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BEVEZETÉS
Miután harmadévesen a menedzsment szakirányra felvételt nyertem, az eddigieknek
megfelelően portfóliós céget kellett keresnem. Hosszas gondolkodás után a Miskolc
Holding Zrt.-t választottam, mert ez a vállalat mintapéldája az együttműködésnek,
és széles tevékenységi köre miatt alkalmas, hogy a különböző szakterületeken el
tudjam végezni kutatásaimat a tárgyaim teljesítéséhez. Prof. Dr. Szintay István
Stratégiai menedzsment c. tárgyán találkoztam először a klaszterek szakirányú
megközelítésével és itt tetszettek meg a hálózatos együttműködések. A portfóliós
cégnél eltöltött szakmai gyakorlat során beleláthattam a klasztermenedzsment
folyamataiba, mivel Soós Gergely, külső konzulensem, aki a Miskolc Holding Zrt.
gazdaságfejlesztési főmunkatársa, és egyben a Magyar Anyagtudományi és
Nanotechnológiai Klaszter (MANO) klasztermenedzsere bevont munkájába és itt
vált szilárddá bennem az elhatározás, hogy klaszterekről szeretném írni a
szakdolgozatomat. Miért is érdekesek számomra a klaszterek? Egyre több szektoron
belül tapasztalható, hogy együttműködés nélkül a vállalatok élete ellehetetlenedik.
Ezzel szemben azok a cégek, akik vállalják a kooperációt, sikeresebbnek
bizonyulnak a piacon. A versengés (competition) és az együttműködés (cooperation) összeházasítása (coopetition) élő példaként jelenik meg a klasztereken
belül, amely komoly szinergikus előnyt jelenthet a tagvállalatok számára. Ilyen
előnyök létrehozásához viszont számos vezetési és szervezési feladatot kell a
menedzsment szervezetnek ellátnia. Megfelelő koordinációs képesség, kiváló
kommunikációs készség, empátia, bizalom és széles látókör szükséges a klaszter
menedzseléséhez. Ezért is tartom fontosnak, hogy bemutassam szakdolgozatomban
mind a klaszter típusokat, mind a menedzselési formákat egy élő példán keresztül,
majd a szakirodalom, a nemzetközi felmérések és a céggel történő konzultáció
alapján felvázolok egy jövőképet és javaslatokat teszek arra vonatkozóan, hogy
hogyan menedzseljék még hatékonyabban a MANO klasztert. A MANO klaszter
élete döntően befolyásolhatja a régió fejlődését, mind gazdasági, mind tudományos
szempontból és példaértékűvé válhat a hasonló együttműködések számára.
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1.Klaszter típusok és menedzselési formák1
1.1. Versenyképesség és együttműködés
A versenyképességgel kapcsolatos felmérések alapján egyre inkább nyilvánvalóvá
válik, hogy a cégek piaci szereplésére és sikerére egyre nagyobb hatással vannak a
környezeti tényezők. A vállalatok belső környezetének menedzselése mellett
figyelembe kell venni külső környezetüket is, ezért a fókusz kezd átkerülni a
területi, regionális és iparági együttműködésekre, hálózatokra, klaszterekre. A
területi együttműködéseknek vannak praktikus okai, lásd beszállítói hálózatok, de
nem szabad figyelmen kívül hagyni a régiók szakmai specifikációját sem, ami az
elmúlt évtizedekben, évszázadokban alakult ki, a tapasztalatok alapján.
Észak-Magyarországon komoly múltra tekint vissza az anyagtudomány és az
országon belül is elsők között jöttek létre együttműködések a nanotechnológiával
kapcsolatosan. A regionális fejlődés motorja lehet a kis- és középvállalati szféra,
amely klaszterszerűen összefogva, a tudásközpontokkal és érdekképviseleti
szervekkel együtt kooperálva komoly versenyerőre tehet szert, és ezzel együtt a
régió is. Fontos, hogy az eleve adott tudás alapú tőkét befektessük,
együttműködésekkel minél hatékonyabban kihasználjuk. Kiemelt szerep jut az ilyen
vállalkozásokban a tudományos- és kutatóközpontoknak, egyetemeknek, az
önkormányzatoknak, a regionális és országos kamaráknak. Napjainkban szinte a
gazdasági-társadalmi szféra minden területén előtérbe kerültek az egymással
kapcsoltban álló vállalatok, szervezetek, intézetek alkotta hálózatok. Egy régió,
vagy térség versenyképességét nemcsak az egyes vállalkozások sikere határozza
meg, hanem egyre inkább egész ipari komplexumok, hálózatok, klaszterek
innovációs és együttműködési képessége.

1

Dr. Szintay István: Hálózat és klaszter. In: Hálózatok és klaszteresedés. Elméleti és tapasztalati háttér.,
Miskolc, NORRIA. ISBN 978-963-06-5348-0, pp. 5-41
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1.2.Klaszter és Kooperáció

Az emberiség történelmében mindig is kiemelt szerepet kaptak a csoporton belüli
együttműködések a legkisebb egységtől a legnagyobbakig. Míg az elején ez sokszor
valóban az élet fenntartását jelentette a közösségnek, addig manapság már nem az
egyén túlélését, hanem a vállalat, a régió és az ország jövőbeli létét határozza meg a
kooperáció. A szervezetek közötti kapcsolatrendszerek erősödése révén jöttek létre
a hálózatos együttműködések és később a klaszterek is. A hálózat fogalmának
további fejlődése és finomodása hozta létre a klaszter fogalmát. Nézzük meg a
tudományos klaszter definíciót:
„Egy adott iparághoz tartozó független vállalatok és hálózataik, valamint a hozzájuk
kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve
nagy arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon
tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat
tudnak hasznosítani.”2

A klaszter az EU-ban használt angol nyelvű szóhasználattal (cluster) fürtöt jelent, a
clustering pedig fürtösödési folyamatot. Tágabban vizsgálva a szereplők közötti
ésszerű, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés gondolatát takarja, mely mind
a piaci, profitorientált környezetben, mind pedig a non-profit szektorban egyaránt
érvényesül. Évek óta egyre inkább tapasztalható, hogy a verseny minden szektorban
egyre élesedik. Fokozódik az új megoldásokra való igény, egyre értékesebbé válik a
kutatók és innovátorok munkája.

A tőke- és tudás-koncentráció olyan folyamat, amelynek eredményeképpen azok a
vállalatok (mérettől függetlenül), akik termékeiket, tudásukat nem újítják meg,
lemaradnak, versenyhátrányba kerülnek.

2

Dr. Szintay István - Veresné dr. Somosi Mariann: Hálózat és kapcsolatmenedzsment (Miskolc, 2006)
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A klaszterek létrehozásában olyan, elsősorban kis- és középvállalatok, szervezetek
érdekeltek leginkább, akik nem rendelkeznek nagy tőkével (vagy nem vettek részt
eddig erőteljesen a tőkekoncentrációs folyamatban), mely a kutatás-fejlesztés és az
innováció alapfeltétele, de mégis komoly piaci súllyal kívánnak részt venni az egyre
erősödő regionális és globális versenyben.
A klasztereket összetartó kohéziós erő a pénzügyi és piaci előnyökön túl a
tudásbázis alapú innovációs potenciál kiaknázása. Az együttműködéshez azonban
szoros kapcsolatra van szükség a klasztertagok között. Ezek a kapcsolatok sokszor
informális jellegűek, viszont a legjobb együttműködés alapja a területileg,
iparágilag egymással szoros kapcsolatban álló cégek közötti kommunikáció,
esetleges beszállítói viszonyok, megegyező kutatási szakterület. A vállalatok és a
kapcsolatok kölcsönösen függnek egymástól. Ennek oka, hogy a kapcsolatok azzal
a céllal jönnek létre, hogy a vállalatok igényeinek eleget tegyenek, összekapcsolják
erőforrásaikat és adottságaikat, valamint megoldják a felmerült problémáikat,
továbbá a vállalatok célja kielégíteni beszállítóikkal, ügyfeleikkel fennálló
kapcsolataik igényeit is. A kapcsolatok feltérképezéséhez kiváló szakmai alapot
nyújt Porter Five Forces elemzése, ugyanis az itt jelenlévő szereplőkkel kell a lehető
legjobb kapcsolatot kialakítania a vállalatnak egyedül is, és az együttműködés révén
a problémákat hatékonyabb módon kell megoldani. Az új megoldások a kölcsönös
együttműködés eredményeként jönnek létre minden esetben. Az együttműködés
alapja mindenképpen a szinergikus hatás, ami azt jelenti, hogy az egyedi
eredmények összegén felül keletkezik egyéb pozitívum, ami a kooperáció
eredménye. Fontosnak tartom, hogy kiemeljük az emberi tényezőt is, hiszen ezek a
szociokulturális elemek gyakran komoly súllyal bírnak a klaszter életében.
Vizsgáljuk meg, milyen tevékenységi körök jellemzőek a klaszterekre és, hogy ezek
mellett a tevékenységek mellett milyen együttműködési lehetőségekre kell a
tagoknak törekednie, illetve, hogy a klasztermenedzsment szervezetnek mire kell
fókuszálnia a belső kooperációk során.
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„A klaszter (és egyben a klasztermenedzsment) legfontosabb tevékenységi körébe
tartozik:3

 A technológiai, minőségi ugráshoz, beruházásokhoz szükséges támogatások
biztosítása, közös pályázatokon keresztül.
 A

támogatások

növekedésének

eredményes
irányításához

hasznosításához,
szükséges

illetve

képzés,

a

vállalkozás

oktatás,

tréningek

biztosítása.
 Információszolgáltatás az együttműködési lehetőségekről, illetve az ágazatot
érintő fontosabb tendenciákról, eseményekről.
 Közös érdekképviselet.
 Innováció és műszaki fejlesztés (Pl. a cégekhez technológiai információk
közvetítése, technológiai transzfer).
 Brókeri tevékenység: a közszféra, intézmények, ügynökségek bekapcsolása a
hálózatok segítésébe és támogatási projektek kidolgozásába.
 Az innovációs kapacitás, a tudásmenedzsment javítása interaktív tanulási
folyamatok során.
 A tartós versenyelőnyöket nyújtó speciális tudás létrehozása, ennek
elősegítése.
 A cégek közötti együttműködés és az üzleti hálózatok fejlesztése.
 Együttműködési

projektek

kialakításában,

fejlesztésében

illetve

finanszírozásában vállalt segítségnyújtás.
 Marketing és PR tevékenység: bel- és külföldi pozícionálás, reklám, PR
munka (Nemzetközi színtéren való megjelenés)”.

3

Kovács Attila Tamás-Tóth Tamás Ph.D. hallgatók, ME-ImKKK - Klaszterek létjogosultsága, életképessége
Európában és hazánkban, mindezek tükrében az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter és innovatív
lehetőségei
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Zárva gondolataimat, bár a klaszterek hagyományos célja alapvetően a
profitszerzés, emellett kifejezetten a közösség javát szolgáló célok megvalósítására
is törekednek, kiemelkedő a szerepük a régiófejlesztésben, a tudáscentrumok
kialakításában és akár a makroszintű iparági fejlődés motorjai is lehetnek. A
kisvállalkozás-fejlesztés és az innovációs központok létrehozását is nagyban
elősegíthetik, sőt a meglévő együttműködésekhez is csatlakozhatnak.
A MANO klaszter leírásában látni fogjuk, hogy az általános klasztercélokból
melyek azok, amiket a vizsgált klaszter saját magára vetítve a jövőre nézve kitűzött.
A résztvevő vállalatok egymástól tanulhatnak (good practice) a klaszteren belül,
mindemellett folyamatosan megújulásra kényszerülnek.

