötlet-, és projekt
keresés,
kiválasztás

C.
Piackutatás,
megvalósíthatósági tanulmány

D.
Alapkutatás

A K+F alapú klaszter keretén belül az együttmőködı
szervezetek "nano kultúrájának" kialakítása,
folyamatos fejlesztése és a nemzetközi szakmai
kapcsolathálózatba való becsatlakoztatása

E.
Ipari kutatás

F.
Prorotípus
fejlesztés

G.
Iparjogvédelem

H.
Piaci bevezetés,
beruházás

I.
Termelés

J.
Marketing,
értékesítés

1. Tıkeháttér és forrásbıvítési program

Akcióprogramok

2. Hálózati menedzsment, informatikai
fejlesztési program

3. Tagvállalati együttmőködési programok

4. Képzési program

5. Technológia transzfer program

6. Kapcsolat építési, hálózatbıvítési program

7. Beszállítói program
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KLASZTER AKCIÓPROGRAMOK
Programelemek
TERVEZETT
AKCIÓK
2009. – 2013.

1. Tıke háttér és
forrásbıvítési
program

AKTIVITÁSI TERÜLETEK






2. Hálózati
menedzsment
támogatási
program Informatikai
fejlesztési
program





3. Szinergia
program –
Tagvállalati
együttmőködési
programok



4. Képzési
program







5. Technológia
transzfer
program - Közös
teljesítmények
megvalósítási
programja




AKCIÓPROGRAMOK

Pályázati tevékenység
intenzifikálása
Klaszter tagok közötti
konzorciumok szervezése
Nemzetközi, országos,
regionális és helyi támogatási
források megszerzési
lehetıségeinek feltárása,
kiaknázása
Nemzetközi együttmőködések
bıvítése

Pályázatfigyelés és felkészítés
(FP7 projekt elıkészítı tréning)
Pályázatok elıkészítése és
benyújtása
EU tagországok klasztereivel
való kapcsolatépítés
Konzorciumi társkeresı belsı
fórum létrehozása

Mőszer adatbank létrehozása,
mőködtetése
Szolgáltatási adatbank
létrehozása, mőködtetése
Klaszter tudástérképének
elkészítése

Informatikai háttér kiépítése
Informatikai szolgáltatások
fejlesztése
Kereslet - kínálat felmérése

Kooperációs igények és
készségek felmérése,
kiközvetítése
Tagvállalati bemutatkozó
fórumok, szakember találkozók,
csereprogramok megszervezése
Tudományos ismeretterjesztı
fórumok kiépítése
Potenciális hasznosítók,
célirányos felkészítésének
elıkészítése

Klaszter konferenciák
szervezése
Szakember látogatások és belsı
tanulmányutak szervezése

Belsı - külsı Donor
potenciálok felmérése és
értékelése
Belsı – külsı Átvevıi
készségek feltárása és
értékelése

Sajtóanyagok készítése és
közreadása
Médianyilvánosság folyamatos
fenntartása
Képzések lehetıségeinek
feltárása
Képzések szervezése, oktatási
anyagok készítése
Kooperációs igények feltárása
Klaszter bıvítése az
abszorpciós kapacitások
fejlesztése érdekében
Kapcsolatépítı portál
létrehozása
Nano és Makro
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6. Kapcsolati
építési – hálózat
bıvítési program

7. Beszállítói
program








8. Klaszter brand
(márkaépítési)
program





Klaszter tagok körének
kiszélesítése
Támogatói hálózat kiépítése
„Nano – fun klub” létrehozása
és mőködtetése

Potenciális beszállítók
felkutatása, felkészítésük
programjának kialakítása
Beszállítói lokalizációs
lehetıségek feltárása,
realizálása feltételeinek
megtervezése
Klaszter márkásítás fókusz
területeinek kiválasztása
Klaszter márkák védettségének
biztosítása
Klaszter márkák bevezetésének
PR megalapozása

Anyagtudományi Regionális
Kíválósági Központ létrehozása
A klaszter értéklánca mentén
tagvállalatok toborzása
Klaszter road – show szervezése
Kapcsolatépítı portál
létrehozása
Nano és Makro
Anyagtudományi Regionális
Kíválósági Központ létrehozása
Kapcsolatépítı portál,
adatbázis létrehozása,
folyamatos karbantartása

