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Kárpátok Beszállítói Klaszter  Előtanulmány 

 
1. Előzmények 
 
A Kárpátok keleti térségében többirányú kezdeményezések eredményeként létrejött határokon 
átnyúló együttműködési szerveződések: 

• Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség (1994. november 4.) 
• Zemplén Eurorégió (2004. április 23.) 

fejlesztési stratégiáikban alapvető célként jelölték meg az együttműködő területek gazdasági 
alapjainak erősítését, versenyképes árualapok mennyiségének növelését a releváns térségek 
tőkevonzási képességének javítása, valamint a KKV szektor megerősítése, beszállítói 
hálózatok kialakítása révén. 
A Zempléni RVA, mint ezen szerveződések generáló, majd gesztor szervezete a 
befektetésösztönzési és a hármashatármenti kooperációs hálózati tapasztalatokra támaszkodva 
a 2001. júliusában benyújtott pályázatában már kezdeményezte egy interregionális klaszter 
létrehozási lehetőségeinek vizsgálatát a Zempléni Vállalkozási Övezet bázisán, de ezt akkor a 
BAZ Megyei TFT szakmai zsűrije nem preferálta. 
 
Hivatkozott pályázatunk indoklásában szerepelt, hogy „a hármashatármenti régióban működő 
kis- és középvállalkozások még nem eléggé használják ki az egymás közötti horizontális és 
vertikális együttműködés lehetőségeit. A térség gazdasági fejlődésében ezért pótlólagosan 
kínálkozó lehetőség azáltal, hogy megvizsgáljuk: a jelenlegi kooperációs kapcsolatokon túl, 
milyen további együttműködési hálók (klaszterek) hozhatóak létre… 
Együttműködési modellt kívánunk összeállítani, hogy felhívjuk a térség vállalkozóinak 
figyelmét a klaszter technika alkalmazási lehetőségeire, előnyeire… 
A tanulmányban bemutatandó kooperációs – együttműködési klaszter gyakorlati realizálása 
azt eredményezheti, hogy a térségben előállított nyersanyagok félkész- és késztermékek 
magasabb feldolgozottsági fokon, nagyobb hozzáadott érték tartalommal kerülhetnek 
értékesítésre. Ez a kooperáció a vállalkozói jövedelmek növekedésén túl javítaná a 
hármashatármenti térség (övezet) nyersanyagai, termékei és szolgáltatásai piacosulását, 
segítené új munkahelyek létrehozását.” 
 
A KHGSZ tízéves periódusának áttekintése, értékelése és a Zemplén Eurorégió stratégiai 
programvitái indukálták a klaszter szervezés ismételt napirendre vételét, s belső 
erőforrásokból való elindítását. Ennek első lépéseként – terveink szerint – 2004. november 
19-én aláírásra kerül a „Kárpátok Beszállítói Klaszter” együttműködési megállapodása 
magyar, szlovák és ukrán alapító partnereinkkel. 
 
2. A regionális klaszter értelmezése 
 
A klaszterek kialakulása világszerte annak köszönhető, hogy a globális verseny kihívásaira a 
vállalatok újfajta együttműködések kialakításával: a nagyvállalatok stratégiai szövetségekkel, 
fuzionálással, a KKV szektor pedig üzleti hálózatokkal válaszolnak. 
A globálizáció azonban nem csak kényszereket, hanem lehetőségeket is hordoz magában, 
ugyanis lehetővé válik, hogy a vállalatok input-output kapcsolataikat térben kiterjesztve 
„bármit – bárhol és bármikor” eladhatnak, vagy megvehetnek, tevékenységeiket bárhol 
végezhetik, telephelyeket tetszőleges helyen létrehozhatnak. 
Ezek a folyamatok azzal járnak, hogy a vállalatok keresik az olcsóbb működésre, termelésre 
lehetőséget adó és/vagy piaci lehetőségekhez közelebb lévő régiókat, országokat. 
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Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy a nemzetközileg versenyképes iparágak többségénél 
erőteljes térbeli koncentráció érzékelhető. M. Porter ezt a jelenséget globális-lokális 
paradoxonnak nevezi: globális versenystratégia és térségbeli koncentráció együtt jelennek 
meg. A globális vállalat a stratégiailag nagy fontosságú tevékenységeit (K+F, 
kulcsalkatrészek, gyártása stb.) egy hazai térségi bázisban koncentrálja, míg értékláncának 
többi elemét kihelyezi számára előnyös telephelyekre, vagy más vállalatokhoz (outsourcing). 
 
