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1. Bevezetés	
 

1.1. A	témaválasztás	indoklása	és	aktualitása	
 
Napjainkban a vállalati együttműködések erőteljes piaci jelenléte figyelhető meg, egészen 

a stratégiai szövetségektől a beszállítói hálózatokon keresztül a klaszterekig. A piaci 

szereplők együttműködése versenyelőnyt biztosíthat, megkönnyítheti a piaci térnyerésüket, 

továbbá a vállalati növekedést. A globális verseny hatására különböző sikeres vállalati 

válaszok születtek, amelyek a térbeli koncentrációra, a versenyelőnyök lokális 

„fürtösödésére, csoportosulására” támaszkodnak (Enright 1998, Porter 2000, Sölvell 2003). 

 

Mind az újvilági, mind az óvilági bortermelő országok versenyképessége nem csak a 

hatalmas szőlészeti és borászati beruházásokon, a rendkívül tudatos és célirányos 

marketingtevékenységen alapszik, hanem a szereplők között jelen lévő magas szintű 

bizalmon és a tudás megosztásán is. Míg az újvilági bortermelő országokban a borászati 

szereplők szoros együttműködésben, vállalatközi hálózatokban fogják össze mind a 

termelőket, beszállítókat, K+F tevékenységet végző intézményeket, addig az EU-ban a 

regionális innovációs rendszerek alakultak ki (Morrison – Rabelloti 2009, Rebelo – Caldas 

2011, Anderson – Nelgen 2011, Doloreux 2012).  

 
Disszertációmban megvizsgálom a vállalatközi együttműködések emberi oldalát, 

társadalmi vetületét, melyek kihatnak az együttműködési hajlandóságra, így a gazdasági 

hálózatok kialakulására. Ismert, hogy a gazdasági tevékenységek nem jöhetnek létre 

emberek társadalmi együttműködése nélkül, melynek nélkülözhetetlen eleme az erős 

társadalmi tőke és ezen belül a bizalom (Fukuyama 2000). 

 

Ezen vállalatközi együttműködések – hálózatok vagy klaszterek – kialakulását befolyásoló 

társadalmi tőke tényezőinek empirikus vizsgálatára hazánkban célzottan még nem került 

sor (Dinya – Domán 2004, Vadasi 2008), így ebből a témakörből kiindulva vizsgálom a 

dunántúli borászati vállalatok együttműködésének kialakulását, majd a vállalatokat e 

tényezők alapján kategorizálom. Ez a tipizálás segítséget nyújt abban, hogy célirányosan és 

mélyebben megismerjem a vállalatközi együttműködések jellemzőit, a már létrejött 

kooperációból származó előnyöket feltárjam, a borászati vállalatok marketing-mix 

változásait nyomon kövessem és végezetül a kooperációban résztvevők tudásáramlását 

felmérjem. 
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Témaválasztásomhoz a kutatói kíváncsiság és személyes érdeklődés is nagymértékben 

hozzájárult: egyrészről a munkám során napi kapcsolatban állok szőlőtermelőkkel, 

borászokkal és pincészetekkel, akiket mezőgazdasági input anyagokkal szolgálunk ki, 

másrészről WSET borszakértőként látva az újvilági bortermelő országok dinamikus 

fejlődését és globális térhódítását felmerült a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar 

borágazat hasonló dinamikus fejlődést tudjon produkálni.  

1.2. A	kutatás	célja	
 

Disszertációm céljaként a magyar borágazati együttműködések és a társadalmi tőke 

kapcsolatának egy aktuális és időszerű vizsgálatát tűztem ki. A téma kutatása a vállalatközi 

együttműködések speciális szemszögéből történő, multidiszciplináris elemzését teszi 

szükségessé, ezért különböző tudományterületek elméleti és gyakorlati hátterére alapozom 

a vizsgálódásomat. Munkámban a társadalmi tőkén belül a bizalom, a regionális identitás, 

az elvárások és a normák hatását vizsgálom a gazdasági életben képződő 

együttműködésekre, így a közgazdaságtanon kívül érintem a szociológiát és a 

pszichológiát. A disszertáció felépítése során szükséges volt bemutatni a legszorosabban 

kapcsolódó tudományterületek szakirodalmát, a jobb megértéshez és a mélyebb 

összefüggések feltárásához interdiszciplináris megközelítés nélkülözhetetlen.  

 

Célom, hogy a kutatással egy átfogó helyzetképet nyújtsak a dunántúli borvidéken a 

borágazatban tevékenykedő vállalatok együttműködési hajlandóságáról, az azt 

meghatározó és egyben befolyásoló társadalmi tőke puha tényezőiről (1.). Ezen tényezők 

alapján csoportosítom és tipizálom a borászatokat. Miután az együttműködést befolyásoló 

puha tényezőket feltártam és a vállalatokat jellemeztem, a kooperációval megszerzett 

tényleges versenyelőnyöket veszem szemügyre, hogy megállapítsam a szakirodalomban 

bemutatott együttműködés előnyeinek (2.) konkrét megvalósulását. Az előnyökön túl a 

tagok együttműködésének marketing vetületeit (3.) a 4P alapján vizsgálom. Célom feltárni, 

hogy mennyire változik egy borászat saját termékkínálata, árképzési politikája, értékesítési 

csatornáinak száma, és végül a marketing kommunikációjának hatékonysága az 

együttműködés révén. Végezetül a hálózatosodás egyik fő hozadékát, a tagok közötti 

tudásáramlás vetületeit (4.) vizsgálom, melyben kitérek a piaci folyamatokra, illetve a 

termékhez köthető tudás áramlására. 
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A kutatási célok csoportosításához, valamint az elemzéshez egy többszintű modellt 

alkottam meg (1. ábra), amely magába foglalja a kutatási probléma rétegeit. Disszertációm 

mind elméleti, mind empirikus része e modell köré épül. 

 

1. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEINEK TÖBBSZINTŰ MODELLJE 

 

Forrás: saját szerkesztés  

1.3. A	dolgozat	felépítése	
 
A dolgozat bevezetésében bemutatom a téma aktualitását, a témaválasztás okát, a kutatás 

célját, a disszertáció logikai menetét. A bevezetés rövid rálátást nyújt az olvasónak, 

ismerteti a dolgozat felépítését. 

 

A kutatás céljából eredően természetes, hogy a társadalmi tőke szakirodalmának részletes 

bemutatása külön megjelenik a szakirodalmi részben, a szociológiában feltárt 

mechanizmusok, így a társadalmi tőke tényezői pedig átszövik a dolgozatot. A második 

fejezetben bemutatom a társadalmi tőke fogalmának értelmezéseit, összekapcsolom azokat 

a vállalatközi együttműködések kialakulásával, és bemutatom a hazai, valamint a 

nemzetközi kutatások releváns megállapításait. Dolgozatomban kitérek a vállalatközi 

együttműködések típusaira, először a hálózatokat határozom meg, majd azokat a 

felépítésük alapján tipizálom. 

 

A dolgozat harmadik fejezetében a vállalatközi együttműködések érettebb fajtáját, a 

klaszterek mutatom be és egyben kiválasztom a hazai borászati együttműködésekre 
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jellemző meghatározást. Ezt követően megvizsgálom a hálózatok és a klaszterek között 

fellelhető hasonlóságokat és különbségeket, hogy a szakirodalom áttekintése után 

kategorizálni tudjam a borászati vállalatok jelenlegi együttműködési formáit. Külön 

figyelmet szentelek az együttműködés versenyképességét befolyásoló tényezőknek. 

Megkülönböztetem a működési hatékonyságból és a stratégiai pozícionálásból eredő 

versenyelőnyöket, kitérve a közös K+F+I tevékenységre, az érdekérvényesítésre a 

benchmarkingra, a best practice terjedésére, termékdifferenciálásra, új értékesítési 

csatornák létrehozására, ármeghatározásra és a piacbefolyásolásra. 

 

A disszertáció negyedik fejezetében először a magyar borágazat történetét, majd a 

magyarországi borvidékeket részletezem. Ezt követően a globális borágazat bemutatásán 

keresztül leírom az újvilági és óvilági bortermelő országok vállalati együttműködési 

jellemzőit. Majd az újvilági borágazati kooperációkat érintő kutatások főbb megállapításait 

hasonlítom össze az Európai Unió ez irányú kutatási projektjeivel, ami jó alapot szolgál a 

magyar borágazati együttműködések értelmezéséhez, annak sajátosságainak 

megismeréséhez. A negyedik fejezetben ismertetem az empirikus kutatás előkészítését, 

meghatározom a kutatási problémát, megfogalmazom a kutatási kérdéseket, felállítom a 

vizsgálni kívánt hipotézisek rendszerét a többszintű modell segítségével. Így a következő 

négy témakört járom körbe: 

 a társadalmi tőke puha tényezőit,  

 az együttműködésből származó előnyöket,  

 az együttműködésből eredő marketing-mix változásainak vetületét,  

 végezetül a tagok közötti tudásáramlás témakörét. 

 

A negyedik fejezetben részletezem a kutatás kvalitatív fázisát, mely segítséget nyújtott a 

kvantitatív fázisban felhasznált kérdőív megalkotásában, annak tesztelésében, valamint a 

megfelelő módszertan kiválasztásában. 

 

Az ötödik fejezet a kvantitatív kutatáshoz köthető. Először a végleges kérdőívet 

ismertetem, majd a kiválasztott mintavételi módszert, a megkérdezés folyamatát és a 

kérdőívekből kapott adatok elemzéséhez felhasznált statisztikai módszereket részletezem. 

Ezt követően a minta részletes ismertetése következik, valamint a demográfiai jellemzők 

megállapítása. 
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A hatodik fejezet tartalmazza a primer kutatás eredményeit. A felállított hipotézisek 

tesztelését, az empirikus kutatás eredményeit és végül a megfogalmazott téziseket 

részletesen ebben a fejezetben mutatom be. A fejezetet a többszintű modell alapján négy 

hipotéziscsoportra bontottam. A kapott eredmények táblázatokban összefoglalva, valamint 

szemléletes ábrákon jelennek meg a dolgozatban. A fejezet végén a tudományos 

eredményeket tézispontokba szedve összegzem. 18 hipotézis közül 10 hipotézist 

elfogadtam, négyet módosítással fogadtam el, míg négy hipotézist el kellett utasítanom. 

 

Dolgozatom záró fejezetében összefoglalom a disszertáció eredményeit, értékelem a 

hipotéziseimet, ismertetem a téziseimet, bemutatom a primer kutatás gyakorlati 

jelentőségét, valamint megfogalmazom azokat a javaslatokat, amelyeket a magyar 

borászati vállalatoknak és borászatoknak fontolóra kellene venniük a globális borpiaci 

verseny közepette. Végezetül bemutatom a kutatás korlátait, valamint jövőbeli 

kiterjesztésének lehetőségeit. 

 

 
 

 

 

 

 

  



12 
 

2. Társadalmi	tőke	és	vállalatközi	hálózatok	
 
A disszertáció a vállalatközi együttműködések, azon belül is a hálózatok és a klaszterek 

résztvevőinek együttműködési hajlandóságát, a tagok között fellelhető tudásáramlást, és a 

tagságból eredő versenyelőnyöket vizsgálja. Ahhoz, hogy ezen súlypontokat górcső alá 

vehessük, meg kell érteni azt a közeget, amelyből a vállalatközi együttműködések 

kialakulnak, szövevényesen bővülnek és fennmaradnak. Ez a közeg nem más, mint a 

társadalmi tőke, mely bizalomra, kölcsönösségre és kapcsolatokra épül. 

 

2.1. 	Társadalmi	tőke	területei	
 
A társadalmi tőke felvázolásához Fukuyama (1999, 13-14. o.) három csoportját mutatom 

be, ami a politikai, a társadalmi és a gazdasági területet öleli fel: 

 

1. Politikai: a társadalmi tőke legfontosabb politikai funkciója a civil társadalom 

működéséhez szükséges. A szerző szerint ez nélkülözhetetlen a demokratikus 

politikai rendszer hatékony kiterjesztéséhez és megerősítéséhez. 

 

2. Társadalmi: átfogó társadalmi szerepe mindenekelőtt a társadalmi integrációt és 

kohéziót előmozdító hatásaiban jelenik meg. Azok a csoportok vagy társadalmak, 

amelyek a „nagy szétbomlás” (Fukuyama, F. 1999) fázisába kerülnek, többek 

között éppen egyedi társadalmi tőke elemeiket veszítik el: emiatt a bűnözés nőni 

fog, a gyermekvállalás csökken, az általános bizalom szintje esik. 

 

3. Gazdasági: a társadalmi tőke legfőbb gazdasági jelentősége a piaci és hierarchikus 

koordináció során felmerülő ún. tranzakciós költségek csökkentése. A gazdasági 

folyamatok egyre összetettebbé és technológiai szempontból egyre bonyolultabbá 

válásával – ami a tranzakciós költségek növekedését okozta – nőhet az informális 

koordináció és a társadalmi tőke szerepe a modern gazdaságokban. 

 
Kutatásomban a társadalmi tőke politikai és társadalmi vetületének bemutatását mellőzöm, 

azt a gazdasági szempontból vizsgálom, így a vállalatközi együttműködésekből eredő 

előnyöket, a marketing 4P-n keresztül a versenyképesség változását, valamint a tudás és az 

információ áramlását, annak megosztását (know-how, best practice stb.) veszem 
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szemügyre. Álláspontom szerint a vállalatközi együttműködések - legyen az hálózat vagy 

klaszter - kutatása nem lehet teljes a társadalmi tőke ismertetése nélkül. 

2.2. 	Társadalmi	tőke	fogalmának	értelmezései	
 

A társadalmi tőkét Hanifan (1916, 1920) használta először. Szerinte társadalmi tőkének 

tekinthető mindaz, ami meghatározó lehet az emberek hétköznapjaiban: „empátia, 

barátság, kölcsönös érzékenység, egymás iránti jóindulat”. A múlt század közepén Jacobs 

(1961) a városi élet elemzéséhez, a szomszédsági viszonyok értelmezésére használta. Ben-

Porath (1980) gazdaságelmélete a hatékony csere létrejötte szempontjából a gazdasági 

csere rendszerein belüli „3F-kapcsolatok” (families, friends, firms – családok, barátok, 

vállalatok), mint társadalmi tőke hatását vizsgálta. Loury (1977) az egyének azon 

erőforrásait nevezte társadalmi tőkének, mely erőforrások a családi kapcsolatokban és a 

társadalmi, közösségi szervezetben rejlő „készleteken” alapulnak, melyek alapvetően a 

gyermekek fejlődése, a szocializáció szempontjából hasznosak. Ezen gondolatokat 

továbbfejlesztve Pierre Bourdieu, James S. Coleman és Robert D. Putnam munkái már 

három markáns elméleti irányvonalat hozott létre. 

 

Bourdieu tanulmányának elején még csak úgy írja le a társadalmi tőkét, mint „a társadalmi 

kötelezettségekből vagy kapcsolatokból fakadó tőke” (Bourdieu 1997, 158. o.). A szerző a 

társadalmi tőke magánjellegét hangsúlyozza, mely képessé teszi az embereket a 

kölcsönösségen és viszonosságon alapuló társadalmi összeköttetéseik hatékony 

kiaknázására, mozgósítására. „A társadalmi tőke azon aktuális és potenciális erőforrások 

összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy elismerés többé-kevésbé 

intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, vagy másként 

kifejezve, olyan erőforrásokról van szó, amelyek az egy csoporthoz való tartozáson 

alapulnak. Az egyes csoporttagok által birtokolt tőke összessége valamennyiük számára 

biztosítékul szolgál, és – a szó legtágabb értelmében véve – hitelképességet kölcsönöz 

neki” (Bourdieu 1997, 168. o.) 

 

Ebben az értelmezésben a társadalmi kapcsolathálózatok nem természetileg adottak, hanem 

azokat folyamatos intézményesülési folyamat végtermékeiként lehet értelmezni. Bourdieu 

(1997) in Csizmadia (2009) szerint a társadalmi kapcsolatok hálózata „egyéni vagy 

kollektív beruházási stratégiák terméke, mivel a stratégiák tudatosan vagy öntudatlanul 



14 
 

olyan társadalmi kötelékek megteremtésére és fenntartására irányulnak, amelyek valamikor 

a jövőben közvetlen hasznot fognak hajtani”. 

 

Coleman (1998) az oktatási rendszer vizsgálatából kiindulva és az emberi tőkével 

összekapcsolva olyan meghatározást adott, amely egymásnak ellentmondó elemeket is 

összeegyeztethetőnek tart. Szerinte a társadalmi tőke a személyek közötti viszonyokban ölt 

testet, és akkor keletkezik, amikor „az emberek közötti viszonyok úgy változnak meg, 

hogy elősegítsék a cselekvést.” (Coleman 1998, 17. o.).  

 
Bővebben kifejtve, „a társadalmi tőkét saját funkciója definiálja. Nem egyetlen entitás, 

hanem olyan különböző entitások csoportja, amelyeknek két közös vonásuk van: 

mindegyik valamilyen társadalmi struktúra aspektusa, és mindegyik megkönnyíti e 

struktúrán belül a cselekvők – akár személyek, akár testületi aktorok – bizonyos 

cselekedeteit.” (Coleman 1990, 14. o.). 

 
Coleman korai definíciója alapján a társadalmi tőke már erőforrásként hasznosítható 

kapcsolatrendszer szerepében tündököl, amelyek három alaptípusa van: 1. kötelezettségek 

és elvárások, 2. információs csatornák és 3. normák és szankciók. Coleman (1998) a 

társadalmi tőke koncepcióját később tovább finomította, és a társadalomelmélet egyik 

központi fogalmává emelte.  Elméletében továbbra is a társadalmi tőke egyéni cselekvést 

előnyösen előmozdító vonatkozásán van a hangsúly, viszont ezzel párhuzamosan már 

kibontakozik a társadalmi tőke „közjószág” karaktere: bizonyos típusainak előnyeit nem 

csak azok élvezhetik, akik létrehozzák, mert a „fogyasztásból” nehéz, néha lehetetlen 

kizárni másokat (Coleman 1990). Coleman definíciója már túlmutat az egyéni cselekvésen, 

ezáltal hidat képezve a kollektivista, közösségi elvű társadalmi tőke értelmezések felé.  

 

A harmadik domináns elméleti irányvonal Putnam (1993, 2000) munkássága révén a 

társadalmi tőke a közjószág értelmezéséből, vagyis a kollektivisztikus koncepcióból 

teljesedett ki. Ő a fizikai tőkét tárgyakra vonatkoztatta, az emberi tőke alatt az emberek 

egyedi vonásait értette, míg a társadalmi tőkét kollektív ismérvként definiálta. Jelen 

esetben a kollektív ismérv az egyének közti kapcsolatokat, szoros társadalmi 

kapcsolathálókat, erős civil szervezeteket, valamint a kölcsönösség, a szolidaritás normáit, 

a különböző társadalmi csoportok problémamegoldó-potenciálját jelenti (Orbán – Szántó, 

2005). Putnam (1993) szerint „a társadalmi tőke olyan kulturális jelenség, mely egyszerre 
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jelenti a kollektív cselekvésre való készséget és a közintézményekbe vetett bizalmat vagy 

bizalmatlanságot”, mely nagy közösségek (régiók, vagy akár egész nemzetek) jellemzője. 

Putnam (2000) szintúgy kiemeli a bizalom, a normák és a hálózatok elemi szerepét, vagyis 

a „civil erényekét”, melyek révén a társadalmi viszonyok sokkal hatékonyabban tudják 

kifejteni hatásukat. A putnami társadalmi tőke koncepció kulcsát Csizmadia (2009) az 

általános reciprocitásban és a bizalomban látja, amely „megolajozza” a társadalmi élet 

szinte minden területét, lehetővé téve a kölcsönös előnyök érdekében létrejövő társadalmi 

kooperációt és integrációt.  

 
Putman (2000) a társadalmi kooperáció elvén továbbmegy és hangsúlyozza, hogy a 

társadalmi tőke elsődlegesen a kollektív/társadalmi jellemző, bizalmon és átláthatóságon 

alapuló közjószág. E szerint a felfogás szerint a társadalmi tőke az egyének közötti, 

valamint a köz- és politikai intézmények iránti magas bizalmi szinten nyugszik.  Ezáltal 

olyan közjószág jön létre, amely nemcsak a gazdaság termelékenységét, hanem az egész 

társadalom hatékonysági szintjét is növeli. Putnam (2000) megállapításai alapján a 

társadalmi tőke számos mechanizmuson keresztül működhet. Ezek a társadalmi 

kapcsolathálókon alapuló közösségi fejlődés, a kollektív cselekvés, a versenyképesség és 

társadalmi együttműködés, az információáramlás, a kölcsönösségi-kölcsönös segítségi 

norma, vagy kollektív-közösségi tudat, a bizalom és a szolidaritás (Putnam 2000, Sako 

2000, Flap 2002, Arregle 2007, Sitányi 2011, Lazega 2012). Kutatásom szempontjából itt 

érdemes kiemelni, hogy mindegyik esetben jelen van a formális és az informális társadalmi 

kapcsolat valamilyen hálózata, melyek révén az egyének kölcsönhatásba lépnek 

egymással.  

 
Narayan (1995) definíciója szerint a társadalmi tőke azon szabályok, normák, 

kötelezettségek, kölcsönösségek és bizalom készlete, amelyek a társadalmi viszonyokban 

és a társadalom tagjai számára az egyéni és a közösségi céljaik elérését biztosítják. 

Mértéke azoktól az intézményektől, kapcsolatoktól és normáktól függ, amelyek az adott 

társadalom társas interakcióinak mennyiségét és minőségét alakítják. A korábbi 

meghatározások legfontosabb elméletei, következtetései együttesen jelennek meg, s feltűnő 

a nyitottság az egyéni és kollektív szempontok együttes érvényesítése irányában (Orbán – 

Szántó 2005). 
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A társadalmi tőke fogalmát Fukuyama (1995, 1999, 2000) elméletei alapján vizsgálva az 

alábbi következtetést vonhatjuk le: „az emberek közötti társadalmi együttműködést 

(kooperációt) elősegítő, mozgósított informális társadalmi normák és értékek együttese”.  

Fukuyama (1995) szerint a gazdasági élet elválaszthatatlan a kultúrától: azoktól az 

„irracionális” értékektől, amelyek az erkölcshöz, a közösségi szellemhez, a családhoz, a 

valláshoz kötődnek. Éppen ezért csak bizonyos keretek között érvényes a tiszta racionális 

választásokon alapuló neoliberális közgazdaságtan szabályrendszere. A modern 

társadalmak legfőbb feladata eszerint a társadalmi bizalom, a társadalmi tőke magas 

szintjének megőrzése és/vagy megteremtése, mert ennek hiánya legalább olyan mértékben 

akadályozza a gazdaság fejlődését, mint a fizikai tőke szűkössége (Fukuyama 1995). 

 
Fontos megemlíteni a társadalmi kapcsolatok kiterjedtségét, mélységét és tartalmát, mely 

végső soron a társadalmi tőke nagyságát és értékét határozza meg. Lin (2001) a társadalmi 

tőke fogalmát már kétséget kizáróan a piachoz kapcsolja, szerinte a kapcsolatokba történő 

befektetés a piacon magasabb hozam mellett térül meg (Lin 2001).  

 
Sokan még ma is alulbecsülik az egyéni adottságokat, a társadalmi, és kulturális környezet 

fontosságát, és kizárólag a vállalkozások kialakulásához szükséges gazdasági és jogi 

feltételekre helyezik a hangsúlyt. A vállalkozások kulturális tényezőire már számos szerző 

felhívta a figyelmet (Schumpeter 1912, 1930, Kilby 1979, Berger 1998), ennek 

eredményeként ma már általánosan elfogadott, hogy a vállalkozás fejlődését elősegítő 

társadalmi klíma jelentős szerepet játszik a gazdasági életben. Míg a társadalmi tőke 

definíciós irodalma nagyon szerteágazó, talán igaza lehet Burt-nek abban, hogy olyan 

képlékeny fogalomról van szó, amely „a társadalmi előnyökre utal, és a gazdasági vagy 

kulturális javakhoz hasonlóan az egyének vagy csoportok célmegvalósító cselekvéseiben 

versenyelőnyt jelentő tőkeformát, erőforrástípust jelöl” (Burt 2001, 31-32. o.). 

 

2.3. 	Társadalmi	tőke	és	a	vállalatközi	hálózatok	kapcsolata	
 
Ahogyan a korábban említett szerzők (Fukuyama 1995, Putnam 2000, Coleman 1990, Burt 

2001, Vadasi 2009, Orbán – Szántó 2005) a társadalmi tőke alapelemeként határozzák meg 

a magas szintű bizalmat, ugyan olyan létfontosságúnak tartják azt a spontán 

együttműködések kialakulásában és a hálózatosodásban. Fukuyama a bizalomról szóló 

közismert művéből merítem a következő gondolatot, miszerint ezen puha tényezők 

mennyire elválaszthatatlan részét képezik a gazdaságnak. Így „a gazdaság nem az, aminek 
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látszik; az a társadalmi életben gyökerezik, s egy szélesebb kérdésnek, a modern 

társadalmak megszerveződésének a vizsgálatától elválasztva nem érthető meg” (Fukuyama 

1995, 74. o.). 

 

A bizalom vállalati hálózatok és klaszterek szemszögén keresztüli vizsgálatához Vadasi 

kutatása és megállapítása releváns. Vadasi (2009, 53. o.) szerint „egy térség 

versenyképességét növeli a területén megtalálható klaszterek, hálózatok fejlettsége, melyek 

kialakulásában, fejlettségében és sikerében viszont alapvető szerepet játszik a támogató 

társadalmi és kulturális háttéren nyugvó bizalom megléte.”  Ennek hiánya komoly 

akadályokat gördíthet egy térség fejlődése elé, hátráltatva a hálózatok kialakulásához 

nélkülözhetetlen stratégiai együttműködések megszületését és szélesedését. Kutatásában 

rámutat az alacsony szintű bizalommal rendelkező térségekre, ahol az elkülönült vállalatok 

kezdetben védekező magatartást vesznek fel, konfliktusokat generálnak, és nem hajlandóak 

az együttműködésre. Megállapítása szerint a közös érdekek és értékek felismerésével nőhet 

a vállalkozások közötti bizalmi szint és az együttműködésre való hajlandóság is. A 

kapcsolati rendszer és a bizalom megszilárdulásával idővel létrejöhetnek az érettebb 

hálózatok, melyek magasabb szintű, a közjót is szolgáló és egyben jövedelmezőbb 

együttműködésre is képesek, mint például fejlesztési terveik összehangolására és egymás 

kölcsönös támogatására. Ezekből az egy térségben kifejlődött, iparág-specifikus 

együttműködésekből, hálózatokból alakulhatnak ki később a sikeres klaszterek is (Vadasi 

2009).  

 

Ezen a ponton Granovetter (2005) korábbi, már jóval átfogóbb kérdéskörével egészíteném 

ki Vadasi megállapításait. Granovetter azt tanulmányozza, hogy milyen hatást gyakorol a 

hálózatként felfogott társadalmi struktúra a gazdasági teljesítményre. Vizsgálódásának 

eredményei:  

1. A kapcsolathálózatok befolyásolják az információ áramlását és minőségét. Egy 

telített és túlterhelt információs környezetben az ismert, tesztelt és bevált források 

jelentősége felértékelődik 

2. A kapcsolatok és a kapcsolathálózatok a büntetés és jutalmazás lényeges forrásai, 

különösen akkor, ha egymást ismerő, vagy esetleg együttműködő felektől érkeznek 

ezek a jelzések. 
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3. A bizalom kapcsolatokon keresztül teremtődik meg és fejti ki hatását, amely a 

jelenkori közgazdasági és gazdaságszociológiai irányzatok alapján is alapvető elem 

a gazdasági és társadalmi mechanizmusoknak.  

 

Granovetter megállapításai közel állnak Coleman (1990) társadalmi tőke koncepciójában 

bemutatott három altípusához, így a 1. kötelezettségek és elvárások, 2. információs 

csatornák és 3. normák és szankciók hármas egységéhez. Granovetter és Coleman 

meghatározásából látható, hogy a társadalmon és a közös kulturális háttéren alapuló 

bizalom nagyban befolyásolja a kapcsolathálózatok fejlődését, ami aztán kihat az 

együttműködésre való hajlandóságra. Amikor ezen a szinten a társadalom túllép, már 

könnyebben létrejönnek azon hálózatok, amelyek javítják a versenyképességet, fokozzák a 

társadalmi együttműködést és az információáramlást. A másik oldalon büntető és 

jutalmazó szerepet is betöltenek a gazdasági szereplőkkel szemben, továbbá erősítik a 

kollektív-közösségi tudatot és a szolidaritást (Putnam 2000, Coleman 1990, Macke 2010, 

2013). A hálózatokat így tehát nem lehet csupán gazdaságtudományi szemszögből 

értelmezni, ahogyan azt Freeman (OECD 1997a, 1997b, Freeman 2004) fogalmazza meg, 

a „hálózatelemzés a viselkedéstudományok interdiszciplináris szakterületeként” jelenik 

meg, és „azon a megfigyelésen alapul, amely szerint a társadalmi cselekvők kölcsönösen 

függenek egymástól, és a közöttük lévő kötelékek mindnyájukat jelentősen befolyásolják.” 

Ez a definíció már átvezet minket a szervezetközi kapcsolatok és a hálózatok vizsgálatára. 

2.4. Hálózatok	meghatározása	
 
 
A XXI. században oly divatossá vált hálózatelemzésnek számtalan irányzata van: 

matematikai, fizikai, közgazdasági, gazdaságszociológiai, szociálpszichológiai, 

antropológiai stb. Jelen dolgozat a gazdaságszociológia területén belül értelmezi a 

hálózatokat és annak különféle típusait.  A vállalatközi együttműködések vizsgálatakor 

szemügyre veszem a szervezetközi kapcsolatokból felépülő szervezetközi hálózatok, majd 

a különböző intézmények hosszú távú kötéseinek kialakulásának motivációját, életét, 

tartalmát és következményeit. Az egyes szerveződésekből és a köztük létrejövő 

horizontális vagy vertikális bilaterális kapcsolatokból indulok ki. A dolgozatban nem 

célom a hálózatokat mélységeit bemutatni, inkább egyfajta áttekintést szeretnék adni a 

hálózatok szerkezetéről, kapcsolatrendszereiről. 