A kulcs K+F programok
népszerősítése, a klaszter
tevékenységhez való
hozzákapcsolása
Klaszter márkák kijelölése,
megtervezése, bevezetésük
elıkészítése

3.3. A stratégia végrehajtásához szükséges erıforrások

A MANO Klaszter Fejlesztési Stratégia megvalósítása alapvetıen négy forrásra támaszkodik.
Ezek közül az elsı az érintett szervezetek saját pénzügyi erıforrása, amely egyrészt a
szükséges akcióelemek teljes, illetve részbeni megvalósítását képes biztosítani, másrészt a
külsı források bevonásának saját erı elemeit jelenti. Ennek a forráselemnek a nagysága
nehezen becsülhetı, tekintettel arra, hogy a vállalati források képzıdése, célra orientált
felhasználása különösen az addicionális források tekintetében vállalatvezetıi döntési hatáskör.
A második forráselem a hazai K+F, innovációs és ezekhez a témakörökhöz kapcsolható
pályázati rendszer, amely meghatározott témakörök, pályázati területek mentén biztosítanak
pénzügyi forrásokat. Itt különbséget kell tennünk a csak hazai források, és a vegyes, azaz
hazai és Európai Uniós források tekintetében. A tisztán hazai forrást jelenleg a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap jelenti, melynek centralizált és decentralizált forrásai egyaránt
felhasználhatók a stratégia akcióinak finanszírozásához.
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A vegyes források ugyancsak két részre bonthatók a 2007-2013 idıszak tekintetében. Az
egyik rész az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program (ÉMOP) 1. prioritásának
megvalósítását biztosító forrás keretei között áll rendelkezésre, kifejezetten innovációs és
K+F célok megvalósítására.
A másik az ágazati célrendszereket megfogalmazó és támogató Gazdaságfejlesztési Operatív
Programja (GOP) 1. prioritásának (K+F és innováció a versenyképességért), illetve egyéb
szektoriális Operatív Programok (TÁMOP, TIOP, KIOP) pénzügyi forrásai.
A harmadik forráselemet az Európai Unió nemzetközi pályázatok (FP7, CIP, INTERREG IV)
keretében biztosított pénzügyi forrásai jelentik.
A fenti források közül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap régiók számára fenntartott
centralizált és decentralizált, valamint az ÉMOP forrásai jelentik a régióban a stratégia
megvalósítására közvetlenül felhasználható forrásokat azzal a megszorítással, hogy a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alap nagysága a vállalati befizetések függvényében évrıl évre
változó nagyságrendő, illetve a törvényi szabályozások évrıl évre módosíthatják a regionális
célú felhasználások nagyságrendjét. A GOP, illetve más szektoriális programok az egész
országra vonatkozóan határozzák meg a forrásokat, így ezek regionális felhasználási mértéke
csak prognosztizálható, hasonlóan az Európai Uniós források felhasználásához.
A forrásoknak a régió gazdasági szereplıi által prognosztizáltan lehívható keretösszegeit a
stratégia prioritásai szerint csoportosítva az alábbi forrástérképet vázolhatjuk fel:
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A MANO Klaszter Fejlesztési Stratégia potenciális forrástérképe (2008-2013) millió Ft-ban
Források
ÉMOP
Források
Akcióprogramok
1.
Tıke
háttér
és
forrásbıvítési program
2. Hálózati menedzsment
támogatási program Informatikai
fejlesztési
program
3. Szinergia program –
Tagvállalati
együttmőködési
programok
4. Képzési program

Vállalati
saját
forrás

Innová
ciós
Alap

200
30

800

60

50

INTER
-REG
(C)

500

EU
K+F 7.
Keretprogram
600

Összesen

2100

82

112

300

50
5. Technológia transzfer
program
Közös
teljesítmények
megvalósítási programja
6. Kapcsolati építési –
hálózat bıvítési program

UMFT
ágazati
programjai
(GOP,
TIOP)

100

300

760

50

100

250

300

2

50

50

102

7. Beszállítói program
50
8.
Klaszter
brand
(márkaépítési) program

Összesen:

200

5

447

332

1300

200

450

10

15

810

100

950

3939

Emberi erıforrás:
A MANO fejlesztési stratégia megvalósításához szükséges emberi erıforrás biztosítása
elsısorban a klasztermenedzsment szervezet feladata. Ez döntı mértékben a tervezett akciók
és programok koordinálására, összefogására, összehangolására, szervezésére vonatkozik. A
klaszter menedzsment szervezet a tevékenység folyamatos ellátásához egy fı projekt
menedzser teljes munkaidıs foglalkoztatását biztosítja, amelyhez a programok bıvülése
esetén további egy fı kapcsolható. Ezen túlmenıen a klaszter operatív magjának tekinthetı
vállalkozások esetében további egy-egy fı kapcsolódik be közvetlenül a feladatok
megoldásába, ami az elkövetkezendı években további öt fı közvetlen klaszterhez kapcsolódó
tevékenységét jelenti. A kutatási programok bıvülésével a kutatási és alkalmazott kutatási
területeken további négy fı létszámbıvüléssel számolhatunk, amely a stratégia
megvalósításának második évétıl várható, ütemezése folyamatos.
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A MANO klaszter fejlesztési stratégiájának feladat és ütemterve

I.

II.

2009
III.

IV.

I.

Stratégia által átfogott idıhorizont
2010
2011
2012
II. III.
IV. I. II. III.
IV. I. II. III.

IV.

I.

II.

2013
III.

IV.

1 Tıkeháttér és forrásbıvítési program
Pályázatfigyelés és felkészítés
Pályázatok elıkészítése és benyújtása
Klaszterekkel való kapcsolatépítés
Konzorciumi társkeresés

2 Hálózati menedzsment
Informatikai háttér kiépítése
Informatikai szolgáltatások fejlesztése
Kereslet-kínálat felmérés

3 Szinergia program, tagvállalati együttmőködés
Klaszter konferenciák
Szakember látogatások

4 Képzési program
Sajtóanyagok készítése
Médianyilvánosság biztosítása
Képzések lehetıségeinek feltárása
Képzések szervezése

5 Technológia transzfer program
Kooperációs igények feltárása
Klaszter bıvítés
Kapcsolatépítı portál
Kiválósági központ létrehozása

6 Kapcsolatépítés, hálózatbıvítés
Tagvállalatok toborzása
Klaszter road-show

7 Beszállítói program
Adatbázis létrehozása, karbantartása

8 Márkaépítési program
Kulcs K+F programok népszerősítése
Klaszter márkák kijelölése
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4. A KLASZTER MARKETING STRATÉGIÁJA