A regionális klaszter (clustering = csoportosulás, csomósodás) Porter (2000.) szerint: „egy 
adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi 
intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális (háttér) intézmények (oktatás, 
szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi 
koncentrációja.” 
Lényegében adott tevékenységi körben működő egymással valamilyen kapcsolatban álló 
vállalkozások és intézmények földrajzilag koncentrált csoportja, amelyek hasznosítják a 
lokális technológiai externáliák számtalan variánsát a tudás megosztásától és a tudás 
túlcsordulásától (spillover) a kezdő cégek (start-up) magas arányáig. 
 
A klaszter nem más, mint egy iparághoz tartozó független vállalatok, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények olyan halmaza, amelyek relative nagy 
arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, hasonló, vagy ugyanazon 
tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak 
hasznosítani (Enright, 1998.). (1. sz. ábra) 
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Az EU Vállalkozási Főigazgatóság a porteri definíciót a következőkkel egészítette ki (2002): 
a klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények csoportja 
melyek: 
• együttműködők és versenyzők, 
• földrajzilag egy, vagy több régióban koncentrálódnak, 
• meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, hasonló képességek és technológiák kötik 

őket össze, 
• tudományos alapúak, vagy hagyományosak, 
• intézményes (klaszter menedzser), vagy nem intézményes formában működnek. 
 
A hivatkozott EU tanulmány (Regional Cluster in Europe, EC, 2002.) szerint négy iskola 
létezik a klaszter definiálására: 
• Az olasz iskola központi kategóriáját a hasonló tevékenységet végző kis- és 

középvállalozások térbeli koncentrációja révén kialakuló iparági körzetek alkotják: 
megközelítésében kiemelt szerepet játszanak az externiáliák, a társadalmi, valamint a 
bizalmi tőke, 

• A kaliforniai iskola a vertikális dezintegráció révén létrejövő termelési kapcsolatok alkotta 
hálózatokra helyezi a hangsúlyt. A költségek csökkentése a hálózat működtetésének 
legfőbb célja, 

• Az északi, vagy skandináv iskola klaszterfelfogásában a kizárólag helyben hasznosítható 
lokális tudás, különösen a nem kodifikált, rejtett tudás, valamint az ennek hatására 
létrejövő innovációk játszanak kiemelt szerepet, 

• A porteri klasztermegközelítés szerint az előző iskolák mindegyike egy adott helyhez 
kötött, a vizsgált régió társadalmi rendszereiben gyökerező folyamatként jellemezte a 
klasztert: a fő hangsúlyt pedig a  helyspecifikus elemeken van. Velük ellentétben Porter a 
vállalati szintű versenyelőnyöket és azok forrásait vizsgálta elsősorban, nem pedig a 
regionális gazdaságot és a klasztereket. A klaszter alapját az ő esetében a vállalatok és 
intézmények közötti együttműködés és információáramlás teremti meg. 

 
Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) definíciója (1999) szerint a 
klaszter olyan vertikálisan és/vagy horizontálisan kapcsolódó cégek csoportja, melyek a 
kapcsolódó társintézményekkel együtt ugyanabban az ágazatban működnek. Ez a 
megközelítés nem foglalkozik a klaszterek regionális dimenziójával, a szinergiahatásokkal, 
figyelmen kívül hagyja a méretbeli kérdéseket (mikortól beszélhetünk klaszterről) és mellőzni 
az értéklánc-szemléletet. 
A regionális klaszter a helyi/térségi húzóágazat: a régió domináns üzletága, amelyik 
exportképes, a nemzetközi versenyben helyt tud állni, mert van valamiféle versenyelőnye. Ez 
a vezető iparág állhat néhány globális vállalatból és beszállítói hálózatokból, de lehet kis- és 
középvállalatok regionális csoportosulása is. 
 