 



19 
 

Nem újdonság, hogy a vállalatok együttműködési szándékai mögött alapvetően üzleti 

érdekek húzódnak meg, hiszen minden vállalkozás jobban jár az együttműködéssel, mintha 

kimaradna belőle. Az együttműködéseknél a gazdasági tevékenység típusa meghatározó, a 

felmérések szerint főleg a globális versenybe bekapcsolódó vállalkozások hajlandók 

hálózatokat kialakítva együttműködni, mert úgy érzik, hogy az így nyert előnyök 

meghaladják az önként vállalt kötelezettségekből adódó hátrányokat (Csizmadia 2009).  

 
A szervezetközi hálózatok meghatározásai közül Williams (2005) definíciója a 

legáltalánosabb: „a szervezetközi hálózatok olyan jogi értelemben önálló és egymástól 

független intézmények csoportját jelenti, amelyek cserekapcsolatokon (exchange-

relationship), azonos vagy egymást kiegészítő célokon, és/vagy hosszabb ideje fennálló 

társadalmi kapcsolatokon keresztül fonódnak össze, és erre alapozottan működnek együtt.” 

A szervezetek közötti együttműködések kiváltó okai között lehet az erőforrások elérése 

vagy megosztása, a tudás átadása, a kölcsönös információszerzés növelése, a 

költségmegtakarítás és költséghatékonyság növelése, összefogás bizonyos versenytársak 

ellen, továbbá a bizonytalanság csökkentése, a biztonság keresése és a szervezetek közötti 

bizalom növelése (Imreh – Lengyel 2002).  

 

Huggins (2001) és Britto (2001) az általánosságokon túl sokkal konkrétabban fogalmaz: 

 szinergikus és méretgazdaságossági hatások a termelésben, a marketingben és a 

K+F-ben; 

 a többféle termék termelésében is felhasználható kapacitások jobb kihasználtsága 

(választékgazdaságosság), illetve termékdifferenciálás; 

 a kiegészítő kompetenciák fejlesztése és a közös fejlesztésekből, gondolatokból 

származó előnyök kihasználása; 

 gyorsabb reagálás képesség a külső gazdasági sokkokra; 

 ellenőrzési forma az innovációs előnyök felett. 

 

Ahogy látjuk, számos előnnyel jár egy szervezet életében az egymástól való tanulás, a 

piaci presztízsük növekedése, de a mások oldalon a szervezetek bizonyos 

kényszerhelyzetekbe is kerülhetnek a náluk jobban, vagy gyorsabban tanuló és a 

kapcsolatokat hatékonyabban kihasználó partnereik miatt. Ezért Williams (2005), mint 

ahogyan a társadalmi tőke meghatározásnál Putnam (2000) is, kiemeli az együttműködések 
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egyedi, megkülönböztető jegyeit is: hit a reciprocitásban, az együttműködésben, a 

kölcsönös függőségben, a megbecsültségben és a jó hírnévben.  

 
Imreh és Lengyel (2002) értelmezésében a regionális hálózatok „az ott élő személyek és ott 

működő különböző szervezetek, azok részlegei és képviselői közötti kapcsolatokból 

épülnek fel. Ezek a formális és informális kapcsolatok egyrészt alapvetők a régiók sikeres 

fejlődésének szempontjából, másrészt a kis- és középvállalkozások működését is 

befolyásolják” (Imreh – Lengyel 2002, 154. o.). Ezen regionális üzleti hálózatok egy adott 

régióban alakulnak ki, hasznosítva az agglomerációs előnyöket 

 

2. ÁBRA: REGIONÁLIS HÁLÓZATOK ÁLTALÁNOS SZERKEZETE 

Forrás: Sprenger (2001) alapján Imreh – Lengyel (2002) 

A 2. ábrán jól látható, hogy egy adott régióban egyszerre megtalálhatók a személyek 

közötti, a szervezetek közötti, és a szervezeten belüli hálózatok. A személyközi informális 

viszonyok hatással bírnak a szervezetközi hálózatokra, továbbá a regionális komplex 

hálózatok vállalati kapcsolatokból és a köz- és egyéb intézmények hálózataiból tevődnek 

össze. Számunkra a személyek közötti és a szervezetek közötti hálózatok 

összefonódásaiból származó hatások bírnak jelentőséggel. A disszertációban a szervezeten 

belüli hálózatok hatásainak bemutatását mellőzöm.  
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2.5. 	A	vállalatközi	együttműködések	típusai	
 
A személyek és vállalatok közötti hálózatok kialakulásának és elmélyülésének során több 

fázist különböztethetünk meg. Egyrészt a versenyelőnyök és a bizalom erőssége 

függvényében (3. ábra), másrészt pedig a vállalati versenyképességre gyakorolt hatás 

alapján tipizálhatjuk a vállalati hálózatokat.  

 
3. ÁBRA: A VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Malecki (1997, 181. o.) alapján Lengyel (2010, 200. o.) 
 

Ezek függvényében az alábbi hálózati típusok különíthetők el (Malecki 1997, Lengyel 

2010): 

 

 A vállalatok közötti „szakmai szervezet” jellegű együttműködés a legegyszerűbb 

forma, ekkor alapvetően informálisak a kapcsolatok, alkalomszerűek és eseti 

jellegűek a közös tevékenységek.  

 A vállalatok közötti „innovációs szövetség” (eseti stratégiai szövetség) már 

valamivel mélyebb együttműködés; új tudás közös megszerzését jelenti, de csak 

kutatásra vonatkozik, míg a termékfejlesztésre már nem. 

 A „tanuló együttműködések” már az új technológia közös fejlesztésére és 

bevezetésére irányulnak, a résztvevők hosszabb időn keresztül együttesen 

próbálnak új ismereteket szerezni, és ezzel növelni versenyképességüket.  

 Szakmai szervezetek (szövetségek) 

Az egymásra utaltság (függőség) és bizalom erőssége 

A verseny- 
előnyök erőssége 

 Innovációs szövetségek 

 Tanuló együttműködés 

 Közös marketing hálózat 

 Eladó-vevő hálózat 

 Közös termelési hálózat 
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 A kooperáció fejlettségének következő szintje a „közös marketinghálózat”, amikor 

a tagok közösen lépnek fel ismertségük növelése céljából, tartósan együtt 

finanszíroznak bizonyos piaci akciókat. 

 Az „eladó-vevő hálózatok” (beszállítói hálózatok) esetén már a cégek tevékenysége 

egymásra épül, realizálva mind a méretgazdaságosságból, mind pedig a 

rugalmasságból eredő előnyöket. 

 A „közös termelési hálózatok” tagjai már együtt termelést is végeznek; ez a 

kooperáció fejlettségének legmagasabb szintje. 

2.6. 	Hálózatok	típusai		
 
A fent bemutatott vállalati együttműködések és kapcsolati formák kombinációi eltérő 

hálózati formákat eredményeznek, így több alaptípus figyelhető meg, amelyek az alá-

fölérendeltség, a rugalmas reagálás, illetve az innovációs kapcsolatok szerint vizsgálhatók. 

Ezek alapján megkülönböztetünk vertikális, horizontális, dinamikus és hibrid hálózatokat 

(Imreh – Lengyel 2002, 157-161. o.): 

 

 A vertikális hálózatok egy vagy néhány nagyvállalatból, mint integrátorból, és a 

köré szerveződött KKV-k hálózatából állnak, legjellemzőbb formája az ún. 

beszállítói hálózatok, ahol a termékáramlás kiemelt szerepet tölt be. Ezen hálózatok 

nagy előnye a globális piacokhoz való hozzáférés lehetősége, a benchmarking 

kialakulása és a best practice elterjedése a tagok között, továbbá az újabb szereplők 

becsábítása a hálózatba vagy beszállítóvá válás megkönnyítése. Itt jegyezném meg, 

hogy a beszállítók sok esetben kiszolgáltatott helyzetben vannak, fejlődésük 

nagyban függ az integrátor vállalattól (UNIDO 2000, 2001). 

 A horizontális hálózatokból hiányzik az integrátor nagyvállalat, ebben az esetben 

a KKV-k egy jól meghatározott, bár nagyon változatos kooperációs cél érdekében 

(pl. közös marketingkampány, beszerzési vagy értékesítési hálózat kiépítése, közös 

termékfejlesztés, piacfigyelés, rendezvények stb.) fognak össze. A horizontális 

hálózatok szereplői általában azonos erejű partnerek, tevékenységüket egy 

koordinátor szerv segíti, amely mellérendelt szereplőként a tevékenységek 

összehangolását és a hálózat összetartását végzi. A horizontális hálózatok előnye, 

hogy a koordinátor révén a KKV-k a saját termelésükre tudnak fokuszálni, alacsony 

tranzakciós költséggel vesznek részt a hálózatban, de mégis ellensúlyozni tudják a 

méretgazdaságosságukból származó hátrányaikat. A hálózat egységesen fel tud 
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lépni mind vevői, mind eladói oldalon. Az egymástól tanulás, a közös tudás 

kialakulásának első lépéseként is tekinthetjük ezen hálózatokat. 

 A dinamikus hálózatok időben változó összetételű, flexibilis, rugalmas 

szerveződések. „Ha a vállalkozások együttesét a külső környezetből egy kihívás éri, 

akkor az adott pillanatban erre legalkalmasabb néhány résztvevő képez egy alkalmi 

hálózatot, amely a legjobban meg tud felelni ennek a kihívásnak. A rendszer 

dinamizmusa abból ered, hogy a következő környezeti kihívásra már a hálózatok 

más tagjai fognak alkalmi jelleggel kooperálni” (Imreh – Lengyel 2002). 

 A „hibrid” hálózati forma a fent említett három típus kombinációjából áll, azaz 

több integrátor jellegű szereplő a maga vertikális hálózatával és több horizontális 

hálózat összekapcsolódásából jön létre.  

 
4. ÁBRA: A SZERVEZETKÖZI HÁLÓZATOK FORMÁI 

A vertikális hálózatok felépítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A horizontális hálózatok felépítése 
 

A dinamikus hálózatok felépítése 
 

 

A „hibrid” hálózatok felépítése 
 

 
 
 

Forrás: Sprenger (2001, 24. o.) alapján Imreh – Lengyel (2002) 
 
 

 

Koordinátor

Integrátor 
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2.7. Szakirodalom	összegzése	
 

A fent említett szakirodalmak alapján látható, hogy a társadalmi tőke jelentősen 

befolyásolja a vállalatközi hálózatok kialakulását. Számos szerző elsődlegesen a magas 

szintű bizalmat határozzák meg a társadalmi tőke velejét, és további alapelemeként 

vonultatják fel a „civil erényeket”, a normákat és szankciókat, a kötelezettségeket, a 

társadalmi kapcsolatokat, valamint a támogató társadalmi és kulturális hátteret. Egyetértés 

van afelől, hogy a modern társadalmak legfőbb feladata éppen ezért a társadalmi bizalom, 

a társadalmi tőke magas szintjének megteremtése és megőrzése.  

 

Kiderült az is, hogy a vállalatközi együttműködések spontán kialakulásában és a 

hálózatosodásban kiemelt szerepe van a társadalmi tőke puha tényezőinek – bizalomnak, 

kapcsolatoknak, identitásnak, kulturális háttérnek – amelyek az együttműködésre való 

hajlandóságra kihatva elválaszthatatlan részét képezik a gazdaságnak. Szakirodalmi példák 

mutatják, hogy az alacsony szintű bizalommal rendelkező térségekben az elkülönült 

vállalatok kezdetben védekező magatartást vesznek fel és nem hajlandóak az 

együttműködésre. A bizalmi szint és az együttműködésre való hajlandóság 

megszilárdulásával már esély nyílik a vállalatközi hálózatok egyszerűbb formáinak 

megjelenésére, mint például a szakmai szervezetekre vagy az innovációs szövetségekre. 

Ezen eseti jellegű közös tevékenységekből és informális kapcsolatokból idővel érettebb 

hálózatok születhetnek, melyek magasabb szintű, a közjót is szolgáló és egyben 

jövedelmezőbb együttműködést eredményeznek. Ezekből az egy térségben kifejlődött, 

iparág-specifikus együttműködésekből és hálózatokból alakulhatnak ki később a sikeres 

klaszterek is, amelyet a következő fejezetben mutatok be. 
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3. Klaszterek		

3.1. 	Klaszterek	fogalmának	értelmezései	
 
Számos szerző igyekezett már a klaszter fogalmát meghatározni, de mindmáig nem létezik 

egy egységesen elfogadott definíció. Maga a klaszter jelentése csomó, csoport, fürt, vagyis 

egy adott vállalat együttest, csoportot jelöl. Olaszországban iparági körzeteknek, 

Franciaországban lokális termelési rendszernek nevezik, míg az angolszász országokban a 

„cluster” kifejezés terjedt el, mely elsődlegesen fürtösödést jelent, gazdasági jelentését a 

vállalatcsoportosulás meghatározott formájának megnevezésével kapta. 

 

A klaszterek definiálása előtt érdemes felidézni a neoklasszikus közgazdaságtan elveit, 

különös tekintettel a földrajzi közelségből eredő méretgazdaságosságra, mely a 

klaszterizáció vagy akár a vállalati hálózatosodás alapköve. A földrajzi agglomerációkra 

irányuló méretgazdaságosság elve nagy múlttal rendelkezik a közgazdaságban, amely 

egészen Adam Smith munkaerő specializálódásának korai vizsgálatáig is visszanyúlik 

vagy akár megemlíthetjük még Marshall (1925) okfejtését is, ami azt a speciális 

közgazdasági kérdést feszegette, hogy miért települnek a vállalatok ugyanazon területre. 

Marshall három főbb magyarázattal állt elő. Az első ok, ami a vállalatok egymáshoz közeli 

letelepedését magyarázza, az a szakképzett munkaerő állomány megteremtésének és 

fenntartásának a lehetősége. Ez biztosítja, hogy a vállalatok a magasan képzett 

munkaerővel ki tudják elégíteni az adott iparágra jellemző sajátos munkaerő szükségleteit; 

könnyen hozzáférnek a szaktudással rendelkező munkaerő állományhoz. A második ok 

nem más, mint a helyi non-traded inputok kialakítása, amellyel az adott iparágban a 

vállalatok méretgazdaságot érhetnek el, ami megnyilvánulhat a közös technológia, tőke 

vagy akár az egymással megosztott infrastruktúra használatában. Harmadik magyarázó ok 

pedig a térben egymáshoz közel települő vállalatok közötti információ- és tudásáramlás, 

amit a térbeli közelséggel maximalizálni lehet. Ez alapján, a termék, a piac és a 

technológiai tudást könnyebben meg tudják osztani a vállalatok. Azon vállalatok, melyek 

térben egymáshoz közel helyezkednek el, a megszerzett információt hatékonyabban tudják 

innovációkká alakítani, mint a földrajzilag szétszórt versenytársaik. A neoklasszikus 

közgazdaság tanai már rávilágítottak a földrajzi közelségből eredő iparági előnyökre, 

melyekből számtalan klaszterdefiníció merít (Amin 1992, Marshall 1925).  

 

A klaszter fogalmának értelmezéséhez nézzünk néhány definíciót:  



26 
 

 
 Az UNIDO, vagyis a United Nations Industrial Development Organisation – az 

Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete szerint: szektorálisan és földrajzilag 

koncentráltan elhelyezkedő vállalatok, amelyek egymáshoz kapcsolódó, vagy 

egymást kiegészítő termékeket állítanak elő, ami miatt közös kihívásokkal kell 

szembenézniük, ugyanakkor közös lehetőségeik is adottak (UNIDO 2000). 

 
 Porter meghatározása szerint a klaszter „egy konkrét iparág versenyző és 

együttműködő vállalatai a kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi 

intézmények, szolgáltató és támogató infrastrukturális intézmények (oktatás, 

szaktanácsadás, kutatás) szakmai szövetségek (kamarák, klubok) innovatív 

kapcsolat rendszerén nyugvó, földrajzi koncentrációja (Porter 2000). 

 
 Enright és Sölvell meghatározása szerint a klaszter konkrét iparághoz tartozó 

független vállalatok, 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 hasznosítanak (Enright 1998, Sölvell 

2003). 

 
Az Európai Bizottság (EC 2003) szerint a klaszter a vállalatok és kapcsolódó intézmények 

olyan csoportjai, amelyek: 

 együttműködnek és versenyeznek; 

 egy vagy néhány régióban földrajzilag koncentráltan helyezkednek el, bár globális 

kiterjedésű klaszter is lehetséges; 

 bizonyos, közös technológiákkal és szakismerettel összekötött területre 

specializálódtak; 

 tudományos alapúak vagy hagyományosak; 

 lehetnek intézményesítettek vagy nem intézményesítettek; 

 pozitív hatásuk van az innovációra és versenyképességre, a szaktudásra és 

információáramlásra, valamint a növekedésre és a hosszú távú üzleti dinamikára. 

 
Látható, hogy az EU meghatározásában már nem puszta definícióról, hanem inkább 

egyfajta értelmezésről van szó, hiszen olyan gondolatok szerepeltet, amelyek az eredeti 

porteri szövegben nem találhatók meg.  
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 Ugyanez a fogalom definíciója másképpen így hangzik: „különböző módon 

együttműködő helyi vállalatok és egyéb intézmények csoportjai, hálózatai, amelyek 

földrajzilag koncentráltan megjelenő, a térben sűrűsödő, szőlőfürtszerűen 

összekapcsolódó iparágak és velük kapcsolatban álló vállalatok, intézmények 

halmaza”. Ez a definíció a klasztert képező intézményeket sem írja le, így teret 

enged sokféle értelmezésnek (Netwin 2007).  

 
 Az ICEG Porterre hivatkozva a következő definíciót adja: „a klaszter egymással 

kapcsolatban lévő, tevékenységük helyszínét tekintve egymáshoz közel fekvő 

vállalatok és hozzájuk kapcsolódó intézmények csoportja, amelyek egy adott 

iparágban tevékenykednek, és amelyek közös vonásokkal és egymást kiegészítő 

tulajdonságokkal rendelkeznek” (ICEG 2006). 

 
 A klaszterek sajátos kapcsolatrendszere tükröződik Grosz (2004a) definíciójában, 

mely talán a legátfogóbb definíció: „a klaszterek egy iparában, egy 

értékláncrendszer mentén szerveződő, egymással egyszerre versengő és szoros 

együttműködési kapcsolatokat ápoló független gazdasági szereplők és nonprofit 

intézmények, szervezetek olyan területileg koncentrált együttműködési hálózata, 

amely jelentősen hozzájárul mind az abban részt vevők, mind az egész régió vagy 

térség versenyképességének növeléséhez. A koncepció meghaladja az egyszerű 

horizontális kapcsolatok hálózatát, amely az egyazon piacon és iparágban érdekelt 

vállalkozások különböző típusú együttműködésében realizálódik (közös K+F, 

marketing, értékesítési politika). Sokkal inkább egy ágazatok közötti hálózat, amely 

az értékláncnak egy speciális kapcsolata vagy tudásbázisa mentén elhelyezkedő, de 

egymástól különböző, vagy egymást kiegészítő vállalkozásokat foglal magába.” 

(Grosz 2004a). 

 
Ahogyan Grosz, úgy Rosenfeld is a klasztert speciális hálózatként értelmezik, szerintük a 

klaszter egy olyan nyílt társulás, melyben vállalatok, intézmények, szakmai szervezetek 

szociális értékek és kollektív vízió mentén, együttműködésen és rivalizáláson alapulva 

szerveződnek (Rosenfeld 2000, 2001). 

 
Más szerzők a klaszterek meghatározásában továbbmennek és a fenti definíciókba a 

társadalmi hálózatokat és a tudásáramlást, mint tényezőt is beemelik. Ezen ipari klaszter 

definíciók egyik figyelemre méltó aspektusa az, hogy a társadalmi szerkezete adja meg a 
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klaszter erejét, minőségét és természetét és ez a társadalmi szerkezet az, ami befolyásolja a 

meglévő és az új tudás integrálódását. A tudásáramlás révén magasabb színvonalú termék 

vagy szolgáltatás jelenhet meg. Lényegében tehát ez az, ami az ipari klasztereket 

megkülönbözteti a gazdasági szereplők egyszerű földrajzi agglomerációjától. 

 
 Roelandt és Hertog (1999) meghatározása szerint „a klaszter egy ágazatok közötti 

hálózat, legyen az vertikális vagy akár horizontális, egymástól különböző és 

egymás tevékenységét kiegészítő vállalkozásokat foglal magában, amelyek az 

értéklánc egy bizonyos kapcsolatára, és/vagy tudásbázisára specializálódnak. Ezek 

a klaszterek az értéklánc-rendszer mentén kapcsolódó, egymástól kölcsönös és erős 

függőségi viszonyban lévő vállalkozók termelési hálózatai” (Roelandt és Hertog 

1999). 

 
 Ahogyan Roelandt és Hertog, úgy Guinet (1999) is a tudásra, a tudás megosztására 

és a tudás cseréjére, valamint a tapasztalat átadására helyezi a hangsúlyt. Így tehát a 

klaszter „egy olyan egymással kapcsolatban álló vállalkozások, tudást létrehozó 

intézmények (egyetemek, kutatóintézetek), hídképző intézetek (innovációs 

brókerek, tanácsadók) és vásárlók olyan hálózataként határozható meg, mely a 

hozzáadott érték előállítása során, a termelési folyamat mentén kapcsolja össze a 

különböző szereplőket.” 

 
 Tichy (1997, 94. o.) szintúgy a hálózatokból eredezteti a klaszter fogalmát, azaz, a 

klaszter egy „hálózat által összekapcsolt csomópontok halmazából áll, ahol ezeket a 

csomópontokat elsősorban olyan vállalkozások, iparágak és egyéb magán, vagy 

állami kézben lévő intézmények alkothatják, amelyek egymással input-output 

kapcsolatban vannak, illetve az együttműködés számos egyéb formájával 

rendelkeznek”. Fontos megemlíteni, hogy a klaszter tagjai egymástól szervezetileg 

függetlenek, szerződéses kapcsolatban állnak egymással. 

 
 Gordon és McCann (2000) megállapítása szerint, az „ipari klaszter kapcsolatainak 

erősségét a társadalmi hálózatok beágyazottságának mértékével lehet leírni.” 

Valójában minden gazdasági kapcsolat - akár az agglomerációs modell „tiszta” 

piaci kapcsolatai - társadalmilag jól beágyazottak abban az értelemben, hogy ezek 

függnek mind a normáktól, intézményektől és mindazon feltételezésektől, amiket 

maguk a társadalomi szereplők egy csoportja határoz meg és nem a gazdasági 
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döntések következményei. Az ipari klaszterek, legyenek azok területi vagy sem, 

abban eltérnek az agglomerációs modelltől, hogy azok nem csupán a rendelkezésre 

álló lehetőségek gazdasági megnyilvánulásait tükrözik, hanem egy magasabb szintű 

beágyazottságot és társadalmi integrációt is (Gordon és McCann 2000).  

 
Ha a társadalmi beágyazottságot érintjük, akkor a szociológiai területen számos szerző 

amellett érvel, hogy az ipari klasztereket a társadalmi hálózatoktól elkülönítve kell 

tekinteni és értelmezni (Granovetter 1992). Míg az előbbit nagymértékben a gazdasági 

szereplők szerződéses jogviszonya köti össze, az utóbbiban már az intenzív tudásátadás 

fonja össze a vállalatokat, ami sok esetben erősebbnek bizonyul, mint a vállalatközi 

interakciók sokasága, véli Pitelis (1993). 

 
Ahogyan Grosz (2004b) és Sitányi kutatásai (2011) is mutatják, a „klaszteresedés 

mesterségesen nem vihető végig, nem lehet erőltetni a klaszterek létrejöttét, csak a létező 

vagy potenciális, illetve a kezdeti, embrionális fázisban lévő regionális klaszterek 

támogatása megengedett.” Grosz továbbá vizsgálataival megállapítja, hogy „amit már a 

klaszter kezdemény kialakulása előtt területfejlesztési eszközökkel, célzott támogatással 

megtehetünk, az a lokális hálózatok erősítése (Grosz 2004b). A lokális hálózat nem más, 

mint a gazdasági szereplők között fennálló speciális kapcsolatrendszer, amely nem csak 

üzleti és hierarchikus, hanem gyakran „kölcsönös függőségen, bizalmon és 

együttműködési készségen alapszik” (Grosz 2005). 

 
Szanyi (2008) ugyanakkor a klaszteren belüli magatartás fontosságát emeli ki, ami jelentős 

hatással van a versenyre, amely a következő formában mutatkozhat meg:  

 növeli a vállalatok termelékenységét és hatékonyságát, 

 ösztönzi az innovációt,  

 segíti a klasztert támogató új vállalkozások kialakítását, 

 az adott iparághoz tartozó szereplők stratégiai szövetsége a versenyben egységesen 

lépnek fel. Míg belső kapcsolataikban a verseny, a közös lokális érdek és az etika 

érvényesül, 

 lehetővé teszi, hogy a klasztertagok közötti informális kapcsolatok működtetésével 

együtt nagyfogyasztóként és termelőként lépjenek fel, innovációs és 

érdekérvényesítő képességük hatékonysága ezáltal is nő, 
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 biztosítja az együttműködés kiterjesztését minden olyan tevékenységre, amely 

képes az értéklánc szereplői által létrehozott hozzáadott érték növelésére, 

 a tranzakciós költségek minimalizálásával a hatékonyság növelhető, 

 a földrajzi koncentrálódás miatt öngerjesztő folyamatot indít el, a térség gazdasági 

vonzása egyre erőteljesebbé válhat. 

 
A fent összegyűjtött klaszter definíciókból jól kitűnnek a főbb vonások, még ha a szerzők 

többsége más és más karakterisztikára helyezi is a hangsúlyt. Egységesen megtalálható 

minden definícióban az egymással egyszerre versengő és szoros együttműködési 

kapcsolatokat ápoló független gazdasági szereplők hálózatának említése. A porteri 

klaszterelméletet számos szerző a hálózatelméletből eredezteti (Grosz 2004a, Rosenfeld 

2000, Roelandt - Hertog 1999, Guinet 1999, Tichy 1997), míg többen szociológiai 

eszköztárból merítve azt társadalmi beágyazódottsága alapján egészítik ki (Granovetter 

1992, Gordon – McCann 2000, Pitelis 1993).  

 

3.2. 	Klaszterek	és	vállalatközi	hálózatok		
 
A klaszterek létrejötte a globális verseny kihívásaira adott sikeres válasznak tekinthető; 

emellett a vállalatközi hálózatok is az erőforrások, a piaci információ, a tudás 

megosztásának előremozdítására alakulnak ki. A hálózatok típusainak ismertetése után 

érdemes tehát a klaszterek és a hálózati gazdaság fogalmi különbségeit áttekinteni, azokat 

összehasonlítani. A gazdaságfejlesztési programokból is jól kivehető, hogy a hálózati 

gazdaság fogalma az utóbbi évtizedben került előtérbe, míg a klaszter fogalma már több 

regionális gazdaságépítési programban is szerepelt, mint például a Széchenyi-tervben, 

vagy az Új Széchenyi-tervben. A szakirodalomban több esetben helytelenül használják a 

hálózat és klaszter kifejezést, sok esetben szinonimaként jelennek meg. Megállapítható, 

hogy gyakran neveznek hálózatokat klasztereknek, illetve sűrűn támogatnak hálózati 

kezdeményezéseket klaszter-fejlesztési célokat kitűzve (Imreh – Lengyel 2002). 

 
Dinya (2003) szerint napjainkban a „globalizálódó verseny elsődleges szereplőivé az 

egyedi vállalatok helyett egyre inkább a hálózatok válnak, amelyek a globális 

versenyelőnyökre építve lehetnek sikeresek. Minél több területen és minél magasabb 

színvonalú a helyi versenyelőny, annál nagyobb esélye van a lokális szereplőknek a 

globális sikerre, és éppen a potenciális helyi versenyelőnyök optimális kihasználása 

érdekében születnek hálózatok. A versenyelőnyt gerjesztő versenyerők ugyanakkor 
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befolyásolják a versenyelőnyök mértékét az integrált modell szerinti módon: minél 

intenzívebb a verseny, annál jelentősebb mértékű és speciálisabb összetételű versenyelőny 

szükséges a sikerhez”. 

  

E kétféle szerveződést Rosenfeld hat szempont alapján élesen elkülöníti egymástól. A 

hálózatok és klaszterek megkülönböztetését a következő táblázat szemlélteti (Rosenfeld 

2002, Imreh – Lengyel 2002): 

 
1. táblázat: A vállalati hálózatok és klaszterek eltérő jellemzői 

 Hálózatok Klaszterek 
Előny Meglévő olcsó speciális 

szolgáltatások 
Igényelt speciális 

szolgáltatások odavonzása 
Tagság Meghatározott (zárt) tagság Nyitott szerveződés 
Együttműködés alapjai Szerződéses kapcsolatok Társadalmi értékek 
Pozíció Viszonylag stabil Rugalmasan változik 
Kapcsolat jellege Együttműködésen alapuló Együttműködésen és 

rivalizáláson alapul 
Kohézió Közös üzleti célok Kollektív vízió 
Résztvevők Vállalatok Vállalatok, intézmények, 

szakmai szervezetek 
Forrás: Lengyel I. – Imreh Sz. (2002) 

 
Angyal (2003) a következők szerint ismerteti a hálózat meghatározó elemeit:  

 a hálózat tagjai viszonylagos autonómiával rendelkező, önálló szervezetek, 

 a hálózat egésze racionális célrendszernek alávetve működik, és eredménye a tagok 

között megoszlik, 

 a hálózat tagjai között tartós, kölcsönös, ismétlődő kapcsolat létezik, és az 

együttműködés minden szereplő számára előnyösebb, mint a dezertálás, 

 a hálózat komplex, nyitott, dinamikus változó szerveződés. 

 
A hálózatokban elsődlegesen a kooperáció, míg a klaszterekben a rivalizálás is jelen van. 

A vállalati hálózatokat csak vállalatok alkothatják, míg a klaszterben a vállalatokon kívül 

általában egyéb intézmények (egyetemek, kutatóintézetek) és szakmai szervezetek 

(kamarák, vállalkozásfejlesztési ügynökségek, technológiatranszfer-szervezetek) is 

megjelennek.  

Klaszterek csak olyan ágazatban jöhetnek létre, ahol exportra, vagyis régión kívüli 

keresletre termelnek. Az együttműködés minden résztvevő partnernek előnyt jelent. 

Közgazdasági értelemben a klaszterek a lokalizációs előnyöket hasznosítják. Ez teszi 

lehetővé: 
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 tranzakciós és szállítási költségek csökkentését, 

 a gyorsabb és pontosabb információáramlást, 

 a technológiai és szervezési tapasztalatok megismerését, 

 a tudás állandó cseréjét, 

 a helyi társadalom támogatását 

 a gyorsabb piaci alkalmazkodását. 