1.3. Klaszter típusok
Miután megismertük a klaszterek szerepét és célját a gazdaságon belül, tekintsük át
a különböző klasztereket különféle tipizálás alapján.
„Klaszterek tipizálása:4
1. Iparági (regionális) klaszter: fő cél az iparágak közötti szinergiaerősítés az
innovációs rendszerek és az értéklánc-rendszerek erősítésével.
2. Intézményre-épülő (intézmény-orientált) klaszter: a klaszter tagjai által
létrehozott szolgáltató központ, vagy szakmai szervezet áll a központban és
elősegíti a vállalkozók közötti együttműködést, a politikák integrációját.
3. Hálózatra épülő klaszter: általában zárkörű, hosszabb távú kapcsolatokat
jelentő együttműködés, a résztvevők köre a kapcsolódó és támogató
iparágakban

működő,

egymást

kiegészítő

tevékenységeket

folytató

vállalkozásokból áll.
4. Tudás-orientált klaszter: egy nyitott, az információk és tapasztalatok cseréjét
lehetővé

tevő

együttműködés,

a

középpontban

gyakran

egy

mentorvállalkozás áll, amely a tudástranszfer szerepet tölti be a résztvevő
vállalkozások között.”
4

Nikodémusz Antal - Kínálati értékláncok és a klaszter politika tervezés-módszertani kérdései; „Vállalatok
közötti együttműködés fejlesztése” Konferencia Kecskemét, 2006. november 28.
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„Klaszter funkciói az alábbiak szerint strukturálhatók:5
 Hagyományos statikus, agglomerációs előnyök
– Nagyobb piacméret (beszerzés, értékesítés)
– Üzleti partnerek széles választéka, szakosodás egy-egy üzletág
cégeinek vonzása a klaszter tömörülésben
– Nagyobb munkaerő választék (képzés, munkaerő-vonzás, szakképzés)
– Kapcsolódó kiegészítő intézmények (kamarák, kutató központok,
oktatás, infrastruktúra, ipari parkok)
 Dinamikus, externális hatások
– Intézményesített nyílt információáramlás, tudás megosztás
– Hálózatépítési tevékenység (fórumok, kerete biztosítása)
– Együttműködés és verseny a szereplők között (vállalati imázs)
– Innovációs együttműködés az üzleti világ, a kutatóhelyek és a helyi
gazdaságszervező-fejlesztő intézmények között
– Igényes, fizetőképes piac közelsége
– A klaszternek formális, a tevékenységek egészét átfogó koordináló
kerete van
– Nyitott, több irányban is expanzív „
A fenti csoportosítások alapján pozícionálva a MANO klasztert az alábbiakat
állapíthatjuk meg.
Típusát tekintve alapvetően tudásorientált klaszter, ami erősen kötődik két adott
iparághoz. Mégsem tekinthető teljes mértékben iparáginak, hiszen a klaszter tagok
között kiegyensúlyozottan szerepelnek kis- és nagyvállalatok, tudáscentrumok,
kutatási központok.

5

Nikodémusz Antal - Kínálati értékláncok és a klaszter politika tervezés-módszertani kérdései; „Vállalatok
közötti együttműködés fejlesztése” Konferencia Kecskemét, 2006. november 28.
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Legfontosabbnak azonban (rövidtávon) a pályázati lehetőségek felkutatását, a
klaszteren belüli hatékony információs láncok kialakítását, és a klaszteren belüli
személyes kapcsolatok erősítését tartom. Funkcionális szempontból a hálózatépítési,
belső együttműködési és koordinációs feladatokat emelném ki. Mivel a klaszterek
nem a hagyományos formális úton irányítottak és a klasztermenedzser nem olyan,
mint a lineáris-funkcionális vállalat felépítés vonalán, a klasztertagok felett lévő
döntéshozó, ezért minden szempontból oda kell figyelnie a klasztertagok igényeire
és puha eszközökkel kell meggyőznie őket a változásokkal kapcsolatosan. Fontos,
hogy informális vezetőként összefogja és koordinálja a tagokat, miközben
folyamatosan feltérképezi a lehetőségeket. Mint azt már korábban leírtam, a
klaszterek, és ezen belül kiemelten a MANO klaszter a regionális fejlődés
megindítója és fenntartója lehet, a gazdaság- és tudásalapú társadalom alappillére.
Ennek megfelelően nem csak a klaszter tagokra, hanem az egész iparági
környezetre

komoly

figyelmet

kell

helyeznie

a

klasztermenedzsernek.

Elgondolkoztató a MANO klaszter élő példáján látva, hogy egy ilyen komplex
tevékenységi rendszer fenntartásához mekkora klasztermenedzsment szervezet
szükséges, érdemes-e kifejezetten erre alapozottan létrehozni egy olyan teamet,
vagy szervezeti egységet, akik kizárólagosan a klaszter feladataira koncentrálnak. A
klasztermenedzsmenti szerep megvalósulhat egy tagvállalatnál is (ahogyan ez a
MANO klaszternél tapasztalható), vagy akár külön erre létrehozott (kiszervezett)
szervezeti egység is elláthatná ezt a feladatot. A második esetben olyan tipikus és
egyedülálló klasztermenedzselési eljárások és tapasztalatok birtokába kerülnek az
ott dolgozók, amelyek a továbbiakban hasznosíthatóak lennének egyéb klaszterek
létrehozásánál és vezetésénél is. Így egy komplex tudáshalmaz széleskörű
felhasználására lenne lehetőség regionális, vagy akár országos szinten is. Az ilyen
fajta tudástranszfer szerepe sem lebecsülendő, ezért javaslatként már most az elején
felvetem egy ilyen szervezet létrehozásának esetleges szükségszerűségét.
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2. A MANO klaszter célja és a klaszter előnyei/hátrányai
2.1. Bemutatkozás6
„Miskolci kezdeményezéssel 2008. március 27-én megalakult a Magyar
Anyagtudományi

és

Nanotechnológiai

(MANO)

Klaszter.

A

Magyar

Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter célja, az észak–magyarországi
régióban az innovációs lánc szereplői közötti, projekt alapú, gazdasági és társadalmi
együttműködés megteremtése, az együttműködés kezdeti időszakában annak
segítése, inkubálása.” A klaszter cél leírásában projekt alapú együttműködésekről
olvashatunk, amelynek lényege a tagvállalatok által végrehajtott kutatás-fejlesztési
eredmények termékekben történő materializálása. A létrehozott közös termékek és
szolgáltatások együttesen szolgálják a tagok és a klaszter céljait. A folyamatos
innovációs tevékenység jelenik meg a sorozatos együttműködésekben, ahol a tagok
keresik az új közös kutatási lehetőségeket, majd ezek felhasználását, piaci
értékesítését. Az ilyen típusú projektek példamutatóak, és megoldásuk során
rengeteg új tapasztalatra tehetnek szert a klasztertagok.
„A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ma alapvetően négy szervezeti
keretben folynak: akadémiai, felsőoktatási, non-profit, valamint vállalati kutatás
formájában. A MANO Klaszter egyedülálló abban az értelemben, hogy alapító
tagságában az innováció kínálati oldaláról az MTA Anyagtudományi Kutatóintézete
is részt vesz a másik három, felsőoktatási, non-profit és vállalati kutatási struktúra
mellett. A Klaszter stratégiai együttműködő partnere a Szlovák Tudományos
Akadémia Anyagtudományi és Nanotechnológiai Intézete Kassáról, ami a
transznacionális együttműködési szándék kézzel fogható jele.”

6

MANO klaszter alapító okirat
MANO klaszter bemutatkozás www.manoklaszter.hu
Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter Klaszterfejlesztési és Marketing Stratégia 2009-2013
időszakra
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A klaszter felépítése megfelel a legújabb klaszterfejlesztési trendeknek, hiszen mind
a tagok sokszínűsége mind a klaszter felépítése jól tükrözi, a Brüsszelben a PRO
Inno által szervezett ”Working together on societal challenges” konferencián
elhangzottak, miszerint a hagyományos iparági kapcsolatok mellett szükség van
tudásközpontok és állami intézmények bevonására is a klaszterek életébe.

2.2. Iparági és tudásháttér, valamint előrejelzések
Az anyagtudomány és a nanotechnológia kiemelt fejlesztési területei az Északmagyarországi régiónak és a Technopolisz Stratégiának, tekintettel a térség és
vállalkozásainak komoly ipari hagyományaira és az erős és nagy múltra
visszatekintő oktatási és kutatási háttérre.
Az anyagtudomány és nanotechnológia szervesen kapcsolódik egymáshoz. A XXI.
században a modern anyagok kutatása és fejlesztése az egyik legígéretesebb és
leggyorsabban

fejlődő

terület,

kialakulóban

vannak

új

nanotechnológiai

alkalmazások, melyek már most jelentős társadalmi hatásuk van. A nanoméretű
anyagok kiemelkedő jelentőséggel bírnak, nagy szellemi hozzáadott értéket
realizáló területet képviselnek. Rendkívüli diverzifikációt jelent az alkalmazási
területek sokfélesége, amelyek mind speciális igényekkel lépnek fel az ipar
különböző területein (élelmiszeripar, építőipar, járműipar, környezetvédelem, ITC,
egészségügy,

stb..)

Ennek

megfelelően

rajzoltam

fel

a

nanotechnológia

egyszerűsített tudástérképét.

1. ábra Nanotechnológiai egyszerűsített tudástérkép (saját készítésű)
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A MANO Klaszter által érintett tudományágak és alakulóban lévő piaci szegmensek
ma erőteljes és ugrásszerű növekedést mutatnak. A teljes igénye nélkül, néhány a
környezet változását és annak világméretű átrendeződést mutató adatotokat
alábbiakban foglalom össze.
A Nanotechnológiai Jelentés néhány 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 eredetű 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 nyújtott a 2002. – 2006. időszakban.
 Annak ellenére, hogy 2001-ről 2002-re általában csökkent a kockázati
tőkeberuházások mértéke, a nanotechnológiával kapcsolatos ilyen jellegű
beruházásokban 251 % volt a növekedés az elektronika, 211 % az ipari
termékek és 313 % az élettudományokkal kapcsolatos területeken.
 Az öt legkiemelkedőbb 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 munkaerő
szükségletének 40 %-a) egy 1.000 milliárd $-os nanotechnológiai ipar
működtetésére.
 Az elmúlt 4 évben kockázati tőkéből származó támogatással világszerte
1.700 új nanotechnológiával kapcsolatos munkahely létesült. .”7
7

Nanotechnológiai jelentés - Credit Suisse First Boston, 2003. május
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A globális piacon csak úgy tudunk versenyképesek maradni, ha a szereplők között
fennáll egy erős szinergikus és egymást erősítő együttműködés. A szinergikus
működés jelenti a kohéziót a tagok között, hiszen egy kölcsönösen előnyös
kapcsolat mindig komoly vonzerőt jelent a vállalatok számára, főleg, hogy
manapság a „win-win” megoldások ritkák, viszont annál értékesebbek. A MANO
Klaszter célja, hogy nemcsak a régióban, de nemzeti szinten is európai kiválóságot
teremtsen, segítse az innováció szempontjából kedvező környezet kialakulását,
különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára.

2.3. Szervezeti felépítés

2. ábra MANO klaszter felépítése (forrás: MANO klaszter alapító okirat)

„Klaszter Menedzsment Szervezet: A Miskolc Holding Zrt., mint Klaszter
Menedzsment Szervezet végzi a Klaszter működtetését, és a Tagok részére
szolgáltatásokat nyújt.
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Klaszter Irányító Bizottság: A Klaszter stratégiai vezető és döntéshozó testülete.
Klaszter

Tudományos

Testület:

Felelős

a

tudományos

tevékenységek

koordinációjáért, továbbá döntés előkészítést végez az IB számára
Klaszter Tagozatok: A Klaszter Tagok kezdeményezésére, önkéntes belépéssel
alakult szervezetek, melyeket Tagozat Elnök vezet. Feladatuk a Klaszter Tagok
tevékenységeinek szakmai koordinációja.

2.4.Működési keretek
A klaszter nem különálló jogi egység, hanem adott iparág vertikálisan és
horizontálisan

kapcsolódó,

versenyző

és

kooperáló

vállalati,

kapcsolódó

intézmények, szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén és kölcsönös előnyökön
alapuló földrajzi koncentrációja. A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai
Klaszter nyitott szerveződésű, azaz a bármely szervezet szabadon csatlakozhat
hozzá azzal, hogy a klasztervezetésnek joga van a tagsági kérelmet visszautasítani.
Klasztertagság előnyei:
 Erős érdekérvényesítő képesség.
 A fejlesztések Klaszter Stratégiába és Akciótervbe foglalása és azon
keresztül hatékonyabb érdekérvényesítés.
 Nemzetközi viszonylatban is „látható” versenyképes szervezet létrejötte.
 Szakmai ismertség és partnerség.
 Közös megjelenés szervezése.
 Kulcs a fejlesztési forrásokhoz.
 Folyamatos információáramlás és a célzott források elérhetővé válása.
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Cél:
 A gazdasági kapcsolatrendszerek fejlesztése.
 Gazdaságfejlesztő szolgáltatások nyújtása.
 Klaszter működtetése az anyagtudomány és nanotechnológia területén
működő szervezetekkel és vállalkozásokkal,.
 Információ és kommunikáció.
 Képzési, kiállítási/vásári információk, rendszeres belső hírlevél.
 Támogatási lehetőségek, pályázati források.
 Gazdasági,

technológiai

trendek

(piaci

követelmények,

termékek,

szolgáltatások, technológiák elérhetősége és alkalmazhatósága stb.).
 Vállalatok, versenytársak (erősségek, gyengeségek).
 Vállalati profilok adatbázisba rendezése az üzleti párosítást elősegítendő.
 Közös megjelenés szervezése.
 Honlap és közös logó, közös arculati elemek.
 Képzések szervezése.
 Kiállítási/vásári közös megjelenés szervezése.
 Szakmai tanulmányutak szervezése.
 Üzletember találkozók szervezése.
 Stratégiai

Partnerek

felkérése,

Tudományos

Testület

felállításának

központok,

finanszírozó

elősegítése.
 Nemzetközi

Hálózatok,

tudományos,

K+F

intézmények megkeresése partnerségi együttműködés kialakítása céljából.
 Stratégia és Akcióterv kidolgozása.
 Folyamatos információszolgáltató tevékenység a tagok számára.
 Pályázatok előkészítése és benyújtása, felkészülés a klaszter akkreditációra.
 Workshopok, konferenciák szervezése.
 Közös arculat kialakítása, marketing terv készítése.”
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Alapító tagok:
 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
 BorsodChem Nyrt.
 CH Zrt.
 Észak- Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
 Miskolc Holding Zrt.
 Miskolc Egyetem
 MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Tagok:
 Admatis Kft.
 Bonus Hungary Kft.
 Borsod Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 Észak- magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
 Fux Zrt.
 Graboplast Zrt
 Medimetál Kft.
 Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
 MÜKI LABOR Kft.
 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 Press- Pic Csomagolástechnikai és Környezetgazdálkodási Kft.
 Technoplast Prototyping Kft.”