3. Klaszterek létrehozása 
 
Klaszterek olyan gazdasági szektorban jöhetnek leginkább létre, ahol exportra, pontosabban 
régión kívüli keresletre termelnek, ezáltal remény és lehetőség van a gyors piaci 
terjeszkedésre. Ekkor a vállalatoknak érdemes befektetni új technológiákba, továbbá a piac 
nagy méretéből adódó lehetőségek is csak a vállalatok és kapcsolódó intézmények 
összefogásával aknázhatók ki. Az együttműködés minden résztvevő partnernek előnyöket 
kell, hogy jelentsen, azaz mindenkinek jobban kell járnia, mintha egyénileg, külön-külön 
próbálnának versenyezni. Ezért a klasztereknél az „együttműködő verseny” (cooperative 
competition) különböző formáit figyelhetjük meg. 
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A klaszterek egy része (1.) spontán módon jött létre és semmilyen formális kapcsolat nincs az 
egymással versenyző, konkuráló vállalatok között. (pl.: Tokaj-Hegyaljai borászatok) 
 
Klaszteresedés másik (2.) útja, amikor egy nagyvállalat beszállítói hálózatából (pl.: autógyár) 
nő ki egy regionális és/vagy iparági együttműködés. 
 
A klaszter létrehozás leginkább direkt formája, amikor (3.) egy non-profit szerveződés tudatos 
térség- és gazdaságfejlesztési célzattal katalizálja az együttműködési hálózat létrejöttét, 
érdekükben közösségi marketing tevékenységet végez, de az üzleti események tényleges 
szereplői az önálló vállalatok. 
 
Mindhárom klaszter változat mellett adódik az a sajátos helyzet, hogy nem lehet pontosan 
megmondani, hogy kik/mely vállalatok tartoznak a klaszterhez, mivel annak nincs formális 
tagsága (szemben pl.: egy beszállítói hálózattal)! 
A Kárpátok Beszállítói Klaszter létrehozását a 3. változat szerint tervezzük megvalósítani, 
melynek első lépéseként együttműködési megállapodást elképzeléseink, terveink nevesítése, 
formába öntése szándékával. 
Az együttműködés létrehozásában szándékosan csak non-profit szervezetek (6) vesznek részt, 
ezzel is jelezni kívánjuk, hogy az érintett hármashatármenti régió minden versenyképes 
vállalkozója, vállalata felé egyformán nyitott, szolgáltatásai a térség fejlődése érdekében 
minden itt működő, munkahelyeket fenntartó gazdasági szereplő számára elérhetőek. 
 
A Kárpátok Beszállítói Klaszter célja, hogy elősegítse: 
• Új, a nagy multinacionális vállalatok számára már beszállító, vagy beszállítani képes 

vállalatok letelepedését a régióban, 
• A hármashatármenti térség és a Zemplén Eurorégió bekapcsolódását a centrumok 

gazdasági folyamataiba, 
• A térségi új és meglévő ipari, kereskedelmi és logisztikai vállalkozások együttműködési 

hálózatának kialakulását, illetve az együttműködés hatékonyságának növekedését, 
• Új beszállítói kapcsolatok kialakulását, 
• A klaszteren belüli beszállítóvá válást, 
• Beszállítói képességek javítását, 
• Külföldi vállalkozások letelepedését a Zemplén Eurorégióban/hármashatármenti 

térségben. 
 
 
A Kárpátok Beszállítói Klaszter működését pályázati forrásokból kívánjuk finanszírozni. A 
szükséges titkársági infrastruktúrát a Zempléni RVA biztosítja. 
A klaszter szervezésére Büdy László okl. közgazdászt kértük fel, akinek minimálbéres 
fizetését 6 hónapos időtartamra a Zempléni RVA biztosítja. A Klaszter Menedzser 
(ügyvezető) további díjazása, érdekeltségi rendszere a ZRVA hatáskörében kerül 
meghatározásra. 
 