 
Imreh és Lengyel (2002) megállapítása szerint a valós gazdasági életben természetesen 

előfordulhatnak olyan kooperációk, amelyek mindkét jellemzőből felmutatnak bizonyos 

jegyeket. Sőt lényeges azt is kiemelnünk, hogy a vállalatok közti hálózati 

együttműködések pontosan a klaszteresedés előzményeinek tekinthetők. 

 

3.3. 	Szigorú	és	puha	hálózatok,	klaszterek	
 
 
A frissebb szakirodalomban fellelhető a szigorú (hard) és a puha (soft) hálózatok, valamint 

a klaszterek elkülönítése (NGA 2002). A gyakorlatban a szigorú hálózaton egy vertikális 

(beszállítói) hálózatot értünk, míg puha hálózat esetében horizontális hálózatról beszélünk. 

 
A kétféle hálózat és a klaszter megkülönböztetését kilenc szempont alapján tekinthetjük 

meg (2. táblázat): 

 

2. táblázat: Hálózatok és klaszterek 

 Szigorú (hard) 
hálózatok 

Puha (soft) 
hálózatok 

Klaszterek 

Tagság Meghatározott (zárt) 
tagság 

Nyitott, de a 
tagságon alapul 

Nyitott szerveződés 

Együttműködés 
alapjai 

Üzleti szerződések Többségi 
határozatok 

Társadalmi értékek 

Pozíció Stabil Viszonylag stabil Rugalmasan változik 
Kapcsolat jellege Közreműködő Együttműködő Együttműködő és 

versenyző 
Hozzáadott érték 
javulása 

Cégek a lényegi 
tevékenységeikre 
fókuszálhatnak 

Összesíti és szervezi 
a szolgáltatások 
iránti igényeket 

Külső gazdasági 
hatások (extern 

hatások) kihasználása 
Jelentősebb 
eredmények 

Árbevétel és profit 
növekedése 

Megosztott 
erőforrások, 
alacsonyabb 
költségek, 

teljesítményértékelés 

Kapcsolódás a 
beszállítókhoz, 
szolgáltatókhoz, 

munkaerőpiachoz 
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Forrás: Lengyel (2010, 240 o.) alapján 
 

A klaszterek sokszor hálózatokból fejlődnek ki.  A szigorú hálózat általában egy 

nagyvállalat vertikális, beszállítói hálózatát jelenti, a puha hálózat pedig a közös kulturális 

háttéren alapuló informális kapcsolatokat és közös társadalmi, együttműködési normákat. 

A pontos lehatárolás ellenére a gyakorlatban mindhárom esetet klaszternek szokták 

nevezni (Lengyel 2010).  

 

3.4. 	Klaszterek	típusai	üzleti	környezet	alapján	
 
A gyakorlatban megfigyelhető klaszterek alapesetei részben átfedik egymást, 

kialakulásukra és működésükre az iparágak sajátosságain kívül az adott ország 

történelmileg formálódó gazdasági és társadalmi szerkezete is hatással van. A konkrét 

gyakorlat szintetizálásából több irányzat, „iskola” született (Grosz 2006, Lengyel – Deák 

2002): olasz, kaliforniai, skandináv iskolák és a Porterhez köthető regionális klaszter 

felfogás. A vállalati együttműködések és üzleti környezetük alapján hat típust 

különíthetünk el: 1. vertikális termelési láncot, amely ugyanazon iparágban/üzletágban egy 

vagy több nagyvállalat beszállítói hálózatának térbeli tömörülése; 2. kapcsolódó szektorok 

aggregációját; 3. regionális klasztereket, amely a kapcsolódó szektorok földrajzi 

koncentrációja egy adott régión belül; 4. iparági körzetet, ahol a termelési folyamat egy-

egy lépésére specializálódott, helyileg beágyazódott (embedded) KKV-k lokális 

koncentrációja; 5. a kölcsönös függőségen, bizalmon és együttműködési készségen alapú 

lokális hálózatot; és végül 6. az innovációs miliőt, amely a high-tech iparágak helyi 

koncentrációja (Lengyel 2002, Miller és társai 2001).  

 

Az adott országban a gazdaságon kívüli tényezők, így a társadalmi tőke, a kulturális háttér, 

az informális kapcsolatok és szubjektív szempontok is fontosak. Lengyel és Rechnitzer 

Külső 
gazdaságosság 
alapján 

Specializáció Tagság 
(információáramlás) 

Lokalitás/térbeli 
sűrűsödés 

Résztvevők Vállalatok Vállalatok, szakmai 
szervezetek, 
ügynökségek 

Vállalatok, szakmai 
szervezetek, 

ügynökségek, 
intézmények, 
potyautasok 

Kohézió Üzleti eredmények Kollektív jövőkép Nem szükséges 
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megalkották az klaszterek közös jellemzőit bemutató ábrát (5. ábra), amely a következő 

karakterisztikákat tartalmazza (Rechnitzer 1994, Lengyel – Rechnitzer 2002):  

 Vállalatok közötti tartós együttműködés (hálózat, ellátási lánc), de lehet, hogy csak 

a klaszterhez tartozó cégek egy kisebb körében van hálózati kapcsolat. 

 A vállalatok készek az erőforrások és kompetenciák különböző kombinációinak 

kialakítására. 

 Az együttműködő vállalatok és intézmények kihasználják a térbeli közelséget, 

földrajzi koncentrálódnak. 

 A vállalatok intenzív kapcsolatokat hoztak létre és ápolnak a helyi intézményekkel 

(oktatási, kutatási, képzési stb.) 

 
5. ÁBRA: AZ ELTÉRŐ KLASZTER TÍPUSOK KÖZÖS JELLEMZŐJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Lagendijk (1999) alapján 
 
 
Természetesen a klasztereket ezen felül még többféle módon lehet csoportosítani. 

Szerveződési stratégiájukat tekintve: globalizáció befolyásolt klaszterek, erőforrás-alapú 

klaszterek, politikavezérelt klaszterek. Fejlettségük alapján történő csoportosításuk: látens 

klaszter, potenciális klaszter, fejlődő klaszter fejlett (erős) klaszter.  A klaszter életciklusai 

szerint: embrionális (induló) szakasz, növekvő (fejlődő) szakasz, érett (fejlett) szakasz és 

hanyatló szakasz, amelynek során a régióban már egy új klaszter formálódik (Andersson és 

társai 2004, Buzás 2000).  

 

Versenyképesség 

Specializáció 

Identitás 

vállalatok közötti 
együttműködés (hálózat, 

ellátási lánc) 

különböző erőforrások, 
kompetenciák kombinációja 

intézményi kapcsolatok 

térbeli közelség 

Klaszter 
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3.5. 	Iparági	és	regionális	klaszterek	
 
Ahogyan korábban láthattuk, a vállalati együttműködések alapján több típust találhatunk, 

így a klaszterek sokfélék lehetnek. A szakirodalomban egyre inkább megkülönböztethető 

két markáns altípus: az iparági klaszter és a regionális (térbeli) klaszter. 

 Az iparági klaszter: „egy értéknövelő termelési (ellátási) láncban egymáshoz 

erősen és kölcsönösen kapcsolódó vállalatok hálózataként adható meg, amely 

kiegészül specializált szolgáltatókkal egy egyéb intézményekkel” (OECD 1999). 

Lényegében egy adott iparág értéklánc-rendszereinek összességéről van szó egy 

országon belül, amelyekhez egyéb intézmények is kapcsolódnak. Az iparági 

klaszter esetén nem kritérium a lokalitás. 

 
 A regionális klaszter Porter megfogalmazásában: „egy adott iparág versenyző és 

kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi intézmények, 

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

szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, szakmai egyesületek, 

klubok) innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja” (Porter 

2000b, 16.o). Lényegében iparági és földrajzi koncentráció együttesen.  

 
Regionális klaszterekre nagyon sok példa hozható: Emilia-Romagna tartományban 

(ruházat, kerámia, bútoripar, cipőipar), Baden-Württembergben (textil, mikrotechnológia, 

autóalkatrész), Hollandiában (logisztika, vágott virág), Ausztriában (autóalkatrész-ipar, 

síturizmus), Belgiumban (repülőipar- és űripari), Franciaországban (élelmiszer feldolgozói, 

üvegipari, űripari, gyógyszeripari). Az Amerikai Egyesült Államokban: Szilícium-völgy 

(mikroelektronika, biotechnológia), Las Vegas (szórakoztatóipar), Hollywood (filmipar), 

Detroit (gépjárműipar), Dél-Florida (egészségügyi technológia), Dallas (ingatlanfejlesztés), 

Boston (kockázati tőke), Nashville (korházi management), Kalifornia (borászat) és még 

számos példát lehetne a Föld minden pontjáról mutatni (Grosz 2000, Lengyel 2010, ECO 

2010). 

 
A mezőgazdasági klaszterek esetében az EU Vállalkozási Főigazgatóságának üzleti 

klaszter definícióját találom relevánsnak, amely egyesíti az iparági és regionális klaszter 

definícióját (Gecse – Nikodémus 2003, 507. o.): 

 „A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó 

intézmények csoportja, melyek együttműködők és versenyzők, földrajzilag egy 
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vagy több régióban koncentrálódnak, a klaszternek globális kiterjedése is lehet, 

meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek 

kötik őket össze, tudományos alapúak vagy hagyományosak, a klaszterek 

intézményesülhetnek (lehet klasztermenedzserük) vagy nem intézményesült 

formában is működhetnek.” 

 

Véleményem szerint Gecse és Nikodémus által meghatározott klaszter definíció a 

legalkalmasabbnak a borászati klaszterek, hálózatok illetve egyesületek meghatározására. 

A meghatározásban hangsúlyt kap a hagyományos technológia és a nem intézményesült 

forma, ami oly jellemző ezen vállalati együttműködésekre.  

3.6. 	Alulról	építkező	klaszterek	életpályája	
 
Hasonlóan a klaszterek definíciójához, a klaszterek életciklusának rendszerezése is 

rendkívül változó. Az egyes szerzőknél az életciklussal kapcsolatban kiemelt sajátosságok 

is sokfélék, és eltérő súllyal szerepelnek. Az életciklusokkal kapcsolatos különbségek 

három szinten is értelmezhetők. Beszélhetünk a klaszterek általános életciklusáról, ami 

alatt a regionális tevékenységkoncentráció általános fejlődését értjük. Tárgyalhatjuk a 

regionális klaszterek tevékenységét összefogó klaszterszervezetek életciklusát, ami 

nyilvánvalóan az előbbi, általános klaszter életciklus kereteibe ágyazódva jelentkezik. 

Ugyanakkor a gazdaságpolitika szempontjából is vizsgálhatjuk egy-egy nagyobb térség 

vagy egyes országok klaszteresedési gyakorlatának fejlődését (Grosz 2004a), amelynek két 

irányultságával találkozhatunk. Az egyik a felülről-lefelé, míg a másik az alulról-felfelé 

való irányultság (Molina 1998). Az alulról-felfelé irányuló, vagyis a buttom-up típusú 

törekvés megvalósítása megpróbálja a már meglévő helyi adottságokat, erősségeket minél 

hatékonyabban hasznosítani. Az alulról-felfelé irányultság kiemelt jelentőségét hozza az is, 

hogy a versenyelőnyök feltételeit csak helyi szinten lehetséges megfelelő módon felmérni, 

értékelni és megfogalmazni (Lengyel 2010). 

 
Jelen dolgozat keretében olyan regionális klaszterszervezetek kialakulásának fázisai, 

vagyis a klaszter életciklusa kerül bemutatásra, amelyek alulról építkeznek. A top-down 

típusú klaszterek életciklus elemzését mellőzöm, hiszen azok életútját szinte lehetetlen 

lekövetni, mivel azt a mindenkori gazdaságpolitikai rendszer befolyásolja. Az ilyen 

klaszterek életpályája az erős külső függés miatt olyannyira hullámzóvá válhat, hogy a 

klasszikusnak tekintett pályaszakaszokat hiába is keressük náluk (Szanyi 2008). 
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Ezúttal Andersson és társai (2004) által létrehozott általános klaszteréletciklus-modellt 

mutatom be. Az ő modelljük hangsúlyozza a klaszterek időbeli stabilitását és fokozatos 

fejlődését. Kiindulópontként az egymás mellé települt vállalkozások és intézmények 

véletlenszerű halmazát kell tekinteni, vagyis az agglomerációt. Az agglomerációk 

kialakulását ösztönző tényezők között lehetnek olyanok, amelyek valamiféle régió-

specifikus szakosodás alapjait teremtették meg. A klaszterek fejlődése tulajdonképpen ez 

után a kiindulópont után kezdődik (Andersson 2004): 

 
1. Az agglomerációban lévő, hasonló vagy egymást kiegészítő tevékenységet folytató 

szereplők között rendszeres, kölcsönösen előnyös együttműködési formák alakulnak ki. 

A tényleges klaszteresedési folyamat első fázisának tartalma alapvetően a potenciális 

klasztertagok kapcsolatfelvétele, kezdeti együttműködése. Ez a kezdetleges 

klaszterkezdeményezés egy meglévő vállalatközi hálózatra is épülhet. 

 

2. A klaszter fejlődő szakaszában a kezdeti kapcsolatok és együttműködések konkrét 

üzleti hasznosulása és az együttműködésből származó előnyök konkrét jelentkezése 

miatt a klaszterről, illetve a benne zajló együttműködésről szélesebb potenciális 

érdeklődő kör értesül. Az eddig informálisan működő klaszter rendszerét formalizált, 

részben szerződéses kereteket is nyújtó intézmény fogja át, vagyis megjelenik a 

klaszterszervezet. 

 

3. A klaszterszervezet hatásosan és tudatosan támogatja a klaszteren belüli 

együttműködést, képviseli a tagságot, tudatosan igyekszik bevonni újabb, a klaszter 

egésze számára fontos erőforrásokat. Mindezek hatására a klaszter fejlődése felgyorsul, 

és optimális esetben elér egy olyan kritikus tömeget, amely megléte esetén biztosítja az 

önfenntartó klaszterműködést. Ezzel a klaszter belép az érettség fázisába. 

 

4. Az érett klaszter a belső együttműködés fejlesztése mellett bővíti külső kapcsolatait is. 

Új, kis- és középvállalatok alakulnak meg az innovációs együttműködésekből származó 

„melléktermékek” forgalmazására, ezek a spin-off vállalkozások. Az érett klaszter 

szerkezete, tevékenységének jellemzői, illetve a szereplők idővel úgy fejlődnek tovább, 

hogy a kialakult együttműködési formától és tartalomtól eltérő kapcsolatokat is 

kezdenek kiépíteni. A meglévő együttműködéseket újabb célok, tevékenységek 



38 
 

egészítik ki, továbbá új tagokkal gazdagodik a klaszter, mely stagnáláshoz, esetleg 

hanyatláshoz vagy szervezeti átalakuláshoz vezet.  

 
A klaszterek életciklusának első szakaszaiban kiemelt prioritást kap a tagság létszámának 

folyamatos bővítése, illetve a tagságon belüli bizalomerősítés, kapcsolatépítés. A 

magyarországi klaszterek többsége életciklusának kezdeti szakaszában van, ezért 

tagságának bővülése elvárható követelmény, melyben jelentős szerepe lehet a klaszter 

menedzsmentjének. A menedzsmentre hárul a programok megszervezése, az ötletek 

kidolgozásától a végrehajtásáig, mivel a tagság általában nem kezdeményező. A feltörekvő 

szakasz legfőbb feladata a bizalmi tőke építése és a klasztertagság közötti kapcsolatok 

fejlesztése. Ez különösen nehéz olyan esetekben, amelyeknél a tagság körében nemcsak 

együttműködő partnerek, hanem üzleti ellenfeleket, versenytársakat is találunk.  Szanyi 

szerint a magyar klaszterek egy részének tagsága annyira heterogén tevékenységeket 

folytat, hogy csak az egyirányú szolgáltatásokat tudja igénybe venni (Szanyi 2008). 

3.7. 	Klaszterek	fejlődésére	ható	tényezők	
 
A klasztereket életciklusuk során külső és belső tényezők érik, amelyek meghatározzák 

fejlődésük útját. Andersson (2004) és Szanyi (2008) a klaszterek fejlődését a szereplők 

közötti együttműködés folyamatos elmélyedésének és bővülésének tulajdonítják, míg 

Porter (2000) a klaszterek fejlődését és működését négy fő tényezőre vezeti vissza. Ez nem 

más, mint a porteri gyémánt-modell, melynek lényege, hogy a vállalatok 

versenyképességét négy, egymással is kölcsönhatásban álló tényezőcsoport határozza meg. 

Ezek a termelési inputtényezők (munkaerő, műszaki feltételek, üzleti környezet, 

tőkepiacok, természeti erőforrások, infrastruktúra stb.), a keresleti tényezők (fizetőképes 

helyi piaci kereslet), a kapcsolódó és beszállító háttériparágak (nemzetközi szinten is 

versenyképes, teljes értéklánc és termelési vertikum kiépítésének feltételei), a vállalkozás 

és a vállalatok működésének szabályozási keretei és hagyományai (a vállalatalapítás, a 

vállalatkormányzás, a versenyszabályok stb.).  

 

Fontos szerepet kaptak tehát a vállalkozások közötti együttműködés minőségét befolyásoló 

tényezők. Porter ezek alapján úgy látta, hogy a klaszterek kialakulása és működése 

alapvetően természetes, szerves fejlődési folyamat eredménye. A klaszter alulról felépülő 

struktúra, amely a piaci igények és a verseny hatására jön létre (Porter 1998b).  
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Porter elképzelése alapján, a cégek versenyképességét meghatározó tényezőknek csak egy 

része tekinthető belső adottságnak vagy képességnek. A gyémánt-modellben kiemelt 

helyen szerepelnek a külső környezet feltételei is a versenyképességet meghatározó 

tényezőként. A modell további fontos eleme a szereplők közötti kölcsönösen előnyös 

kapcsolatok jelenléte.  Ezzel összefüggésben a szereplők közötti személyes kapcsolatok, a 

tapasztalatok cseréjét, az ismeretek megosztását, az innovációt eredményező tovaterjedő 

hatások (spill-overek) létét hangsúlyozza a klaszterekkel foglalkozó kutatás. Innovációs 

kutatások pedig arra irányították rá a figyelmet, hogy a tudásgenerálás és tudásmegosztás, 

illetve az innováció, növekvő mértékben támaszkodik az egymással kapcsolatban álló 

személyekre. Bizalmon alapuló kapcsolatok, társadalmi tőke kellő tömege szükséges az 

egyének, cégek, intézmények közötti horizontális együttműködéséhez (Porter 1998a, 

1998b, 2000, Uzzi 1997, Zaheer – Bell 2005, Romanelli 2005, Tallman 2005). 

 

Hertog (1999) szerint a klaszter alapú politikának elsősorban a piac által előidézettnek, 

alulról felépülő struktúrának, és a piac által vezérelt kezdeményezésnek kell lennie. A 

központi kormányzati politikában nem szabad, hogy egyes iparágak, vállalatcsoportok 

érdekében hangsúlyos szerepet kapjon a piaci verseny korlátozása. „A közvetlen 

ipartámogatást és vállalkozástámogatást, valamint a közvetlen piaci beavatkozást fel kell 

váltani a közvetett segítségnyújtásnak. A kormányzatnak a klaszter kezdeményezésében 

nem közvetlen irányítói vagy tulajdonosi szerepet kell betöltenie, e funkciókat a piaci 

szereplők jóval eredményesebben és hatékonyabban képesek ellátni” (Hertog 1999). 

További megállapítása, hogy nem szabad csak a már meglévő és sikeresen működő 

klaszterekre helyezni a hangsúlyt. Figyelemmel kell kísérnie, és támogatnia, ösztönöznie 

kell a kisebb, illetve a még kialakulófélben lévőket is. 

 

Az általános országtapasztalatokat tekintve (European Commission 2003, 24. o.) nem 

alakult ki egységes álláspont arról, hogy a már működő klasztereket vagy az újonnan 

indulókat célszerű-e támogatni. Nagyobb az egyetértés abban a tekintetben, hogy a 

gazdaságpolitikának inkább keretet kell adnia a klaszter-együttműködésnek, egyfajta 

katalizátor szerepet kell játszania a vállalatok közötti, a KKV-k, felsőoktatási intézmények, 

kutatóintézetek, más köz- és magánintézmények közötti együttműködés tekintetében 

(Lengyel 2010, 264. o.). 

 



40 
 

A klaszter építés során a felülről-lefelé, azaz a top-down irányultságú tervezés során 

kiemelt jelentőséggel bírnak azok a szervezetek, illetve intézmények, amelyek jelentős 

szerepet játszanak a gazdaságfejlesztés vagy a vállalkozásfejlesztés területén. Ezen 

szervezetek elsődleges feladata a klaszter folyamat felülről történő élénkítése és 

katalizálása (Molina 1998). Mivel a központi kormányzat közvetlenül nem avatkozhat be a 

globális versenybe (deregulációs folyamatok, nemzetközi egyezmények, EU 

versenypolitikája), ezért célja közvetett eszközökkel a versenyképesség háttérfeltételeinek 

javítása. Ez alapján a megfelelő üzleti környezet kialakítása és az innovációs rendszer 

megszilárdítása a cél, amely alapvetően az innovációs infrastruktúra valamennyi klaszter, 

iparági csoportosulás által használt, közös elemeire koncentrál (Lengyel – Deák 2002). A 

központi kormányzatnak inkább katalizátorként kell segítenie a szereplők közötti 

együttműködések kialakulását, azok fejlődését és elmélyülését. 

3.8. Klaszterek	fejlődése	koncepció	–	kapcsolatok	–	kompetenciák	
alapján	

 
A közvetett segítségnyújtás esetén is érdemes különböző tényezőket szem előtt tartani 

mind a már működő és a megalakuló klaszterek esetében. Kantor (1995) a gazdasági sikert 

három tényezőnek tulajdonítja: koncepciók, kapcsolatok és kompetenciák. Ezeket a 

sikertényezőket külön-külön vizsgáljuk meg a klaszterekre vonatkozólag: 

 
Koncepció 

A koncepciót további három egységre, az innovációra, az utánzásra és a vállalkozói 

szellemre lehet bontani. Ezek a tényezők azok, amelyek gyakorlatilag előreviszik a 

klasztert és tagjait életciklusukon.  

 

 Innováció: Az újítók új ötleteket alkotnak és teszik piacképessé, hatékonyabb 

termelési folyamatokkal állnak elő vagy új piacokat hoznak létre. A legtöbb 

innováció az alkalmazottak által kigondolt üzleti és termelési folyamatok 

tökéletesítéseiből ered. Ilyen lehet például a meglévő technikai alkalmazások 

hatékonyságának javítása, a termelési és az irányítási rendszerek optimalizálása, a 

termékek forgalomba hozatalának átgondolása és a hatékonyabb munkaszervezés 

(Kantor 1995). 

 Utánzás és versengés: Innovációval erős vállalatot lehet építeni, viszont az azt 

követő utánzás és versengés határozza meg a klaszter körvonalait. Az utánzás 
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éppoly fontos a klaszter számára, mint az innováció, hiszen ez teszi lehetővé a 

koncepciók és a legjobb gyakorlatok áramlását az egymással versenyző vállalatok 

között, ezenfelül ösztökéli az innovációt is. Ez az oka annak, hogy a vállalatok a 

benchmarking révén egymás teljesítményét összehasonlítják.  

 

 Vállalkozói szellem: A klaszter növekedésének és terjeszkedésének az egyik 

kulcsfontosságú tényezője a vállalkozói szellem. A legtöbb klaszter megalakulását 

egy-két alkalmazotthoz lehet visszavezetni.  

 
Kapcsolatok 

A legsikeresebb klaszterek olyan mechanizmussal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a 

gazdasági szereplők között az elképzelések, innovációk és információ gyors áramlását. A 

klaszterek dinamikája – szemben az egyéni teljesítménnyel – képes megalkotni a tanuló 

régiót és az innovációs klasztert. Egy klaszter versenyképességéhez elengedhetetlenek 

azok a mechanizmusok és szervezetek, amelyek a tudást összegyűjtik és terjesztik. Ezek 

lehetnek brókerek vagy közvetítők, akik a társadalmi tőkébe ágyazott értéket biztosítják 

(Porter 1998a). 

 
 Hálózatosodás és hálózatok: A versenyképes klaszterek legfontosabb működési 

elvét az a képesség adja, hogy egy klaszter mennyire tud extenzíven hálózatosodni, 

továbbá mennyire szelektívek ezek a hálózatok. A hálózatosodás egy olyan 

folyamat, mely az információt, ötletet, a best practice-t a klaszteren belül terjeszti, 

illetve azokat más területekről „importálja” (Kantor 1995). Ezeket a hálózatokat 

már korábban kifejtettem, viszont annyit érdemes még hozzáfűzni, hogy az 

ilyenfajta formálisan strukturált hálózatokat „csupán” jogi szerződések kötik össze. 

Az a régió, amely az egymástól kölcsönösen függő vállalatok kritikus tömegének 

bázisát adja, továbbá társadalmi infrastruktúrával és egy sor közvetítővel 

rendelkezik, ott a hálózatok kialakulása kormánytámogatás nélkül is végbemegy 

(Lengyel 2010).  

 
 Közvetítők és kapcsolatok: Egy sikeres klaszterben való aktív részvétel korlátját 

leggyakrabban a kapcsolat vagy a társadalmi tőke hiánya képezi.  A régió 

társadalmi tőkéjének egy része a civil és a szakmai szervezetekben rejlik. Ez az 

érték azon csoportoknál ágyazódik be, ahol megadatik a tudás- és ötletcsere. 
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Kompetenciák 

Bár számos tényező kihat a klaszterek kompetitív előnyeire, addig egyik sem olyan fontos, 

mint a kompetenciák megtestesülése. A „tanulás és a tudásátadás jelképezi a vérkeringést, 

míg a szakképzett munkaerő a génállományt a klaszter életében” (Jacobs 2000). 

 

 Szakképzett munkaerő: Amennyire a vállalatok függenek a modern 

technológiától, úgy növekedett meg az igény a magasan képzett, iskolázott és 

tehetséges munkavállalók iránt. A technológiai fejlődéssel igény van a 

munkavállalók folyamatos képzésére, tudásuk frissítésére (Tamándl 2012). Míg a 

klaszter egyes inputjait költséghatékonyan ki lehet helyezni, addig a munkaerő 

továbbra is helyi erőforrás marad egy elfogadható beutazási távolságon belül. A 

változó demográfia csak tovább fokozza a munkaerő kínálat kritikus voltát.  

 

 Ipari vezetők: Minden sikeres klaszter mögött egy csoport innovatív cég áll, 

melynek vezetői értékelik a tanulást, elkötelezettek a közösség iránt, és hajlandóak 

a közös jövőképért dolgozni. A klaszterszervezet felépítésének és fenntartásának 

kulcsa gyakran pont ezen ipari vezető vállalatok pártfogásán nyugszik (Porter 

2000). 

 

 Tehetség: Egyre több régió alkalmaz különféle ösztönzőt arra, hogy tehetségeket 

toborozzanak, mint egykoron arra, hogy iparágakat telepítsenek meg. Az 

egyetemek érdeke olyan karok létrehozása, melyek kutatási forrásokat és képzett 

diákokat vonzanak, míg a klasztereknek jól képzett tehetséges munkaerőre van 

szükségük ahhoz, hogy új és fiatal vállalatokat nyerjenek meg (Kantor 1995). 

  
 Tacit tudás: A sikeres régiók szintúgy otthont adnak különböző intézményeknek, 

szervezeteknek és magánszemélyeknek, amelyek a tacit tudást, azaz a nem 

dokumentált tudást terjesztik és őrzik. Ez a tudás megtalálható mind a 

kutatóközpontokban és alkalmazottaik között, mind az oktatási intézményekben és 

karaikon, továbbá a vállalatokban és alkalmazottaik között. A tacit tudás messze 

túlmutat azon a tudáson, ami kodifikált állapotban megtalálható. Baumgard (1999) 

szerint a tacit tudás szerepe rendkívül fontos, hiszen a szakértelem ezen alapszik, és 

a kompetitív előny és a menedzsment tevékenységek egyik fő forrása. 
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3.9. Versenyelőnyök	a	klaszterek	révén	
 
A szakirodalom alapján a klaszterbe tömörülő vállalatok versenyképessége több tényező 

révén növekszik, így érdemes a vállalatoknál jelentkező versenyelőnyöket felmérni, azok 

mértékét megállapítani. Jelen disszertáció szempontjából a klaszteresedésből eredő 

előnyöket a marketing-mixből ismert termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika és a 

kommunikáció alapján csoportosítom, továbbá kitérek a tudás megosztására, a best 

practice, a know-how és a benchmarking terjedésére.  

3.9.1. 	Tudás	megosztása	
 
A vállalat egyedi tudása, annak újrafelhasználása és fejlesztése az, amely a fogyasztók 

megtartása érdekében versenyelőnyt jelent. A tudásalapú gazdaságban csak azok a 

szervezetek életképesek, amelyeknek korszerű tudásuk van, és azt hasznosítani is tudják 

(Bencsik 2009). Így a vállalatközi hálózatokba vagy a klaszterekbe szerveződő gazdasági 

szereplők rá vannak kényszerítve a tudás, a know-how minél gyorsabb megszerzésére, 

vagy társaik „legjobb gyakorlatának” ellesésére.  

 
De mi is az a tudás? A tudás az a szellemi erőforrás, „amelynek birtoklása képessé tesz 

cselekvésre, egy probléma megoldására vagy akár egy döntés meghozatalára az egyéni 

készségek és ismeretek alapján” (Ledford 2008). A személyes tudás két fő fajtáját 

különbözteti meg a szakirodalom: tacit tudást és az explicit tudást (Baumgard 1999, Lam 

2000, Polányi 1999, Szabóné 2006). Bencsik (2009) szerint az explicit tudás 

rendszerezhető, rögzíthető, formalizálható, mások számára könnyen megfogalmazható, 

átadható. A tények ismeretét foglalja magába, melyeket elsősorban információkon 

keresztül sajátítunk el. Ezzel szemben a tacit tudás, vagyis a hallgatólagos tudás az „a 

személyes tudás, amely ráépül az explicit tudáselemekre, de felhasználja a már a 

személyiség részét képező előzmények, tapasztalások alkotta kontrollmechanizmusokat is” 

(Kovács 2011). Sokan a tacit tudásban az egyfajta know-how-t, vagy akár a szakmai tudást 

látják, ilyenformán az innovációs folyamatok egyik kiindulópontját is jelentheti.  