 Wamsler SE
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2.5. Kompetenciavizsgálat
A klasztertagok kompetenciavizsgálatát a menedzsment szervezet elvégezte, és
ennek alapján a tagokról az alábbi információkat tudhatjuk meg. A kompetencia
vizsgálat nem teljes körű, néhány új tagnál még nem történt meg az ilyen típusú
elemzés.

Vállalkozás

Kompetencia kör

Kulcskompetenciák a
klaszter működési területén

Admatis Kft.
ALBAnano Kft.

űrtechnológiák

kristályosodás fémhabok

nano szerkezetek fejlesztése

méréstechnika technológiai
szolgáltatások

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

interdiszciplináris alkalmazott

K+F projektek generálása

Közalapítvány

kutatások anyagtudományi és

méréstechnika technológiai

nanotechnológiai területen

szolgáltatások

kenéstechnológia felületvédelem

marketing

csiszolástechnika

értékesítési csatornák

érdekképviselet

projekt generálás klaszter

Bonus Hungary Kft.

Borsod Abaúj Zemplén megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Borsod Chem Zrt.

menedzselés
műanyagipari tevékenység

kísérleti kutatási és gyártási háttér

CH Zrt.

fémfeldolgozás

kísérleti kutatási és gyártási háttér

Észak-Magyarországi

érdekképviselet

forrásszerzés kooperáció

Gyáriparosok Szövetsége
Fux Zrt.
Kék

és

Társai

Felületkezelő

szervezése
fémfeldolgozás

kísérleti kutatási és gyártási háttér

felületkezelés

kísérleti kutatási és gyártási háttér

gyógyászati implantátumok

gyógyászati hasznosítás

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Medimetál Kft.

fejlesztése és gyártása
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Miskolc Holding Zrt.

klaszter menedzsment

ingatlanfejlesztés
disszemináció
projektmenedzsment
nemzetközi hálózatépítés

Miskolci Egyetem

anyagtudományi kutatások

K+F projektek generálása
méréstechnika technológiai
szolgáltatások

MTA Műszaki Fizikai és

interdiszciplináris kutatások

Anyagtudományi Kutatóintézet

K+F projektek generálása
méréstechnika technológiai
szolgáltatások

MÜKI LABOR Műanyag

műanyagipari kutatás és

szaktanácsadás minőségbiztosítás

Vizsgáló és Fejlesztő Kft.

méréstechnikai laborok

piackutatás

működtetése
Nógrád Megyei Kereskedelmi és

érdekképviselet

Iparkamara
NORRIA Észak-magyarországi

projektmenedzselés
technológiai transzfer támogatás

Regionális Innovációs

klasztermenedzselés
projektmenedzselés

Ügynökség Nonprofit Kft.

projektgenerálás

Nano-Korr Kft.

Press-Pic

projektgenerálás

felületvédelem

kísérleti kutatási és gyártási háttér

bio - polimer fejlesztések

kísérleti kutatási és gyártási háttér

Csomagolástechnikai és
Környezetgazdálkodási Kft
3. ábra Klasztertagok és kompetenciáik (forrás: MANO klaszter Klaszterfejlesztési és marketing stratégia a
2009-2013-as időszakra)

A kompetencia vizsgálat alapján a klasztertagok feladataira is következtethetünk.
Áttekintve a kulcskompetenciákat az alábbi táblázatban foglaltam össze a
feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó
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Kutatás és gyártás

Menedzsment feladatok

Tudástranszfer és K+F
szolgáltatások



Admatis Kft.



Bonus Hungary Kft.



Bay Zoltán

Alkalmazott Kutatási


Borsod Chem Zrt.



Borsod Abaúj Zemplén

Közalapítvány

megyei Kereskedelmi és


CH Zrt.



Fux Zrt.



Iparkamara


Észak-Magyarországi




Gyáriparosok Szövetsége

Kék és Társai

Miskolci Egyetem
MTA Műszaki Fizikai
és Anyagtudományi
Kutatóintézet

Felületkezelő



Miskolc Holding Zrt.

Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.



MÜKI LABOR Műanyag
Vizsgáló és Fejlesztő Kft.



Medimetál Kft.



Nano-Korr Kft.





Kereskedelmi és
Iparkamara

Press-Pic

Csomagolástechnikai és
környezetgazdálkodási Kft

Nógrád Megyei



NORRIA Észak--

magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft.

4. ábra Klaszterfeladatok és a tagok táblázata (saját készítésű)
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2.6. Környezetvizsgálat
Miután leíró jelleggel közelítettük meg a klasztert vizsgáljuk meg belső és külső
környezetét egyaránt. A klaszter külső és belső elemzéséhez egyaránt alkalmas a
SWOT elemzés. A SWOT hátránya, hogy gyakorlatilag a végtelenségig
ragozhatóak

a

különféle

kategóriák,

ezért

én

megpróbáltam

leszűkíteni

szakdolgozatomban. Ezután a klaszter által, a tagok kompetenciájából képzett
SWOT analízist közlöm, majd rámutatok a különbségekre és egyezőségekre.
Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek





Szervezeti



Húzóágazat



Önjáróságot nem éri el

együttműködés



Technológiai



Nagy vállalatok és

Meglévő iparági
múlt



Tudásalapú



fejlesztés és
tudáscentrumok







fejlesztések

multinacionális cégek

viszonyok

világszinten

erős érdekérvényesítése

Fiatal, kevés



Innovációképes

bevonása

tapasztalattal

Sokféleség

rendelkező

interdiszciplináris

szervezet

erőteljes

Input-Output

együttműködés

ereje




Informális



iparági


KKV-kkel való

Kamarák

termékek nincsenek

támogatása

felmérve

kapcsolatok,

Belső termelési

tudástranszfer és

tagvállalatok

láncok nincsenek

benchmarking

Innovációs

kidolgozva

Tőkeerős

együttműködési









Támogatási rendszer
változásai



Alacsony képzettségű
szakirányú munkaerő



Külföldi

Egyéb klaszterek, mint
versenytársak



Perspektivikus vezetés
hiánya

Földrajzi
elhelyezkedés

központ tagsága

5. ábra A MANO klaszter SWOT analízise (saját készítésű)

Mindkét elemzésben kiemelt hangsúly került az innovációs és tudástranszfer
potenciálokra, emellett a z optimális klasztertagsági összetételre. Veszélyek között a
klaszter elsősorban a finanszírozási lehetőségekre fókuszált, én személyesen az
iparági versenyt tartanám fontosnak. Ez persze a klaszter számára is kiemelt rész.
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Bár kétségtelen, hogy ha nem jönnek létre stabil finanszírozási szinergiák a klaszter
fenntartása nehézkessé válik. Más megfogalmazásban, de a tagok által létrehozott
termékek és szolgáltatások közötti összefüggések feltérképezettségét mindkét
elemzés fontos gyengeségnek ítélte meg. A kutatási fókuszok nagyban
befolyásolják a klaszter további életpályáját, ezért ezeket mindenképpen jól kell
megválasztani, egy szakmai szempontból történő elemzés során.

6. ábra A MANO klaszter SWOT elemzése (forrás: MANO klaszter klaszterfejlesztési és marketing stratégia
a 2009-2013-as időszakra)

A STEEP elemzéssel megnézhetjük, hogy a vállalat céljai hogyan illeszkednek az őt
körülvevő környezetbe, feltűnnek a sikertényezők és hibalehetőségek egyaránt.
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Ezek mind előnyös, mind hátrányos részeket is tartalmazhatnak, de összességében
mindenképpen magyarázniuk kell a klaszter létrejöttét.
S: A magyar lakosságon és vállalati szférán belül alacsony a bizalom szintje, és
ennek megfelelően a kooperáció nem jellemző. A mobilitási programok előnyt
jelenthetnek a kutatók számára, erősödhet a nemzetközi tudástranszfer. Európa,
mint évszázados tudásbázis, a mai napig igyekszik visszaszerezni trónját a kutatás
és fejlesztés területén. A társadalmi tényezők mindenképpen indukálják, hogy
erősödjön a nemzeti és nemzetközi tudományos együttműködés, egy példaértékű
összefogás (mint a MANO klaszter) növelheti az üzleti élet bizalmi szintjét.
T: Nagy a hangsúly világszerte a nanotechnológián. A K+F beruházások jelentős
része ezen a területen történik. Széles körben kutatható és alkalmazható
technológiákról
benchmarking

van

szó,

ahol

tevékenységhez

szabadalmi

felhasználható

lehetőségek,

világszínvonalú

együttműködések

kialakítása

lehetséges és szükségszerű.
E: A gazdasági világválság hatása a nehéziparra kiemelendő. A magyarországi
iparági politikák hiányosságaira mutat rá a most is zajló gazdasági visszaesés.
Komoly gazdasági potenciált látok a jövő húzóágazataiba történő beruházásokban, a
kutatások nemzetközi munkamegosztásában kiváló szerepet tölthetne be a klaszter,
ami regionális fejlődést indukálhat.
E:

Környezetbarát

technológiák

térhódítása

mellett

tapasztalható

a

nanotechnológiával szembeni ellenállás is, kiemelve az élelmiszeripart, a
kozmetikai iparágat és az orvostudományt.
P: Kérdéses a jövő szakpolitikai irányvonala, mindenesetre az Európai Uniós
célkitűzések (GDP 3%-a K+F tevékenységre) egyértelműen alátámasztják a klaszter
létjogosultságát.
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3 A klaszter szereplők szinergiái és finanszírozási háttere8
3.1. Bevezetés a szinergiák világába
A szinergia definiálása szerteágazó, de alapvetően a több szereplő (pl.:
klasztertagok) számára azonos módon érvényesülő, illetve egymást erősítő
hatásokat nevezzük szinergiának.
A

vállalati

együttműködések

alapját,

legyen

itt

szó

bármilyen

szintű

összefonódásról, a szinergia megléte vagy hiánya hozta létre és hozza majd létre a
jövőben is. A klasztereknél sincsen másként, a szinergikus hatás vonzása az, ami
indukálja az együttműködést. A pályázati források felélése után a klaszter
fenntarthatatlanná

válhat,

ha

a tagok

nem látnak személyes

előnyt

a

klasztertagságban, nem hajlandóak a l’art pour l’art együttműködésre, ezért a
megfelelő szinergikus hatások azonosítása nélkülözhetetlen a stratégiai szemléletű
vezetés számára. Természetesen a haszonmaximalizálás elve megjelenik minden
szinten, de a szinergiáknál nem kizárólag anyagi előnyökről beszélhetünk, még ha
az együttesen jelentkező pozitív hatások mindegyike kifejezhető pénzben is.
Ramanujan és Vartarajan szerint a profitmaximalizálás három módja:
1. Monopolpozíciók megszerzése
2. Kockázatcsökkentés
3. Szinergiák kihasználása
Természetesen a szinergikus hatások kihasználása minden érintett szereplőnek
érdekében áll (KKV-k, kutatóközpontok, egyetemek, kamarák), ezért nem kizárólag
a klasztermenedzsment feladata az azonosítás, de a folyamatot mindenképpen neki
kell levezényelnie. A stratégia és a szinergia szoros kapcsolatát, egymásba
ágyazottságát több szakember is megerősíti, így Ansoff is, aki úgy fogalmaz:
8

Dr. Szintay István: Stratégiai menedzsment, Miskolc, Bíbor Kiadó.2003
Michael E. Porter – Versenystratégia, Bp. Akadémiai Kiadó, 2006
Igor H.Ansoff and Peter H. Antoniou – The secrets of Strategic Management – The Ansoffian Aproach 2006
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel – Stratégiai szafari ,Bp, HVG kiadó, 2005.
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„A cég termék/piaci stratégiája számos kulcsfontosságú elem együtteseként áll elő,
amely a lehetőségek keresésén és értékelésén alapul. Ezen elemek egyike a
szinergia.” A szinergiák azonosításához szükség van a keresztkapcsolatok
feltérképezésére. A keresztkapcsolatok vizsgálatakor azokat az elemeket keressük,
amelyek a más-más által használt erőforrásokban hasonlóak vagy közösek, és
potenciálisan lehetséges a megosztásuk.
Az azonosításhoz egy jó kiindulópont: a klasszikus, Porter-féle értéklánc, amely
alapján két olyan típusú keresztkapcsolatot lehet definiálni, amely szinergiát
képezhet:
1.