4. A klaszterből származó előnyök az érintett vállalatok számára 
 
A klaszterek által nyújtott lokális versenyelőnyök forrásait többféleképp lehet rendszerezni, a 
klaszter vizsgálatok döntő részénél alkalmazott Porter-féle rombusz-modell négy 
determinánsból áll: tényező (input) feltételek, keresleti feltételek, a vállalati versengés és 
stratégia összefüggései valamint a támogató (kiszolgáló) és kapcsolódó iparágak (Porter 
1990). Az 1990-ben megadott modellt Porter 1998-ban átdolgozta és pontosította, kitérve a 

   
Zempléni RVA  4 



Kárpátok Beszállítói Klaszter  Előtanulmány 

determinánsok lokális jellemzőire is, ez a kiterjesztés itthon még nem terjedt el (2. sz. ábra). 
Mivel a piaci verseny jellege iparáganként változik, ezért iparáganként kell feltárnunk a 
versenyelőnyök lehetséges forrásait is: a rombusz egy adott iparág lokális környezetének 
elemeit írja le. 
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a) Tényező (input) feltételek: a vállalati inputokat jelentő erőforrások valamint az erőforrások 
és a termékek áramlását lehetővé tévő infrastrukturális elemek összességét jelenti. Fontos 
kiemelni, hogy ezen tényezők közül csak azok bírnak jelentőséggel, amelyek szükségesek az 
iparág működéséhez (pl. az élelmiszeripar számára általában a jó minőségű mezőgazdasági 
területek nem jelentenek előnyt, mivel az alapanyag máshonnan is beszerezhető). 
Specializáltságuk alapján megkülönböztetünk általános és speciális tényezőket. Az általános 
tényezők bármely iparágban felhasználhatóak (pl. szakképzetlen fizikai munkaerő, 
közúthálózat stb.). A speciális tényezők ezzel szemben mindig lokálisak és iparág-
specifikusak (pl. iparági témákra specializálódott kutatók, kutatóhelyek, egyedi 
infrastrukturális létesítmények stb.), és kialakításuk hosszabb időt és jelentősebb befektetést 
igényel. 
Az iparági versenyelőnyök létrejöttében az erőforrások és infrastrukturális elemek 
minőségének és specializáltságának fontosabb szerep jut, mint mennyiségének. Magasabb 
rendű és tartós versenyelőnyök forrásait csak specializált tényezők nyújthatják, kialakításuk és 
így utánzásuk hosszabb időt igényel. Egy erőforrás hiánya, vagy szűkössége nem jelent 
feltétlenül versenyhátrányt az iparág számára, hisz távolabbi piacokról is beszerezhető, illetve 
hiánya innovációra késztethet. 
 
b) Keresleti feltételek: a kereslet mennyiségi mutatói (pl. piac mérete, növekedési üteme) is 
jelentőséggel bírnak a versenyelőnyök kialakulásában, de a helyi kereslet minőségi jellemzői 
(piac szegmentáltsága, igények korai megjelenése, kifinomultsága, független vásárlók száma) 
sokkal fontosabb szerepet játszanak. Két fogyasztói csoportnak van kiemelt jelentősége. 
Egyrészt a „hazai” fogyasztóknak, mivel a tőlük származó vásárlói jelzések gyorsabban és 
könnyebben jutnak el a vállalkozásokhoz. Másrészt a kifinomult ízlésű (szofisztikált) vagy 
igényes fogyasztói csoportoknak. Ők azok a fogyasztók, akik nyomást gyakorolnak az 
iparágra, hogy az magas minőségű termékeket állítson elő. A tömegízlés idővel sokszor a 
kifinomult vásárlók szokásait veszi át, így a helyi igényes vásárlók elvárásainak nyomon 
követésével előre jelezhetők a piaci kereslet változásai, ami globális piacra való kilépést is 
elősegíti. 
 