 
Davenport (2001) tudás meghatározása egyértelműen kiemeli az eljárások, gyakorlati 

tevékenységek tudásba történő beágyazódottságát. Szerinte a tudás „körülhatárolt 

tapasztalatok, értékek és kontextuális (összekapcsolt) információk heterogén és folyton 

változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, információk 

elbírálásához és elsajátításához, s a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és 
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hasznosul. A vállalatok nemcsak dokumentumokban és leltárakban őrzik azt, hanem a 

szervezeti rutin részeként, az eljárásokban, gyakorlati tevékenységekben és normákban 

beágyazódva is jelen van.” 

 
A szervezeti tudásmegosztásra azért is van szükség, mert az innováció és új üzletágak 

létrehozása a közösségi tudástól jobban függ, mint az egyénitől: „A közösség tudása 

mindig nagyobb, mint az egyéneké, és a másik meglévő tudásának a megszerzése, 

valamint a sajátunk hozzáadása gyorsabb és eredményesebb, mint új megoldások 

kitalálása. A tudásmegosztás eredményessége ezért nem csupán egy a számos 

versenyképességi tényező közül, nem a lehetséges stratégiai opciók egyike, hanem a 

szervezet túléléséhez szükséges” (Tomka 2009). 

 
Valente (1995) és Nonaka (1991) szerint a tudás, így az innováció is a társadalom tagjai 

közti érintkezések során terjednek. Az érintkezések hálózatának sajátosságai határozzák 

meg terjedésük és befogadásuk gyorsaságát. A személyek és intézmények közötti 

kapcsolatok száma, erőssége; az ezekből álló hálózatok rendkívül fontosak az innováció 

terjedéséhez, a megfelelő innovációs környezet kialakulásához.  

 
A tudás megszerzése, mint tanulási folyamat a vállalatok szempontjából három fontos 

részből tevődik össze (Sitányi 2011): 

 
1. Az individuális tudás, melyet bárki, a vállalkozásoktól függetlenül egyénileg 

megszerezhet, vagyis a korábban definiált explicit tudás. 

2. Olyan készségek kialakítása és fejlesztése, amelynek alakulási folyamata 

kumulatív, a múlttól függő és vállalkozás, illetve vállalat specifikus (Dosi – 

Malerba 1996) 

3. A készségek legfontosabb, stratégiai része a már említett tacit, azaz a nem 

kodifikálható és kizárólag gyakorlati úton szerezhető tudás. Fontos az is, hogy a 

vállalatközi átadása sem egyszerű: magas felkészülést igénylő, nehéz feladat 

(Winter 1987, Salomon 2003). 

 

A tudás átvétele és alkalmazása alkotja a technológia transzfer folyamatát, ami a tudás 

terjedésének egy hatékony formája. Ez a folyamat nemcsak valamely termék előállítási 

eljárásának, know-how-jának átvételét, hanem a termelési eszközök beszerzését, 

üzembeállítását, a gyártás megszervezését, a termelés irányítását, a termelés és a termék 
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tesztelését, karbantartását, a termelési hibák, a termelő eszközök meghibásodásainak a 

kijavítását is magában foglalja (Szalavetz 1999, Kiss 2011). Fontos megkülönböztetni a 

technológiai transzfer három fajtáját: 

 
1. Ennek első szintje egyfajta utánzást jelent, itt nem foglalkoznak a technológia 

fejlesztésével; 

2. Második szintjén, a modern értelemben vett technológiai transzferben, az 

alkalmazó nem csak átveszi a technológiát, hanem továbbfejleszti; 

3. A harmadik, és egyben a legfejlettebb módja, amikor a vállalat képes az általa 

továbbfejlesztett technológiát vissza-, illetve továbbadni a technológiát átadónak, 

illetve harmadik félnek (Lall 1990, Pawitt – Bell 1992, Winn, 2011). 

 
A tudás megosztása és terjedése vállalatközi hálózatoknál általában lokális tudásbázisra 

támaszkodik, hiszen a K+F tevékenységek szinte mindennapos kapcsolatokat, 

egyeztetéseket igényelnek a kutatók, fejlesztők és vállalati szakemberek között. A tacit 

tudáson és az intenzív személyes kapcsolatokon alapuló innovatív tevékenységeknél a 

földrajzi koncentráció szükségszerű, mivel ezen lokális tudásbázisból eredő pozitív extern 

hatások szinte csak a munkaerő-vonzáskörzetben figyelhetők meg (Kocsis – Szabó 2000, 

Baker 2000, Barancsi 2001, Szabóné 2010). 

 

Capello és Faggian (2005) már az innováció létrejöttének és térbeli terjedésének 

vizsgálatakor megkülönböztették a fizikai (földrajzi) és kapcsolati közelséget. A fizikai 

közelség tartalmazza mindazon agglomerációs előnyöket, így a lokalizációs és 

urbanizációs előnyöket, amelyek a tudás túlcsordulásához elengedhetetlenül szükségesek. 

Ebből kifolyólag a tudást előállító intézmények (egyetemek, kutatóközpontok, vállalatok) 

közelsége fokozza a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok elmélyülését, továbbá segíti 

az információ, a tapasztalat, a legjobb gyakorlat elterjedését. A kapcsolati közelség 

mindazt a puha tényezőt tartalmazza, amit már a társadalmi tőkénél vizsgáltunk, így az 

összetartozás érzését, a kulturális közelséget, a bizalmon alapuló együttműködést és a 

közös célokat, értékeket. A kulturális közelség révén erősödhet meg a kapcsolati tőke, így 

a gazdasági szereplők között a formális, tehát az explicit és az informális, vagyis a tacit 

tudás cseréje. Ez elősegíti a kollektív tanulást, ami a „tudás előállításának olyan dinamikus 

és kumulatív folyamata, amely az adott területhez való tartozás és kapcsolati szinergiák 
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erős hatásaival jellemezhető interakciós mechanizmusok összessége” (Capello – Faggian 

2005). 

3.9.2. 	Klaszterek	típusai	tudás	alapján	
 
Miután áttekintettük a tudás fajtáit, annak terjedését, továbbá a technológiai transzfer 

szerepét, vizsgáljuk meg mindezt a klaszteren keresztül is. Már többször említésre került, 

hogy a klaszterek versenyképességének alapját az új tudás létrehozásával, vagy gyors 

átvételével lehet elérni, tehát célszerű a klaszterek dinamikáját, a technológiai váltás 

képességét, a tudás természetét, az innováció hasznosítását és a tudásbázis jellemzőit 

szemügyre venni. Iammarino és McCann (2006) a vállalati hálózatok és klaszterek elméleti 

tipizálását egészíti ki. Így megkülönböztethetjük a tökéletes agglomerációt, vagyis a 

klasztert, az iparági komplexumot, vagyis a hard hálózatot, továbbá az új és a régi 

társadalmi hálózatot, ami a puha hálózattal ekvivalens. Az utóbbi kettő társadalmi hálózat 

típusnál az új a tudományalapú, míg a régi a kézművesipari hálózatot jelenti. Lengyel 

(2010) értelmezésében mutatom be a négy klaszter típust: 

 
 A tökéletes agglomerációra épülő klaszterben a tudás főleg kodifikált, a 

technológiai fejlesztések folyamatorientáltak, a klaszter dinamikája véletlenszerű, 

az innováció forrásai külsők, a tudásexternáliák erősek, az innováció hasznosítása 

is alacsony. Ezen klaszter tudásbázisa diverzifikált, a cégek között piaci, 

szerződéses üzleti kapcsolatok működnek, a társadalmi és kognitív hálózatok 

gyengék. Főleg pénzügyi, kereskedelmi tevékenységek klasztereire jellemző. 

 Az iparági komplexumok, mint nagy integrátor cégek körül kialakuló 

klaszterekben a technológiai fejlesztések a termékre irányulnak, a technológiai 

váltásokat stratégiai céloknak rendelik alá, az innováció forrásai a cégeknél belsők, 

azaz kutatórészlegeket működtetnek, így magas az innováció hasznosítása; erősen 

kumulálódik egy-egy cégnél, monopolisztikus versenyt eredményezve. 

 Az új társadalmi hálózat esetén a tudományos kutatások eredményeinek 

kidolgozása áll a középpontban, a cégek és szakértőik közötti kognitív kapcsolatok 

erősek, radikálisan új innovációra törekszenek, az innovációk üzleti hasznosítása 

vegyes, sok esetben tudományos részeredményeiket értékesítik. Ennél a 

klasztertípusnál a tudásbázis kutatásalapú, az együttműködéseket kapcsolati 

hálózatok, nem pedig szerződések szabályozzák. 
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 A régi társadalmi hálózattal bíró klaszterekben a műszaki tudás lokális 

hálózatokon keresztül terjed, a technológiai folyamatok fejlesztésén van a 

hangsúly, az innováció forrásai külsők a cégnek, az innovációk hasznosítása 

alacsony, a tudásbázis specializált a KKV-k között. Ezeknél a klasztereknél a 

történelmileg kialakult társadalmi hálózatok erősek, a cégek között verseny és 

együttműködés egyaránt megfigyelhető. Jellemző példák a bútoripari, textilipari, 

turisztikai, mezőgazdasági klaszterek. 

3.9.3. Működési	hatékonyság	vagy	stratégiai	pozícionálás?	
 
A klaszterekbe tömörülő vállalatok elvárásai között szerepel a költség-, és hosszú távú 

stratégiai előnyök megszerzése. Porter a vállalati stratégiákat tekintve a versenyelőnyök 

két alaptípusát különbözteti meg: a működés hatékonyságából eredő költségelőnyöket és a 

stratégiai pozicionálásból adódó termékdifferenciálást (Porter 1998a, 2000b). A regionális 

klaszterek által a vállalatoknak nyújtott versenyelőnyöket Lengyel és Deák (2002a) e két 

alaptípus szerint is csoportosítja (6. ábra): 

 

6. ÁBRA: A REGIONÁLIS KLASZTEREK ÁLTAL NYÚJTOTT 
VÁLLALATI VERSENYELŐNYÖK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: Porter (2000) alapján Lengyel (2010, 244. o.) 

A klaszterek a stratégiai versenyelőnyök 
kialakítására ösztönöznek az utánzás és az 
árverseny helyett 

A klaszterek elősegítik a működési 
hatékonyság gyors javulását, ami 
költségelőnyök kialakítását teszi lehetővé 

Működési hatékonyság Stratégiai pozícionálás 

Klaszter 

 Kihelyezés (outsourcing) révén a 
méretgazdaságosság kihasználása 

 Beszállítók versenyeztetése révén 
elérhető olcsóbb inputok 

 Kiegészítő termékek termelői a 
tevékenységüket részben 
megoszthatják 

 Olcsóbb K+F 
 Összehasonlíthatóság lehetősége 

(benchmarking) 
 A „legjobb gyakorlatok” (best 

practice) gyorsabb terjedése, új 
tevékenységekkel és módszerekkel 
való megismerkedés 

 Speciális inputok, közjavak előállítása 
 A klaszteren belül a vállalatok működési 

hatékonyságában meglévő különbségeket 
nehezebb hosszú távon fenntartani 

 A földrajzi közelség az utánzás helyett az 
eltérő stratégiák kialakítására ösztönöz 

 Új igények és piaci szegmensek észlelése 
könnyebb a klaszterek nyújtotta üzleti 
környezetben 

 Komplementer tudástőkék szinergikus 
hatása 
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Az egyik oldalon a működési hatékonyság javulását, míg a mások oldalon a stratégiai 

pozícionálás előnyeit találhatjuk. A költségelőnyök alapvetően a működési hatékonyság 

javulásának eredményei, amelyek elérhetőek egyrészt a költségek csökkentésével, másrészt 

– méretgazdaságosság révén – a termelés méretének növelésével is (Lengyel – Deák 2002). 

A költségelőnyök a következő tevékenységekből eredhetnek:  

 
 Kihelyezés (outsourcing): a közelségből adódóan kisebbek a tranzakciós 

költségek. 

 
 Beszállítók versenyeztetése: a kihelyezett tevékenység versenyeztetésével a 

beszerzések költségei csökkenthetők, továbbá a termelés rugalmasabbá alakítható. 

 
 Tevékenységek megosztása: a klaszterben előforduló egymást kiegészítő értéklánc 

rendszerek lehetővé teszik bizonyos tevékenységek megosztását, melyek 

költségcsökkenést eredményeznek.  

 
 Közös K+F: a közös kutatási-fejlesztési tevékenység révén a vállalkozások által 

hasznosítható innovációs kapacitás megnő. Ez egyrészt költségelőnyt hordoz 

magában, másrészt hozzájárul a termékdifferenciálás kialakulásához.  

 
 Összemérhetőség (benchmarking): Ugyanazon iparágban tevékenykedő, 

egymással versengő cégek földrajzi koncentrációja lehetővé teszi, hogy az azonos 

feladatot ellátó egységek, alkalmazottak teljesítményét össze tudják mérni, tehát a 

teljesítmény értékelésére (benchmarking) megfelelő összehasonlítási alap áll 

rendelkezésre. 

 
 Legjobb gyakorlat (best practice) elterjedése: az újabb, hatékonyabb, olcsóbb 

eljárás gyorsan elterjed a klaszter vállalatai között, főleg a vezető szakértők közötti 

informális kapcsolatokon keresztül. A korábban tárgyalt tacit tudás megosztása és 

terjedése a földrajzi közelségből adódóan hatékonyabb egy klaszteren belül.  

 
A másik oldalon a tartós versenyelőnyök szerepelnek, melyek főleg stratégiai 

pozícionálásból erednek. Az utánzás és az árverseny a fejlett országoknak kedvezőtlen, így 

a klaszterhez tartozó vállalatok rákényszerülnek a termékdifferenciálásra. A stratégiai 

pozicionálás alatt a hosszú távú stratégiai versenyelőnyök kialakítása a cél az árversennyel 

szemben, amit a következőkkel lehet elérni (Porter 1998a, Dőry – Rechnizter 2000): 
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 Speciális inputok és közjavak előállítása (egyedi infrastrukturális elemek, 

tapasztalatok, üzleti környezet, innovációs miliő)  

 A klasztertagok működési hatékonyságának kiegyenlítődése 

 Utánzás helyett eltérő stratégiák kialakítása 

 Piaci információk áramlása, új igények és piaci szegmensek észlelése 

 Komplementer tudástőkék szinergikus hatása 

 

3.9.4. 	Tranzakciós	költségek	változásai		
 
A globalizációs folyamatok következményeként jelentősen megnőttek a tranzakciós 

költségek, a termelési (transzformációs) költségen felüli, a gazdasági kapcsolatok 

kialakításának és fenntartásának költségei. „A gazdálkodási döntésekkel kapcsolatos 

tranzakciós költségek egy része azt fejezi ki, hogy mekkora erőfeszítéssel jár a tárgyalások, 

szerződéskötések, információ beszerzések, a termelés koordinálása, illetve a piaci 

beszerzés és terjesztés megszervezése” (Schumann 1998).  

 
A tranzakciós költségek jelentős részét a szállítási költségekhez lehet kötni, függnek a 

távolságtól is, de nagyobb részük a piaci partnerek közötti viszonyokat fejezik ki. Mivel a 

tranzakciós költségek az ár jelentős részét képezik, ezért maga az üzleti élet kényszeríti rá 

a partnereket a költségcsökkentésre, a mértéktartó viselkedésre, az informális kapcsolatok 

kiépítésére. Az opportunista, azaz erkölcsi gátlások nélküli önérdekkövetésnek hosszabb 

távon nagyon magas a tranzakciós költsége, így a magas társadalmi tőkével rendelkező 

régiókban a tranzakciós költségek egyértelműen alacsonyabbak (McCann 2001).  

 
Ezek alapján a társadalmi hálózat, legyen az lokális vagy regionális, főleg „nem-üzleti” 

interdependenciákon alapszik, azaz a személyes kapcsolatok, a közös értékek és a 

kulturális háttér formálja. McCann (2001) szerint a klaszterek a „kapcsolati gazdaság” 

képződményei, sokszor hálózatokból fejlődnek ki. A tudáshoz hasonlóan a tranzakciós 

költségeken alapuló tipizálás szerint megkülönböztethetjük a tökéletes agglomerációt, 

iparági komplexumot és a társadalmi hálózatot (3. táblázat). Jelen esetben a társadalmi 

hálózatot nem szükséges új és régi hálózatra osztani. Itt is érvényes az a gyakorlati 

párosítás, hogy a „hard” hálózat általában egy nagyvállalat beszállítói hálózatát jelenti, 

addig a „soft” hálózatok a közös kulturális háttéren alapuló „nem-üzleti” 

interdependenciák körét, azaz innovációs miliőt. McCann (2001) elmélete ötvözi a 

klaszterek típusát az agglomerációs előnyökkel, kiterjeszti ezt a vállalatközi hálózatok 
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típusaira is. Ezek alapján a szigorú (hard) hálózat az iparági komplexumnak, a puha (soft) 

hálózat a társadalmi hálózatnak feleltethető meg; míg a tökéletes agglomeráció testesíti 

meg magát a klasztert. 

3. táblázat: Klaszterek tipizálása a tranzakciós költségek szerint 

Jellemzők Tökéletes 
agglomeráció 

Iparági 
komplexum 

Társadalmi 
hálózat 

Cégek mérete Atomisztikus Néhány cég nagy Változó 

Kapcsolatok jellemzői 

Nem azonosítható 
Széttöredezett 
Instabil 
Gyakran üzleti 

Azonosítható 
Stabil és gyakran 
üzleti 

Bizalom 
Lojalitás 
Közös lobbizás 
Közös cégek 
Nem-opportunista 

Tágasság Nyitott Zárt Részben nyitott 

Klaszterhez csatlakozás 
Ingatlan bérlés 
Letelepedéssel együtt 
jár 

Belső befektetés 
Letelepedéssel 
együtt jár 

Történelmi 
Tapasztalat 
Letelepedéssel együtt 
jár, de nem elegendő 

Térbeli hatások Bérleti díj megemelése
Nincs hatása a 
bérleti díjra 

Bérleti díj részleges 
tőkésítése 

Példák klaszterre Versenyző városi 
gazdaság 

Acél vagy 
vegyipari 
komplexum 

Új iparági terek 

Elméleti megközelítések Tökéletes 
agglomeráció modellje 

Telephely 
elméletek 
Input-output 
elemzés 

Társadalmi hálózat 
elmélet (Granovetter) 

Térszerveződés Nagyvárosi 
Lokális vagy 
regionális, de nem 
nagyvárosi 

Lokális vagy 
regionális, de nem 
nagyvárosi 

Forrás: McCann (2001) alapján 
 

3.9.5. 	Marketing‐mix	változásai	
 
A fent említett klaszterek által nyújtott versenyelőnyök mindegyikében megtalálhatók a 

marketing nyomai. A működési hatékonyság vagy a stratégiai pozícionálásnál vizsgált 

porteri szempontok felölelik Kotler (1998) által meghatározott marketingstratégiákat, azaz 

a differenciálást és pozícionálást; a vállalatközi hálózatok és klaszterek előnyei 

egybecsengnek McCarthy (1984) és Borden (1964) marketingmix elemeivel. Ez 

természetes is, hiszen a klaszteresedés, mint ahogy a marketing tevékenység is egy 

piacorientált folyamat, mely átjárja, és egyben meghatározza a vállalkozásnak, jelen 
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esetben a klaszter minden szereplőjének a működését. Szintúgy a  piacorientáltság teszi 

lehetővé a marketing integráló szerepének érvényesülését, melynek köszönhetően 

létrejöhet a hosszú távú marketingstratégia, melynek alapja a reális célok és 

megvalósítható elképzelések kitűzése (Webster 1981, Desphande – Farley – Webster 1993, 

Józsa 2002, 2004).  

 
Kiemelném az Amerikai Marketing Szövetség (American Marketing Association) 

marketing meghatározását, miszerint „a marketing a tervezésnek és a végrehajtásnak az a 

folyamata, amelynek során elképzelések, eszmék, termékek és szolgáltatások teremtése, 

árazása, ösztönzése, elosztása megy végbe az egyéni és szervezeti célok kielégítése végett” 

(AMA 1985). Ezen definíció alapján joggal gondolhatjuk, hogy a marketing 

középpontjában a 4P áll, ami természetesen ennél szélesebb területet ölel fel. Viszont jelen 

dolgozatban a marketing-mix alapján fogom értékelni a klaszterek által nyújtott előnyöket. 

Egyben szerencsés is csak a marketing-mix elemekre fókuszálni, hiszen ezen elemek 

kombinálásának pontosan az a célja, hogy választ adjon a piaci környezet kihívásaira, ahol 

elsődleges szerepet kap a vevői igények figyelembe vétele, amelynek eredménye a 

pénzügyi siker (Webster 1995). 

 

A marketing különböző részterületekre bontható, melyek számos megfogalmazása közül 

McCarthy (1984) klasszikus 4P elnevezésű felosztása szerint a marketingeszközök négy 

csoportra oszthatók: termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika és reklám (4. táblázat).  

 
4.táblázat: A 4P elemei és tevékenységei 

Eszközcsoport Tevékenység 
Termékpolitika (Product) Terméktervezés, fejlesztés 

Termékpozicionálás, termékek bevezetése és kivonás 
Formatervezés és csomagolás 
Termékkutatás, minőség, hasznosság 

Árpolitika (Price) Költségvizsgálatok 
Fogyasztói árelfogadás 
Ármeghatározás 
Költségtérítések, hitelek, engedmények 
Árérzékenység-vizsgálat 

Értékesítési politika (Place-distribution) Értékesítési út tervezése 
Logisztika és fizikai elosztás 
Kereskedelmi formák; nagykereskedelem és 
kiskereskedelem 
A kereskedelmi partnerek kiválasztása és értékelése 
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Piacbefolyásolás (Promotion) Kommunikációs elvek és követelményeik 
Reklám, PR, értékesítés ösztönzés, propaganda 
Reklámpiac intézményi háttere  
Reklámhatás és elemzése 

Forrás: Józsa (2005a, 39. o.) alapján 
 
Az eszközcsoportok közötti koordináció célja az optimális marketingműködés elérése. A 

marketing-mix tervezésénél mindig a termék adja a kiindulópontot, a többi három 

eszközcsoportot ez alapján lehet kombinálni. A marketing-mix belső arányainak 

meghatározása nagyban függ attól, hogy a vállalat felismeri-e a piaci igényeket, és 

mennyire képes azoknak megfelelni.  A piaci árakat a kereslet és kínálat egyaránt 

meghatározza. Ha egy klaszterben együttműködő vállalat új termékkel jelenik meg a 

piacon, akkor elsősorban nem a kereslet alapján tájékozódik, hanem összehasonlítja a 

piacon már jelenlévő termékek árát. Ezután tudja csak eldönteni, hogy árkövető stratégiát 

választ, vagy megkísérel attól eltérni (Bauer – Berács 2001, Józsa 2005b, 2012). 

 

Ha a 4P elemeit a szervezeti hálózatok tagjai vagy a klasztertagok szemüvegén keresztül 

vizsgáljuk, akkor az eszközcsoportokhoz párosított tevékenységek több pontban is 

változhatnak. Így a közös termékfejlesztés (K+F) révén változik a termékpozicionálás, a 

tagok közötti gyors know-how és a legjobb gyakorlat (best practice) terjedésével újra kell 

gondolni mind az termékpolitikát, mind az árpolitikát; az összehasonlíthatóság 

(benchmarking) rákényszeríti a tagokat az értékesítési politikájuk, illetve az árpolitikájuk 

felülvizsgálására; a klaszter közös marketingkommunikációs fellépésével a tagok 

reklámtevékenységeik költségeit csökkenthetik; továbbá közös értékesítési hálózattal 

árpolitikájuk és reklám politikájuk átalakulhat. 

3.10. Szakirodalom	összegzése	
 

Az utóbbi évtizedben több gazdaságfejlesztési programban előtérbe kerültek a vállalatközi 

együttműködések, így a hálózatok és a klaszterek, melyek létrejöttét a globális verseny 

kihívásaira adott sikeres válasznak tekintettek. A bemutatott klaszter definíciókból kitűntek 

a főbb vonások, minden értelmezésben egységesen megtalálható az egymással egyszerre 

versengő és szoros együttműködési kapcsolatokat ápoló független gazdasági szereplők 

hálózatának említése. Ezen klaszter definíciókba a szerzők tényezőként beemelik a 

társadalmi hálózatokat és a tudásáramlást. 
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Kutatásom szempontjából Gecse és Nikodémus (2003) által megfogalmazott klaszter 

definíciót találtam a legalkalmasabbnak a borászati klaszterek, hálózatok, illetve 

egyesületek meghatározására. A szerzők kihangsúlyozzák és beemelik a hagyományos 

technológiát és a nem intézményesült formát, ezzel tökéletesen kiegészítve az iparági és a 

regionális klaszterek definícióját: 

 

„A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények 

csoportja, melyek együttműködők és versenyzők, földrajzilag egy vagy több régióban 

koncentrálódnak, a klaszternek globális kiterjedése is lehet, meghatározott 

területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek kötik őket össze, 

tudományos alapúak vagy hagyományosak, a klaszterek intézményesülhetnek (lehet 

klasztermenedzserük) vagy nem intézményesült formában is működhetnek.” 

 

Kutatásom szempontjából a mezőgazdasági tevékenységek regionális elhelyezkedését és 

annak specializációját nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen a borágazatra jellemző a 

meghatározott régióra, körzetre specializálódó termelés. A borágazati együttműködések – 

klaszterek vagy hálózatok – további karakterisztikája, hogy gyakrabban az ellátási rendszer 

felső részéből kerülnek ki, összekötve a szőlőtermelőket és borászatokat, de szintén 

megtalálhatók az értékesítés vagy akár a szolgáltatásnyújtás szakaszain is.  

 

A magyarországi klaszterek többsége életciklusának kezdeti szakaszában van. Ezen 

szakasz legfőbb feladata a bizalmi tőke kiépítése az egyének, cégek, intézmények között, a 

szereplők személyes kapcsolatainak mélyítése, a tapasztalatok cseréje és az ismeretek 

megosztása. A klaszterekbe tömörülő vállalatok így egyrészt szert tehetnek működés 

hatékonyságából eredő költségelőnyökre, mint például a közös K+F+I tevékenységre, az 

érdekérvényesítésre, a benchmarkingra, és a best practice adta lehetőségek kihasználására. 

Emellett pozitívumként emelhető ki az, hogy lehetőségük van a stratégiai pozicionálásból 

adódó versenyelőnyök kihasználására, így a termékdifferenciálásra, az új értékesítési 

csatornák létrehozására, az ármeghatározásra és a piacbefolyásolásra. A klaszterek és 

hálózatok által nyújtott versenyelőnyök mindegyikében megtalálhatók a marketing 

nyomai, így a marketingstratégia és a marketingmix elemei. A disszertáció empirikus 

kutatásában a kooperáció előnyein túl annak marketing vetületeit a klasszikus marketing-

mix 4P felosztása alapján értékelem, a szolgáltatásmarketingből ismert emberek (people), 

folyamatok (process) és fizikai megjelenés (physical evidence) értékelését mellőzöm.



54 
 

4. Az	empirikus	kutatás	előkészítése	
 
A kutatás előkészítésénél Malhotra (2005) által javasolt lépéseket követtem, vagyis 

meghatároztam a kutatási problémát, megfogalmaztam a kutatási kérdéseket, felállítottam 

a vizsgálni kívánt hipotézisek rendszerét. Kutatásommal a dunántúli borvidéken a 

borágazatban tevékenykedő vállalatok együttműködéseit vizsgáltam, így 

elengedhetetlennek tartottam a magyar borágazat rövid bemutatását. Ezt követően az 

újvilági borágazati kooperációkat érintő kutatások főbb megállapításait összehasonlítottam 

az Európai Unió ez irányú kutatási projektjeivel, majd a magyar borágazati 

együttműködések sajátosságaira fordítottam a figyelmet. 

 

4.1. Magyar	borágazat		
 

A XX. században a magyar borágazat kénytelen volt végigkísérni a politikai helyzet 

változásait, így az I. világháború után elcsatolt területekkel jelentős szőlőtermő területeket 

veszített. Az 1949-ben bekövetkezett államosítás a bortermelőket is érintette, a 

szocializmus alatt a mennyiségi termelés került előtérbe; e szemlélet miatt megváltozott a 

fajtaszerkezet és a termőterület aránya. A 1980-as évekig Magyarország a világ vezető 

bortermelő országai közé tartozott, de a szőlőterületek ekkorra már folyamatosan 

csökkentek. Az 1980-as évek végére kialakult helyzetet tovább rontották a rendszerváltás 

következményei, így a teljes szőlőtermő terület napjainkra a felére csökkent 

(Hegyközségek Nemzeti Tanácsa – HNT 2012). A rendszerváltás, a KGST összeomlása, 

az állami támogatások csökkenése újabb változásokat hozott a borágazat számára. A 

privatizációt csak néhány termelő tudta előnyére fordítani az 1990-es években, az ágazat 

eredményessége és versenyképessége fokozatosan csökkent (Lehota 2005, 2007). Az uniós 

csatlakozási szerződés 100 ezer hektárban maximalizálta a magyar szőlőterületet. 

Agrárgazdasági Kutató Intézet (2006) felmérése szerint a szőlőtermelők többsége nem 

rendelkezett feldolgozó egységgel és nem tagja termelői szervezetnek. A Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa (HNT 2012) alapján az átlagtermelés 2007-2012 között 3,5 millió hl/év 

szinten állapodott meg. Ez a mennyiség az EU teljes bortermelésének mindössze 2%-át 

jelenti, mellyel Magyarország a 18. helyen szerepel a világ ranglistán, míg 8. helyen az 

EU-n belül (HNT 2012). Az új telepítések ellenére is nehezen sikerül fenntartani a 

meglévő területek nagyságát (7. ábra); az EU csatlakozás óta 22%-kal csökkent a 

szőlőültetvények nagysága, 2013-ben mindössze 72.300 hektáron folyt szőlőtermesztés. 
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7. ÁBRA: MAGYARORSZÁG SZŐLŐTERÜLETE 1990., 2002-2013 

 

Forrás: KSH (2014) 

 

Magyarország borvidékeinek száma, határai, méretük más bortermelő országokhoz képest 

változékonyabb. Az ország egész területe gyakorlatilag bortermő vidék, de a bortermőtájak 

között nagy különbségek vannak. Hazánk változatos földfelszínének, mikroklímáinak és 

talajtani adottságainak köszönhetően másféle borok teremnek a különböző tájakon. A 

borvidékek kialakulása jól követi a termőhelyek különbözőségét. A szőlőültetvények 

többsége abban a 22 borrégióban található (8. ábra), ahol „Oltalom alatt álló Eredet-

Megjelölésű (OEM)” és az „Oltalom alatt álló Földrajzi Jelölésű (OFJ)” borok körzetei 

találhatók (HTN 2012)1. A HNT (2012) javaslatára a borrégió definíciója bekerült az új 

bortörvénybe is. Eszerint a borvidéki régió „meghatározott termőhely, a hasonló természeti 

adottságokkal rendelkező, vagy egymással földrajzilag egységet képező, illetve 

szomszédos borvidékek társulása, amelynek területéről – a borvidéki régió szabályzatáról 

szóló rendelet alapján – meghatározott termőhelyről származó minőségi bor hozható 

forgalomba„ (Bortörvény 2004). 