a klaszter azon képessége, hogy készséget, képességeket, tudást, vagy
tapasztalatokat tud transzferálni, a tagvállalatok, a tagvállalatok értékláncai
között,

2.

a klasztertagok azon

képessége, hogy bizonyos tevékenységeket

megosztva végezzenek (pl. azonos logisztikai hálózatot használjanak).
Porter az üzletágak közötti lehetséges keresztkapcsolatoknak három fő típusát
értelmezi, amiket a klaszterre is vetíthetünk:
•

„kézzelfogható" (tangible)

•

„nem kézzelfogható" (non-tangible)

•

versenytársi keresztkapcsolatok

Ezek kölcsönösen nem zárják ki egymást. Az adott dolgozatban az első két
kapcsolatot értelmezhetjük a klaszteren belül.
A „kézzelfogható" keresztkapcsolatok a hasonló, egymáshoz kapcsolódó (ún.
related) tagvállalatok értékláncaiban levő tevékenységek megosztásában rejlő
lehetőségekből származnak. Egy klasztertag értéktevékenységét megoszthatja
bármely másik klasztertag értéktevékenységével, az elsődleges és a másodlagos
tevékenységeken belül is. Bizonyos nyersanyagokat közösen lehet kezelni, közös
lehet a technológiafejlesztés, lehet egyesített az értékesítési csapat, lehet közös az
elosztási rendszer stb.
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Közös vevők, értékesítési csatornák és egyéb tényezők is lehetnek a klasztertagok
között; a tagok megoszthatják az értékesítési erőt, ezzel pl. lehetővé téve, hogy
alacsonyabb legyen az értékesítés költsége, vagy hogy a vevőnek egyedi vagy
összetettebb csomagot kívánjanak.
A kulcs a tevékenység megosztása. A megosztás jelenti a potenciált a
költségcsökkentéshez, ha a tevékenység költsége pl. méretgazdaságosságtól,
tanulási görbétől, vagy a kapacitás-kihasználtságtól függ. A megosztás javíthatja a
kapacitáskihasználtságot, ha pl. a különböző tagok különböző időben használják
ezeket (Id. pl. éven belüli, eltérő szezonalitás és a raktározás összekapcsolása). A
keresztkapcsolatok a későbbiekben ismertetett működési, marketing, pénzügyi és
tudásalapú társadalmi szinergiának nevezett szinergiák forrásaira vonatkoznak
A „nem kézzelfogható" keresztkapcsolatok a különböző értékláncok közti
készségek, képességek, menedzsment know-how-k transzferjét tartalmazzák. Az
ilyen keresztkapcsolatok az általános (generikus) készségek transzferjein keresztül
vezetnek versenyelőnyhöz. A generikus tudás átadása bárhol jelen lehet az
értékláncban. A tudástranszfer megváltoztathatja azt a módot, ahogyan a transzfer
célpontját jelentő tagvállalat addig működött, megváltoztathatja a versenyzés
módját, és erősítheti versenyelőnyét.
Az ilyen típusú keresztkapcsolatok azonosítása könnyebb, ha az alábbiak hasonlóak
vagy azonosak:
•

hasonló vagy azonos generikus stratégia,

•

hasonló vagy azonos típusú vevők,

•

az értéklánc hasonló (pl. sok telephelyes működtetés),

•

hasonló és fontos értéktevékenység (pl. kormányzati kapcsolatok).

A klaszteren belüli tagok általában hasonló stratégiával és hasonló kapcsolatokkal
rendelkeznek. A kifejezetten nanotechnológiával kapcsolatos tevékenységek pedig
hasonló értékláncokon keresztül hoznak létre terméket illetve szolgáltatást.
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Az itt jelenlévő keresztkapcsolatok hasonlóságot mutatnak, mégis az elemzési
munka további részében egyenként kell értékelni e keresztkapcsolatokat, s
egyenként ítéljük meg azt, hogy az adott kapcsolat vélhetően szinergikus tartalmú-e
vagy sem. A megítéléskor nagyon fontos arra is figyelni, hogy ne csak a jelenlegi,
hanem a potenciális helyzeteket is figyelembe vegyük.
Ahhoz, hogy az egyes szinergiák érdemben megítélhetőek legyenek, a szinergiák
értékét valamilyen pénzügyi kategóriában meg kell adni (árbevétel-növekedés,
költségcsökkenés, adózás előtti eredmény növekedése).
Az alábbi kérdéseket kell megvizsgálni a klaszter tagoknak külön-külön és egyben
a klaszternek:
•

Mekkora a szinergia teljes (vagy részleges) kihasználásával elérhető
gazdasági eredmény?

•

Milyen gazdasági kategória formájában nyilvánul ez meg (beruházási igény
csökkentése, költségcsökkentés, árbevétel - növekedés stb.)?

•

Egyszeri eredményjavulást okoz-e a szinergia kihasználása, avagy az
eredmény időben folyamatosan jelentkezik? Ha az utóbbi, akkor hány
évig tart ez?

Mivel a klaszter nem jogilag önálló vállalat, ezért konszolidált eredményről
számviteli megközelítésben nem beszélhetünk. Mégis fontosnak tartom, hogy
együttesen is megvizsgáljuk a gazdasági eredményeket, klaszter szinten
összesítve. Természetesen a hajtóerő mindig a tagvállalati eredménynövekedés,
beruházási igény csökkenése, vagy a költségcsökkentés lesz, hiszen itt
érvényesül a gazdasági racionalitás, és az önös érdek. Az időbeliség rendkívül
fontos, hiszen a klaszter fenntarthatóságának záloga ez. Amennyiben egyszeri
szinergiáról van szó, a klaszter összeomlik idővel, amennyiben ez egy
eredményes jövőképet mutató hosszú távú szinergia, úgy a hatásai időben
elhúzódnak és nagyobb erővel hatnak majd a tagokra és környezetükre.
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3.2. A meglévő erőforrások elemzése
A szinergiák azonosításához elemezni kell a klaszter tagvállalatok erőforrásait. Itt
gondolok alapvetően a felhasznált inputok és outputok vizsgálatára a termelő
vállalatoknál, a kutatási területek azonosítására, esetleges információs rendszerek
megfigyelésére. Tágabban értelmezve az erőforrásokat, ide tartoznak minden olyan
adottságok, képességek, tevékenységek, amelyekkel egy vagy több tagvállalat,
rendelkezik. Ezek a (tágan értelmezett) erőforrások lehetnek, pl. az alkalmazott
(használt) technológiák, berendezések, know-how-k, alkalmazási rendszerek,
ismeretek,

a

munkafolyamatok során használt eljárások,

a munkatársak

szakismerete, a személyes kapcsolatok stb. A szinergiaelemzés tulajdonképpen
ezen erőforrások optimális kihasználásának a keresése.
A szinergiaelemzés input adatai illetve az azokhoz feladatok:
•

Tagvállalatok által használt erőforrások tételes felismerése és csoportosítása.

•

Erőforrásaik felhasználásának módja.

•

Azon területek, tevékenységek, adottságok azonosítása, amelyek két vagy
több tagvállalat közösen tud kihasználni.

•

Jó/Legjobb megoldások megosztása a klaszteren belül (lehet itt nemzetközi
benchmarking tevékenységet is végezni, és így azonosítani azt, hogy a többi
klaszter hogyan használja adottságait).

Természetesen önmagában az a tény, hogy két tagvállalat azonos, vagy hasonló
erőforrásokat használ, még nem jelenti azt, hogy a működésük valamilyen mértékű
összehangolása szinergikus hatást eredményez. Mindenesetre a klaszter céljainál
láthattuk, hogy már a közös érdekképviselet is pozitív hozadéka a klaszternek,
függetlenül a tagvállalati tevékenységtől. Az a tény, hogy a nanotechnológiára vagy
az anyagtudományra történő internetes keresések során Miskolc vagy a MANO
klaszter elkerülhetetlenül szembeköszön, már tudatformáló hatással bír, ami a
tagvállalatok és a város előnyére válhat.
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A klasztertagok között fellépő szinergiák azonosítására a szakirodalomban
fellelhető típusokat használom, rámutatva az eleve adott és a kidolgozandó
előnyökre a klaszteren belül. A megfelelő rendszer kidolgozásához szükségesnek
tartom

egy

szinergiatérkép

felállítását

akár

a

régió

vagy

az

ország

anyagtudományhoz vagy nanotechnológiához kapcsolódó vállalatai, kutatóintézetei
körében, amihez a lehetséges jövőbeli klasztertagokat megemlítés szintjén közlöm
a fejezet végén.
3.2.1.Működési szinergia
Működési szinergia esetén a tagvállalatok termelési kapacitásainak, erőforrásainak
közös működési területeit, közös adottságait, szükségleteit illetően érhetőek el
együttes optimumok, azaz a termékek/szolgáltatások előállításával/nyújtásával
kapcsolatosan. Ezen belül elkülöníthetünk az érték előállítási folyamaton belül 3
egységet, beszerzési logisztikára, termelési és működési környezetre, és elosztási
logisztikára fókuszálva.

Beszerzés

Termelésiműködési
környeztet

Elosztás

7. ábra Működési szinergiák (saját
készítésű)

A szinergiák felismeréséhez szükség van mindhárom részterület átfogó vizsgálatára
a klasztertagok között. Szükségünk van az inputok azonosítására, legyen az
szorosan a vállalkozáshoz köthető közvetlen vagy közvetett bevitt eszköz,
információ. A termelési folyamatok leírásához szükséges minden tagvállalat
részéről egy értéklánc felállítása, ahol látszik, hogy a létrehozott termékek és
szolgáltatások milyen folyamatokon keresztül jönnek létre.
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Ezen felül a folyamatokhoz kapcsolódó információs rendszerek és szervezeti
egységek viszonyát is érdemes lenne minden egyes klasztertagnál megvizsgálni,
szervezet-információ illetve szervezet-tevékenység mátrixokon keresztül. Mivel a
szakdolgozat célja a javaslattétel, ezért az ilyen irányú kutatások megvalósítását
nem tartalmazza.
Beszerzési logisztika:
Ide tartozik minden termék, szolgáltatás és technológia jellegű beszerzés illetve
ehhez kapcsolódó információs rendszerek, amit a vállalat tevékenysége során
felhasznál.
 Beszállítás-ütemezés
 Beérkező inputok ellenőrzése tesztelése, minőségbiztosítása
 Készletezés/raktározás és készletnyilvántartás
 Szállítói kapcsolatok kezelése

A beszerzési logisztika vizsgálata után láthatjuk a közösen beszerezhető
eszközöket a tagvállalatokon belül, ezzel növelve klaszter szinten a tagok
alkupozícióját. Az ellenőrzésre, tesztelésre minőségbiztosításra adott rendszerek
állnak rendelkezésre, ezeket a tevékenységtől függően kell felhasználnia a
tagoknak, nem biztos, hogy ezekben szinergikus hatást tudnak elérni a vállalatok.

A felhasznált módszerek (pl. beszerzés-ütemezés, készletnyilvántartás rendszer)
elemzésénél fel kell ismerni a hasonló folyamatokat, megismerni ezek közül a
legjobbakat és integrálni ezeket a többi tagvállalat beszerzési struktúrájába. Két
kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. A megoldások transzferálhatósága és az új
módszerekre való nyitottság tagvállalati szinten. Ezeket a kérdéseket közösen kell
majd kezelnie az érintett vállalatoknak és a klasztermenedzsmentnek egyaránt.
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Termelési-működési környezet:
 Automatizáció
 Környezetvédelem
 Biztonság
 Minőségbiztosítás
 Speciális ipari környezeti igények (pl. nagy tisztaság, fokozott tűzvédelem,
egyéb specialitások)
 Vállalati infrastrukturális igények stb.