c) Támogató (kiszolgáló) iparágak: azok a vállalkozások, üzleti partnerek, amelyek a vizsgált 
iparágnak az inputokat (anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat stb.) szállítják. A kapcsolódó 
iparágak viszont nem állnak üzleti kapcsolatban a vizsgált iparág vállalataival, de lehetőség 
van bizonyos tevékenységek megosztására, illetve koordinálására a két iparág között, pl. 
kiegészítő termékek gyártása (pl. bútorgyártók és szőnyegkészítők). Mind a támogató, mind a 
kapcsolódó iparágak helyi jelenléte, elérhetősége és minősége a tartós versenyelőnyök egyik 
forrása. A versenyképes partnerek helyi jelenléte a közelség miatt szinergikus hatásokat 
generál, rugalmasabb együttműködés alakítható ki, mérsékelhető a kockázat kisebb 
tranzakciós költségek lépnek fel stb. A támogató és kapcsolódó iparágak között sokszor nem 
húzható meg egyértelműen a határvonal, ráadásul a vállalkozások tevékenységének s 
kapcsolatrendszerének változásával időben sem állandóak a csoportok. 
 
d) A vállalati stratégia és versengés összefüggései: a hazai cégek közötti versengés elősegíti a 
globális versenyben való helytállást, ezért megfigyelhető, hogy ott működnek nemzetközileg 
is sikeres vállalkozások, ahol a többszereplős belföldi piacon erős a rivalizálás. Ennek 
következtében maga a verseny is a versenyelőnyök forrásának tekinthető. Természetesen nem 
adható meg általános recept a vállalkozások stratégiáit tekintve, így ez a determináns 
országonként – és azon belül iparáganként is – más és más képet mutat: eltérő vállalati és 
egyéni (munkavállalói, vezetői és befektetői) célokat találunk és a kettő közötti összefüggés 
jellege is változó. A helyi verseny arculatát a már piacon lévő vállalatok mellett az új belépők 
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is befolyásolják, amit a vállalkozásra ösztönző lokális környezet is elősegíthet. Egy 
vállalkozás vezetői szakemberei kilépnek a cégtől és új vállalatot alapítanak (spin-off, avagy 
spin-out), illetve a támogató vállalkozások valamelyike hoz létre belső diverzifikációval  egy 
új leányvállalatot valamilyen cél (alapanyag biztosítása, kutatási feladat stb.) érdekében. 
 
Nem elkülönült determinánsok, hanem az egész rombusz, a determinánsok és a közöttük lévő 
kölcsönhatások együttesen határozzák meg az iparág versenyelőnyeit. Sikeres vállalatok, 
iparágak, értéklánc-rendszerek ott működnek, ahol egyrészt az egyes determinánsok 
hozzájárulnak a versenyelőnyökhöz, másrészt az új kihívások – új piaci igények, 
versenytársak, innovációk – megjelenése a rombusz determinánsai közötti kölcsönhatások 
révén erőteljes és gyors alkalmazkodási folyamatokat indukálnak a versenyelőnyök 
újratermelésére. Porter két tényezőt emelt ki, amelyek szükségesek (de nem elégségesek) 
ahhoz, hogy a rombuszban leírt helyi tényezők az iparágak tartós versenyelőnyeinek forrásai 
legyenek: a térbeli koncentrációt és az innovációkat. 
 
Az adott iparág cégei, valamint a földrajzilag koncentrált kapcsolódó és támogató iparágak 
regionális klasztert alkothatnak, azaz a rombusz-modell lényegében egy klaszter feltételeit írja 
le. Bár a (klaszter) fogalom legszorosabban a rombusz kapcsolódó és támogató iparágak 
determinánsához kapcsolható, azonban jobb, ha úgy tekintünk rá, mint a négy determináns 
közötti kölcsönhatások eredményére. A klaszterek létrejöttében az együttműködő 
vállalkozások alkotta „kritikus tömeg” a legfontosabb tényező, ami sokszor földrajzi vagy 
politikai okokra, szubjektív tényezőkre vezethető vissza, nem kizárva a véletlen szerepét sem 
(Buzás 2000/a, 2000/b). Számos klaszter alakult ki spontán módon: az izraeli mezőgazdasági 
technológiai klaszter, az Omaha-i telemarketing klaszter, vagy a világ legismertebb gazdasági 
klasztere: Hollywood. A klaszter kialakulását követően már egy öngerjesztő folyamat révén 
fejlődik tovább, nem kizárva a hanyatlást. 
 