 

Jelenleg a 22 borvidék összterülete 72.300 hektár, a borvidékek átlagos területe mindössze 

3.358 hektár. Az átlagos méretnél csupán az Egri, a Mátrai, a Tokaji és a Kunsági borvidék 

                                                 
1 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról (bortörvény) értelmében 
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nagyobb (Bányai 2012). Ez rámutat a hazai borászat egyik legsúlyosabb gondjára, a terület 

elaprózottságára. A következő ábra mutatja a Magyarországon fellelhető borvidékeket. 

 

8. ÁBRA: MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI 

 

Forrás: AMC (2013) 

 

A Dunántúl 15 borvidéket tudhat magának, amely a teljes magyar termőterületből 25.558 

hektárt ölel fel, vagyis Magyarország bortermő területének 35%-át adja. Érdekességképpen 

megjegyzem, hogy ez a területméret megegyezik a Kunsági borvidékével, ami jól jelzi a 

magyar borvidékek közötti hatalmas területi eltéréseket. Kutatásomat nyolc borvidékekre 

korlátoztam, ezzel lefedve a dunántúli borvidékek 59%-át (HTN 2012, GfK 2008). A 7. 

ábrán sárgával jelöltem a kutatás során vizsgált borvidékeket, melyek a következők: 

badacsonyi, balatonfüred-csopaki, tolnai, etyek-budai, soproni, szekszárdi, pannonhalmi és 

nagy-Somlói. 

 

4.2. Külföldi	borágazati	együttműködések	
 
A magyar borágazati együttműködések jelenlegi helyzetének ismertetéséhez szükséges a 

globális borágazat bemutatása. A hosszú időn keresztül domináns piaci helyet betöltő 

tradicionális bortermelő országok, így Franciaország, Olaszország, Spanyolország és 
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Portugália komoly kihívással szembesült az 1990-es évek elejétől. Ezt a kihívást a 

hatalmas export teljesítményt felmutató újvilági borok országai jelentették, mint például 

Ausztrália, Chile, USA, Új-Zéland, Dél-Afrika és Argentína. Míg a hagyományos európai 

bortermelő országok 1988-2009 között az export mennyiségüket 15%-ról 32%-ra tudták 

növelni a világ teljes bortermelésén belül, ami a hagyományos léptékkel bámulatos 

teljesítmény, addig az újvilági borok a saját 3%-nyi exportjukat 37%-ra küzdték fel, 

megdöntve a hagyományos bortermelő országok uralmát (Anderson – Nelgen 2011). Az 

újvilági bortermelő országok versenyképessége nem csak a hatalmas szőlészeti és borászati 

beruházásokon, a rendkívül tudatos és célirányos marketingtevékenységen alapszik, hanem 

a szereplők között a tudás magas fokú megosztásán is. Az újvilági bortermelő országokban 

a borászati szereplők szoros együttműködésben, vállalatközi hálózatokban fogják össze 

mind a termelőket, beszállítókat, K+F tevékenységet végző intézményeket (Anderson 

2001, Cooper 2012). 

 
Az újvilági bortermelő országok által alkalmazott szervezeti stratégiákra már 

benchmarkként tekintenek a hagyományos európai bortermelő országok. Ezek segítségével 

ösztökélik a borászati innovációt és versenyképességet. Természetesen az eltérő 

történelmi, kulturális, valamint a termelési tényezőkből eredően ezen borrégiók 

különbözően alkalmazzák az újvilági példát. 

 

Az újvilági bortermelő országokban éppen a borágazat növekedésével egy időben jelentek 

meg a vállalatközi együttműködéseket – hálózatokat és klasztereket – vizsgáló kutatási 

projektek. Porter (1998) nyitotta a sort a kaliforniai borklaszterek kutatásával, amit aztán 

számos tanulmány követett különböző országokat vizsgálva, így Ausztráliát (Aylward 

2002, 2003, 2006), Dél-Afrikát (Williamson 2003), Argentínát (McDermott 2007a, 

2007b), Brazíliát (Fensterseifer 2006, 2010), Chilét (Visser – Langen 2006, Gwynne 2008, 

Visser 2010) és Kanadát (Padmore 2003, Wolfe 2005, Migone 2010, Doloreux 2012). A 

tanulmányokból a következő megállapításokat lehet levonni: 

1. a borászati klaszterek jellemzői nemcsak országonként, hanem régiónként is 

eltérnek egymástól, 

2. az innovációs rendszerek szerepe felértékelődik a nemzetközi borpiacon, 

3. hangsúlyossá válnak a vállalatok és az állami kutatóintézetek között fennálló 

kapcsolatok, 
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4. megjelenik a klaszter kifejezés, ami a gazdasági szereplők (szőlőtermesztők, 

borászatok, kereskedők, beszállítók stb.), a kutatóintézetek, az állami intézmények 

és a szakma szervezetek kapcsolatára utal. 

 
Az újvilági bortermelő országok példáját követve az Európai Unió szintúgy alkalmazta a 

klaszter megközelítést kutatási projektjei során, számos tanulmány készült mind a francia 

(Ditter 2005, Remaud – Couderc 2006), a spanyol (Zanni 2004, Larreina – Aguado 2008, 

Gómez-Bezares 2008), az olasz (Bell 2005, 2007, Morrison – Rabelloti 2010) és portugál 

(Rebelo – Caldas 2011) borágazati helyzetkép megállapítására. Ezen tanulmányok 

sajátossága az, hogy a vizsgálódás középpontjában túlzottan a regionális innovációs 

rendszerek szerepelnek, és sajnálatos módon kevés figyelmet fordítanak a KKV-k között 

fennálló hálózatok felderítésére, ami a globalizálódott borpiacon való érvényesülés 

stratégiai alapkövének bizonyul.  

 

A szakirodalomból az is kiderül, hogy a KKV-k innovációs viselkedéséről célszerű minél 

többet megtudni. Kimondottan érdekesek azok a vállalatok, amelyek olyan hagyományos 

borrégiókban tevékenykednek, ahol a hagyomány és az innováció kapcsolata 

kulcsfontosságú a nemzetközi versenyképesség megőrzésében. Általában az innováció egy 

magasabb szinten ölt formát, de gyakran előfordul vállalatközi hálózatokon belül már 

vállalati szinten is abban az esetben, ha a közös érdek egybeesik az egyéni érdekekkel. Ezt 

mindenképpen egy formális vagy informális szerződéses jogviszony határoz meg, ami a 

közös cél elérése során felmerülő érdekkonfliktusok kezelését vitatott szolgálni (Caffagi – 

Imacieli 2010). 

 

A nemzetközi kutatások rávilágítanak arra, hogy a megszerzett előnyök, a felmerült 

költségek és a kockázatok elosztásából eredő konfliktusok természetesen jelentkezhetnek 

az együttműködő felek között, nagyban befolyásolva a hálózat integrálódásának mélységét. 

A hálózatok szervezeti felépítését és irányítását minden olyan külső és belső környezethez 

adaptálni kell, amely a főbb szereplők aktivitását alakítják, de ami ennél is fontosabb, az 

együttműködő felek bizalmi szintjéhez is igazodnia kell, ahogy azt a társadalmi tőkénél 

említettem. A borászati ágazatban a vállalatközi hálózatok, akár vertikális akár 

horizontális, gyakrabban az ellátási rendszer felső részéből kerülnek ki, összekötve a 

szőlőtermelőket és borászatokat, de szintén megtalálhatók az értékesítés vagy akár a 

szolgáltatásnyújtás szakaszain is (Caffagi – Imacieli 2010). 
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Itt meg kell jegyezni, hogy a gazdasági tevékenységek közül a mezőgazdasági 

tevékenységek regionális elhelyezkedését és annak specializációját nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. A borágazatra jellemző a meghatározott régióra, körzetre specializálódó 

termelés. A feldolgozó ipari vállalatok telephely-választása is gyakran a fő termőhelyekre 

irányul. A nemzetközi szakirodalomból jól kitűnik, hogy a helyi, döntően a termelési 

erőforrásokra épülő mezőgazdasági klasztereken belül kiemelt szerepet játszanak a 

borvidékek és régiók. Lehota és Komáromi (2005) vizsgálatai szerint a „kedvező 

termőhelyi feltételek térbeli sűrűsödése következtében a szőlőtermelő, a feldolgozó, a 

forgalmazó és a támogató, valamint elősegítő iparágak térbeli koncentrációja és köztük 

lévő együttműködés kedvező induló feltételeket jelenthet a kis- és közepes vállalatok közti 

klasztereződési folyamatra”. 

 

Borágazati hálózatok kezdetben alapulhatnak szerződéses kapcsolaton, szervezeti 

együttműködésen (pl.: szövetkezeti, profit és non-profit vállalkozások stb.) vagy e kettő 

keverékén. A szerződéses kapcsolatok viszonylag informálisnak tekinthetők a szervezeti 

együttműködésekhez képest, hiszen azt „csupán” szóbeli, vagy írásos szerződés köti össze. 

Természetesen a kiválasztott vállalatközi hálózathoz történő csatlakozás függ a hálózatban 

részt vevő vállalatok jellemzőitől és profiljától.  

4.3. Magyar	borágazati	együttműködések	
 

Míg tehát az újvilági bortermelő országokra jellemző, hogy a borászati szereplők szoros 

együttműködésben, vállalatközi hálózatokban fogják össze mind a termelőket, 

beszállítókat, K+F tevékenységet végző intézményeket (Anderson 2001), addig az EU-ban 

a regionális innovációs rendszerek alakultak ki. Magyarország borvidékeinek piaci 

helyzetének, ismertségének valamint elfogadottságának javítására több kezdeményezés is 

született. A regionális és lokális klaszterek, valamint a vállalatközi hálózatok 

támogatásával, pályázatok kiírásával2 közös célként a magyar borkultúra népszerűsítését, 

borászatok és borok marketingjének mind magyarországi, mind külföldi rendezvényeken, 

fesztiválokon történő elősegítését tűzték ki fő célként (Lakner – Procházka 2000, Botos 

2001, 2004, Gaál – Pardányi 2006, Radóczné 2006, 2008). Részcélként a feltűnik a 

fogyasztói tudatosság növelése, új fogyasztói csoportok megnyerése, a kulturált 

borfogyasztás népszerűsítése, a borászatok értékesítésének ösztönzése, imázsának javítása, 

                                                 
2 Magyar Turizmus Zrt. nyílt pályázati felhívásai 
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az adott borvidék, régió ismertségének növelése, valamint a régió borturizmusának 

elősegítése. 

Müller (2009) szavait idézve, a „borturizmus sokak szemében az a csodaszer, amely 

egyaránt segít az egyes borászatok megismertetésében, a fogyasztói bizalom fokozásában, 

és a készpénzes fizetéssel, valamint a kereskedők kihagyásával növeli a gazdaságosságot.” 

A borturizmus egyre inkább az ökoturizmus helyébe lép úgy, mint egy fontos réspiac 

jelentős növekedési potenciállal (Gaál 1995, O’Neill – Charters 2000). Éppen ezért jött 

létre Magyarországon is egyesület formájában számos borút vagy borturisztikai klaszter. 

Ezen együttműködések adják a borvidék vérkeringését, hiszen ők integrálják a 

borászatokat, a vendéglátó ipari egységeket, éttermeket és szálláshelyeket, a települések 

önkormányzatait, valamint a borvidékre vonzzák a turistákat. 

 

A szakirodalom alapján ezen borút egyesületek, vagy magukat borklaszternek nevező 

szerveződések a puha hálózatok ismérveivel jellemzők (Lengyel 2010). A kooperáció ezen 

szervezeteknél nyitott, de tagságon alapul, az együttműködés alapját az egyesület 

alapszabályai tartalmazzák, amit többségi határozattal fogadnak el. A tagok közötti 

kapcsolatokra inkább az együttműködés, nem úgy, mint a klaszterek esetében a rivalizáló 

együttműködés jellemző. Hozzáadott érték javulását olyan társadalmi-gazdasági 

célkitűzések adják, mint például a vállalkozásfejlesztés, az új munkahelyek létesítése, a 

térségben rejlő társadalmi tőke kiaknázása, valamint az összefogásban rejlő lehetőségek 

kibontása (Magyar Boralmanach 2003, Villányi bormarketing stratégia 2009). Jelentősebb 

eredményei ezen összefogásoknak a megosztott erőforrások kihasználása, az alacsonyabb 

költségek, a teljesítményértékelés (benchmarking), best practice terjedése, viszont még 

nem érvényesülnek a klasztereknél tapasztalható eredmények, mint például a 

beszállítókhoz, szolgáltatókhoz történő kapcsolódás, vagy a munkaerőpiachoz történő 

szoros összefonódás (Juhász 2012). A puha hálózatok esetén Lengyel (2010) az 

információáramlást említi, mint külső gazdaságosság. A puha hálózatok, így a borút 

egyesületek vagy borklaszterek résztvevői között nem csak vállalatok, hanem szakmai 

szervezetek, ügynökségek, olykor önkormányzatok is megtalálhatóak. A kohéziót nem az 

üzleti eredmények határozzák meg, hanem a közös jövőkép. 

 

A kutatásba bevont borászati vállalatok különböző borút egyesületeknek, vagy 

borklasztereknek az aktív tagjai. Ezen egyesületekre vagy borklaszterekre definíció szerint 

a puha hálózat megnevezése illene. A klaszter megjelölés ezen vállalatközi 
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együttműködések esetén túlzó, hiszen azok még nem érték el azt az érettségi fokot és 

szerveződési szintet, amikortól klasztereknek hívhatnánk. A disszertációban a borút 

egyesületekben, valamint borklaszterekben való kooperációt a könnyebb érthetőség miatt 

vállalatközi együttműködésnek fogom hívni, ezzel elkerülve a klaszter szó 

többletjelentését. 

 

Az 5. táblázat tartalmazza azokat a borászati együttműködéseket – hat borút egyesületet és 

kettő klasztert – amelynek tagjait a kutatás során megkérdeztem. A táblázatból kiderül, 

hogy az együttműködés mely borvidékhez köthető, mikortól datálható a kooperáció, 

mennyi taggal; továbbá feltüntettem a borvidék teljes termőterültének nagyságát, valamint 

a tényleges szőlőültetvénnyel beültetett terület nagyságát. 

 

5. táblázat: Vizsgálatba bevont borászati együttműködések 

Forrás: HTN (2013) 

4.4. Kutatási	probléma	
 
Ahogy Vadasi (2008) is jelezte, kevés kutatás irányult a társadalmi tőke és a vállalatközi 

együttműködések közös vizsgálatára, addig a magyar agráriumban, így a borászati 

ágazatban az együttműködések szerepét még csak nem is érintették. Ezért empirikus 

kutatásom alapvető célkitűzése, hogy a bemutatott szakirodalom alapján átfogóan 

elemezzem a dunántúli borászati együttműködéseket. 

 

Kutatási probléma: 

A dunántúli borászati vállalatok jellemzőinek és annak változásainak vizsgálata a 

társadalmi tőke és az együttműködés tükrében. 

 

Egyesület Borvidék
Alapítás 

éve
Tagok 

száma

Borvidék 
területete (ha)

Beültetett 

terület (ha)

Badacsonyi Borvidéki Borút 
Egyesület

Badacsony 1999 31 4 263           1 790           

Csopak Környéki Borút Egyesület Balatonfüred-Csopak 2001 29 6 445           2 143           

Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter
Pécs, Szekszárd, 
Tolna és Villány

2009 42 11 000         2 600           

Etyeki Borút Etyek-Buda 2003 36 7 117           1 480           
Pannonhalma Sokoróalja Borút Pannonhalma 2004 24 4 000           630              
Nyugat-Dunántúli Borászati és 
Borturisztikai Klaszter

Sopron 2003 32 4 300           1 800           

Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület Szekszárd 1999 64 6 000           2 300           
Somló és Környéke Borút Egyesület Nagy-Somló 2000 18 600              550              
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Az elemzéshez egy többszintű modellt alkottam meg (9. ábra), amely magába foglalja a 

kutatási probléma rétegeit. A kutatás ezen modell köré épül, amelyet a hipotézisek 

rendszerénél is felhasználok.  

 

9. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEINEK TÖBBSZINTŰ MODELLJE 

 

Forrás: saját szerkesztés  

 

Célom, hogy a kutatással egy átfogó helyzetképet nyújtsak a dunántúli borvidéken a 

borágazatban tevékenykedő vállalatok együttműködési hajlandóságáról, az azt 

meghatározó és egyben befolyásoló társadalmi tőke puha tényezőiről (1.). Miután az 

együttműködést befolyásoló puha tényezőket feltártam, a kooperációval megszerzett 

tényleges versenyelőnyöket veszem szemügyre, hogy megállapítsam a szakirodalomban 

bemutatott együttműködés előnyeinek (2.) konkrét megvalósulását. Az előnyökön túl a 

tagok együttműködésének marketing vetületeit (3.) a 4P alapján vizsgálom. Ezen belül 

kitérek arra, hogy mennyire változik egy borászat saját termékkínálata, árképzési 

politikája, értékesítési csatornáinak száma, és végül a marketing kommunikációjának 

hatékonysága. Végezetül a hálózatosodás egyik fő hozadékát, a tagok közötti tudásáramlás 

vetületeit (4.) vizsgálom, melyben kitérek a piaci folyamatokra, illetve a termékhez köthető 

tudás áramlására. 
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4.5. Kutatási	kérdések	
 

A szakirodalom tanulmányozása során, amely több szakterületre is kiterjedt, több 

hiányosságot is tapasztaltam, amire az eddigi kutatások nem adtak megfelelő választ. A 

kvalitatív feltáró fázis eredményeként a kutatás kérdései négy témakört ölelnek fel: 

 
1. Társadalmi tőke 

 
Mivel a társadalmi tőke számos mechanizmuson keresztül működik, ezért megvizsgálom 

azon puha tényezőket3, melyek befolyásolják a vállalatközi együttműködés kialakulását. A 

puha tényezők között a kölcsönös bizalom vagy bizalmatlanság, a gazdasági szereplők 

közötti kapcsolatok, elvárások kapcsolatát elemzem. A következő kérdéseket fogalmaztam 

meg: 

 Milyen mértékben befolyásolják a borászati vállalatokat a kooperáció 

kialakításában a társadalmi tőke puha tényezői? (bizalom, bizalmatlanság, 

regionális identitás és kapcsolatok) 

 Hasonló álláspontot képviselnek-e a borászatok a társadalmit tőke puha tényezői 

alapján? 

 Lehet-e homogén csoportokba rendezni a borászatokat a puha tényezők alapján? 

 

2. Együttműködés előnyei 
 
A vállalatközi együttműködés segítheti a tagok hosszú távú tervezését, a közös K+F+I 

tevékenységet, az egymás teljesítményének összehasonlítását, a bizonytalanság 

csökkentését, egyúttal a biztonság keresését, az érdekérvényesítő képességük növelését, 

valamint az új piacokra történő belépés korlátainak közös csökkentését. Ezek alapján a 

következő kérdések merültek fel: 

 Kimutatható-e a tagok között a termelési specializáció? 

 Van-e a tagoknak stratégiájuk és jellemző-e a hosszabb időtávú tervezés? 

 Minden tag számára elérhető a közös K+F+I tevékenység előnyei? 

 Összemérik-e teljesítményüket az együttműködő dunántúli borászati vállalatok? 

 Hatással van-e az együttműködés a vállalatok érdekérvényesítő képességére?  

 Segíti-e a kooperáció az újabb piacok meghódítását? 

                                                 
3 Fukuyama, 1995; Putnam 2000; Coleman 1990; Burt, 2001; Vadasi, 2009; Orbán – Szántó, 2005 
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 Hogyan befolyásolja az együttműködés a tagok értékesítési eloszlását különböző 

szinteken? 

 Jobban tudnak-e reagálni a tagok az összefogás révén a külső környezetből fakadó 

veszélyekre? 

 

3. Együttműködés marketing vetületei 
 

A kooperáció előnyein túl annak marketing vetületeit a marketing-mix 4P felosztása 

alapján értékelem, valamint megvizsgálom, hogy mely tagoknál és milyen mértékben idéz 

elő változást az együttműködés. A következő kérdésekre keresem a választ: 

 Bővítik-e a tagok termékkínálatukat és változtatnak-e a termékpolitikájukon? 

 Ismertebbé válik-e termékük a kooperáció hatására? 

 Jobban megismerik-e társaik árpolitikáját, az befolyásolja-e saját árazásukat? 

 Bővítik-e az értékesítési csatornák számát, valamint felállítanak-e közös 

értékesítési csatornákat? 

 Fejlődik-e a kooperáció hatására a marketingkommunikációjuk? 

 

4. Együttműködés tudásáramlási vetületei 
 

A tudás megosztása és terjedése a vállalatközi hálózatoknál általában lokális tudásbázisra 

támaszkodik4, hiszen a fizikai közelség tartalmazza mindazon előnyöket, amelyek az 

ismeretek megosztásához, a tapasztalatok cseréjéhez és a tudás túlcsordulásához 

elengedhetetlenül szükségesek. Az eredményes tudásmegosztás versenyelőnyt biztosít az 

együttműködő tagok számára, ezért megvizsgálom, hogy: 

 A dunántúli borászati együttműködésekben milyen mértéket ölt a tudásmegosztás? 

 Gyorsabban terjed-e a best practice? 

 Milyen mértékben osztják meg a tagok a tacit tudásukat? 

4.6. A	kutatás	kvalitatív	fázisa	
 

A kutatási kérdések és a kutatási terület leszűkítéséhez a kvalitatív feltáró fázis nagyban 

hozzájárult. A kutatást többéves előkészítő munka előzte meg, amely során folyamatosan 

tartottam a kapcsolatot pincészetekkel, hegybírókkal, klasztervezetőkkel, az 

                                                 
4 Kocsis – Szabó 2000, Porter 2000, Capello – Faggian 2005, Bencsik 2009 
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Agrármarketing Centrummal; valamint számos mezőgazdasági és borászati konferencián 

vettem részt. Ezúton szerzett betekintés segített azonosítani a kutatási problémát, majd a 

szakirodalomra és tapasztalataimra alapozott hipotéziseket állítottam fel. A módszertan 

kiválasztásánál figyelembe vettem a hipotézisek vizsgálatához szükséges adatok 

mennyiségét, minőségét, majd ezek után tudtam a megfelelő adatgyűjtési módszert 

kiválasztani. A kutatási módszernek a leíró, egyszeri keresztmetszeti kutatást jelöltem meg, 

hiszen az adatok egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán alapulnak (Malhotra 2005, 133. 

o.) A primer kutatás leíró jellegéből eredően az alapprobléma megközelítésére a kutatási 

módszer kvantitatív típusa mellett döntöttem, ami Veres (2006) szerint a tömegszerű 

marketingjelenség számszerű általánosítására törekszik, valamint számszerű adathalmaz 

képezi a kutatás alapját. Itt kell megjegyeznem, hogy a kutatás elemzésénél részben 

kvalitatív módszereket is felhasználtam, leginkább a probléma feltárására, amelyek a 

mélyinterjúk során kapott árnyaltabb információkon nyugszanak.  Ezek a mélyinterjúk 

olyan szakmai fórumok, kiállítások és konferenciák alkalmával nem formális keretek 

között, valamint nem strukturált formában zajlottak, ahol a szőlészeti és borászati 

szakemberek, vállalatvezetők és gyakorlati szakemberek képviselték magukat. 

 

A kutatás alapját képező kvantitatív felmérést a kvalitatív feltáró fázis előzte meg. A 

kérdőív megalkotásakor figyelembe vettem a társadalmi tőke területén végzett korábbi 

kutatások kérdőíveit (Vadasi 2008). Az így összeállított kérdőív teszteléséhez 

mezőgazdasági termelőket és borászokat kérdeztem meg személyes interjúk keretében, 

ahol az alapsokaságot a Nyugat-Pannon Ökoklaszter tagjai alkották. Az interjúalanyok 

kiválasztásánál arra törekedtem, hogy a főbb vállalati formák képviselve legyenek. A 

megkérdezett 6 ügyvezető, 6 egyéni vállalkozó és 5 őstermelő jelentős ismerettel 

rendelkezett mind a klaszterről, mind pedig a vállalatáról és környezetéről. A vállalatok 

iparági megoszlását tekintve 9 mezőgazdasági, 6 szőlőbor termelési és 2 malomipari 

vállalathoz köthető, melyek között megtalálhatók egyéni vállalkozók, őstermelők, betéti 

társaságok, korlátolt felelősségű társaságok valamint egy részvénytársaság. 

 

A mélyinterjúk célja az volt, hogy segítséget nyújtson a kérdőív véglegesítésében, többek 

között a kérdések, skálák koncepciójának, tartalmának tesztelésében. Így elkerülhetőek a 

különböző értelmezési hibák, illetve rávilágítanak azokra a témakörökre, ahol esetleg 

hiányosságok mutatkoznak, vagy egyszerűen feleslegesek. 
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4.7. Kutatás	hipotézisei	
 
A korábban felvázolt kutatási céljaimnak és kérdéseknek megfelelően a hipotéziseket négy 

gondolat köré lehet csoportosítani: 

1. Társadalmi tőke puha tényezői 

2. Együttműködés előnyei 

3. Borászati együttműködések marketing vetületei 

4. Együttműködések tudásáramlási vetületei 

A hipotézisek rendszerét a következő ábra szemlélteti: 

 

10. ÁBRA: HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A 6. táblázat tartalmazza a fő hipotéziscsoportjaimat és a hozzá tartozó hipotéziseket: 

 

6. Táblázat: A hipotézisek rendszere 

I. hipotéziscsoport: Társadalmi tőke puha tényezői 

H1a. A dunántúli borászati vállalatok együttműködése inkább bizalmi alapon történik, mint 
az adott borrégióhoz való kötődés alapján. 
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H1b. A dunántúli borászati vállalatok a társadalmi tőke puha tényezői alapján homogén 
csoportokba rendezhetőek. 

II. hipotéziscsoport: Együttműködés előnyei 

Stratégiai 

H2a. A dunántúli borászati vállalatok együttműködése révén bizonyos tagok (klaszterek) 
specializálják termelésüket, vállalati stratégiájukat kidolgozzák, és hosszabb távra 
terveznek. 

K+F+I 

H2b. A borászati együttműködés a tagok egy szűk csoportja esetén segíti a közös K+F+I 
tevékenységet. 

Benchmarking 

H2c. Borászati együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, vagyis a legjobbhoz 
viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket összehasonlítják egymással, 
melynek mértéke a tagok között változó. 

Lobbyerő 

H2d. Bizonyos vállalatok érdekérvényesítő képessége, valamint lobbyereje a borászati 
együttműködés hatására növekszik. 

Bizonytalanság csökkentése 

H2e. Borászati vállalatok többsége hiszi, hogy a gazdasági bizonytalanságot az 
együttműködéssel ki lehet küszöbölni. 

III. hipotéziscsoport: Borászati együttműködések marketing vetületei 

Termékpolitika 

H3a. Borászati együttműködés csak bizonyos tagokat motivál termékkínálatuk bővítésében. 

H3b. Borászati együttműködés révén ismertebbé válik a borász terméke.  
Árpolitika 

H3c. Együttműködés során a tagok eltérő mértékben szereznek tudomást társaik árképzési 
politikájáról. 
H3d. Kimutatható, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok árazása jobban igazodik 
társaikéhoz. 

Értékesítési politika 

H3e. A borászati együttműködés hatására mind a helyi, mind a regionális értékesítés bővül, 
valamint a tagok növelni tudják értékesítési csatornáik számát.  

H3f. A borászati együttműködés ösztönzi a közös értékesítési csatornák felállítását, annak 
alkalmazását minden résztvevő vállalkozás egyöntetűen ki is aknázza.  

Marketing kommunikáció 

H3g. A borászati együttműködés hatására a tagok egy része többet költ marketing 
kommunikációra. 
H3h. A borászati együttműködésben eltérő módon, de annak előnyeit kihasználva fejlődik a 
tagok marketing kommunikációja. 

IV. hipotéziscsoport: Együttműködések tudásáramlási vetületei 

H4a. Az együttműködésben részt vevő vállalatok aszimmetrikusan osztják meg egymással a 
tudomásukra jutott piaci információkat. 
H4b. Az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé osztják meg egymással 
termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonják be társaikat termékfejlesztési folyamataikba. 



68 
 

H4c. Borászati vállalatok a legjobb eljárásokat (a best practice-t) eltérő módon osztják meg 
egymással. 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A kutatás leíró jellegéből eredően nagyobb számú hipotézisek felállítása mellett döntöttem, 

hogy a borászati együttműködések mélyebb, vertikális vizsgálatával kiterjedjen mindazon 

tényezőkre, melyek segítségével pontos képet kaphatunk a különböző borrégióban 

tevékenykedő borászati vállalatok együttműködési hajlandóságáról, vetületeiről.  
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5. A	kvantitatív	kutatás	módszertana	
 

5.1. 	A	kutatás	kvantitatív	fázisa	
 
A mélyinterjúk során nyert tapasztalatok alapján a kérdőívben változtatásokat végeztem el, 

amelyek közül csak a tanulmány szempontjából fontos kérdésekkel foglalkozom. Egyrészt 

néhány kérdés mérési módját változtattam meg, a 7-es skálázást az 5 fokozatú Likert-

skálára módosítottam (1=egyáltalán nem értek egyet, 2=többnyire nem értek egyet, 

3=egyet is értek, meg nem is, 4=nagyjából egyetértek, 5=teljes mértékben egyetértek), 

ezáltal növelve a kitöltés egyszerűségét és a skálák megbízhatóságát. Likert-skála 

használatában a további előnyök láttam: 

 könnyen összeállítható, 

 5 fokozatú skálája révén könnyen érthető, 

 megfelelő információtartalmat biztosít, 

 az SPSS statisztikai programmal jól értelmezhető.  