4.1. A fejlesztési stratégiával való kapcsolat

A MANO klaszter fejlesztési stratégiája átfogó keretek közé illeszti a stratégiai célkitőzéseket
és a megvalósítandó feladatokat. A klaszter egyértelmően rögzíti azokat az ágazatokat
amelyben a klaszter tevékenykedni és ezzel összhangban versenyezni kíván hosszabb távon a
hazai és nemzetközi piacon. Az innovációs láncban a klaszter jelentıs szerepet kíván játszani
a marketing elvégzésével. A klaszter által létrehozandó áttekintı és részletes adatbázis
segítségével az innovációs lánc többi elemének realizálásához is nyújthat segítséget a
megfelelı partnerek kiválasztásában és szerepük koordinálásában.
Új lehetıségek felkutatása = A jövı folyamatosságának megtervezése és megszervezése
Ehhez igazítottan:
- innovációs tevékenységét alapvetıen az ágazat innovációs keresletéhez illeszkedve
kívánja koordinálni;
- belsı kutatási potenciáljával elsısorban a klaszter vállalatok versenyképességét
kívánja támogatni kielégítve a technológia, termék és know-how igényeket;
- klaszteren belüli szolgáltatásaival a lehetı legnagyobb mértékben kíván hozzájárulni a
nanotechnológiai ágazat fejlesztéséhez, a kutatási és kísérleti fázisban lévı termékek
mielıbbi gyártásba viteléhez.
Annak érdekében, hogy a klaszter a fenti pozícionálásnak megfeleljen, marketing
stratégiájának középpontjába az alábbi alapvetéseket kell állítania:
- tevékenységének irányultságát, szervezeti felépítését, mőködési szabályait,
személyi és tárgyi feltételeit a változó környezethez alkalmazkodva,
rugalmasan alakítsa;
- tevékenységének minısítése során a nemzetközi mércét és színvonalat tőzze ki
célul;
- folyamatosan fejlessze hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, annak
érdekében, hogy ennek versenyelınyt jelentı hatásait minél szélesebb körően
ki tudja használni;
- tudáscentrumként szoros kooperációs kapcsolatokat építsen ki hazai és külföldi
tudásközpontokkal.
A fentiek alapján megfogalmazható a klaszter marketing célja, amely a klaszter, valamint
tevékenysége, és együttmőködésének termékei ismertségének növelésével tegye lehetıvé:
- a nemzetközi láthatóság feltételeinek megteremtését;
- a termékek és szolgáltatások bekapcsolását a nemzetközi piaci csatornákba;
- a szemléletformáló hatás gyakorolását érintettjeire és környezetére.
Belsı mőködésének szervezeti kialakításával tegye lehetıvé, hogy:
- a klaszter váljon egységes szellemi bázis által összefőzött egységgé;
- játsszon kiemelkedı szerepet a hazai anyag- és nanotudományok területén.
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A fenti marketing célok elérése érdekében a stratégiával érintett idıszakban vezértermékként
a nano-titán fejlesztéseket és termékeket tekintjük. A fejlesztési projektek célja nano
szerkezető titán elıállítása orvosi implantátumok számára. Az intenzív képlékeny alakításon
alapuló technológia alkalmas orvosi protézisek elıállítására, titán és titán ötvözet nanoporok
és nano szerkezető fémek felhasználásával. A megcélzott terület a nanoszerkezető titán
elıállítása és alkalmazása a humán gyógyászatban csontsebészeti implantátumokhoz és
izületpótló protézisekhez. A kutatás eredményei széles körben alkalmazhatóak mind az
orvostechnikai iparágban, mind a klinikai orvostudományban. A kifejezetten
interdiszciplináris kutatás eredménye nemzetközileg is adaptálható és oktatható rendszert
kíván kifejleszteni, magas hozzáadott értékkel. A megcélzott fejlesztések elengedhetetlen
feltétele olyan gyártási technológia kifejlesztése és ipari körülmények közötti alkalmazása,
amellyel ultra-finomszemcsés (nano) kristályokból álló nagyszilárdságú és megfelelı
képlékenységő titán (kereskedelmi tisztaságú és ötvözött) félgyártmányok, ezekbıl
traumatológiai és ortopédiai gyógyászati eszközök (implantátumok és protézisek) állíthatók
elı. Ezekhez kapcsolódva kidolgozzuk a fenti eszközök gyógyászati alkalmazását. A
célkitőzés megvalósítása érdekében ki kell dolgozni azt a tudományos-mőszaki tervezési
módszert, amellyel a félgyártmányok gyártási folyamatának paraméterei (hımérséklet,
alakítási sebesség, kenıanyag, szerszámgeometria), a gyógyászati eszközök geometriája
(figyelembe véve a környezeti terheléseket), valamint a gyógyászati eszközök beépítésének
folyamata elızetesen modellezhetı.
4.2. Módszertani megfontolások
A klaszter a marketing stratégia szempontjából egy sajátos értékláncként fogható fel,
amelynek input oldala a kutatásokhoz szükséges erıforrásokat jelenti, outputját pedig a
klaszter vállaltoknál megjelenı piaci termékek és szolgáltatások jelentik. Az értéklánc
folyamatában kutatás- vezérelt módon transzferálódnak át a kutatást támogató input elemek
(pénzforrások, eszközök, humán erıforrások, valamint a szükséges információ) piacilag
hasznosítható és értékesíthetı termékekké és szolgáltatásokká. A klaszter célja, hogy a
klaszter fejlesztési stratégiájában rögzített tematikus irányvonalaknak megfelelıen minél több
olyan folyamatelemet foglaljon magába, amely képes az inputoknak a kutatás-fejlesztési és
innovációs folyamatokon keresztül nagymértékő átalakítására, és az output elemek
biztosítására. Ennek az elvnek megfelelıen a klaszter marketing stratégiájának három
összekapcsolódó területet kell érintenie,
- a beszerzési marketinget, azaz a klaszter mőködéséhez szükséges erıforrások
biztosítását szolgálja;
- az értékesítési marketinget, amely a klaszter kibocsátott outputjainak a klaszter
eszközrendszerével minél nagyobb mértékben támogatott értékesítését biztosítja;
- a belsı marketinget, amely a klasztert alkotó szervezetek közötti marketing elemeket
egyesíti, hiszen a klasztert alkotó vállalatok és szervezetek önálló mőködési
folyamatokkal, döntési mechanizmusokkal és önálló értékláncokkal is rendelkeznek.
A marketing elemek meghatározásánál figyelembe vettük a verseny intenzitását meghatározó
Porter modell szerinti versenyelınyöket, valamint a versenypozíciót befolyásoló feltételeket.
Az anyagtudományok és a nanotechnológia jelen pillanatban formálódó, és rendkívül
szegmentált területnek tekinthetı, aminek megfelelıen markáns piaci versenyelınyök
megszerzésére globális szinten a klaszter várhatóan nem képes. Ilyen versenyelınyök azonban
lokális szinten megszerezhetık, ugyanis a fejlesztési stratégia által rögzített kutatási és
fejlesztési irányok és akciók tekintetében a régióban jelenleg érdemi verseny nem folyik.
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4.3. Beszerzési marketing