Közgazdasági értelemben a klaszterek döntően az agglomerációs előnyök, azaz a gazdasági 
tevékenységek térbeli koncentrálódásából származó előnyök egyik fajtáját, a lokalizációs 
előnyöket hasznosítják: az olyan előnyöket, amelyek forrásai vállalaton kívüliek, de az 
iparágon belüliek, azaz külsők a vállalat, de belsők az iparág számára. A lokalizációs előnyök 
nem mások, mint egy adott iparág cégeinek földrajzi koncentrálódása, a speciális iparági 
szaktudás, a speciális iparági intézmények és szakképzés, a közös érdekképviselet, a speciális 
infrasturktúra stb. által nyerhető előnyök (tipikusan ilyenek az olasz iparági körzetek), amely 
előnyöket csak az adott iparág (esetleg szorosan kapcsolódó más iparágak) vállalatai 
élvezhetik éppen speciális tényezők és igényeik miatt. 
 
Porter a vállalati stratégiát tekintve a versenyelőnyök két alaptípusát különbözteti meg: 
költségelőnyök és pozicionálás (termékdifferenciálás). 
A regionális klaszter által a vállalatoknak nyújtott versenyelőnyöket ezen két alaptípus szerint 
csoportosítottuk a 3. sz. ábrában. 
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3. sz. ábra 
 

 
 
 
5. Klaszterek Magyarországon 
 
Tekintettel Magyarország posztszocialista jellegére a hazai klaszterek viszonylag rövid múltra 
tekintenek vissza hazánkban. A magyar klaszterek modelljei és általában a legjobb 
kapcsolatai is osztrákok, valamint olaszok. Bár az első klaszter csak 2000-ben jelent meg 
Magyarországon, a számuk jelenleg már 22. (4. sz. ábra) 
A 22 klaszter mellett számos hálózati-/klaszter-kezdeményezés van (például az üvegiparban, 
az élelmiszeriparban). 
A 22 magyarországi klaszter igen változatos: építőipari, autóipari, fa- és bútoripari, textil, 
elektronikai, termál, élelmiszeripari: zömmel a hagyományos iparágakból 
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4. sz. ábra 
 

 
 
kerülnek ki. A 7 régió között jelentős – a térképen is jól látható – különbségek tapasztalhatók. 
(Egyedül az Észak-Magyarországi régióban nem működik még klaszter!) 
 
Ki kell emelni a Pannon Autóipari Klasztert (PANAC 5. sz. ábra) és Pannon Faipari Klasztert, 
(6. sz. ábra) amelyek a hazai klasztergyakorlat talán legsikeresebb példáinak tekinthetők. 
Mindkettő határokon átnyúló kapcsolatokkal is rendelkezik. A PANAC az AVCR-rel 
(Automotive Cluster Vienna Region), az AC Oberösterreich-hel és a szászországi 
 

5. sz. ábra 
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6. sz. ábra 
 

 
 
 
AMZ beszállítói hálózattal, a PANFA pedig a TecNetCluster (Holz Niedeörsterreich) alakított 
és a szászországi ki együttműködést. A PANAC a hazánkban letelepedett nagy autóipari 
cégek és azok beszállítói körül alakult ki, míg a PANFA zömmel hazai kis- és 
középvállalkozások köré szerveződött. 
 
A magyar klaszterek átfogó értékelésére először az EU Vállalkozási Főigazgatóságának, majd 
az OECD-LEED nemzetközi felmérése keretében került sor. Ezt megelőzően a klaszterekkel 
foglalkozó tanulmányok jelentős része elméleti jellegű volt, illetve a megvalósíthatósági 
kérdésekkel foglalkozott. 
 
A GKM szerepe a klaszter-fejlesztésben (tegnap-ma-holnap) 
 