 

A Likert-skála ordinális vagy intervallum skálakénti értelmezése a szakirodalom alapján 

megoszlik. Számos érvet lehet felsorakoztatni mind az ordinális, és mind az intervallum 

értelmezés mellett, én a kutatás során Sajtos – Mitev (2007) és Malhotra (2005) alapján 

intervallum skálaként határoztam meg ezen változókat.  

 

További változtatás gyanánt csökkentettem a nyílt kérdések számát, ami megnehezítette 

volna a későbbi kiértékelést. Ezen felül, a negatív tartalmú ellenőrző kérdéseket újra kellett 

fogalmazni, mert azok többször is félreértést okoztak, és a válasz elhanyagolásához 

vezettek. Két kérdéssel bővítettem a kérdőívet, ahol lehetőség nyílt több ok megjelölésére 

is. Annak ellenére, hogy ezek a kérdések nehezítették az utólagos kiértékelést, rengeteg 

plusz információt nyertem a válaszadóktól. A mélyinterjúk 35-45 percig tartottak, mely 

során több nyitott kérdés került megválaszolására, illetve észrevételek feljegyzésére is sor 

került. 

 

A kvalitatív kutatás során nyert tapasztalatokat figyelembe véve megalkottam a végleges 

kérdőívet, amelynek tematikus felépítése négy nagyobb egységre bontható: 

1. társadalmi tőkére irányuló kérdések, melyek az együttműködési hajlandóságot, a 

kölcsönös bizalom mértékét, a tagok ismeretségét vizsgálja 
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2. együttműködés által elvárt előnyökre irányuló kérdések 

3. együttműködés révén a vállalat marketingstratégiáját és pozícionálását érintő 

kérdések  

4. együttműködés során kialakuló tudásáramlást vizsgáló kérdések.  

 

A kérdőív strukturálásában Babbie (2004) ajánlását megfogadva, az általános, „képbe 

hozó” kérdésekkel nyitottam, és fokozatosan tértem rá a speciális, szűkebb területet érintő 

kérdésekre. A kérdőív négy részét vizuálisan is elválasztottam egymástól, továbbá rövid 

ismertető mondattal vezettem át a megkérdezett személyt a következő egységre, ami 

segített a „ráhangolódás” megteremtésében.  

 

A végleges kérdőív tesztelésére a Nyugat-Pannon Ökoklaszterből három olyan tagot 

kértem fel, akik még nem találkoztak a kérdőívvel. A kvalitatív fázisban történt 

változtatásoknak köszönhetően a megkérdezettek pontosnak és könnyen érthetőnek ítélték 

a kérdőívet, azt önállóan, további magyarázat nélkül képesek voltak megválaszolni, így 

azon újabb módosítást már nem alkalmaztam. A végleges kérdőív 57 kérdéskombinációt 

tartalmazott, melyre az összes válaszkombinációt figyelembe véve a mérési szintek típusai 

a következőképpen alakultak: 11 darab nominális, 1 darab ordinális, és 62 darab 

intervallum skála.  

Következőkben a kutatási terv fő részeit, a mintavételi módszert és a megkérdezés 

folyamatát ismertetem. 

5.2. 	Mintavételi	módszer	
 
A mintavételi eljárást öt alapvető részre lehet bontani, mely alapján először a sokaságot 

kell meghatározni, majd a mintavételi keretet, utána a mintavételi technikák közül kell 

választani, majd a mintanagyságot kell felmérni és végül a mintavételezést kell kivitelezni 

(Malhotra 2005, Sajtos – Mitev 2007). Így jelen esetben a Magyarországon megtalálható 

22 borvidéken tevékenykedő, és egyúttal klaszterben vagy borút egyesületben részt vevő 

borászatok alkotják az alapsokaságot. A mintavételi keretet meghatározása során nyolc 

dunántúli borvidéket önkényesen jelöltem ki és kritériumként a célsokaságba kizárólag 

azokat a borászatokat választottam, amelyek valamely aktívan működő klaszter vagy borút 

egyesületnek tagjai. A mintába kerülés alaptényezőit figyelembe véve, az alapsokaság 

homogénnek tekinthető, mert ugyanahhoz a tevékenységhez, a szőlőbor termeléséhez 

köthetőek a megkérdezettek. A Széchenyi István Egyetem Regionális- és 
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Gazdaságtudományi Doktori Iskola jellege miatt a dunántúli régióra koncentráltam. Így a 

mintavétel területi kitettsége alapján a következő borvidékeken tevékenykedő termelőket, 

pincészeteket kérdeztem meg:  

 badacsonyi  

 balatonfüred-csopaki  

 tolnai  

 etyek-budai  

 soproni 

 szekszárdi, 

 pannonhalmi 

 nagy-Somlói  

 

A kutatáshoz a nem véletlen mintavételi technikát alkalmaztam, azaz, ha egy borászatot 

már beválasztottam a mintába, akkor őt kivettem a mintavétel keretéből, többé nem 

választottam újra. A nem véltetlen mintavételi technikák közül a klaszteres mintavételt 

használtam, ahol az elemek csoportjait tekintjük mintavételi egységeknek (Lehota 2001a, 

Malhotra 2005, 406.o.). Így jelen esetben a nagyobb halmazt a Magyarországon termelő 

borászatok alkotják, és azt a fent említett kritérium alapján alcsoportokra bontottam. Az 

így kapott alcsoportok jól körülhatárolhatók, elemeit pontosan meg tudtam határozni. A 

kutatás során a kiválasztott alcsoportok elemeit maradéktalanul bevettem a mintába. A 

mintanagyság kvantitatív megfontolásból nem okozott gondot, hiszen a kritériumnak 

megfelelő minta nagysága 179 borászatot foglalt magába, amelyek hiánytalanul bekerültek 

a mintavételi keretbe. A kutatásnak nem volt célja mind a 22 magyarországi borvidék teljes 

körű lekérdezése, viszont a vizsgálat számosságából eredően az adatokból kapott 

következtetések és megállapítások a felmérésben szereplő mintára érvényesek, azaz, a fent 

említett borvidékekre alkalmazhatók. 

 

5.3. 	A	megkérdezés	folyamata	
 
Az anyaggyűjtés során személyes, postai és online kérdőíves megkérdezést is alkalmaztam. 

A 179 kérdőívet 6 hullámban küldtem ki a válaszadóknak egy hetes eltéréssel, úgy, hogy 

egy adott borvidéket egyszerre le tudjak kérdezni.  A kiküldést 2013. február és április 

között bonyolítottam le, hogy még a mezőgazdasági tevékenységek előtt minél több 

borászt elérhessek. A megkérdezés módszere a telefon – levél –  telefon módszernek felelt 
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meg (Malhotra 2005), amely azt jelenti, hogy az első kiküldést megelőzően a megfelelő 

célszemélyt felkerestem, röviden bemutattam a kutatás hátterét, felhívtam a figyelmét a 

kérdőív érkezésére és megkértem, hogy töltse ki a kérdőívet. Majd a kérdőív kiküldését 

követő harmadik héten felhívtam azokat a válaszadókat, akik nagy valószínűséggel már 

megkapták a kérdőívet, de nem töltötték még ki. 

 

Általános tapasztalat, hogy a vállalatok nem szívesen osztanak meg magukról 

információkat, részben bizalmatlanok a megkérdezéssel kapcsolatban, többen nem hitték 

el, hogy valóban egyetemi kutatásról van szó. Mivel a válaszadási hajlandóság 45%-os 

volt, ezért szükség volt személyesen megkeresni azokat a vállalatokat, akik ígérték a 

kérdőív kitöltését, de annak nem tettek eleget. 2013 áprilisában került sor a személyes 

megkeresésekre, ami a kérdőív kitöltésén túl többlet információval és mélyebb 

bepillantással gazdagította a kutatást. A megkérdezés legutolsó dátumaként 2013. április 

30-át jelöltem meg. Ez idő alatt megszerzett 129 db kérdőívvel 72%-os válaszadási arányt 

sikerült elérni. A kérdőívek ellenőrzése során a hiányos kitöltés miatt 15 darabot 

értékelhetetlennek nyilvánítottam. 

 
7. táblázat: Kérdőíves megkérdezés módszertani jellemzőinek összefoglalása 

Szempontok Kutatás 
Anyaggyűjtés módszere 
 

30%-ban személyes kérdőíves megkérdezés 
30% online kérdőíves megkérdezés  
20%-ban postai úton megkérdezés 
20% mélyinterjú 

Kérdezőbiztosok alkalmazása 90%-ban saját megkérdezések 
10%-ban kérdezőbiztosok által 

Kutatás területe (borvidék) 1. Badacsony 
2. Balatonfüred-Csopak 
3. Tolna 
4. Etyek-Buda 
5. Sopron 
6. Szekszárd 
7. Pannonhalma 
8. Nagy-Somló 

Kutatás időpontja 2013. február - április 
Megkérdezettek köre borászatok, melyek a következő klaszter 

vagy borút egyesületnek tagjai: 
1. Badacsonyi Borút 
2. Csopaki Borút 
3. Dél-Dunántúli Borklaszter 
4. Etyeki Borút 
5. Nyugat-Dunántúli Borászati és Borturisztikai 

Klaszter 
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6. Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület 
7. Pannonhalma-Sokoróalja Borút 
8. Somló és Környéke Borút Egyesület 

Kiválasztás módja Teljes taglista 
Kérdések száma 57 
Kiküldött kérdőívek száma 179 
Értékelhető kérdőívek száma 114 
Értékelhetetlen kérdőívek száma 15 
Kiértékelés eszköze MS Excel, SPSS 
Válaszadási hajlandóság 72% 
Átlagos megkérdezési időtartam  Kérdőívnél átlagosan 25-35 perc 

Mélyinterjú esetén 35-45 perc 
Forrás: saját szerkesztés  

 
Az átlagos megkérdezési időtartam kérdőívenként 25-35 percet vett igénybe. A kutatás 

során a statisztikai elemzéseket az MS Excel táblázatkezelő program és az SPSS 

társadalomtudományok területén használatos matematikai-statisztikai szoftvercsomag 

18.0-ás szoftver segítségével végeztem el. 

 

5.4. 	Statisztikai	módszerek	bemutatása	
 
A kérdőívekből kapott adatokat elemzéshez történő előkészítése során MS Excel 

táblázatban gyűjtöttem össze a válaszokat, majd az adatokat ellenőriztem, valamint az 

esetleges kódolási és adatrögzítési hibákat azonosítottam és javítottam. Tizenöt kérdőívnél 

fedeztem fel hiányzó adatot, melyeket nem vettem be a mintába, azokat egységesen 

kizártam, így a hiánykezelés módszertanilag nem okozott gondot (Sajtos 2007). A 

vizsgálatoknál minden esetben közlöm az elemszámot. 

 

A kutatás során különböző statisztikai módszerekkel vizsgáltam a változókat, melyek 

mérési szintjétől függően használtam egyszerűbb, leíró, és mélyebb, analizáló 

módszereket. A hipotézisek tesztelését egyváltozós statisztikán (gyakorisági eloszlás) túl a 

többváltozós statisztikai módszerekkel, úgymint a faktor- és klaszterelemzéssel végeztem. 

Az alacsonyabb mérési szintű (nominális) változókat kereszttáblákkal elemeztem. A 

társadalmi tőke, a regionális identitás, a tudásáramlás változókkal való összefüggések 

feltárása érdekében a variancia-, faktor- és a korrelációelemzést használtam.  

5.4.1. Egyváltozós	módszerek	
 
Az egyváltozós elemzések során a változókat egyenként, egymástól függetlenül elemezzük 

(Satjos 2007, 93. o.), Babbie szerint (Babbie 2001, 454. o.) leírjuk a változót alkotó 
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attribútumok megoszlását is. Az egyváltozós elemzések közül leggyakrabban az átlagot, 

mediánt, móduszt, szórást, varianciát alkalmazzák, melyek a kutatásomban is 

felhasználásra kerültek. 

5.4.2. Többváltozós	módszerek	
 
A kutatásom során a mélyebb összefüggések feltárása érdekében többváltozós vizsgálati 

módszereket is alkalmaztam: 

 

1. Kereszttábla-elemzés 

A kereszttábla-elemzéssel két vagy több nominális vagy ordinális változó kapcsolatát 

vizsgáljuk, az eljárás a változók közötti összefüggésre és gyakorisági eloszlására világít rá. 

A kereszttábla-elemzés statisztikái közül a Pearson–féle χ2 statisztika a leggyakrabban 

használt, amely két változó összefüggésének szignifikanciáját méri. Ha ez a mutatószám 

kisebb, mint az általunk választott szignifikancia szint, akkor elvetjük a nullhipotézist, ami 

azt jelenti, hogy nincs összefüggés a két változó között. Ha a kapcsolat szignifikáns, akkor 

annak erősségét aszerint, hogy a változók nominális vagy ordinális skálán alkalmazták 

eltérő mutatókkal mérjük. Nominális változók esetén szimmetrikus mutatóként elsősorban 

a ϕ (2x2-es táblánál), a kontingencia C és a Cramer-féle V együtthatók (bármilyen 

táblánál), aszimmetrikus mutatókként viszont a lambda, a Goodmann és Kruskal-féle tau 

és a bizonytalansági együtthatók alkalmazhatóak. Ordinális skálák esetében a szimmetrikus 

tábláknál a Kendall tau-b, a nem szimmetrikus tábláknál a Kendall tau-c, illetve bármilyen 

táblaméretnél a gamma használható.  Kereszttábla esetén az asszociációs mérőszámok 

közül a Cramer-féle korrelációs együtthatót, valamint a Kendall tau b-t alkalmaztam. Ezek 

a kapcsolaterősséget vizsgáló együtthatók értéke általában 0 és 1 között mozog, ahol a 

nulla a változók függetlenségét, míg az 1 az erős kapcsolatot jelenti a két változó között 

(Sajtos 2007, 142. o.). A 0,2-es értéknél kisebb asszociációt „gyenge kapcsolatnak”, a 0,5-

nél nagyobbat „erős kapcsolatnak” nevezik (Agresti – Finlay 1997, 261. o.). 

 

A szignifikancia szintet, a társadalomtudományi kutatásokra jellemzően, minden eljárásnál 

egységesen p≤0,05-nek vettem, vagyis 5% esélyt fogadtam el arra vonatkozóan, hogy a 

feltárt összefüggés csupán a véletlen eredménye, vagy szignifikánsnak tekinthető 

(Chatterjee – Hadi 2006). 
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2. Varianciaelemzés 

A varianciaelemzés két vagy több sokaság átlagainak a vizsgálatát jelenti, ami a 

kereszttábla-elemzéstől annyiban tér el, hogy egyrészt meg kell jelölni a kapcsolat irányát, 

vagyis azt, hogy melyik változó befolyásolja a másikat. Sajtos (2007, 164. o.) szerint „egy 

vagy több különböző tényező (független változók) hatását vizsgáljuk egy vagy több 

tényezőre (függő változó), általában a vizsgálatba bevont sokaságok átlagai között 

különbségek vizsgálata céljából.” A varianciaelemzést az angol nevének rövidítésén 

keresztül ANOVA (ANalysis Of VAriance) néven is ismerhetjük.  

 

A varianciaanalízis során a nullhipotézisünk az, hogy az átlagok megegyeznek. 

Vizsgálataim során én elsősorban az egyszempontú variancia-elemzésre hagyatkoztam, 

amely során egy, úgynevezett kategorizált független változó van és ennek hatását 

vizsgáltam a függőre. A vizsgálatok során mindig ellenőriztem, hogy megvalósulnak-e a 

variancia-elemzés feltételei, azaz a függő változó normál eloszlású, illetve a variancia-

homogenitást Levene-teszttel ellenőriztem. A varianciaelemzés során a nullhipotézis 

tesztelésére F próbafüggvényt használtam, amelyhez tartozó szignifikancia szint amikor 

kisebb volt, mint az általam megjelölt, akkor a nullhipotézist elutasítottam (Sajtos 2007). 

 
3. Faktorelemzés 

A faktorelemzés olyan többváltozós statisztikai eljárás gyűjtőfogalma, aminek alapvető 

célja az adatcsökkentés és adatösszegzés (Malhotra 2001). A faktoranalízis lényege, hogy a 

sok homogén jellemzővel rendelkező, nagyszámú sokaság esetén feltárjuk az intervallum 

skálán mért változók közötti kapcsolatokat, azonosítsuk a legfontosabb változókat vagy – 

az adatcsökkentés révén – az adatok értelmezését könnyítsük. Az így megadott változók 

segítségével csoportokat alakítunk ki, úgy, hogy előre nem definiáljuk a függő és független 

változókat. Faktorelemzéskor azokat az elemeket tekintjük egy csoportba tartozónak, 

amelyek elkülönülten közel vannak egymáshoz. A faktoranalízis során kapott új változók 

(faktorok) hasznosíthatók további elemzésekhez, mint pl. a klaszterelemzés során. A 

faktorelemzés nehézsége abban áll, hogy többször olyan változók is korrelálnak egy másik 

faktorral, amelyek között nincs kapcsolat, ezért a faktorokat rotálnunk kell, azaz a faktorok 

tengelyeit forgatjuk egyszerűbb és értelmezhetőbb megoldás érdekében. 

 

Faktorelemzéskor meg kell vizsgálni az adatok faktoranalízisre való alkalmasságát. A 

kommunalitással fejezzük ki, hogy egy változó varianciájának mekkora részét magyarázza 
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az összes faktor együttesen. Ha valamely változó esetében a kommunalitás értéke 0,25 alatt 

van, akkor a változó nem illeszkedik jól a mutatórendszerbe, ezt a változót érdemes 

kihagyni az elemzésből. Sajtos (2007, 248. o.) hangsúlyozza, hogy a változók közötti 

korreláció értéke, amit a korrelációs mátrixból megállapíthatunk, legyen magasabb, mint 

0,5 120 minta esetén, továbbá az MSA<0,5 érték esetén a változót ki kell zárni az 

elemzésből. 

 

A Bartlett-teszttel tudjuk vizsgálni azt, hogy a korrelációs mátrix főátlón kívüli elemei 

véletlenül térnek-e el a 0 értéktől. A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kritérium pedig azt 

mutatja meg, hogy a változók milyen mértékben alkalmasak a faktoranalízisre. A 

KMO<0,5 érték esetén a faktorelemzés nem futtatható le. 

 

4. Klaszterelemzés 

Sajtos-Mitev (2007, 283.o.) megfogalmazásában a klaszterezés hasonló elemek 

csoportosítását jelenti, gyakorlatilag az osztályozás megfelelője. Alapvető célom volt e 

módszerrel, hogy az adott változókra adott válaszok alapján homogén csoportokat tudjak 

képezni a vizsgálataim során.  

 

A faktoranalízistől abban tér el, hogy itt nem a változók, hanem a megfigyelési egységek 

számát akarjuk csökkenteni úgy, hogy nincs előzetes információnk az elemek 

klasztertagságáról. Tehát a cél az, hogy megtaláljuk azokat a változókat, amelyek a 

csoportok közötti különbségeket adják, amitől a csoportok különböznek (Sajtos 2007). A 

klaszterelemzés lépései: 

1. a kutatási probléma meghatározása, 

2. a klaszteranalízis feltételeinek vizsgálata, 

3. a hasonlósági és távolságmérték meghatározása, 

4. a klasztermódszer kiválasztása, 

5. döntés a klaszterek számáról, 

6. a klaszterek értelmezése és jellemzése, 

7. a klaszterelemzés érvényességének ellenőrzése. 

 
Kutatásomban az úgynevezett K-közép eljárással végeztem a klaszterelemzés 

érvényességének ellenőrzését, ezzel a módszerrel az elemeket K számú különböző 

csoportba soroljak. Az eljárás során először k számú kezdő klasztert alakítottam ki, majd 
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az objektumokat besoroltam a legközelebbi kezdő klaszterbe, a klaszter súlypontokat 

kialakítottam, majd az elemeket a klaszter középpontjához viszonyított távolságuk 

csökkentése érdekében átsoroltam és befejezésül a klasztereket véglegesítettem az SPSS 

statisztikai szoftverben. 

 

A fent bemutatott egy és többváltozós statisztikai vizsgálatokat az SPSS 18.0-ás 

programcsomaggal végeztem. Az adatok összegyűjtését, a leíró statisztikák számítását, a 

táblázatok és diagramok elkészítését az MS Office programcsomag Excel 

táblázatkezelőjében készítettem el. 

5.5. 	A	minta	bemutatása	és	demográfiai	jellemzők	
 
A kutatás eredményeinek bemutatását a minta részletes ismertetésével kezdem.  Az adatok 

összegyűjtése során törekedtem arra, hogy minél több dunántúli borvidékről sikerüljön 

információt összeszednem, ezzel növelve a reprezentativitást. Fizikális és anyagi korlátok 

miatt nyolc dunántúli borvidék borászati vállalkozását választottam ki és mértem fel 

maradéktalanul, amit jövőbeni célként országos lefedettségűre szeretnék bővíteni. A 

mintában szereplő borászatok mindegyike valamely aktívan működő klaszter vagy borút 

egyesületnek tagja. A kutatás során célom az volt, hogy a kérdőívet olyan döntéshozó 

töltse ki, aki jelentős ismerettel rendelkezik mind az együttműködésről, mind pedig a 

vállalatáról és környezetéről. Ezt minden esetben sikerült megvalósítani, így 129 borászati 

vállalkozás töltötte ki a kérdőívemet, melyből 15 kérdőívet nem vettem figyelembe az 

adatok hiányossága miatt. A borászati vállalatok megoszlása borvidékek alapján a 

következők szerint alakult: 
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11. ÁBRA: A MINTÁBAN SZEREPLŐ BORÁSZATI VÁLLALATOK 
MEGOSZLÁSA BORVIDÉKEK SZERINT (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábráról leolvasható, hogy a vizsgált nyolc dunántúli borvidékről hat esetben közel 

megegyező számú elemet sikerült összegyűjteni, ami 13-16%-os aránynak felel meg, azaz 

átlagosan 16-21 borászatot jelent borvidékenként. A legkevesebb elem Nagy-Somló és 

Pannonhalma borvidékről érkezett, igaz a borászatok száma itt a legalacsonyabb. 

 

A megkérdezettek személyek nemek szerinti eloszlása alapján 84%-a férfi és 16%-a nő, 

végzettségük alapján 5% szakmunkásképzőt, 19% gimnáziumot vagy szakközépiskolát, 

8% felsőfokú szakképzést, 63% főiskolát vagy egyetemet végzet, míg 5% tudományos 

fokozattal rendelkezik. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 59%-a mezőgazdasági, 

13%-a közgazdasági és 12%-a műszaki területen szerezte meg képesítését. Beosztás 

alapján 18%-ban a megkérdezett vállalat borásza, 20%-ban maga a tulajdonos, 23%-ban 

egy beosztott, továbbá 39%-ban a vállalat ügyvezetője töltötte ki a kérdőívet. Minden 

esetben ügyeltem arra, hogy olyan célszemély kezébe kerüljön a kérdőív, aki a borászatot 

és az együttműködést is jól ismeri.  

 

A vállalati forma szerinti megoszlás alapján a mintában szereplő borászatok 59,3%-a kft., 

24,7%-a egyéni vállalkozó, 9,8%-a bt., 3,5%-a rt., 2,7%-a kkt. és egy non-profit szervezet. 

A vállalkozás alapításának éve alapján 10,6%-a rendszerváltást megelőzően, 62,8%-a 1990 

és 2000 közötti, 26,5%-a pedig 2001 után alakult. 
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Alkalmazottak száma alapján a borászatok 14,2%-a egy főt, 51,3%-a 2-5 főt, 18,6%-a 6-10 

főt, 9,7%-a 11-15 főt, valamint 8%-a 16 fő felett alkalmaz munkaerőt, átlagosan 6,58 főt. 

A módusz és medián, vagyis a leggyakrabban előforduló elem és a középérték egybeesik, 

mindkét esetben 4 fő.  Az alkalmazottak számát a 12. ábra szemlélteti: 

 

12. ÁBRA: A MINTÁBAN SZEREPLŐ BORÁSZATI VÁLLALATOK 
ALKALMAZOTTAK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A mintában szereplő borászati vállalatokat megvizsgáltam az együttműködésbe lépésük 

időpontja szerint. A válaszok alapján a többségnek három évnél fiatalabb a tagsága, 35%-

uk 4-6 éve aktív tag, 14%-uk 7-9 éve, míg 9%-uk több mint 9 éve. Az átlagos tagság 4,67 

év, míg a medián, vagyis a középső érték 4 év. Ebből jól látszik, hogy a vállalatok számára 

az együttműködés vagy borúttagság már túllépet a kapcsolatokat és együttműködéseket 

kialakító kezdeti fázison.  Az együttműködés belépett a fejlődő szakaszba, ahol már 

jelentkeznek a kooperációból származó konkrét előnyök, valamint az eddig informálisan 

működő klaszter rendszerét formalizált, részben szerződéses kereteket is nyújtó intézmény 

fogja át, vagyis megjelenik a klaszterszervezet (Andersson 2004, Szanyi 2008, Hertog 

1999, Lengyel, 2010). A 13. ábra szemlélteti a vizsgált vállalatok együttműködésbe 

lépésük idejének megoszlását. 
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13. ÁBRA: A MINTÁBAN SZEREPLŐ BORÁSZATI VÁLLALATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSBE LÉPÉSÜK IDEJE 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. Hipotézisek	vizsgálata	
 
A hipotézisek tesztelését a primer felmérés alapján végeztem el, egy- és többváltozós 

statisztikai elemzések segítségével. A továbbiakban a felállított hipotézisek tesztelését, az 

empirikus kutatás eredményeit és végül a megfogalmazott téziseket mutatom be. 

6.1. 	I.	hipotéziscsoport:	Társadalmi	tőke	puha	tényezői	
 

Ahogyan azt korábban a szakirodalomból megismertük, a 

társadalmi tőke számos mechanizmuson keresztül 

működik, így például a társadalmi kapcsolathálókon, 

kollektív cselekvésen, társadalmi együttműködésen, 

bizalmon és szolidaritáson keresztül; egyúttal 

elválaszthatatlan a kulturális környezettől, valamint a 

területi kötődéstől (Fukuyama 1995, Putnam 2000, 

Coleman 1990, Burt 2001, 2002, Sitányi, 2011, Vadasi 

2009, Orbán – Szántó 2005). Ezen puha tényezők 

befolyásolják a vállalatközi együttműködés kialakulását, 

az aktív kapcsolatok létrejöttét, valamint a gazdasági 

szereplők klaszterekbe tömörülését (Putnam 2000, Flap 

2002, Sabatini 2008, Sitányi, 2011).  

 

A bizalom, amely megolajozza a társadalmi élet csaknem minden területét, lehetővé teszi a 

társadalmi kooperáció létrejöttét. A társadalmi kooperáció elve alapján Putnam (1993) 

hangsúlyozza, hogy a társadalmi tőke elsődlegesen kollektív/társadalmi jellemző, bizalmon 

és átláthatóságon alapuló közjószág. E felfogás szerint a társadalmi tőke az egyének 

közötti, valamint a köz- és politikai intézmények iránti magas bizalmi szinten nyugszik. 

Narayan (1995) ezt normákkal, kötelezettséggel és kölcsönösséggel egészíti ki, melyek 

segítik az egyéni és közösségi célok elérését. Fukuyama (1995) a modern társadalmak 

legfőbb feladatát a társadalmi bizalom, a társadalmi tőke magas szintjének megőrzésében 

és/vagy megteremtésében látja, mert ennek hiánya legalább olyan mértékben akadályozza 

a gazdaság fejlődését, mint a fizikai tőke szűkössége. 

 

Ha ezen a gondolati síkon haladunk tovább és beemeljük már a vállalati együttműködést, 

akkor Vadasi (2009) kutatásait felhasználva kijelenthetjük, hogy „egy térség 
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versenyképességét növeli a területén megtalálható klaszterek, hálózatok fejlettsége, melyek 

kialakulásában, fejlettségében és sikerében viszont alapvető szerepet játszik a támogató 

társadalmi és kulturális háttéren nyugvó bizalom megléte.” 

6.1.1. A	puha	tényezők	egyváltozós	statisztikai	elemzése	
 

A fentiek alapján felmértem a dunántúli borászati vállalatokat együttműködését, 

megvizsgáltam a tagok közötti bizalom, valamint bizalmatlanság mértékét, ismeretségüket 

és regionális identitásukat. A H1a hipotézis kimondja, hogy 

 
H1a: A dunántúli borászati vállalatok együttműködése inkább bizalmi alapon 

történik, mint az adott borrégióhoz való kötődés alapján. 

 

A hipotézis teszteléséhez először az egyváltozós statisztikai módszer közül a gyakorisági 

eloszlást vettem szemügyre. A kérdőív első részében feltett 16 állítással a társadalmi tőke 

puha tényezőit vizsgáltam a borászati vállalatok körében. A kérdések között a kölcsönös 

bizalommal, a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokkal és a regionális identitással 

összefüggő megállapítások szerepeltek. A megkérdezett borászati vállalatokat arra kértem, 

hogy egy ötfokozatú skálán5 értékeljék azon puha tényezőket, amelyek hatást gyakoroltak 

a vállalatközi együttműködésük létrehozásában. Az egyváltozós elemzés lefolytatásakor 

megvizsgáltam a leíró változók társadalmi tőkére vonatkozó vetületeit, így a gazdasági 

szereplők ismeretségét, kölcsönös bizalmukat, valamint a regionális identitást, mint az 

együttműködést elősegítő tényezőket. Egyszerre csak egy változót, egy szempontot 

vizsgáltam, s azt kerestem, hogy hogyan oszlanak meg a válaszok ennek mentén. A 

vállalatközi együttműködésbe történő belépés motivációi mérésére használt változók 

megoszlása rangsorolva az alábbi táblázatban látható (8. táblázat). 