A beszerzési marketing feladata a piacokon elérhetı erıforrások folyamatos figyelése, a piaci
információk szisztematikus feldolgozása, rendszerezése, értékelése, és a klasztert alkotó
szervezetek felé történı célzott eljuttatása. Innováció vezérelt klaszterrıl lévén szó kiemelhetı
az innovációs értéklánc sajátosságainak megfelelı inputok biztosítására koncentráló
marketing tevékenység. Az innovációs tevékenység szempontjából kiemelten kell kezeljük a
pénzügyi és tudáselemeket hordozó erıforrásokat, melyekre a jelen gazdasági környezetben a
globalizáció, az idıben gyorsan történı változás jellemzı. Ezen erıforrások birtokában a
többi erıforrás megszerezhetı, illetve a klasztert alkotó vállalatok meglévı erıforrásaira
alapozottan biztosítható.
A MANO Klaszter keretében létrehozandó technikai, technológiai és humánerıforrás
adatbázisok lehetıséget adhatnak arra, hogy a klaszter jelentıs szerepet vállaljon nagy
volumenő pályázatok megszervezésében és összefogásában. A pályázatfigyelı szolgáltatás
alatt az adatbázison alapulva olyan „szőrı” áll rendelkezésére, mellyel a leghatékonyabban
felhasználható kutatásfejlesztéső támogatási alapokat lehet megcélozni.
Napjaink - már kormányszinten is gondként megfogalmazott - forráshiányát enyhítheti, ha a
klaszter-menedzsment kockázati tıkebefektetık felkutatásával is foglalkozik. Ez meghatározó
része az egyes projektek marketing és stratégiai tevékenységének.

4.4. Belsı marketing
A hatékony klaszter tevékenység érdekében a klaszter menedzsment szervezete által
irányított, összehangolt tevékenységelemek láncolatát kell kialakítani, amely tartós vagy eseti
jelleggel kapcsolja össze a vállalatokat, vagy a vállalatok mőködési területének egyes elemeit.
Az önálló jogi személyiségő, elkülönült szervezetekre való tekintettel az együttmőködések
gazdasági kapcsolatokat is jelentenek, kialakulnak a klaszteren belüli vevıi, szállítói
kapcsolatrendszerek. Különösen kiemelt jelentısége van ennek abban az esetben, ha a
klasztertagok közös gazdasági tevékenységük elısegítése érdekében közös beruházásokat is
meg kívánnak valósítani. Ennek megfelelıen a belsı marketingnek a folyamatos
érdekegyeztetésre, a belsı kommunikációra kell összpontosítania.

4.5. Értékesítési marketing
A klaszter vállalatok értékesítése alapvetıen két területre bontható, az egyik a klaszter
tevékenységtıl független vállalat specifikus termékek értékesítése, a második a klaszter
tevékenységhez (együttmőködéshez, közös fejlesztésekhez) kapcsolható termékek (jelen
esetben terméknek tekintjük a szolgáltatásokat is) értékesítése. Tekintettel arra, hogy a
környezet, valamint az érintettek elsısorban ezen termékeken keresztül kerülnek a klaszterrel
kapcsolatban, kiemelt jelentısége van ezen terület marketing elemekkel történı
támogatásának.
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A termékeken keresztüli ismertség mellett jelen mőködési fázisban kiemelt jelentısége van a
klaszter általános kommunikációjának, amely elsısorban a klaszter menedzsment feladata.
Ennek keretén belül fejlesztendı terület a klaszter ismertségének növelése, valamint a
klaszterrel kapcsolatos pozitív image- elemek hangsúlyozása. A megalakulást követıen eltelt
rövid idıre való tekintettel a klaszter ismertsége alacsony szintőnek tekinthetı, sokszor
összemosódik hasonló területeket magáénak tudó klaszterek (pl. őripari klaszter) megjelenési
és kommunikációs elemeivel. Ennek megfelelıen a marketing feladatok egyik kiemelhetı
eleme a pozitív image kialakítását megcélzó akciók erısítése.
A marketing stratégia a fejlesztési stratégiával összhangban a klaszter szervezı, klasztert
formáló megalapozó munkára épül, és ennek a stratégiai idıtávon belül elért eredményeinek
piacra vitelét kívánja elısegíteni.