A kormányzati klaszterpolitika – a nyugat-európai gyakorlattal összehasonlítva – jelenleg 
még korai fázisban van. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs és 
Környezetvédelmi Főosztálya a hazai klaszterek fejlesztésének jelenlegi fő felelőse. 
A GKM klaszter-fejlesztési szerepe igen összetett: támogatások (pl.: PANAC részére a 3%-os 
miniszteri keretből juttatott 50 millió Ft, valamint később a konkrét célprogramok a RE-1-es, 
az RFH-keretprogram, az SZVP-6-os, az Innovációs és Technológiai Program klaszter, illetve 
az NFT GVOP beszállítói pályázatai) információáramlás és kapcsolatok kialakulásának 
elősegítése (a két országos klaszter-konferencia (Esztergom, 2002. február 21., illetve 
Budapest, 2003. november 19.) megszervezése és finanszírozása), tanulmányok támogatása 
(pl.: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány: Regionális Klaszterek az EU-ban és 
hasznosítható tapasztalatok Magyarországon) és belső elemzések (EU Vállalkozási 
Főigazgatóságának: „Enterprise Clusters and Networks”, OECD-LEED felmérés, illetve a 
lokációs hányadosok, iparosodottsági indexek számítása) egyaránt jellemzik. 
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A klaszterek „rendszeres” támogatása 2001. január 1-től a Széchenyi Terv RE-1-es pályázata 
(regionális klaszterek létrehozása és szolgáltatásaik fejlesztése) keretében indult meg. A RE-
1-es program keretében a legfontosabb eszközök a következők voltak: 
• A szervezeti rendszer, azaz a klaszter-menedzsment kiépítésének, valamint a hozzá 

kapcsolódó információs rendszer megteremtésének támogatása, továbbá 
• A klaszter-menedzsment működésének, az általa végzett szolgáltatások, illetve ezek 

fejlesztésének a kezdeti támogatása voltak. 
 
A klaszterek legfeljebb 25 millió Ft-os (az EU előírásának megfelelő, ún. csekély összegű (de 
minimis: max. 100 ezer euros) támogatást, az ÁFA nélküli fejlesztés összköltségének 50%-át 
nyerhették el. A pályázóknak legalább 25%-os saját forrással kellett rendelkezniük. 
A RE-1-es program 2001. január 1-től 2002. augusztus 2-ig működött, és ennek keretében 16 
pályázó összesen 291 millió Ft támogatást nyert el (köztük a Magyar Építőipari Kht. 22,6 
millió Ft-ot). 
 
A GM a Regionális Fejlesztési Holdinggal (RFH) 2002. február 28-án kötött regionális 
programja keretében a minisztérium a divat, az üvegipari és az élelmiszeripari klaszter mellett 
a gödöllői innovációs központ, a bélapátfalvi ipari park és a nyíregyházi vállalkozói park 
projektjeit támogatta. A 3 klaszter támogatására összesen e program keretében 73 millió Ft-ot 
költöttek. 
 
A RE-1-hez hasonló alapelvek mentén folytatódott a hálózatok támogatása a 2003-as 
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program SZVP-6-os (Mikro-, kis- és középvállalkozások 
között a hálózatépítési támogatása) pályázatában. Ennek keretében 5-10 tagú (legfeljebb 8 
millió Ft, max. 40%), 11-20 tagú (legfeljebb 10 millió Ft, max. 40%), 20 tag feletti (legfeljebb 
12 millió Ft, max. 40%) hálózatok létrehozására lehetett támogatást elnyerni. Bár csak 
gazdasági társaságok pályázhattak, s ez az eddigi zömmel nem ilyen formában működő 
klaszterek részvételét nem tette lehetővé. A kezdeti csekély érdeklődés és a pályázati határidő 
meghosszabbítását követően összesen 67 pályázó 566 millió Ft támogatást nyert el. 
 
A GKM Technológia-fejlesztési és Innovációs Programja keretében 3 pályázati célra összesen 
50 millió Ft támogatásért lehetett pályázni melyen a Magyar Építőipari Kht. is sikeresen részt 
vett. 
 
A klaszterek/hálózatok támogatása hazánk EU csatlakozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv, 
(NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) égisze alá került. Az 
európai uniós előírásoknak megfelelően a klaszterek létrehozására továbbra is csak csekély 
összegű támogatást lehet nyújtani. 
 
A GKM mind elvi mind anyagi szempontból elkötelezett híve a klaszterek/hálózatok 
támogatásának. Legfontosabb céljuknak a klaszterek támogatásának további fenntartását, 
mellett a klaszterek lehatárolását segítő statisztikai mutatószámrendszer kidolgozását, illetve a 
klaszterek jogi státuszának rendezését tekintik. 
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