A termelési-működési környezet legfontosabb részének a speciális ipari
környezeti igények felmérését tartom. Mivel a tagok egy része a
nanotechnológiai kutatáshoz és gyártáshoz különleges környezet igényel, ezért
nekik

a

legfontosabb

a

tevékenységükhöz

szükséges

környezet

és

infrastruktúra biztosítása. A közös telephelyen történő gyártás esetén komplex
termelésirányítási rendszer kidolgozására lenne szükség, ahol a csökkenthetnék
a felhasznált technológiai berendezések számát, azzal hogy közösen használják
azokat és összehangolják termelésüket. Ehhez persze tudni kell az alkalmazott
technológiák kapacitását és matematikailag modellezni kell a lehetséges
termelési összetételt. Az infrastrukturális igények kielégítésében elsősorban az
önkormányzatoknak, ezen belül is Miskolc Megyei Jogú Városnak és a MANO
klaszter menedzserszervezetének a Miskolc Holding ZRt.-nek van a
legnagyobb szerepe.
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Elosztási logisztika:
 Rendelés nyilvántartás és-feldolgozás
 Készletezés és készletnyilvántartás
 Kiszállítás-ütemezés
 A termékek konvertálhatósága
 Egyik termék a másiknak alkatrésze / alkotóeleme / tartozéka
 Technológiai adaptáció
 Kiszolgáló

technológiák

(számítástechnika,

információtechnológia,

telekommunikáció)
 Ipari kapcsolatok
Az elosztási logisztikánál meg kell vizsgálni azokat a technikákat, akárcsak a
beszerzésnél, amiből a tagvállalatok tanulhatnak egymástól, és akár mint good
practice alkalmazni is tudják. Ez vonatkozik az első három részre, ahol alapvetően
nyilvántartási és ütemezési feladatokról van szó. Amennyiben a tagvállalatok által
termelt output termékek között kapcsolatot találunk (konvertálhatóság, egymásba
építettség) érdemes itt is kiválasztani a lehető legjobb megoldást a vevők
kiszolgálásánál és együttessen lefedni a piacot. Összességében az egymás közötti
technológia és tudástranszferek eredményezhetnek jobb elosztási logisztikát a
tagoknál.
3.2.2. Marketing szinergia
Marketing-szinergia esetén a közös üzleti/piaci fellépésből, az elosztásiforgalmazási csatornák közös használatából, a közös vevőkezelésből stb.
származnak előnyök. Akárcsak a többi szinergia típusnál itt is az azonosságokat
kell figyelembe venni és ügyelni arra a klasztertagoknak, hogy lehetőleg ne
akadályozzák, hanem segítsék egymást a piacokon. Itt is a legfontosabb számomra
az egymástól történő tanulás, a jó módszerek (good practice) átvétele, esetlegesen a
versenytársaktól történő inspiráció merítése.
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A marketing szinergiáknál egy MANO klaszter brand kialakítása is előnyhöz
juttathatná a tagvállalatokat. A MANO klaszter tagsága, mint kiválósági
tanúsítvány biztosíthatná a tagoknak a termékeik iránti kereslet növekedését. Egy
közösen üzemeltetett ügyfélszolgálati rendszer, ami kifejezetten a vevői
visszajelzésekre alapul elősegíthetné a kutatás-fejlesztési irányok piacorientált
meghatározását. Ennek a kialakításához készítettem az alábbi ábrát. Az ábrán
látható, ahogyan a tagvállalatok termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak a vevők
felé, akik egy közös rendszer felé jelzik vissza elégedettségüket és esetleges
megjegyzéseiket. Ezeket a visszajelzéseket felhasználva az adott csoport adatbázist
készít, amit átkonvertál konkrét fejlesztési tervekké. Ezeket a terveket visszaküldi a
fejlesztéssel és előállítással foglalkozó klasztertagoknak, akik ennek megfelelően
alakíthatják kutatási, termelési profiljukat, kialakítva egy MANO klaszter brandet.
Tag 1

Tag2

Tagi

Vevő 1

Vevő2

Vevői

Tag n

Vevő n

Közös ügyfélszolgálat

K+F-el és gyártással kapcsolatos
klaszter tagvállalatok halmaza

A klaszter közös, piaci igényeken
alapuló fejlesztési adatbázisa

MANO klaszter brand
8. ábra Piacorientált K+F stratégia (saját készítésű)
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A marketing-szinergiák potenciális forrásai:
 Közös vevők
 Visszajelzési rendszer kiépítése és működtetése
 „After-sales" szolgáltatások
 Vevőszolgálati kirendeltségek
 Értékesítési/elosztási

csatornák

ezek

kiválasztása

elosztói/ügynöki/bizományosi kapcsolatok
 Rendelésfelvételi-és nyilvántartási rendszer,
 Értékesítési munkaerő
 Versenytársak
 Értékesítési régiók, földrajzi elhelyezkedés
 Márkanév
 Piackutatás, új termékek bevezetése, új piacokon való megjelenés
 Promóciós tevékenység (hirdetések, reklámok, szponzorálás stb.)
3.2.3. Pénzügyi szinergia
Pénzügyi szinergia esetén a különböző tagvállalatok pénzügyi alapjainak
egyesítése, illetve a pénzügyi folyamatok összehangolása csökkentheti a külső
források igénybevételének szükségességét. Ez jelentheti a pénzügyi tevékenység
bármely elemét. Mégis a legfontosabb az európai uniós forrásokhoz való hozzájutás
illetve a banki hitelek igénylése lehet a tagok számára. A közösen végzett feladatok
megoldására elképzelhetőnek tartom klaszter „cash-pool” létrehozását is, amelynek
tényleges realitását nem ismerem. Ennek a létrehozásáról a tagvállalatoknak kell
dönteni, illetve arról is, hogy milyen feladatokra használható fel ez a közös
pénzügyi

alap.

A

menedzsment

szervezet

hosszú

távú

fenntartásához

mindenképpen pénzügyi együttműködésre van szükség. Itt két variáció lehetséges.
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Egy külső menedzsment szervezet kezeli a klaszter ügyeit, vagy az eddigi
kompetenciák alapján a legnagyobb menedzselési tapasztalattal rendelkező
tagvállalat intézi a csoport ilyenfajta ügyeit. A másik lehetséges közös forrásból
történő finanszírozás a K+F lehet.
A vevők és szállítók közös kezelésében látok még potenciális pénzügyi szinergiát a
tagok között. Amennyiben a tagok között van pénzügyi feladatokra specializált,
vagy az ilyen témában tapasztalt tag, az felvállalhatja a közös pénzügyi feladatok
ellátását egy hatékonyabb módon a klasztertagok számára.

A pénzügyi szinergiák potenciális forrásai:
 Pénzügyi és számviteli tevékenységek, mint szolgáltatások
 Tőkebefektetés, beruházás
 Hitelfelvétel
 Betételhelyezés
 Devizakezelés, árfolyamkockázat kezelése stb.
 Adóügyek, adómegtakarítások stb. Cash menedzsment
 Vevő-szállító-kezelés, azonos ügyfelek banki „összevezetése" stb.
3.2.4. Menedzsment-szinergia
Menedzsment-szinergia esetén a tagvállalatok különböző vezetési szintjei közötti
hasonlóságok keresése, hasonló irányítási-koordinálási feladatok területén; az
adottságok és tapasztalatok kihasználása hozhat többlet hasznot. Meg kell vizsgálni,
hogy ilyen hasonlóságokra példa lehet a következőkben felsorolt vezetési
gyakorlat:
 Gyorsan változó környezetben való vezetés
 Új technológiák bevezetése, illetve alkalmazása
 Kemény piaci feltételek melletti vezetés
 Agresszív, kockázatvállaló üzlet vezetése
 Jól bejáratott üzletben/érett iparágban való vezetés
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Ezeknek megfelelően a tagvállalati vezetők tapasztalatát kell összesíteni,
megvizsgálni, hogy az adott szektoron belül kinek milyen kompetenciái, ismeretei
vannak, és hogy ezeket hogyan tudja a klaszter hasznosítani.
A menedzsment-szinergiák potenciális forrásai
 Általános vezetési, szervezési és irányítási ismeretek
 Vezető kiválasztás és kinevezés
 Jogi tevékenységek
 Tervezés
 Partnerkeresés, kiválasztás és szerződéskötés
 Biztosítási szerződések
 Munkaerő-toborzás és képzés
 Az egyik üzlet által elért/kialakított regionális kapcsolatok
 Kormányzati és hatósági kapcsolatok
 A stratégiák koordinálása az üzletek között
 Regionális vagy worldwide
A szinergia források alapján a Miskolc Holding Zrt. rendelkezik a legtöbb,
menedzsment szinergiát esetlegesen hordozó tapasztalattal. Mégis, a MANO
klaszteren belül a menedzsment szinergiák kidolgozását tartom az egyik leginkább
kényes kérdésnek, hiszen a tagok szerteágazó tevékenységi körrel rendelkeznek
különféle szektorokon belül és többnyire a jól bejáratott vezetési gyakorlatot még
az egyébként egymáshoz hasonló szervezeti profillal rendelkező tagok sem biztos,
hogy szívesen átveszik egymástól.
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3.2.5. Tudásalapú társadalmi szinergiák
Bár a szakirodalom nem emeli ki külön, hiszen általános szinergiákat keres, az én
speciális esetemben fontosnak tartottam egy eltérő megközelítésű szinergia
lehetőség bevezetését is. A tudástranszfer alapú szinergiák kereséséhez írtam össze
az adott iparággal foglalkozó vállalatok, egyetemek, kutatóközpontok listáját (a
teljesség igénye nélkül), akikkel együttműködve sikeresebb lehet a klaszter, vele
együtt a régió és az ország is. Ezzel járulhatunk a leginkább hozzá a manapság
egyre inkább előtérbe kerülő tudás- illetve tudatalapú társadalom létrejöttéhez.
Kutatóhelyek
 Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar - Nanotechnológia Tanszéke
(PE NT)






Műszaki Kémiai Kutató Intézete (PE MÜKKI)
MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA AKI)
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete (MTA MGKI)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar
Szegedi Tudományegyetem - Környezet- és Nanotechnológiai Regionális
Egyetemi Tudásközpont

Vállalatok:
 BBS Nanotechnológia Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság
 Semilab Zrt.
 FCI FURUKAWA COMPOSITE INSULATOR LTD. HUNGARY
 GE Hungary Rt.
 Technoorg-Linda Kft.
 Knorr-Bremse Kft.
 Comergen Inc.
 THALES Nanotechnológiai Kutató-fejlesztő Zrt.
 Metrimed Orvosi Műszergyártó Kft.
 Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft.

37

4.A kiválasztott szereplőre épülő klaszter menedzsment bemutatása9

A klaszter menedzselésének feladatai a MANO klasztermenedzserére, Soós
Gergelyre hárulnak jelenleg. Ő felelős az ide tartozó feladatok elvégzéséért. A
Miskolc Holding ZRt-t., mint tagvállalatot és menedzsment szervezetet bemutatni
felesleges,

hiszen

a

szerteágazó

tevékenységi

köréből

csak

egy

a

klasztermenedzsmenti szerepkör. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék inkább a
konkrét menedzser elemzésére.
Nyári szakmai gyakorlatom során találkoztam a PRO-INNO EUROPE által
elkészített klasztermenedzseri minősítő felméréssel. (CMQ - Cluster Manager
Qualification)
107 európai (EU-27 illetve Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Norvégia, és
Ukrajna) klasztermenedzsert és 52 érdekeltet kerestek meg 30 kérdéssel, amelyek a
klasztermenedzseri feladatokra és képességekre, a klaszter menedzselésére illetve a
klaszter tagok elvárásaira irányult. Hólabda módszerrel végezték a Limesurvey
nyitott internetes rendszeren keresztül 2008. szeptember 23-tól 2008.december 3-ig.
A klasztermenedzsmentre vonatkozó meglátásaimat és javaslataimat többek között
a felmérés alapján közlöm, utalva a jelenlegi klasztermenedzsment adottságaira és
lehetőségeire. Végighaladva a kérdéseken ismerhetjük meg a klasztermenedzsert, és
összehasonlítási alapnak felhasználva a tanulmányt viszonyítom a felmérés
eredményeihez az ő készségeit, képességeit. Ezek után fókuszálva a klaszterek által
definiált legfontosabb készségre, a kommunikációra vetítve adok javaslatokat a
menedzsment szervezet számára.