4.6. A marketing stratégia végrehajtása, cselekvési terv
A klaszter marketing stratégiájának végrehajtása idıben és tematikájában igazodik a
fejlesztési stratégia végrehajtásához. A stratégia keretében tervezett akciók célját és elvárt
eredményét meghatározzák a korábbi fejezetekben leírt stratégiai irányok.
A marketing stratégia végrehajtását az alábbi marketing programok szolgálják:

Beszerzési
marketing

Marketing programok
Belsı marketing

Nemzetközi
láthatóság
feltételeinek
megteremtése

Forrásteremtés,
szponzorálás a
nemzetközi események
finanszírozásához
Nyelveket jól beszélı
specialisták keresése

Többnyelvő reklám,
propaganda és
ismertetı anyagok
elkészítése
Nemzetközi
tapasztalatcsere, és
tanulmányutak
szervezése

A termékek és
szolgáltatások
bekapcsolása a
nemzetközi piaci
csatornákba

Nemzetközi eredmények
tematikus hírfigyelése
Nemzetközi tenderek
tematikus figyelése
Piaci igényfelmérések

Belsı hírlevelek
rendszerének
kialakítása
Minıségbiztosítási elvek
kialakítása és
kommunikálása
Fenntarthatósági akciók
és
környezettudatosság
biztosítása

Értékesítési
marketing
Hasonló profilú
klaszterekkel szakmai
kapcsolat kialakítása
Szakmai szövetségek,
egyesülések tagságának
megszerzése
Nemzetközi szakmai
kiadványokban való
megjelenés
Nemzetközi
konferenciák,
workshopok szervezése
Elektronikus honlap
megfelelı
formátumának
kialakítása, mőködtetése
Szakvásárokon
kiállítóként való
megjelenés
Belsı kapacitások és
termékek folyamatos
kiajánlása
Vevıi elégedettség mérés
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Szemléletformáló
hatás gyakorolása a
klaszter
érintettjeire és
környezetére

Ismertség
igényfelmérés

Szakmai kompetenciák
feltérképezése,
szakkiadványban
megjelentetése
Belsı
tapasztalatcsere,
tudásátadás szervezése

Ismeretterjesztı
tematikus rendezvények
tartása
Tanulmányi
versenyek
rendszerének kialakítása
Konferenciák,
workshopok szervezése

Arculati kézikönyv
kialakítása
Rendszeres találkozók
szervezése
Szakmai klub
mőködtetése

Egységes szellemi
bázis által
összefőzött egységgé
válás
Kiemelkedı szerep
a hazai anyag- és
nanotudományok
területén

és

Pályázati források
biztosítása
Nemzetközileg
kiemelkedı
szakemberek
meghívása

Bekapcsolódás a
stratégiaalkotási
tevékenységekbe
Együttmőködések
kialakítása a
tudományosan
meghatározó hazai és
nemzetközi
intézményekkel

A cselekvési terv egyes elemeinek végrehajtási ütemezését az alábbi Gantt diagram mutatja.
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A MANO klaszter marketing stratégiájának feladat és ütemterve

I.

2009
II.
III.

IV.

I.

2010
II.
III.

Stratégia által átfogott idıhorizont
2011
2012
IV.
I. II.
III.
IV.
I. II.
III.

IV.

I.

2013
II.
III.

IV.