 
8. táblázat: Vállalatközi együttműködésbe történő belépés 

motivációi 
Rangsor Puha tényezők Átlag Módusz Szórás

1 Régió pozitív megítélése 4,82 5,00 0,60
2 Régióhoz való kötődés 4,65 5,00 0,82
3 A klasztertagok korábbi ismertsége 4,20 5,00 0,90
4 Közös rendezvényeken aktív részvétel 3,95 4,00 0,84
5 Érdekérvényesítési lehetőségek 3,67 5,00 1,19

                                                 
5 1=egyáltalán nem értek egyet, 2=többnyire nem értek egyet, 3=egyet is értek, meg nem is, 4=nagyjából 
egyetértek, 5=teljes mértékben egyetértek 
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6 Erősödik a bizalom a helyi piac szereplőik iránt 3,45 3,00 1,12
7 A kockázatok megoszlása a résztvevők között 3,37 3,00 1,05
8 Korábbi szoros kapcsolat a klasztertársakkal 3,24 3,00 1,11
9 Negatív tapasztalatokat könnyebb leküzdése 3,15 3,00 1,00
10 Versenytárssal történő együttműködés elfogadása 3,03 2,00 1,28
11 Munkamegosztás lehetősége 2,77 4,00 1,03
12 Közös fellépés állami intézményekkel szemben 2,74 2,00 1,29

13 
Együttműködés kevesebb extra-profitot hoz, mint amennyi 
időt ráfordítok 2,68 3,00 0,98

14 Üzleti kapcsolatban is vagyok klasztertársaimmal 2,65 3,00 1,22

15 
Klaszter révén aktív kereskedelmi kapcsolatok kialakítása a 
résztvevő vállalkozásokkal 2,65 2,00 0,87

16 Közös fellépés a beszállítókkal szemben 2,53 2,00 0,99
Forrás: saját szerkesztés 

 

A táblázatban feltüntettem a tényezőkhöz tartozó átlagot, ahol a 3-as érték, vagyis az 

„egyet is értek, meg nem is” képviseli a semleges álláspontot, így jelen esetben a középső 

értéket. A módusz megmutatja a leggyakrabban előforduló választ, míg a szórás az átlagos 

értéktől való eltérést. Az átlagokat elemezve megállapítható, hogy egy adott régióval való 

azonosulás és annak pozitív megítélése (4,82), valamint a régióhoz való kötődés (4,65) 

magas részeredménye egy biztos támogató társadalmi és kulturális hátteret biztosít a 

vállalatközi együttműködések létrejöttében. Ezt követi a társadalmi kapcsolatok mélysége, 

vagyis a gazdasági szereplők már az együttműködést megelőző kölcsönös ismerete (4,20). 

Motiváló tényezőként hat a közös rendezvényeken, kiállításokon való aktív részvétel 

lehetősége (3,95). Ezen puha tényezők szórása mindenhol 1-nél kisebb, ami azt jelenti, 

hogy a megkérdezett borászatok közel egységes álláspontot képviselnek. 

 

A sorrendben a 6. változóként jelenik meg először a bizalom (3,45), amit a szakirodalom a 

társadalmi kooperáció építőkövének tekint (Csizmadia 2009, Orbán – Szántó 2005). A 

válaszadók szerint a vállalatközi együttműködésbe történő belépésükkel a helyi piaci 

szereplők iránti bizalmuk is erősödött. Az együttműködésben résztvevő borászokat a 

vállalatközi kooperáció létrejöttében közepes mértékben motiválta a kockázatok 

megoszlásának lehetősége (3,37), a negatív tapasztalatok, korábbi sérelmek leküzdése 

(3,15), a piacon már versenytársként fellépő gazdasági szereplővel történő együttműködés 

elfogadása (3,03), vagy a munkamegosztás lehetősége (2,77).  

 
A kooperáció létrejöttekor a válaszadók közepesnél gyengébb jelentőséget tulajdonítottak 

az állami intézményekkel szembeni érdekérvényesítés lehetőségének (2,74), ami egyúttal 
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az alacsonyabb bizalmi szintre utal (Vadasi 2008). Továbbá a válaszadók többsége úgy 

látja, hogy az együttműködésből származó extra-profit mértéke elmarad a kooperációba 

fektetett időráfordítástól (2,68). Ennél a tényezőnél a módusz 3,00, ami azt jelenti, hogy a 

válaszadók leggyakrabban semleges állásponton vannak. A nagy többség nem számol a 

hosszú távú előnyökkel, a későbbi megtérüléssel; fókuszban a kezdeti többlet idő és 

erőforrás ráfordítás szerepel. Ahogy az állami szervekkel, úgy a beszállítókkal szembeni 

közös fellépésnek, érdekérvényesítésnek és alkupozíciójuk erősítésének lehetőségét 

egyöntetűen nem tartották mérvadónak (2,53) a borászatok. Szintúgy meglepő, hogy az 

együttműködésben résztvevő vállalatok szinte lényegtelennek tartották az aktív 

kereskedelmi kapcsolatok kialakítását egymással (2,65). E tényező is a rövidtávú 

gondolkodásmód jelenlétét erősíti. 

 

Összefoglalva a fent leírtakat, Vadasi (2008) korábbi kutatási eredményei részben 

megerősítést nyertek, hiszen a régió megítélése, ahhoz való kötődés, valamint a gazdasági 

szereplők ismeretsége a leglényegesebb motivációs tényezők között szerepeltek az 

együttműködés létrejöttében. Megállapítható, hogy a borászati vállalatok között meglévő, 

korábban kialakult ismeretségből eredő bizalom nagyban hozzájárult a kooperáció 

létrejöttéhez, de a válaszadók még nem ismerték fel a közös érdekeket. Az együttműködés 

ezen fázisa a „tanuló együttműködésekre” jellemző, ahol az informális kapcsolatrendszerek 

formalizálódnak (Malecki 1997, Lengyel 2010). 

 

6.1.2. A	puha	tényezők	faktoranalízise	
 

A H1a hipotézis elbírálásához a kérdőívben szereplő, a vállalatközi együttműködéseket 

befolyásoló puha tényezőkre irányuló változókra faktorelemzést futattam le, hogy 

kiderüljön, valóban megfelelően elkülönülnek a puha tényezők. Ehhez Malhotra (2005) 

adatredukciós módszerének lépéseit használtam fel. 

 

1. Vizsgált változók korrelációs elemzése 

 

Az egyváltozós elemzések után megvizsgáltam azt, hogy a puha tényezők között fennáll-e 

kapcsolat. Ehhez korrelációs vizsgálatot választottam, ami két változó közötti kapcsolatot 

méri. A kapcsolat szorosságát a Pearson-féle korrelációs együttható segítségével 

elemeztem, hogy kiderüljön, milyen szoros lineáris kapcsolat áll fenn a változók között; 
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amelyek az egymás közötti korábbi ismeretség, a regionális identitás, és az üzleti 

kapcsolat. Először Boxplot segítségével azonosítottam a lehetséges kiugró adatokat, majd 

lefuttattam a korrelációszámítást. A korreláció legalább egy százalékos szignifikanciaszint 

mellett minden esetben elfogadható (Sajtos – Mitev 2007, 211. o.). 

 

A 9. táblázat tartalmazza azon változókat, amelyek együttmozgása statisztikailag 

szignifikánsan bizonyítható. A Pearson-féle korrelációs együtthatók értékei minden 

esetben 0,40<r<0,65 közötti értéket vettek fel, ami közepes pozitív kapcsolatnak mondható 

(Sajtos – Mitev 2007, 205. o.). 

9. táblázat: Vállalatközi együttműködéseket befolyásoló puha 
tényezők korrelációi 

Változó 1. Változó 2. 
Pearson-féle 
korreláció 

Szign. 
 

N 

Helyi piac szereplőik iránti 
bizalom A kockázatok megoszlása 0,657 0,000 113 

Érdekérvényesítési lehetőségek Munkamegosztás lehetősége 0,646 0,000 113 
Helyi piac szereplőik iránti 
bizalom Érdekérvényesítési lehetőségek 0,608 0,000 113 

Régióhoz való kötődés Régió pozitív megítélése 0,599 0,000 113 

A kockázatok megoszlása Negatív tapasztalatokat leküzdése 0,517 0,000 113 
Helyi piac szereplőik iránti 
bizalom Negatív tapasztalatokat leküzdése 0,505 0,000 113 

A kockázatok megoszlása Közös fellépés a beszállítókkal szemben 0,496 0,000 113 

Üzleti kapcsolat klasztertársakkal Negatív tapasztalatokat leküzdése 0,475 0,000 113 

Tagok korábbi ismertsége Korábbi szoros kapcsolat 0,469 0,000 113 
Helyi piac szereplőik iránti 
bizalom Munkamegosztás lehetősége 0,465 0,000 113 
Helyi piac szereplőik iránti 
bizalom 

Fellépés állami intézményekkel 
szemben 0,460 0,000 113 

Üzleti kapcsolat klasztertársakkal Munkamegosztás lehetősége 0,437 0,000 113 

Korábbi üzleti kapcsolat A kockázatok megoszlása 0,435 0,000 113 

Kockázatok megoszlása Munkamegosztás lehetősége 0,422 0,000 113 

Régió pozitív megítélése Közös rendezvényen aktív résztvevő 0,404 0,000 113 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A korrelációs vizsgálatból megállapítottam, hogy szignifikáns kapcsolat áll fenn a bizalom 

és a kockázatok megoszlása között (r=0,657), az érdekérvényesítés és a munkamegosztás 

között (r=0,646), a régióhoz való kötődés és annak pozitív megítélése között (r=0,599), a 

helyi szereplők iránti bizalom és a korábbi negatív tapasztalatok leküzdése között 

(r=0,505) vagy akár az állami intézményekkel szembeni fellépés között (r=0,460). Tehát 

kijelenthető, hogy a kockázatvállalás megoszlása, az érdekérvényesítés és a tagok 

munkamegosztása ugyanolyan mértékben és irányban növekszik, mint ahogy a tagok 
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közötti bizalom mértéke változik. Ez szintúgy igazolt a korábbi sérelmek, érdekellentétek 

feldolgozása esetén is. Ezen megállapítások egybehangoznak Putnam (2000) állításával a 

bizalomról, miszerint „a bizalom, a normák és a társadalmi hálózatok, tehát a „civil 

erények” révén a társadalmi viszonyok sokkal hatékonyabban tudják kifejteni hatásukat”. 

Coleman (1998) társadalmi tőke koncepciójának azon alaptípusa, amely a normák és 

szankciók területét öleli fel, fellelhető a dunántúli borászati együttműködésekben, amelyek 

segítséget nyújtanak a tagok kölcsönös bizalmának fokozásában. 

 

A tagok korábbi ismeretsége korrelál az aktív üzleti kapcsolatokkal (r=0,469), segít a 

munkamegosztásban (r=0,437) és tökéletes eszköznek bizonyul a piaci kockázatok 

megosztásában (r=0,435). Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb múltra tekint vissza a tagok 

ismertsége, annál inkább hajlandók a termelési feladatokat egymás között felosztani, 

bizonyos tevékenységeket kiszervezni, ezáltal mélyebb üzleti kapcsolatokat kialakítani. 

Megfigyelhető, hogy az egyik változó növekedése a másik változóban azonos mértékű és 

irányú növekedést indukál, a változók együttmozgása fennáll. Ezen a ponton utalva 

Granovetter (2005) és Coleman (1998) kutatásaira, miszerint az ismeretség nagyban 

befolyásolja a kapcsolathálózatok fejlődését, ami aztán kihat az együttműködésre való 

hajlandóságra. A meglévő kapcsolathálózatra alapozva már könnyebben létrejönnek azon 

hálózatok, amelyek javítják a versenyképességet, fokozzák a társadalmi együttműködést és 

az információáramlást; a másik oldalon büntető és jutalmazó szerepet is betöltenek a 

gazdasági szereplőkkel szemben (Putnam 2000, Coleman 1990). Miután a társadalmi 

együttműködések megszilárdultak, érettebb vállalati kooperációk jöttek létre a dunántúli 

borászati vállalatok körében.  

 

A regionális identitást és a regionális öntudatot, mint puha tényezőt is vizsgáltam a kutatás 

során. A 9. táblázatban a regionális identitást mérő változók közepesen erős kapcsolatot 

mutatnak a régióhoz való kötődés és a régió pozitív megítélése között (r=0,599). 

Megállapítható, hogy a megkérdezett borászok a régióhoz való kötődése hasonlóan a 

regionális öntudatukhoz működik, tehát azonos mértékben azonosulnak a régióval, annak 

intézményesült gyakorlataival, szimbólumaival, kultúrájával és tradícióival (Paasi 2003). A 

dunántúli borászatok esetében látható, hogy a borászatok regionális identitása nagyban 

meghatározza társadalmi integrációjukat saját borrégiójukban. Ez kézenfekvő, hiszen a 

borrégiók nagyon világos határokkal rendelkeznek, a borrégiókat könnyen meg lehet 

különböztetni egymástól, így a borászatok egyértelműen azonosulni tudnak a saját 
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régiójukkal. A kutatásban igazolásra került, hogy a közös rendezvényeken, kiállításokon 

való részvétel a régió megítélése, így a regionális identitás között szignifikáns kapcsolat 

van (r=0,404), melynek erőssége közepes. 

 

Miután a változók közötti kapcsolat fennáll, ez nagyon jó alapot biztosít az adatok 

összevonásához, a mögöttes tartalom kereséséhez, a faktoranalízishez. 

 

2. A faktorelemzés módszerének kiválasztása 

A vállalatközi együttműködések létrejöttét befolyásoló puha tényezők egyváltozós 

vizsgálata után megvizsgáltam, hogy a változók csoportosíthatók-e, magyarázhatók-e 

faktorokkal. Ennek igazolására faktorelemzést futattam le. Az adatredukciós eljárásként a 

főkomponens elemzést választottam, hogy megtaláljam az elsődleges háttérváltozókat. Az 

anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA értékek 0,528 és 0,812 között alakultak, a 

Bartlett-teszt (χ2 = 837.545; df= 136; p=0,000) szignifikáns, a KMO értéke 0,645, ami 

közepesnek mondható (Sajtos – Mitev, 2007, 258. o.). A KMO ezen értéke jelzi, hogy a 

változópárok közötti korreláció fennáll, ezáltal magyarázható más változókkal. A változók 

faktorelemzésre alkalmasak, a változókat faktorokba lehet tömöríteni.  

 

3. Faktorok számának meghatározása 

A főkomponensek számának meghatározásakor a priori kritérium és a varianciahányad 

értelmében öt faktort lehetett elkülöníteni, ami a teljes variancia 66,65%-t magyarázza. A 

faktorok Cronbach alfa értékei mindenhol 0,5 felettiek, ami a jó elemezhetőséget biztosítja. 

A Kaiser-kritérium is öt komponenst igazolt, hiszen öt faktor esetén egynél nagyobb volt a 

sajátérték, azaz a faktor több mint egy változót foglal magába. Az 1-nél kisebb varianciájú 

faktorok nem jobbak, mint egy egyszerű változó, ezért kizártam ezen faktorokat. A 

sajátértékábrán alapuló vizsgálat, vagyis a Scree-teszt is öt faktor használatát indokolta, 

hiszen a görbe meredekségében egy határozott törés mutatkozik a nagy sajátértékű 

faktorok, jelen esetben öt faktor, és a többi között. Ezáltal a priori kritérium, a sajátértéken, 

valamint a sajátértékábrán alapuló meghatározás eredménye alapján öt faktor használata 

mellett döntöttem. 

 

4. Faktorok forgatása 

Ahhoz, hogy az öt faktor csak néhány változóra rendelkezzen nulla vagy szignifikáns 

súllyal, azaz könnyen értelmezhető lehessen, faktorok rotálását végeztem el. A különböző 
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forgatási típusok közül a Varimax módszert hívtam segítségül és csak az abszolút értékben 

0,5 feletti faktorsúllyal rendelkező változókat vettem figyelembe, így biztosítva a 

mintaelemszámhoz tartozó faktorsúlyok szignifikanciáját (Sajtos – Mitev 2007, 258. o.). A 

megbízhatóbb eredmények érdekében ezért kizártam a „Múltbeli negatív tapasztalatokat 

könnyebben leküzdöm” és a „Közös rendezvényeken aktívan részt veszek” változókat. 

Megállapítható, hogy a felhasznált változók alkalmasak az adatredukciós eljárásra, jól 

mérhetőek azon puha tényezők, melyek befolyásolják a borászati vállalatokat a vállalatközi 

együttműködés létrejöttében. 

 

5. Faktorok értelmezése 

Az első faktor a teljes variancia 29,24%-át magyarázza és a következő változókat 

tartalmazza:  

1. A tagok eredményesnek látják a közös együttműködésben rejlő érdekérvényesítési 

lehetőségeket 

2. Klaszterbe szerveződő cégek között munkamegosztás alakul ki 

3. A klaszterbe szerveződéssel erősödött a bizalmam a helyi piac szereplőik iránt 

4. Klasztertagok közösen fel tudnak lépni állami intézményekkel szemben 

5. Üzleti kapcsolatban is vagyok klasztertársaimmal 

A felsorolt változók megkövetelik a tagok közötti bizalom indirekt létét, a bizalmon 

alapuló együttműködést és munkamegosztást, így ezt a faktort a „Bizalom” faktorának 

neveztem el. 

 

A második faktor a teljes variancia 11,89%-át magyarázza és két változót tömörít: 

1. Számomra fontos a régió megítélése, annak image 

2. Szorosan kötődöm az adott régióhoz 

A változók alapján ezt a faktort „Regionális identitás” faktornak neveztem el. 

 

A harmadik faktor a teljes variancia 10,26%-át magyarázza és a klasztertagok ismertségére 

irányul. Szintúgy két változót tartalmaz: 

1. A klasztertagok többségét már régóta ismerem 

2. Klasztertársaimmal a kapcsolat korábban is szoros volt 

Így a faktort „Ismeretség” főkomponensnek neveztem el. 

 

 A negyedik faktor a teljes variancia 8,27%-át magyarázza és három változót tartalmaz: 



89 
 

1. Klasztervezetőség szervezése révén aktív kereskedelmi kapcsolatokat alakítok ki a 

résztvevő vállalkozásokkal 

2. Klasztertagok közösen fel tudnak lépni a beszállítóknál 

3. A kockázatok megoszlanak a résztvevők között 

A változók a klaszter által nyújtott, rivalizáló együttműködésből eredő pozitív hatásokat 

foglalják magukba, ami a klaszter velejét, annak erejét is jelentheti. Ezért ezt a 

főkomponenst a „Klaszter erejének” neveztem el.  

 

Az ötödik faktor a teljes variancia 6,98%-át igazolja és három változót tömörít: 

1. Klasztertagok közötti bizalomhiány miatt a vállalatok kevésbé osztják meg 

egymással a piacra vonatkozó információkat 

2. A többi vállalattal való együttműködés kevesebb extra-profitot hoz, mint amennyi 

időt ráfordítok 

3. Nem csak azokkal kell együttműködnöm, akikkel szeretnék, hanem olyanokkal is, 

akikben a versenytársat látom 

Ez a faktor a kooperáció negatív oldalára vetít fényt, így a bizalomhiányra, a versenytársak 

iránti bizalmatlanságra és az ebből származó többlet ráfordításra. Ezen faktor tökéletesen 

tömöríti a bizalmatlanság változóit, így a faktort a „Bizalmatlanság” faktorának neveztem 

el. 

A könnyebb értelmezhetőség kedvéért 10. táblázatban feltüntettem a kapott faktorokat, a 

faktorok Cronbach-alfa értékét, a változók faktorsúlyait és átlagértékeit.  

 

10. táblázat: Faktorelemzés eredménye 
Faktorok Változók Faktorsúly Átlag
Bizalom 
0,812* 
3,05** 

A tagok eredményesnek látják a közös 
együttműködésben rejlő érdekérvényesítési 
lehetőségeket 

0,83 3,67 

Klaszterbe szerveződő cégek között 
munkamegosztás alakul ki 

0,81 2,77 

A klaszterbe szerveződéssel erősödött a bizalmam a 
helyi piac szereplőik iránt 

0,66 3,45 

Klasztertagok közösen fel tudnak lépni állami 
intézményekkel szemben 

0,64 2,74 

Üzleti kapcsolatban is vagyok klasztertársaimmal 0,58 2,65 

Regionális 
identitás 
0,727* 
4,73** 

Számomra fontos a régió megítélése, annak image 0,91 4,82 
Szorosan kötődöm az adott régióhoz  0,80 4,65 
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Ismeretség 
0,629* 
3,72** 

A klasztertagok többségét már régóta ismerem 0,83 4,20 
Klasztertársaimmal a kapcsolat korábban is szoros 
volt 

0,79 3,24 

Klaszter ereje 
0,564* 
2,85** 

Klasztervezetőség szervezése révén aktív 
kereskedelmi kapcsolatokat alakítok ki a résztvevő 
vállalkozásokkal 

0,73 2,65 

Klasztertagok közösen fel tudnak lépni a 
beszállítóknál 

0,70 2,53 

A kockázatok megoszlanak a résztvevők között 0,50 3,37 

Bizalmatlanság 
0,528* 
2,75** 

Klasztertagok közötti bizalomhiány miatt a 
vállalatok kevésbé osztják meg egymással a piacra 
vonatkozó információkat 

0,74 2,55 

A többi vállalattal való együttműködés kevesebb 
extra-profitot hoz, mint amennyi időt ráfordítok 

0,70 2,68 

Nem csak azokkal kell együttműködnöm, akikkel 
szeretnék, hanem olyanokkal is, akikben a 
versenytársat látom 

0,54 3,03 

Forrás: saját szerkesztés 
*Megjegyzés: Cronbach-alfa 
**Megjegyzés: Faktorátlag 
 
A faktorelemzésből megállapítható, hogy a társadalmi tőke dimenziói jól elkülönülnek, így 

a bizalomra, a regionális identitásra, az ismeretségre, a klaszter erejére valamint a 

bizalmatlanságra. Az egyes változók jól jellemzik az így elkülönült főkomponenseket. A 

kapott faktorok átlagai rávilágítanak arra, hogy a regionális identitás (4,73) jelentős 

mértékben befolyásolja a borászatokat a vállalatközi együttműködésben, egyben egy biztos 

támogató társadalmi és kulturális hátteret biztosít ezen együttműködések létrejöttében. 

Kiemelkedő szerepet játszik a klasztertagok ismeretsége (átlag: 3,72), tehát a társadalmi 

kapcsolatok mélysége, hiszen a gazdasági szereplők már az együttműködést megelőzően 

kölcsönösen ismerték egymást. A társadalmi kooperáció építőkövének számító bizalom 

faktorként már csak semleges értéket vesz fel (átlag: 3,05). Ez köszönhető annak, hogy a 

helyi gazdasági szereplők között meglévő magasabb bizalom, és a közös együttműködés 

átlagát lerontja az állammal szembeni érdekérvényesítés lehetőségének és a 

munkamegosztásnak az alacsony értéke. Ez egyben rávilágít az állami intézményekkel 

szemben meglévő bizalomhiányra (Vadasi, 2008). A klaszter ereje (2,85) és a 

bizalmatlanság (2,75) majdnem azonos, közel semleges átlaggal rendelkezik. A 

faktorelemzésből kitűnik, hogy a vállalatközi együttműködésből származó előnyök, amit a 

klaszter ereje faktor mutat, közepes mértékben befolyásolták a borászatokat az 

együttműködés létrejöttében. A bizalmatlanság, mint faktor jól elkülönült és kimutatható 
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volt a borászatok vállalatközi együttműködésbe történő belépési tényezők között, de annak 

átlaga (2,75) alapján kijelenthető, hogy jelentősen nem befolyásolja a vállalatokat, azaz, a 

bizalmatlanság nem hátráltatta őket a kooperációban, a klaszteresedésben. A korábban 

tárgyaltak alapján, valamint a faktorelemzésből következtetve megállapítottam, hogy a 

társadalmi tőke puha tényezői igazoltan befolyásolják a vállalatközi együttműködéseket. 

 

A vizsgálat alapján a H1a hipotézist az alábbi módosítással fogadom el: 

H1a: A dunántúli borászati vállalatok együttműködése bizalmi alapon történik, amit 

jelentős mértékben befolyásol a regionális identitás, vagyis az adott borrégióhoz való 

kötődés. 

	

6.1.3. A	puha	tényezők	klaszterelemzése	
 

A második hipotézisben arra kerestem a választ, hogy a vizsgált borászatok a 

faktorelemzésben tanulmányozott puha tényezők kapcsán képviselnek-e valamilyen 

hasonló álláspontot, amely alapján azok homogén csoportokba rendezhetőek-e. A H1b 

hipotézis kimondja, hogy 

 
H1b: A dunántúli borászati vállalatokat a társadalmi tőke puha tényezői alapján 

homogén csoportokba rendezhetőek. 

 

A hipotézis igazolására klaszterelemzést futtattam le, ami „olyan módszerek összessége, 

amelyek a megfigyelési egységeket viszonylag homogén csoportokba, úgynevezett 

klaszterekbe rendezik. Mindegyik klaszter elemei hasonlóak egymáshoz és különböznek 

más klaszter elemeitől” (Malhotra 2005, 700. o.). Az elemezéshez Malhotra (2005) 

klaszterelemzési lépéseit használtam fel.  

 

1. A probléma meghatározása 

A hipotézis tesztelésekor megvizsgáltam, hogy a borászati vállalatok véleményében van-e 

valami hasonlóság, vagy éppen eltérés, amely csoportképzés alapjául szolgálhat. A 

klaszterelemzéshez a vállalati együttműködést befolyásoló, a társadalmi tőke puha 

tényezőit vettem figyelembe azért, hogy a megfigyelési egységeket viszonylag homogén 

csoportokba tudjam rendezni (Malhotra 2005, 700.o.). A klaszterelemzéssel így különböző 
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csoportokat kaptam, melyek elemei hasonlóak egymáshoz, viszont eltérnek más klaszter 

elemeitől, azaz megfelelnek a homogenitás és heterogenitás kritériumainak. 

 

2. A klaszteranalízis feltételeinek vizsgálata 

A vizsgált borászati vállalatokat tehát a vállalatközi együttműködést befolyásoló puha 

tényezők alapján csoportosítottam. A klaszterelmezéskor úgy döntöttem, hogy az 

adatvesztés elkerülése érdekében e témakörben a kérdőívben szereplő mind a 16 változót 

felhasználom, ahogyan azt az első hipotézis faktorelemzésénél is tettem. Az elemzés 

lefuttatása előtt kiugró adatok vizsgálatára nem volt szükség, hiszen az egyes változók 

ötfokozatú metrikus skálán mértek. Ahhoz, hogy a hasonló megfigyelési egységek egy 

csoportba kerüljenek, számszerűsíteni kellett a távolsági és hasonlósági mértéket. A 

távolság mérésére az Euklideszi távolsági mértéket alkalmaztam, ami megmutatja az egyes 

változók értékei közötti különbség négyzetösszegének a négyzetgyökét (Malhotra 2005, 

704.o.).  

 

3. A klasztermódszer kiválasztása 

A borászatok csoportosításához a hierarchikus klaszterelemzést választottam. Először a 

hierarchikus technikák közül az összevonáson alapuló klaszterelemzésből indultam ki, 

amely minden egyes elemet külön klaszternek tekint, majd a megfigyelési egységeket 

egyre nagyobb klaszterekbe csoportosítja, míg minden megfigyelési egység egyetlen egy 

klaszter tagjává nem válik. Az összevonó típusú megközelítésen belül a Ward-féle eljárást 

alkalmaztam, ami a klaszteren belüli megfigyelési egységekre kiszámítja a négyzetes 

euklideszi távolságot, ezáltal csökkentve a klaszterátlagoktól való távolságot. 

 

4. Döntés a klaszterek számáról 

A klaszterek számának eldöntéséhez a hierarchikus klaszterelemzés során a klaszterek 

összevonására alkalmazott távolságokat használtam fel. Az összevonás lépései alapján (14. 

ábra) három könyököt azonosítottam, a 109. (4 klaszter), a 110. (3 klaszter) és a 111. (2 

klaszter) lépésben, így megvizsgáltam a két-, három- és négyklaszteres megoldást.  
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14. ÁBRA: KOEFFICIENSEK ÁBRÁZOLÁSA AZ ÖSSZEVONÁS 
LÉPÉSEINEK FÜGGVÉNYÉBEN 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A klaszterek számáról való döntéskor továbbá megvizsgáltam a klaszterek homogenitását a 

szórásuk alapján, mindegyik klasztermegoldás esetén homogén csoportok keletkeztek. 

Ezen felül, a háromklaszteres megoldásnál kiegyensúlyozott a klaszterbe tartozó borászati 

vállalatok száma, amit a 15. ábra szemléltet. 

 

15. ÁBRA: GYAKORISÁGI ELOSZLÁS 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

35,40%
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5. A klaszterek értelmezése és jellemzése 

Az első klaszterbe (35,40%) tartozó borászatokra jellemző, hogy hosszabb ideje üzleti 

kapcsolatban állnak klasztertársaikkal, akiket régóta ismernek; szerintük az együttműködés 

révén megoszlanak a kockázatok a tagok között, valamint részben munkamegosztás is 

kialakulhat. Regionális identitásuk alapján elmondható, hogy számukra kiemelten fontos 

az adott régió megítélése, azzal teljes mértékben azonosulnak. Ezen felül nagyobb 

bizalommal rendelkeznek az állami intézményekkel szemben, a múltbeli negatív 

tapasztalatokat könnyebben leküzdik és eredményesnek látják az együttműködésben rejlő 

érdekérvényesítési lehetőségeket. Mindezek alapján az első klaszterbe tartozókról 

elmondható, hogy nagy bizalommal és optimistán tekintenek az együttműködésre, így ezt a 

klasztert az optimista barátkozók klaszterének neveztem el. 

 

A második klaszterbe (35,40%) tartozó borászati vállalatok ezzel szemben rövidebb ideje 

állnak üzleti kapcsolatban társaikkal, akiket szintúgy régóta ismernek; szerintük az 

együttműködés révén nem oszlanak meg a kockázatok és nem alakul ki munkamegosztás a 

tagok között. Regionális identitásuk magas, szorosan kötődnek az adott régióhoz és 

számukra is fontos a régió megítélése. Bizalmatlanok az állami intézményekkel szemben, 

nem hiszik, hogy a beszállítókkal szemben közösen fel tudnának lépni, a múltbeli negatív 

tapasztalatokat nehezebben küzdik le és eredménytelennek tartják az együttműködésben 

rejlő érdekérvényesítési lehetőségeket. Az együttműködés hiánya miatt nem tudnak 

kialakítani aktív kereskedelmi kapcsolatokat klasztertársaikkal, közös rendezvényeken való 

részvétel számukra közömbös. Ezek alapján a második klaszterbe tartozó vállalatokat 

pesszimista attitűddel lehet a legjobban jellemezni, hiába fontos számukra az a régió, 

amiben kifejti gazdasági tevékenységüket, a társaik és az intézmények irányába 

bizalmatlanok, számukra az együttműködés elenyésző hozzáadott értéket képvisel, így ezt 

a klasztert a szkeptikus pesszimisták csoportjának tartom. 