9

http://www.clusterobservatory.eu/library/100017.pdf
Dr. Szintay István – Vezetéselmélet Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000
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4.1.Klasztermenedzserre vonatkozó elemzés
4.1.1.Klasztermenedzser kora, neme, végzettsége
56%-a a megkérdezett klasztermenedzsereknek 30 és 49 év közötti. 10,3% aki
fiatalabb (20 és 29év) 7,5% pedig 60 év feletti. A MANO klasztermenedzsere a 30
és 49 év közötti korosztályban van.
Az

európai

klasztermenedzserek

kétharmada

férfi,

akárcsak

a

vizsgált

klasztermenedzser. A klasztermenedzserek képzettsége széleskörű, mégis két fő
csoportot lehet felfedezni közöttük. Az egyik a társadalomtudományi képzettségűek
csoportja (gazdasági, jogi, politikai), 49,5%-kal, a másik a természettudományos
képzettségűeké

(mérnöki,

információ

és

kommunikáció

technológiai,

természettudományi) 36,4%-kal. A különféle szektorokban eltérő képzettségű
klasztermenedzserek dolgoznak. Az információ és kommunikációs technológiai,
védelmi, űrhajózási és gépészeti szektorokban többnyire társadalomtudományos
képzettségűek (66,7% ill. 62,5%) míg a műanyag, vegyipari, gyógyszeripari
(57,9%) és a textil, ruházat, bőripari területen (57,1%) természettudományi
képzettségűek dolgoznak.
A MANO klaszter menedzsere két felsőfokú végzettséggel is rendelkezik a
társadalomtudományok területén. Az anyagtudomány és nanotechnológia területén
mind a két nagy csoportba tartozó képzettségű szakemberek dolgoznak, mint
klasztermenedzser. Ennek megfelelően teljes mértékben kompetens a MANO
klaszter menedzsere.
4.1.2.A klasztermenedzser fő szakmai tapasztalata
A menedzserek többnyire a privát szférában szereztek szakmai tapasztalatot,
kizárólag 3,7%-uk dolgozott a közszolgálati szférában. A megkérdezettek fele
valamilyen vezetői/végrehajtói pozícióban volt.(33,6% topmenedzser, 9,3%
részlegvezető, 10,3% projektmenedzser).
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A MANO klaszter menedzsere közszolgálati szférában szerzett tapasztalatot,
eltérően az európai átlagtól, és emellett többéves projektmenedzseri tapasztalatra
tekint vissza.
4.1.3.Klasztermenedzseri feladatok
A fő feladata a klasztermenedzsereknek, hogy kialakítsák a bizalmat a klaszter
tagok között, támogassák a hálózat kialakulását, elősegítsék a szocializációt,
stratégiát alkossanak a klaszter számára, rendezvényeket szervezzenek, és lobbi
tevékenységet végezzenek. Ezeket a feladatokat fontosnak tartották a menedzserek
és az érdekeltek is. Eltérések a feladatok fontosságának megítélésével kapcsolatban
mégis tapasztalhatóak a két megkérdezett szegmens között. A klaszter érdekeltek
számára legfontosabbnak ítélt menedzseri feladat a B2B együttműködési projektek
előkészítése, fejlesztése és ellenőrzése. Az érdekeltek 80,8%-a fontosnak tartotta
ezt, míg a menedzsereknek csak 53,8%-a. A hálózatépítési és lobbi tevékenységet a
klasztermenedzserek 70,1%-a tartotta fontosnak, míg az érdekelteknek csak 40,4%a. A klasztermenedzserek 60,7%-a a klaszteren belüli innováció ösztönzését
fontosnak tartotta, ami kiemelt szerepet kap a MANO klaszteren belül is. A
fejlesztési lehetőségekről ad folyamatos tájékoztatást a klasztermenedzser a
tagvállalatoknak, és külföldi példákon keresztül kívánja ösztönözni a tagokat.
4.1.4.Készségek/Képességek és kompetenciák fontossága a klasztermenedzser
munkájában.
Mind a menedzserek, mind az érdekeltek megegyeznek abban, hogy a legfontosabb
a menedzserek munkájában a kommunikációs készség. Ezt követi a szektor
specifikus tudás, a vezetői képességek és a csapatépítés. Míg a fiatal klaszterek
menedzsereinek 84,0%-a ezt a két tényezőt kiemelten fontosnak ítélték, addig a
régebb óta működő klaszterek menedzsereinek csak 60%-a emelte ki ezt a területet.
Az

angol

nyelvtudás

a

projektmenedzsmentbeli

tapasztalatok

és

a

stratégiafejlesztési eszközök kaptak még kiemelt szerepet.
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Ennek megfelelően elemezve, a klasztermenedzser jellemzői:
 Kiváló kommunikációs készség
 Tárgyalóképes angol nyelvtudás
 Tapasztalt projektmenedzser
 Rendelkezésére állnak a stratégiafejlesztési eszközök
4.1.5.Készségek/Képességek fontossága és érdeklődés a továbbképzésre az
adott területeken
Mind a fontosság mind a képzés szempontjából a legfontosabbnak a
kommunikációs készség, a szektor specifikus tudás, a vezetői képességek és a
csapatépítés bizonyultak. Úgy gondolom ezen belül a vezetői és csapatépítői
képességekben lehet szüksége a klasztermenedzsernek továbbképzésre.

4.2. Klaszterstratégiára vonatkozó elemzés
4.2.1.A klaszterstratégia fejlesztés, hálózatépítés és lobbi tevékenység
fontossága a különböző korú klaszterek menedzserei szerint
A teljes mintát vizsgálva 74,8%-a a menedzsereknek fontosnak tartotta a klaszter
stratégia fejlesztését. A fiatalabb klaszterek esetében e téma fontossága kiemelt, itt
82%-a a menedzsereknek kiemelt fontosságúnak ítélte meg, míg a régebb óta
működő klaszterek menedzsereinek csak az 53,3%-a. Ebből látszik, hogy a klaszter
korával fordítottan arányos a stratégiafejlesztés fontossága, minél régebb óta áll
fenn, annál kevésbé ítélték lényegesnek ezt a kérdést. Ennek megfelelően a MANO
klaszter menedzserének kiemelt feladata a klaszter stratégia fejlesztése, amit az 5.
Fejezetben láthatnak majd.
A hálózatépítést és a lobbi tevékenységet a megkérdezett menedzserek 70,1%-a
ítélte fontosnak. A stratégiafejlesztéshez hasonlóan itt is eltérések tapasztalhatóak a
különböző korú klaszterek esetében abban, hogy hogyan értékelik ezt a területet.
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A régebb óta fennálló klaszterek nagyobb hangsúlyt (80,0%), míg a fiatalabbak
kisebb hangsúlyt (68,0%) helyeztek erre a feladatcsoportra. A MANO klaszter
hálózatépítési és lobbi tevékenységének intenfizikálása az idő előre haladásával
egyre fontosabbá válik. Érdemes viszont megtartani a kényes egyensúlyt a
stratégiafejlesztés-hálózatépítés feladatok között. A teljes minta alapján a
menedzserek 45,8%-a tartotta fontosnak ezt a kérdést. A fiatal klaszterek
menedzserei sokkal fontosabbnak ítélik meg ezt a területet, mint a régebben
fennálló klaszterek menedzserei.

4.3.Nemzetközi együttműködésekre vonatkozó elemzés
4.3.1. Nemzetközi együttműködések más klaszterekkel Európában
Ezt a területet a horvát menedzserek ítélték a legfontosabbnak (62,5%), átlépve a
közép-kelet európai átlagot (49,1%). Az EU-15 országok ezt a kérdéskört kevésbé
tartják fontosnak, a nemzetközi együttműködésekre való igény alapvetően az új EU
tagoknál jelentkezik. A felmérésből kiderül az is, hogy alapvetően az autóiparra,
nehéziparra

koncentráló

klaszterek

keresik

a

nemzetközi

együttműködés

lehetőségét. Magyarországon is kiemelten kezelt részterület ez, ennek megfelelően
több külföldi klaszterrel, nemzetközi klaszterszervezettel vette fel a kapcsolatot a
klasztermenedzser és építi tovább az együttműködéseket Európa szerte. Nemzetközi
kapcsolatokra alkalmas volt több klaszterekkel foglalkozó konferencia is,
amelyeken részt vett a menedzser.
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4.3.2.A klasztermenedzser érdeklődése a nemzetközi tréningek iránt
A legnagyobb érdeklődést a klasztermenedzserek az Európai/Nemzetközi klaszter
politikák, a nemzetközi együttműködés és hálózatépítés, illetve az innovációs
politika felé mutatták, akárcsak a MANO klasztermenedzsere. A MANO 2010t-től
tagja lett az INTERCLUSTER, európai klaszter együttműködésnek. Ezen felül még
kiemelt figyelem irányul az EU/Nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos képzések
felé.
A menedzserek átlagosan évente 4-5 napot tudnának képzésre fordítani.
Az európai klasztermenedzserek átlagosan 1500-2999 eurót szánnának menedzseri
képzésre évente.
A menedzserek leginkább a más klasztereknél végzett tanulmányi látogatásokat
tartották fontosnak. Fontosnak bizonyult, hogy a trénerek maguk is klaszter
menedzsmentben dolgozók legyenek és a tréningek csapatmunkán alapuljanak. A
MANO klaszternél is végeztünk kutatást arra vonatkozóan, hogy van-e esetleg
európai klaszter, amely hasonló tevékenységet végez és esetlegesen felvehetné
konzulensem a külföldi klaszter menedzserével a kapcsolatot. Együttműködésre
alkalmas, kifejezetten anyagtudománnyal és nanotechnológiával foglalkozó
klasztert azonban nem találtunk.
Az összes megkérdezett 43%-a fontosnak 40,2%-a mérsékelten fontosnak, míg a
megkérdezettek mindössze 5,6%-a nem tartotta fontosnak a nemzetközi
környezetben,

a

külföldi

kollégákkal

történő

képzéseket.

Az

ilyenfajta

kapcsolatokat nemzetközi konferenciákon lehetne kialakítani.
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Ilyen konferenciák például:
 Europe INNOVA II Partnering event
 Clusters in Europe II. – Mobilizing clusters for competetiveness
 3rd Cluster Academy Upper Austria
 Excellence for Cluster Management
 Creative Cluster Summer School – Huddersfield
 1st Darmstadt TCI Cluster Conference - Pro INNO
 Reshaping

Europe

-

Addressing

Societal

Challenges

through

Entrepreneurship and Innovation Europe INNOVA Conference 2010-27-29
October, Liege, Belgium
 TCI 2010 Annual Cluster Conference: New Delhi, November 29-December
3
Mivel adott a klasztermenedzser oldaláról az igény a képzésre, ezért ehhez anyagi
forrásokat kell rendelnie a klaszternek, amennyiben fontosnak tartja menedzserének
képzését. Emellett feladatait úgy kell beosztania, hogy jusson elég ideje, például
évente egy hét ilyen képzésekre.

4.4.Klasztermenedzseri problémák és azok kezelése10
Elcsépelt, de igaz, hogy minden kezdet nehéz. Egy csoport létrejötténél is sok
nehézségbe ütközhetünk, főleg, ha nem világosan definiált a csoport tagjai számára,
hogy miért is vannak ők egy közös halmazban. Ezen felül elképzelhető, hogy idővel
már „elfelejtik” a tagok a közös célt. Ezeket a problémákat kommunikációs
eszközök segítségével tudjuk orvosolni. Azért emelem ki ezt a területet, mert
sokszor a kooperáló felek nem érzékelik, nem látják át a csoportban rejlő számukra
is hasznos potenciálokat.
10

Szakály Dezső – Csoportmunka Miskolci Egyetemi Kiadó 2004
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Az ilyen feladatokat kell a klaszter közgyűlésén megoldani a klasztermenedzsernek.
Erre szeretnék a szakirodalmat felhasználva javaslatot adni.
A klaszter vezető tagjai együtt egy teamet alkotnak. Mit is jelent a team?
„A team kevés, egymást kiegészítő készségekkel rendelkező ember, akik egy közös
cél érdekében számos olyan munkacélra és módszerre kötelezték el magukat,
amiknek eléréséért kölcsönösen felelősöknek tartják magukat.” (Rothwell)
A kölcsönös felelősség jelzi azt, hogy nem kizárólag a klaszter menedzsere, hanem
a tagvállalati vezetők, a klasztertagozatok és a tudományos testület is
együttműködve végzi munkáját. A felelősség megosztása is ennek megfelelően
történik.
A klasztermenedzser szerepét világosan definiálni kell, ugyanis ha minden
szervezési feladatot rá hárítunk, hamar túlterheljük, illetve a tagok nem látnak bele a
feladataiba és ezért megkérdőjelezhetik munkáját. Mindenképpen a csoportos
döntéshozatali eszközök jelentik a megoldást a klaszter

menedzselésére

vonatkozóan.

döntéshozatallal

Erre

vonatkozóan

mellékelem

a

csoportos

kapcsolatos ajánlásokat. Az alábbi ábra mutatja be, milyen előnyökkel és
hátrányokkal járhat az, ha egy csoport a döntéseit csoportosan alakítja ki.
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9. ábra Csoportos döntéshozatal előnyei és hátrányai (forrás: Veresné Dr. Somosi Mariann előadásjegyzet)

Ezeket levetítve a klaszterre:
Előnyök: Minden egyes érintett „magával hozza” tudását, ennek megfelelően
jobban képviseli személyes érdekeit. A nagyobb variációs lehetőségek által
törekedhetünk az optimális win-win helyzetek kialakítására. A klaszter tagok a
későbbiek során jobban elfogadják közösen meghozott döntéseiket, hiszen így
együttesen definiálhatják a stratégiát, és jövőbeli eredményeinek együtt lehetnek
haszonélvezői. A konfliktusokat csökkenti, ha megismerik egymás álláspontjait,
ráébrednek egymás igényeire, és mint partnerek hozzák meg döntéseiket. Ezek
mellett kiemelt fontosságúnak ítélem meg azt, hogy a csoportos döntések által a
klasztermenedzserre háruló felelősség csökken, nem hibáztatható egy személyben a
döntésekért. Ezt a fajta döntéshozatalt kell erősíteni nem csak ennél a klaszternél,
hanem minden hálózatos együttműködés esetén.
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Hátrányok: Mivel komoly tapasztalattal és tudással rendelkeznek a klasztertagok,
ezért azok vezetői között esetleges rivalizálás alakulhat ki a csoporton belül. A
domináns egyének szinte kisajátíthatják a döntést, meggyőző erejükkel rávehetik az
önmaguktól kevésbé motivált (self-motivated) tagokat, hogy álljanak melléjük a
döntések során. Itt lép be a klasztermenedzser, mint moderátor. A moderátori
szerepköre a menedzsernek nagyon fontos, hiszen előfordulhat a tagok között
nézeteltérés, de akár az eltérő igények is generálhatnak negatív eredményű vitákat.
Nagy tömeget irányítani soha sem egyszerű, főleg, hogy a kor és a rang általában
fordítottan arányos a kompromisszum képességével.
A csoportos gondolkodás és döntéshozatallal kapcsolatosan az alábbi ajánlásokat
használhatja fel a klaszter menedzsere.