1 Nemzetközi láthatóság feltételeinek megteremt.
Forrásteremtés
Specialisták keresése
Többnyelvő reklám, propagand és ismertetı anyagok
Nemzetközi tapasztalatcsere és tanulmányutak
Klaszterkapcsolatok kialakítása
Szakmai szövetségek tagságának megszerzése
Nemzetközi szakmai kiadványokban való megjelenés
Nemzetközi konferenciák, workshopok
Elektronikus honlap

2 Termékek és szolgáltatások bekapcsolása
Tematikus hírfigyelés
Nemzetközi trendek tematikus figyelése
Piaci igényfelmérések
Belsı hírlevelek
Minıségbiztosítási elvek kialakítása
Fenntarthatóság és környezettudatosság
Szakvásárokon, kiállításokon való megjelenés
Kapacitáskiajánlás
Vevıi elégedettség mérés

3 Szemléletformálás
Ismertség és igényfelmérés
Szakmai kompetenciák feltérképezése
Belsı tudásátadás

4 Belsı egység erısítése
Arculati kézikönyv
Szakmai klub mőködtetése

5 Vezetı szerep biztosítása
Pályázati források eléhetıségének biztosítása
Szakemberlátogatások szervezése
Stratégiaalkotás
Együttmőködések kialakítása
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4.7. Erıforrások
A marketing stratégia megvalósításához szükséges pénzügyi erıforrások struktúráját a
klaszter fejlesztési stratégia 3. fejezete részletesen ismerteti. Az ott ismertetett források
hasonló szerkezető felosztását az alábbi táblázat mutatja, a marketing stratégia által átfogott
teljes idıhorizont tekintetében.

A marketing stratégia megvalósításához szükséges források
Források
Prioritások
Nemzetközi láthatóság
feltételeinek
megteremtése
A termékek és
szolgáltatások
bekapcsolása a
nemzetközi piaci
csatornákba
Szemléletformáló hatás
gyakorolása a klaszter
érintettjeire és
környezetére
Egységes szellemi bázis
által összefőzött egységgé
válás
Kiemelkedı szerep a
hazai anyag- és
nanotudományok
területén
Összesen:

Vállalati
saját
forrás

ÉMOP

1

1

6

1

3

Innová
ciós
Alap

UMFT
ágazati
programjai
(GOP,
TIOP)

INTER
-REG
(C)

EU
K+F 7.
Keretprogram

Összesen

2

1

5

3

3

1

14

3

7

4

17

2

1

2

1

1

1

3

12

5

10

6

5

14

6
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Emberi erıforrás (marketing):
A marketing feladatok ellátása a stratégia végrehajtását tekintve két szinten történik. Az
önálló vállalati és szervezeti mőködésbıl következıen a tagvállalatok önállóan folytatnak
cégmarketing tevékenységet, amelynek egy része közvetlenül, más része közvetetten
kapcsolódik a klaszter tevékenységéhez. A klaszter egészére vonatkozóan a klaszter
menedzselést végzı szervezet munkatársai látják el a stratégiában rögzített feladatokat. A
fentieknek megfelelıen a klaszter marketing stratégiájához közvetlenül egy fı, közvetetten
egy fı rendelhetı hozzá a klaszter menedzsment szervezetnél. A marketing stratégia
megvalósítása során az összefogó szervezetnél dolgozó kollégákat a tagvállalatoknál további
nyolc fı segíti. A stratégia megvalósításának idıtartama alatt a számításba vehetı humán
erıforrás nagysága, és idıbeli alakulása állandónak tekinthetı.

40

5. Számszerősíthetı mutatók

A Klaszter tervezett fejlıdési pályája

2009

2010

2011

2012

2013

Kutatási fázisban lévı projekt száma (db)
Ipari kutatási fázisban lévı projektek száma
(db)
Kísérleti fejlesztési fázisban lévı projektek
száma (db)
Gyártás elıkészítési fázisban lévı projektek
száma (db)
Közös projektek száma (db)
Klaszter tag K+F ráfordításai (millió Ft)

Közös beruházások értéke (millió Ft.)
Klaszter tag foglalkoztatotti létszámai (fı)
Klaszter tag által elnyert pályázatok (db)
•

hazai (HUF)

•

uniós (EUR)

Védett szellemi termék száma (db)
Klaszter tagok árbevétele (millió Ft)
Klaszter tagok export árbevétele (millió Ft)
Együttmőködési kezdeményezések száma
(db)
Kapcsolatépítı rendezvény, PR akció száma
(db)
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