„Tegyünk fel kérdéseket!

 Próbáljuk elérni, hogy mindenki az igazi véleményét mondja el és keressünk
nézőpontbeli különbségeket!
 Kérjük meg a résztvevőket, hogy előre dolgozzák ki álláspontjukat!


Ne hagyjuk magunkat belekényszeríteni abba, hogy túl hamar kelljen döntést

hoznunk! Ne szavaztassunk túl korán!
 Hívjunk meg kívülállókat a vitára!
 Kérjünk szakértői véleményeket!
 Amíg lehet, tartsuk vissza saját véleményünket!
 Esetleg adjuk át az értekezlet vezetését másnak!”11

11

Veresné Dr. Somosi Mariann - Előadásjegyzet
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A klaszteren belül elengedhetetlen a megfelelő kooperációhoz a konfliktusok
kezelése. Ez persze minden egyes tagnak érdekében áll, de mégis sokszor kizárólag
a klasztermenedzser az, aki elvégzi az ilyen feladatokat. Ennek megfelelően
vizsgáljuk meg, mik a konfliktuskezelés legfontosabb feladatai:
 A legfontosabb kérdések tisztázása (pl: aktuális problémák azonnali
definiálása).
 Kedvező feltételek kialakítása a probléma megoldásához (pl: Kerekasztal
beszélgetések, közös munkamentes programok, üzleti ebéd/vacsora, stb.).
 Ismerjék meg egymást (személyes kapcsolatok erősítése a klaszteren belül).
 Nyíltság megteremtése.
 Őszinte kommunikáció elősegítése és fejlesztése (a klaszter menedzser és a
tagok, illetve a tagok egymás közötti kommunikációjának fejlesztése).
 Konfliktuskezelés módszereinek előzetes egyeztetése (mit és hogyan lehet a
tagokkal végrehajtani, milyen módszerekre fogékonyak).
 Minden egyes esetben alternatív megoldások keresése, win-win lehetőségek
feltárása.
 Klasztertagok pozitív motiválása.
 Klasztertagok személyes meggyőző erejének egyensúlyban tartása.
 Konfrontációs tárgyalások koordinálása (moderátori szerep az üléseken).
 Az ellentéteket feltáró és az érdekeket egyesítő fázisok váltogatása
(kiegyensúlyozott tárgyalás, ami nem kizárólag a konfrontációra fókuszál).
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Egy, az egyetemen tartott menedzseri tréning során harmadmagammal azt a
feladatot kaptam, hogy irányítsak 20 embert. A megoldandó helyezet egy terem
berendezése volt. Ott láttam igazán, hogy egy ilyen egyszerű és világosan definiált
feladatot is milyen nehéz megoldani, ha az embernek sok emberre kell odafigyelnie,
kezelnie kell őket személyesen és csoportként is. Ebből is látszik, hogy ekkora
létszámnál bármiről is legyen szó, komoly személyközi és csoportos problémákba
ütközhetünk. Ilyen jellegű, de ennél sokkal összetettebb, az emberekhez kapcsolódó
feladatokat kell megoldania (többek között) a klasztermenedzsernek.
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5.A klaszter várható életpálya elemzése

A MANO klaszter életpályájának elemzéséhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen
életszakaszok jellemzőek a klaszterekre általában, majd ezeket konkrétan kell
végigvezetni a MANO esetében. Ennek megfelelően először magát az életpályát
ismertetetem, majd a MANO eddigi bejárt útját, a jövőbeli lehetőségeket és az
ehhez kapcsolódó jövőképet, stratégiát és akcióterveket.

5.1.Klaszterek életpályája12
A klaszterek fejlődési folyamaton mennek keresztül egészen a változás/hanyatlás
időszakáig.(Általában 4 különböző időszakot különítenek el a klaszterek
életpályáján.) Ebből kifolyólag az idő múlásával tevékenységük folyamatosan
átstrukturálódik.

A klaszterfejlődés

kiinduló pontja az

új

vállalkozások,

kutatóközpontok létrejötte, ami létrehozza a klaszter agglomerációját. Ez biztosítja,
hogy a piaci és nem-piaci (kutatók, egyetemek, önkormányzatok, kamarák)
szereplők kellő számban álljanak rendelkezésre. Ezen felül szükség van a megfelelő
felvevői piacra is. Ezek a feltételek állnak fenn a spontán (adott környezet által
generált) és felülről jövő kezdeményezés alapján kialakult klaszterekre egyaránt. A
klaszterek fejlődése tulajdonképpen ezen kiindulópont után kezdődik: az
agglomerációban lévő, hasonló vagy egymást kiegészítő tevékenységet folytató
szereplők között rendszeres, kölcsönösen előnyös együttműködési formák alakulnak
ki, amelyek a vállalati működés sokféle területét érinthetik. Az alábbi fázisok eltérő
megnevezéssel

szerepelnek az

eltérő

kiadványokban,

ezért

én

szimplán

sorszámozást használok ismertetésük során a fogalmi zavar elkerülése végett.

12

Netwin Üzleti Tanácsadó Kft. Klaszterek Magyarországon- fejlődési kilátásaik, szerepük a KKV-k
fejlődésében, növekedésében Szanyi Miklós - Klaszterekről a pólusprogram kapcsán MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, No.
191, 2008. július
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1. fázis
A kialakuló klaszter, vagyis a tényleges „klaszteresedési” folyamat első fázisának
tartalma alapvetően a potenciális klasztertagok kapcsolatfelvétele, kezdeti
együttműködésük. Ebben a szakaszban még nem jelenik meg az együttműködés
szervezeti kerete, a klaszter még nem vonz magához újabb, földrajzilag távolabb
fekvő partnereket. Tapogatózás ez, ahol próbálják felismerni a tagok a közös
vonásokat, az együttműködési lehetőségeket. Jól strukturált klaszter építés esetén
már ilyenkor elkezdődhet a szinergiák feltérképezése a potenciálos tagvállalatok
között. A szinergiák keresése természetesen folyamatos feladat, hiszen az új
belépések és kilépések miatt újra átrendeződik a klaszter által kihasználható
„előnytérkép”.
2. fázis
A kezdeti kapcsolatok és együttműködések konkrét üzleti hasznosulása miatt a
klaszterről, illetve a benne zajló együttműködésről szélesebb potenciális érdeklődő
kör hitelesen értesül. A klaszter vonzereje szinte napról napra nő. Eddig
informálisan működő rendszerét formalizált, részben szerződéses kereteket is nyújtó
intézmény fogja át, vagyis megjelenik a klaszterszervezet, jelen esetben az
összefogó szervezet a Miskolc Holding ZRt. A klaszterszervezetre nagyon sok ok
miatt van szükség, bár léteznek olyan klaszterek is, amelyek rendkívül hatásosan
tudnak működni átfogó szervezeti keretek nélkül is. A klaszterszervezet hatékonyan
és tudatosan támogatja a klaszteren belüli együttműködést, a klaszter tagságát
képviseli a külvilág felé, igyekszik becsatornázni újabb, a klaszter egésze számára
fontos erőforrásokat. Mindezek hatására a klaszter fejlődése felgyorsul, és optimális
esetben a klaszter eléri a kritikus tömeget, amely biztosítja az önfenntartó
klaszterműködést.
Gyakorlatilag ez a két szakasz, ami lezárult, bár a kritikus tömeget szerintem még
nem érte el a klaszter, de a fejlődési folyamatok efelé viszik az együttműködést.
Nézzük tovább a ciklusokat!
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3. fázis
Az önfenntartás kialakulásával a klaszter belép az érettség fázisába. Az érett
klaszter a belső együttműködés fejlesztése mellett gyarapítja külső kapcsolatait is. A
klaszterben jelentkező szinergiahatások eredményeként a klaszter tagjainak
tevékenységi köre idővel módosul. Egyes tevékenységek kiszervezése miatt ezekre
szakosodott új vállalkozások jelennek meg. Szintén új KKV-k alakulnak meg az
innovációs együttműködésekből származó „melléktermékek” forgalmazására ( spin
off vállalkozások). Az érett klaszter szerkezete, tevékenységének jellemzői, illetve
maguk a klaszterszereplők idővel úgy fejlődnek tovább, hogy a klaszter kialakult
együttműködési formáitól és tartalmától eltérő kapcsolatokat is kezdenek kiépíteni.
4. fázis
Alapvetően itt én átalakulásról beszélnék, ami nem jelent minden egyes esetben
hanyatlást. Ez a szakasz akkor következik be, amikor érzékelhető a klaszter
tevékenységének stagnálása. Ilyenkor van szükség gyors beavatkozásra, az
együttműködés és a partnerek újrapozícionálásra. A klaszter stagnálása, hanyatlása,
fölösleges fenntartása megfelelő kilépési vagy átalakítási stratégia alkalmazásával
kerülhető el. Lehetséges természetesen, hogy a klaszter alkalmazkodik a
megváltozott feltételekhez, új tevékenységi, együttműködési hangsúlyokat definiál.
Ez gyakorlatilag egy indokolt stratégiai reneszánsz a klaszternél. Amennyiben ezt
nem képes végrehajtani elképzelhető az is, hogy felbomlik több új együttműködési
rendszerre, vagy akár teljes mértékben megszűnnek az eddigi kooperációs láncok.
Miután áttekintettük, hogy milyen várható életpálya előtt áll a klaszter, definiáljuk a
vizsgálat további célját. A cél, hogy a MANO klaszter belépjen és minél hosszabb
ideig a harmadik fázisban maradjon. A negyedik, átalakulás/stagnálás/hanyatlás
fázisra két okból se térnék ki részletesen. Egyrészt nem időszerű, másrészt az
ilyenfajta stratégiaváltáshoz ismerni kellene a jövőbeli környezetet, illetve
felhasználni az akkor aktuális tagok közötti szinergiarendszert, stb.
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A harmadik fázisba kerüléshez és az ott tartózkodáshoz átfogó jövőképpel,
stratégiával és ezekhez kapcsolódóan tevékenységtervvel kell rendelkeznie a
klaszternek. Vizsgáljuk meg mik a kitűzött célok és az ezekhez elvégezni kívánt
akciók a klaszteren belül.

5.2.A MANO klaszter konkrét életpályájához kapcsolódó tényezők13
A klaszter jövőképe a leginkább tág fogalom, ami alapján aztán a stratégia
definiálható. A tudáscentrumi szerepkör egy innovatív és egyben nagyon hasznos
tevékenység, amin belül a klaszter különféle célokat határozott meg. Fontos
megvizsgálni, hogy a jövőkép milyen hatásokat hordoz magában, milyen
eredményekre

számíthatunk.

A

stratégia

megvalósításához

kapcsolódóan

feladatköröket is kitűzött a klaszter. Ezeket tartalmazzák a következő fejezetek.
5.2.1 Jövőkép
 A dinamikus gazdasági növekedés megalapozását célzó kutatási bázisú
együttműködésre való törekvés.
 A KKV és a tudáscentrumok közötti kooperáció erősítése, a tudásmegosztás
intézményes rendszereinek kialakítása, működtetése.
 A feltörekvő életciklus szakaszához érkező klaszter kiemelt feladata a
bilaterális nemzetközi kapcsolatok hálózati keretek közé való átemelése.
5.2.2.A MANO Klaszter jövőbeli tudományos, gazdasági és társadalmi hatásai,
regionális és országos szinten
 Élenjáró K+F munka feltételeinek megteremtése.
 Tudáscentrum funkciók ellátása.
 A versenyképességet megteremtő erőforrás koncentráció, mind a humán,
mind a pénzügyi, mind az infrastrukturális területeken.
 Gyors tudásátadás, a hazai szakemberképzés megteremtése érdekében.
13

Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter Klaszterfejlesztési és Marketing Stratégia 20092013 időszakra
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 Gyorsított fejlesztéssel korai tudástranszfer megindítása, a példaértékű
demonstratív jellegű hálózati eredmények generálása érdekében.
 A klaszter és az általa megtestesített új tudományterület fejlődésének
egyaránt a korai szakaszában van, ezért erőteljes PR munkával és
márkaépítési akciókkal kell támogatni a klaszter bővítését és szélesítését.
 Speciális

tudásbázis

kialakulása

infrastrukturális

feltételeinek

megteremtése.

 A térségi munkahely teremtési programokba való bekapcsolódás az
értéklánc minden elemében.
 A speciális tudásbázisra és innovációs ill. abszorpciós potenciálra
támaszkodva a K+F+I erőfeszítések 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 szereplői között.
 A K+F+I eredmények széleskörű társadalmasítása.
 A fejlesztési folyamatok felgyorsítása, koordinációjának kiteljesítése.

5.2.3.A MANO Klaszter, mint specializálódó tudáscentrum
Ez a terület kiemelt figyelmet érdemel, hiszen szorosan kapcsolódik a manapság
előtérbe kerülő társadalmi újraszerveződéshez. Itt gondolok a tudás- és tudatalapú
társadalmi értékekre, amelyek közvetítője lehet a MANO klaszter. Ebben a
folyamatban öt részre bontva fogalmazza meg a klaszter az elképzeléseit, amelyek
teljes mértékben lefedik az ezzel kapcsolatos tématerületeket.
Ennek megfelelően a klaszter általánosságban az alábbi szerepeket szeretné
magának tudni:
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 A rendelkezésre álló lokális és az elérhető globális tudás
feltérképezője.
 A potenciális tudás rendezője, keretbe foglalója és tárolója.
 A tudásigények közvetítője, tudásigények gerjesztője.
 Vezető adaptátor és innovátor, a kockázati tőkeközvetítés aktív szereplője.
 A nagy és KKV szintű gazdasági szereplők közötti kapcsolatok építője.
 Az ország/a régió gazdasági és közigazgatási centrumaként az innovációs
hálózat szervezője, a klaszterkezdeményezések támogatója.

Részletesen ismertetve láthatjuk az alábbi szerepeket és a hozzájuk kapcsolódó
feladatokat és tevékenységeket.

„1. A MANO klaszter, mint az innováció bölcsője:
 K+F tevékenység,
 újdonságteremtés,
 tudásteremtés:innovatív technológiák
 elérhetőségének biztosítása,
 aktív transzfer partnerség.
2. A MANO klaszter, mint a diffúzió hajtóereje:
 a tudásmegosztás bázisa:
 tudásterjesztés,
 befogadás, újraelosztás,
 tudásáramoltatás:
 -információ közvetítés,
 -partner közvetítés.
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3. A MANO klaszter, mint klaszter központ:
 specialisták gyűjtője,
 szakértelem polarizálódási központja,
 új kritikus erőforrás tömegek és személyi feltételek befogadója,
 technikai és technológiai szolgáltatások biztosítása,
 infrastruktúra biztosítása,
 inkubációs szolgáltatások biztosítása.
4. A MANO klaszter, mint a regionális fejlesztés generátora és gesztora:  globális és lokális tudás ötvözése,
 tudásáramoltatás regionális dimenziókban,
 nemzetközi kapcsolati háló fenntartása

5.

A MANO klaszter, mint regionális technikai szolgáltató központ:
 technológia intenzív tervezési és mérési szolgáltatások biztosítása
 audit felkészítés (minőség, környezet, technológia),
 tanácsadói tevékenység”14

14

Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter Klaszterfejlesztési és Marketing Stratégia 20092013 időszakra
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10. ábra Klaszter, mint tudáscentrum (forrás: MANO klaszter klaszterfejlesztési és marketing stratégia a
2009-2013-as időszakra)

5.2.4 Megvalósítandó klaszter feladatok
A klaszter számára a legfontosabb feladat a tagvállalatok gazdasági növekedését és
versenyképességének

javulását

biztosító

kooperatív

munkamegosztás

kialakulásának elősegítése, a közös tevékenységek koordinációja, szakmai
érdekképviseleti funkciók gyakorlása. Ezeket a feladatokat alapvetően a
menedzsment szervezet, ezen belül is a klasztermenedzser tervezi, szervezi és
irányítja, összehangolva azt a tagvállalati vezetéssel. A MANO Klaszter katalizátora
és támogatója kíván lenni minden olyan aktivitásnak, amely a tagvállalatok által
képviselt szakterületeken a nanotudományok és a nanotechnológiák térhódítását
elősegíti, a tagvállalatok abszorpciós kapacitásait e területeken fejleszti. Ezek a
területek széleskörűek a magas szintű tudományos köröktől egészen a laikus
felhasználóig. A K+F alapú klaszter keretén belül cél az együttműködő szervezetek
sajátos és nemzetközileg elismert „nano kultúrájának” kialakítása, folyamatos
fejlesztése, és ezáltal a klaszter nemzetközi szakmai kapcsolati hálózatokba való
becsatlakoztatása. Ezt mutatja az alábbi ábra is.
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11. ábra Célstruktúra hatáslánca (forrás: MANO klaszter klaszterfejlesztési és marketing stratégia a
2009-2013-as időszakra)

5.3.. A stratégia konkrét végrehajtása, programelemek, akcióprogramok
A MANO Klaszter a 2009-2013-as időszakra vonatkozó akcióprogramjait egy 7
szintű programstruktúrára építve jeleníti meg. A program már jelenleg is zajlik, az
egyes szintek különböző kidolgozottsági fokon állnak, de az életpálya még hosszú,
az elérendő célok pedig stratégiai időtávra definiáltak. A szintek a funkcionális
megközelítés logikája szerint tagolják az elképzeléseket. A szintek együttesen pedig
egy komplex és konzisztens tevékenység folyam kereteit képezik le.
A kettő együtt biztosíthatja a szereplők közötti világos munkamegosztás
létrehozását és az akcióegység megteremtésének kereteit. Ezáltal létrejön a világos
és nyílt kommunikációs a közös és egyéni előnyök felismerése, ami növeli a tagok
motiváltságát és ezáltal jobb munkavégzésre ösztönzi őket. A feladatokra
vonatkozóan a mellékletben közlök két táblázatot, amiből látszik az akcióprogram
struktúrája illetve ehhez kapcsolódóan mellékelem a feladatok GANTT diagramját
is.
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A kiemelt stratégiai szintek és keretek:
1. Tőke háttér és forrásbővítési program
2. Hálózati menedzsmenttámogatási program - Informatikai fejlesztési program
3. Szinergia program – Tagvállalati együttműködési program
4. Képzési program
5. Technológia transzfer program - Közös teljesítmények megvalósítási programja
6. Kapcsolati építési – hálózat bővítési program
7. Beszállítói program.
A jól definiált megosztott munka által, a klasztertagok egyenként és együttesen is
pozitív hozadékra számíthatnak a klaszteren belül, mind anyagi, mind tudományos
szempontból. Ezek az előnyök jól hasznosíthatóak a jövőben a klaszter és a
tagvállalat szempontjából. A kibővült források által újabb és újabb kutatások válnak
megvalósíthatóvá, melyekből jobb és piacképesebb termékek jöhetnek létre.
A képzések által sokoldalú és újszerű tudásra tehetnek szert a klasztertagok,
amelyek a későbbiek során transzferálhatóak. Egy jól kiépített hálózat óriási
kapcsolati tőkét jelenthet, ami előnyt jelent szorosan a működéshez és az egyéb
viszonylatokhoz kapcsolódóan is. A tudáscentrummá válás egy olyan lehetőséget
hordoz, ami jelenleg egyedülálló a régióban és az országban is. A klaszter
működése során létrejöhetnek olyan megoldások és gyakorlatok, amelyek segíthetik
egyéb hazai és külföldi együttműködések létrejöttét és erősítését. A „good” és „best
practice” transzferálás jelenti a jövőt globális szinten, amibe bekapcsolódva komoly
tudományos elismerésre számíthat a klaszter. A nanotechnológiai vívmányok
társadalmi szinten történő elfogadásában is komoly diffúzori szerepe lehet a
MANO-nak. A fenti leírásból is látszanak a klaszter széleskörű feladatkörei és
jövőbeli lehetőségei.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A MANO klaszter számára a legfontosabb, hogy jövőbeli működése során
végrehajtsa mindazon feladatokat, amelyeket stratégiájának megvalósításához maga
elé kitűzött. Ezek szorosan kapcsolódnak a klaszter életpályájához, az érettség
eléréséhez és fenntartásához. A jelenlegi tagok között ki kell alakítania és egy
magasabb szintre kell emelnie a szinergikus kapcsolatokat, fel kell térképeznie az új
együttműködési lehetőségeket és a meglévőket erősíteni. Ezen felül új tagokat kell
keresnie, akiket bevonhat tervébe és velük együtt elérheti a klaszter a kritikus
tömeget, amikor is önjáróvá válik az együttműködés, külső finanszírozási igénye
megszűnik. Mindezek eredményeként erősödni fog a „nano kultúra” országos és
regionális szinten egyaránt. Az anyagtudományos és nanotechnológiai fejlesztések
által új kutatási lehetőségek előtt nyílik meg az út, ezekre alapozva pedig az iparág
is megerősödik. Az iparági erősödés munkahelyteremtő lehetőség egyben, az új
munkahelyek pedig az életszínvonal növekedését hordozzák magukban. A
nemzetközi együttműködések által növekedhet a működő tőke beáramlása az
országba,

felkeltve

ezzel

a

külföldi

befektetők

figyelmét,

és

komoly

versenyképesség javulást indukálva. A klaszter alapú együttműködések jelenthetik a
jövőt a kis- és középvállalatok számára, a kutató- és tudásközpontok pedig
együttesen érhetnek el új, nemzetközi szinten is elismert tudományos eredményeket.
Mindez azonban elképzelhetetlen, ha a klaszter az elkövetkezendő időszakban
(2013-ig) nem éri el a pénzügyi fenntarthatóságot. A pályázati források idővel
kiürülnek, ezért azokat a lehető legjobban és leggyorsabban kell kihasználni. A
feladatok pontos végrehajtása, a kooperációra való nyitottság, és a szervezet
menedzselése jelentik a legfontosabb célokat. Amennyiben ezeket mind a tagok,
mind a menedzsment szervezet megfelelően végrehajtja és koordinálja, a siker
elkerülhetetlen és a tagok versenyképességében minőségi ugrást tapasztalunk,
húzóágazattá nőheti ki magát a nanotechnológia.
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Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van a MANO klaszternek. Bár a klaszter
országos szinten működik, tevékenysége mégis erősen kötődik régiónkhoz, ezért a
regionális fejlődés motorjává válhat, ezáltal óriási lehetőség és felelősség
kapcsolódik a MANO-hoz. Közös érdekekről beszélünk, akár társadalmi szinten is,
amiben reális lehetőség van, nem szabad szűklátókörűnek lenni és kizárólag a
személyes hasznokat keresni a kooperációban. Az együttműködés szó szépen fejezi
ki a szükséges hozzáállást.

Kiváló működést kívánok a klasztertagoknak egyenként, és virágzó
jövőbeli együttműködést a MANO klaszter számára!

61

SUMMARY
The goal of my thesis was to introduce the main roles of the clusters and the
management procedures connected to the foundation and operational works, by the
living example of the Hungarian Materials Science and Nanotechnology (MANO)
Cluster. The establishment of this network is the first significant outcome from the
exemplary partnership between the key participants in this sector of industry and
this scientific field in Hungary, which in many respects is outstanding. I introduced
and classified the cluster by the literature, showing it’s enourmous function in the
regional development as a knowledge based cluster. After that I analysed the
synergies of the cluster members, showing the opportunities to operate the cluster in
a better way. I focused on the managerial skills and tasks as well, from the cluster
managers’s point of view. according to a European study. Here I made a kind of
managerial profile of the cluster manager compared it with the capabilites of the
other European cluster leaders. There I also wrote about the main objectives and
problematic fields of the cluster manager, and I tried to give advice for his work. In
my last chapter I visualized the future of the cluster, defining it’s position in the
life-cycle of the clusters, showing the strategy and the fields of activities to lead the
cluster into self-sufficiency. This is the most important strategic assignment of the
cluster, what they have to accomplish in their scheduled program till 2013.
The problems the cluster has to manage are also great opportunites indeed to
become a leader of the regional innovation, and to be a knowledge transfer base in
the „nano-culture”. I hopefully wish the cluster will fullfill all the parts of it’s
strategy, to empower it’s members and to flourish the industrial sector of material
science and nanotechnology, which will bring changes to Miskolc, to the region,
and to the country in an economical and social way as well, showing the true power
of co-operation.
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