 

A harmadik klaszterben (29,20%) található borászatok hosszabb ideje ismerik társaikat, 

de csak eseti üzleti kapcsolatban állnak velük. Szerintük az együttműködés révén a 

kockázatok valamelyest megoszlanak, továbbá csekély mértékben munkamegosztás is 

kialakulhat. Regionális identitás szintúgy fontos számukra, teljes mértékben azonosulnak a 

régióval, közös rendezvényeken szívesen részt vesznek. Állami intézményekkel szemben 

elenyésző mértékben ugyan, de bizalmatlanok; a múltbeli negatív tapasztalatokat lassabban 

küzdik le, de szerintük az együttműködés ebben segítséget tud nyújtani. A harmadik 
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klaszterbe tartozók felismerik és bíznak az együttműködésben rejlő érdekérvényesítési 

lehetőségekben, elfogadják a rivalizáló együttműködést, és reális elvárásaik vannak a 

kooperációval szemben. Az együttműködéshez való hozzáállásuk alapján ebbe a klaszterbe 

tartozókat realista bizakodóknak neveztem el. 

 

6. A klaszterelemzés érvényességének ellenőrzése 

Ahhoz, hogy a klaszterelemzés megbízhatóságáról és érvényességéről meggyőződjek 

ellenőrzésképpen lefuttattam egy nem hierarchikus, K-közép klasztereljárást. A 

klaszterelemzést ugyan azokkal az adatokkal végeztem el, de más távolságmértéket 

használtam, majd a két mérték alapján kapott eredményeket összehasonlítottam a megoldás 

stabilitása végett. Az egyes klaszterekbe tartozó borászatok aránya hasonlóan alakul, mint 

amit a Ward-féle eljárás adott (11. táblázat), így a klaszterelemzés érvényessége 

igazolható. 

11. táblázat: Klasztertagság alakulása hierarchikus és nem 
hierarchikus klasztereljárás során 

Ward-féle módszer K-közép módszer 

1. klaszter 40 35,40% 1. klaszter 44 38,94% 

2. klaszter 40 35,40% 2. klaszter 38 33,63% 

3. klaszter 33 29,20% 3. klaszter 31 27,43% 

Total 113 100,00%   113 100,00% 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált borászati vállalatok egymástól jól 

elkülönülő, három homogén csoportba lehet rendezni aszerint, hogy mióta állnak 

egymással üzleti kapcsolatban, a tagok ismeretsége mekkora múltra tekint vissza, 

tapasztalják-e a kockázatok megoszlását, milyen mértékű bizalommal fordulnak az 

együttműködésben résztvevő társaik felé, bíznak-e az állami intézményekben, ápolnak-e 

aktív kereskedelmi kapcsolatot egymással, az együttműködés jövőjére pesszimistán, 

realistán vagy optimistán tekintenek, valamint a regionális identitásuk milyen mértéket ölt. 

A társadalmi tőke ezen puha tényezői alapján a három jól elkülönülő klasztert optimista 

barátkozóknak, szkeptikus pesszimisták és realista bizakodóknak neveztem el. 

 

A vizsgálat alapján a H1b hipotézist elfogadom: 

H1b: A dunántúli borászati vállalatokat a társadalmi tőke puha tényezői alapján 

homogén csoportokba rendezhetőek. 
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6.1.4. A	kapott	klaszterek	tipizálása	
 
Klaszterek tipizálása a borászati vállalatok alapítási ideje szerint 

A klaszterek meghatározását követően azt vizsgáltam, hogy azok jellemezhetőek-e az 

alapítás ideje szerint. Az alapítási idő kategóriái: a rendszerváltást megelőzően, 1990 és 

2000 közötti valamint 2001 utáni alapítás. Kereszttábla értelmében a borászat alapítási 

ideje és klasztertagsága között nincs szignifikáns eltérés. Ennek ellenére érdemes a 

gyakoriságot megvizsgálni (16. ábra), amiből jól kitűnik, hogy a realista bizakodók 

klaszterét a fiatalabb, míg az optimista barátkozók klaszterét az idősebb vállalatok 

alkotják, míg a szkeptikus pesszimisták klasztere e kettő között található. 

 

16. ÁBRA: KLASZTEREK ÉS AZ ALAPÍTÁS IDEJÉNEK KAPCSOLATA 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 Az F statisztika alapján (F=11,563; df1=2; df2=110; p=0,000) szignifikáns kapcsolat 

mutatkozik a vállalatközi együttműködésbe lépés ideje és a klasztertagság között. Az 

optimista barátkozók átlagosan 6 éve tagjai a vállalatközi együttműködésnek, a szkeptikus 

pesszimisták közel 4 és fél éve, míg a realista bizakodók több mint 40 hónapja. Ez 

kézenfekvő, hiszen az optimista barátkozók klasztere a korábban alapított vállalatokat 

csoportosítja, míg a realista bizakodók klasztere a fiatal borászatok klasztere. A kapcsolat 

szorosságát jelző mutató (η2=0,174) gyenge kapcsolatot igazol. 

 

Klaszterek tipizálása a borászati vállalatok termőterülete szerint 

A tipizálásánál kerestem arra a választ, hogy a klaszterek jellemezhetőek-e valamilyen 

átlagos területnagysággal. Ezért ANOVA módszerrel megvizsgáltam a klaszter és a 

termőterület kapcsolatát. Az F statisztika (F=2,888; df=2; p=0,060) nem mutat szignifikáns 

15%

10%

6%

70%

60%

58%

15%

30%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Optimista barátkozók

Szkeptikus pesszimisták

Realista bizakodók

2001 után 1990 és 2000 között Renszerváltást megelőzően



97 
 

kapcsolatot, tehát statisztikailag nem igazolt az, hogy a klasztertagság meghatározná a 

borászati vállalatok termőterületét. Ennek ellenére érdemes a klaszterekhez tartozó átlag 

termőterületre kitérni. A realista bizakodók klaszterhez tartozó borászatok rendelkeznek a 

legnagyobb területtel, átlagosan 26,8 hektárral, míg az optimista barátkozók klaszterhez 

tartozók átlagosan 22,3 ha területtel, végül a szkeptikus pesszimisták mindössze 9,3 ha 

szőlőültetvénnyel rendelkeznek. Ez alapján a kisebb termőterülettel rendelkezők azok, akik 

az együttműködéshez szkeptikusan állnak; részben kiszolgáltatottnak érzik magukat.  

 

Klaszterek tipizálása a borrégiók szerint 

Miután a klasztereket megvizsgáltam az alapítási idejük szerint, kíváncsi voltam arra, hogy 

a tipizálás borrégiónként milyen eredményt mutat. Gyakorisági vizsgálat segítségével 

megállapítottam a szkeptikus pesszimisták, a realista bizakodók és az optimista barátkozók 

arányát borrégiónként, és az optimista barátkozók szerint rangsoroltam azokat. A 

klaszterek tipizálását borrégiók alapján a 17. ábra tartalmazza. 

 

17. ÁBRA: KLASZTEREK TIPIZÁLÁSA BORRÉGIÓK ALAPJÁN 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 A szekszárdi borrégióban együttműködő borászatoknál a legmagasabb az optimista 

barátkozók (56%) aránya, míg a pesszimista realisták szerény 6%-ot képviselnek. 

 A balatonfüred-csopaki borrégió érdekessége, hogy közel azonos arányban 

képviseltetik magukat a szkeptikus pesszimisták (48%) és az optimista barátkozók 

csoportja (43%), ami a Csopaki Borút Egyesület fiatalságának köszönhető.  
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 A pannonhalmi borrégióban a realista bizakodók és az optimista barátkozók 

többsége figyelhető meg, a megkérdezett borászatok óvatos elvárásokkal, de nyitott 

szellemben építik együttműködésüket.  

 A badacsonyi és az etyeki borrégió érdekességgel szolgál, hiszen a szkeptikus 

pesszimisták és az optimista barátkozók aránya közel azonos (38%), közéjük 

ékelődik be a realista bizakodók tábora. Ezen két borrégióban megtalálhatók mind 

a tradicionális kisebb pincészetek, kézműves borászatok, valamint a fiatal, modern, 

nagy területen gazdálkodó és feldolgozó pincészetek.   

 A soproni borrégióban a realista bizakodók tömegesen vannak jelen (41%), ez 

köszönhető a magyar viszonylatban nagyobb múltra visszatekintő borturisztikai 

klaszternek, valamint az aktív klasztermenedzsmentnek. A borászatok közel 

felének reális elvárásai vannak a rivalizáló együttműködéssel, több tapasztalattal 

rendelkeznek ezen a területen, mint a többi megvizsgálta borászati együttműködés.  

 Végezetül a pécsi és a tolnai és részben a szekszárdi borrégiót együttesen átfogó 

borturisztikai klaszter borászai közül került ki a legkevesebb optimista barátkozó 

(5%), többségük szkeptikus pesszimista (53%) vagy realista bizakodó (42%). 

Ennek egyik oka az összefogás alacsony szintje, az eltérő borrégiókon átívelő 

klaszterszervezet területi kitettsége és a borászati vállalatok eltérő mérete.  

Régiók alapján Pearson-féle χ2 statisztika szignifikáns kapcsolatot mutat (χ2=25,641; 

df=12; p=0,012). 
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6.2. II.	hipotéziscsoport:	Borászati	együttműködések	előnyei	
 

A második hipotéziscsoportban a borászati együttműködés előnyeit 

vizsgálom több szempontból. A szakirodalom szerint a vállalatközi 

együttműködés segítheti a tagok hosszú távú tervezését, közös 

K+F+I tevékenységet, egymás teljesítményének összehasonlítását, a 

bizonytalanság csökkentését, egyúttal az érdekérvényesítő 

képességük növelését, az új piacokra történő belépés korlátainak 

közös csökkentését, valamint a biztonság keresését (Imreh – 

Lengyel 2002). Ezen előnyök vizsgálatára több hipotézist is 

megfogalmaztam.  

 

H2a: A dunántúli borászati vállalatok együttműködése révén bizonyos tagok 

(klaszterek) specializálják termelésüket, vállalati stratégiájukat kidolgozzák, és 

hosszabb távra terveznek. 

 
A H1a hipotézis igazolása szerint a dunántúli borászati vállalatokat a társadalmi tőke puha 

tényezői alapján három különböző klaszterbe lehet rendezni. Ezen klasztereket alapul véve 

a stratégiai előnyöket vizsgáltam meg, vagyis azt, hogy a tagok között kimutatható-e a 

termelési specializáció, az együttműködés révén a tagok saját stratégiájukat kidolgozzák-e, 

valamint kíváncsi voltam arra, hogy hosszabb időtávra terveznek a kooperáció hatására.  

 
A hipotézis tesztelésére először az egyváltozós statisztikai eredményeket vettem 

szemügyre. A kérdőívben a vállalat teljesítményére vonatkozó szakaszban megkérdeztem a 

borászatokat vállalati stratégiájuk változásáról. A 18. ábra tartalmazza a változók 

megoszlását és az átlagokat. 
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18. ÁBRA: VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
– STRATÉGIA 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A borászokat arról kérdeztem, hogy az együttműködés előmozdította és segítette-e a 

vállalati stratégiájuk kidolgozását. A kapott eredmény átlaga (2,89) és megoszlása alapján 

kijelenthető, hogy a tagok felénél az együttműködés segített, míg a másik felénél 

közömbös volt a tagság megléte a vállalati stratégia kidolgozásában. Arra a kérdésre, hogy 

az együttműködés segíti-e a közös stratégiaalkotást, az előzővel közel azonos eredményt 

kaptunk (átlag: 2,94). A válaszadók kétharmada tanulva társaiktól, szükségesnek tartja a 

hosszú távú tervezést (átlag: 3,71). Míg arra a kérdésre, hogy „specializálni lehet az egyes 

tagok termelését” a válaszadók többnyire nem értenek egyet (átlag: 2,49), ami érthető, 

hiszen az együttműködés ezen fázisa a „tanuló együttműködésekre” jellemző, ahol 

termelési specializációról még nem alakul ki (Malecki 1997, Lengyel 2010). Mindössze 

23%-uk ért nagyjából vagy teljesen egyet azzal, hogy termelési specializáció kialakulhat a 

tagok között. Arra a kérdésre, hogy az együttműködésben résztvevő vállalatok példáját 

látva szükségesnek tartja-e a hosszabbtávú tervezést, a válaszadók 76%-a tanulva társaiktól 

szükségesnek látja azt (átlag: 3,71). De ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit is jelent a 

hosszabbtávú tervezés, tudni kell, hogy mennyi időre terveznek a válaszadók. A 

válaszadók 3 hónaptól a 36 hónapon túli tervezés között választhattak, amit a 19. ábra 

szemléltet. 
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19. ÁBRA: MILYEN HOSSZÚ IDŐTÁVRA TERVEZ?  

 
Forrás: saját szerkesztés 

  

Az ábrából is jól látszik, hogy a megkérdezett borászok többsége (68%) két évnél hosszabb 

időintervallumra tervez, viszont meglepően magas a maximum egy évre tervezők aránya 

(29%). Ezek után megvizsgáltam azt, hogy a megkérdezett borászati vállalatok az 

együttműködést megelőzően, illetve annak hatására a csatlakozást követően készítettek-e 

stratégiai tervet. Az együttműködés előtt stratégiai tervvel 51%-uk rendelkezett, míg az 

együttműködés hatására már 68%-uk készít stratégiai tervet. Felmerül tehát a kérdés, hogy 

a vállalatok mely csoportjára jellemző az előbb látott javulás. Ennek feltárása érdekében 

kereszttáblás elemzést futtattam le, amely segítségével megvizsgáltam, van-e összefüggés 

a három klasztercsoport, mint független tényező és stratégiai terv készítése, mint függő 

tényező között. A következő ábra szemlélteti, hogyan oszlanak el a válaszok a három 

klasztercsoport esetében. 
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20. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A STRATÉGIAI TERV 
KÉSZÍTÉSÉRE 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Látható, hogy az optimista barátkozók klaszterébe tartozó vállalatok közül 24, azaz 60% az 

együttműködés előtt is készített stratégiai tervet, ami az együttműködés eredményeként 

70%-ra növekedett. A szkeptikus pesszimisták 45%-ról 65%-ra tudták növelni eme 

részarányt, míg a realista bizakodók 48%-ról 69%-ra. Kijelenthető, hogy mind a három 

klasztercsoportba tartozó vállalatok az együttműködés hatására közel azonos százalékban 

készítenek stratégiai tervet, e tekintetben nincs jelentős különbség a klaszterek között. 

 

Az igazolt, hogy a vállalatok többsége rendelkezik stratégiai tervvel, de a hipotézis 

elbírálásához meg kellett vizsgálnom azt, hogy az együttműködés segítette-e a 

válaszadókat saját stratégiai tervük elkészítésében. A hipotézis igazolása érdekében így 

variancia vizsgálatot is elvégeztem. A fent bemutatott függő tényezők mellé a három 

klasztert, így az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók 

csoportját választottam, mint független tényező. Első lépésben elvégeztem a Levene-

tesztet, azaz a varianciaelemzéshez szükséges feltételek vizsgálatát. A varianciaanalízis 

alapján meg tudtam állapítani, hogy az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók szerinti csoportokon belül és a csoportok között mekkora az eltérés 

négyzetösszege; van-e különbség az átlagok között. Szignifikáns eltérések mindhárom 

esetben adódtak, vagyis a csoportátlagok mind a három klaszter esetében eltértek a 

főátlagtól. 
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12. táblázat: Klaszterek a stratégiai előnyök tükrében 
  

Optimista 
barátkozók 

(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók 

(n=33) 

Összesen 
(n=113) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Együttműködés révén specializálni 
lehet az egyes tagok termelését 

3,05 ,986 2,10 1,150 2,27 ,944 2,49 1,111 

Együttműködés segített saját 
stratégiám kidolgozásában 

3,68 ,656 2,13 1,114 2,88 ,992 2,89 1,137 

Társaim példáját látva szükségesnek 
tartom a hosszabbtávú tervezést 

4,68 ,474 3,15 1,231 3,21 ,992 3,71 1,185 

Forrás: saját szerkesztés 
 

1. Az optimista barátkozók klaszterbe tartozó borászati vállalatok semlegesek a 

termelési specializációt illetően, míg a szkeptikus pesszimisták és a realista 

bizakodók kevésbé hajlandóak specializálódni (F = 9,404; df1 = 2; df2 = 110; p = 

0,000; η2 = 0,146). 

2. Az optimista barátkozók klaszterébe tartozó vállalatokat jellemzően segített az 

együttműködés saját stratégiájuk kidolgozásában, míg a realista bizakodókat csak 

részben, addig a szkeptikus pesszimistákat mindössze csekély mértékben (F = 

27,345; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,332). 

3. A társak példáját látva az optimista barátkozók csoportjába tartozó vállalatok 

egyértelműen szükségesnek látják a hosszabbtávú tervezést, míg a realista 

bizakodók vagy a szkeptikus pesszimisták klaszterébe tartozók számára mindez 

semleges (F = 32,081; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,368). 

 

A kvantitatív kutatásban a vizsgálat eredményeképpen megállapítottam, hogy a dunántúli 

borászati vállalatok mindössze 35%-a mutat hajlandóságot a termelési specializációra, ezen 

vállalatokat segítette az együttműködés saját stratégiájuk kidolgozásában és ők azok, akik 

tanulva társaik példájából, hosszabb időtávra terveznek. 

 

A vizsgálat alapján a hipotézist részben fogadom el:  

H2a: A dunántúli borászati vállalatok együttműködése révén a tagok egy bizonyos 

csoportja (klasztere) hajlandó termelésüket specializálni, az együttműködés 

hozzájárul a vállalati stratégiájuk kidolgozásához, valamint hosszabb távra 

terveznek. 
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Számos szerző említést tesz az együttműködések által nyújtott vállalati versenyelőnyökről, 

azon belül is a működési hatékonyságból eredő K+F+I tevékenységek költségeinek 

csökkentéséről, az innovációs kapacitás növekedéséről valamint az ebből származó 

termékdifferenciálás kialakulásáról (Lengyel – Deák 2002, Porter 1998, 2000, McCann 

2001). Vajon a közös K+F+I tevékenység előnyei minden tag számára elérhetőek? 

 

Miután megállapítottam, hogy a dunántúli borászati vállalatok csak egy kisebb csoportja, 

az optimista barátkozók élnek a termelési specializációval, valamint ők azok, akik 

hosszabb időtávra terveznek, így feltételeztem, hogy a borászati vállalatok 

együttműködéséből eredő K+F+I tevékenység szintúgy egy szűkebb csoportra 

korlátozódik. Az együttműködés előnyeit vizsgáló második hipotézisem ezek alapján 

kimondja, hogy  

 

H2b: A borászati együttműködés a tagok egy szűk csoportja esetén segíti a közös 

K+F+I tevékenységet. 

 

A hipotézis tesztelése előtt az egyváltozós statisztikai eredményeket megvizsgáltam, a 

gyakorisági eloszlás alapján arra a kérdésre, hogy az együttműködés segíti-e a közös 

kutatást, fejlesztést és innovációt, a kapott eredmény átlaga 2,94, tehát semlegesnek 

mondható. Nagyon érdekes az eloszlás, hiszen az ötfokozatú Likert-skála minden értéke 

közel azonos arányban szerepel. Ebből is látszik, hogy a válaszadók 20%-ánál teljesen 

hiányzik az együttműködésből eredő K+F+I tevékenység, holott vannak tagok, akik úgy 

tapasztalják, hogy az együttműködés segítette a közös K+F+I tevékenységüket. A 

következő ábra jól szemlélteti az eloszlás egyenletességét. 
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21. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A K+F+I TEVÉKENYSÉGRE 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A hipotézis igazolása érdekében jelen esetben is variancia vizsgálatot végeztem. Az 

„Együttműködés segíti a közös kutatást, fejlesztést és innovációt” kérdés, mint függő 

tényező szerepelt, mellé a fent említett három klasztert választottam, mint független 

tényező. Az elemzés segítségével feltártam a szignifikáns eltéréseket a klaszterek 

csoportjai között a K+F+I tevékenységek tekintetében. A Levene-teszt alapján a 

varianciaelemzés lefuttatható.  

 
13. táblázat: Klaszterek a K+F+I tevékenység tükrében 

  
Optimista 

barátkozók (n=39)

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=112) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Az együttműködés segíti a 
közös kutatást, fejlesztést 
és innovációt 

3,179 1,520 2,33 1,328 3,39 1,144 2,94 1,416 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Az F próba alapján az alábbi statisztikailag szignifikáns eltérés fedezhető fel: 

 A realista bizakodók klaszterébe tartozó vállalatoknál közepesnél jobban 

érvényesül az együttműködésből eredő K+F+I tevékenység pozitív hozadéka. 

Közel azonos mértéket ölt a kapott eredmény az optimista barátkozók esetében is, 

bár a szórás értéke magasabb (1,520). A szkeptikus pesszimisták egyértelműen nem 

részesülnek az együttműködés hozadékából, szerintük az nem segíti vállalatuk 
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kutatási, fejlesztési törekvéseit (F = 6,638; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,002; η2 = 

0,109). 

A vizsgálat alapján a hipotézist kisebb módosítással elfogadom:  

H2b: A borászati együttműködés a tagok egy csoportja esetén közepes mértékben 

segíti a közös K+F+I tevékenységet. 

 

Az együttműködésből származó versenyelőnyök további hozadékaként a szerzők a 

benchmarkingot, vagyis az összehasonlíthatóságot is megjelölik, ami a vállalatok 

működési hatékonyságára kihat. A borászati vállalatok regionális koncentrációja lehetővé 

teszi, hogy a termelők, a borászatok vagy a szőlészeti vállalatok teljesítményüket össze 

tudják mérni, benchmarkot képezzenek, mivel megfelelő összehasonlítási alap áll 

rendelkezésükre (Lengyel 2010, Porter 2000). Felmerül tehát a kérdés, hogy az 

együttműködő dunántúli borászati vállalatok ténylegesen összemérik-e teljesítményüket 

egymással, ha igen, akkor az érvényes-e minden tagra, vagy jelen esetben is csak egy 

kisebb csoportnál jelentkezik a benchmarking lehetősége.  

 

Ezek alapján fogalmaztam meg az együttműködés előnyeit vizsgáló hipotéziscsoport 

következő hipotézisét, miszerint: 

H2c: A borászati együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, vagyis a 

legjobbhoz viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket 

összehasonlítják egymással, melynek mértéke a tagok között változó. 

 

A hipotézis teszteléséhez először az egyváltozós statisztikai módszer közül a gyakorisági 

eloszlást vettem szemügyre. A megkérdezett borászati vállalatok arra az állításra, hogy az 

együttműködés révén megteremtődik a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, többségében 

részben, vagy teljes mértékben egyetértettek, a kapott eredmény átlaga 3,49. Itt meg kell 

jegyeznem, hogy a válaszadók az együttműködés előnyét elsődlegesen a társaik 

termékeinek jobb megismerésében (átlag: 3,68), majd az olcsóbb 

marketingkommunikációban (átlag: 3,57) és harmadikként a legjobbhoz való viszonyítás 

lehetőségében (átlag: 3,49) látták. A benchmarking jelentőségét igazolja az is, hogy 

negyedikként az „információszerzés társaik árképzési politikájáról” szerepelt (3,17), vagyis 

az összehasonlítás fontossága mind az árképzésben, mind pedig a termékpolitikában 

megjelenik (2. számú melléklet). Benchmarkingot tekintve a borászatok 40%-a már 
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összehasonlítja saját teljesítményét társával (átlag: 3,13), egyharmada mindezt nem tartja 

fontosnak (22. ábra). 

 

22. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A BENCHMARKINGRA 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megkérdezés során a válaszadóknak külön nyilatkozniuk kellett arról, hogy az 

együttműködés előtt és az együttműködés hatására alkalmaztak-e benchmarking eljárást. 

Összességében a vállalatok mindössze 32%-a alkalmazta a legjobbhoz való hasonlítást az 

együttműködés előtt, míg az együttműködés hatására a borászatok 52%-a élt ezzel a 

lehetőséggel. A kapott 20%-os javulás jelentősnek mondható, ami bizakodásra adhat okot 

(3. számú melléklet). 

 

Természetesen felmerül a kérdés, hogy a vállalatok mely csoportjára jellemző az előbb 

látott javulás. Ennek feltárása érdekében kereszttáblás elemzést futtattam le, amely 

segítségével megvizsgáltam, van-e összefüggés a három klasztercsoport, mint független 

tényező és az alkalmazott benchmarking, mint függő tényező között. A Pearson-féle χ2 

értéke 0,077, tehát statisztikailag nincs szignifikáns összefüggés. Ennek ellenére érdemes 

megvizsgálni, hogyan oszlanak el a válaszok a három klasztercsoport esetében, amit a 

következő ábra szemléltet.  
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23. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A BENCHMARKING 
ELJÁRÁSRA 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábra zöld oszlopaiból kitűnik, hogy mind a három klaszter esetében nőtt a 

benchmarking az együttműködés hatására. A legnagyobb növekedés az optimista 

barátkozók tábora produkálta, együttműködés előtt mindössze 9-en, annak hatására pedig 

már 25-en éltek a benchmarkinggal, tehát a klasztert alkotó vállalatok mintegy kétharmada. 

Meglepő, hogy a szkeptikus pesszimisták klaszterbe tartozó válaszadók majdnem a fele már 

az együttműködést megelőzően is szemmel tartotta társait, hozzájuk viszonyították 

teljesítményüket, viszont az együttműködés hatására a benchmarking lehetősége 

mindössze 10%-ot javult. A realista bizakodók klasztere szerényen növelte eme 

részarányukat 9-ről 12-re, ami egyben azt is jelenti, hogy számukra a benchmarking 

alkalmazása ámbár növekedett, de nem olyan mértékben, mint a többi klaszternél. 

 

Miután megvizsgáltam a borászati vállalatok benchmarking használatát a múltban, vagyis 

az együttműködés előtt, majd azt összehasonlítottam a jelen állapottal, tehát a 

benchmarking alkalmazását az együttműködés hatására, megnéztem, hogyan vélekednek a 

válaszadók a következő két kérdéssel kapcsolatban: „Az együttműködéssel megteremtődik 

a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, vagyis a benchmarking”, valamint „Vállalatom 

teljesítményét valamelyik társam teljesítményével összemérem”. E két állításra kapott 

értékek már tükrözik az együttműködésben résztvevő vállalatok tapasztalatait, véleményét, 

valamint megmutatják, hogy aktívan használják-e a benchmarkingot. 
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A hipotézis igazolása érdekében ANOVA vizsgálatot futtattam le, a két állítás, mint függő 

tényező szerepelt, míg a három klaszter, így az optimista barátkozók, a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók csoportját független tényezőnek választottam. Az 

elvégzett Levene-teszt alapján a varianciaelemzés lefuttatható. A varianciaanalízis alapján 

mindkét esetben adott volt a szignifikáns eltérés, vagyis a csoportátlagok mind a három 

klaszter esetében eltértek a főátlagtól.  

 

14. táblázat: Klaszterek a benchmarking lehetőség tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=32) 

Összesen 
(n=112) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Megteremtődik a legjobbhoz 
viszonyítás lehetősége 
(benchmarking) 

4,050 ,876 2,70 1,400 3,78 ,906 3,49 1,245 

Vállalatom teljesítményét 
valamelyik társam 
teljesítményével 
összemérem (benchmarking) 

3,850 1,145 2,50 1,359 3,03 1,159 3,13 1,346 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy az optimista barátkozók klaszterbe tartozó 

vállalatok szerint az együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, a szórás 

(0,876) igazolja a közel azonos véleményt. A realista bizakodók szerint részben 

megteremtődik a benchmarking, véleményük közel azonos álláspontot képvisel (szórás: 

0,906). Ezzel szemben a szkeptikus pesszimisták szerint inkább nem teremtődik meg 

benchmarking, véleményükben is nagy a különbözőség, amit a szórás (1,400) értéke is 

bizonyít (F = 16,636; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,234). 

 

Azt kutatva, hogy a borászati vállalatok melyik csoportja alkalmazza ténylegesen a 

benchmarkingot, kijelenthető, hogy az optimista barátkozók klaszterébe tartozó 

borászatokra részben jellemző az összehasonlítás (átlag: 3,850), a realista bizakodók 

csoportjába tartozók e tekintetben semlegesek (átlag: 3,03). A szkeptikus pesszimisták 

klaszterbe tartozókra kis mértékben (átlag: 2,50) jellemző a benchmarking használata (F = 

12,234; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,182). 

 

A varianciaanalízis eredményeképpen kijelenthető, hogy a benchmarking lehetősége 

részben megteremtődik (átlag: 3,49), a borászati vállalatok egyharmada kihasználja azt, 
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míg kétharmada kevésbé méri össze teljesítményét társaival. A kutatásból az is kiderült, 

hogy az együttműködés során mind a három klaszter esetében növekedett a benchmarking 

alkalmazása, kiemelkedő eredmény az optimista barátkozók klaszter esetében mutatkozott. 

 

A vizsgálat alapján a hipotézist elfogadom: 

H2c: A borászati együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, vagyis a 

legjobbhoz viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket 

összehasonlítják egymással, melynek mértéke a tagok között változó. 

 

A második hipotéziscsoportban eddig a működési hatékonyságból eredő együttműködési 

előnyöket vizsgáltam, melyből láthattuk, hogy a tagok termelési specializációjára, a K+F+I 

tevékenységre, a hosszú távú tervezésre, valamint a benchmarkingra milyen mértékben 

hatott a kooperáció. Maradva a működési hatékonyságból származó előnyöknél, a 

következő hipotézis az együttműködő borászati vállalatok érdekérvényesítő képességére és 

a lobbyerejére fókuszál. A korábbi hipotézisekből kitűnik, hogy az előnyök az 

együttműködő vállalatok egy kisebb csoportjára korlátozódnak, így a hatodik hipotézisem 

ezek alapján kimondja, hogy 

 

H2d: Bizonyos vállalatok érdekérvényesítő képessége, valamint lobbyereje a 

borászati együttműködés hatására növekszik. 

 

Az együttműködések nyújtotta előnyök között szerepel az érdekérvényesítési képesség, 

amelyet legtöbbször a beszállítók versenyeztetésével érnek el a kooperáló tagok. Ezért 

megvizsgálom az együttműködés érdekérvényesítő képességét, az input anyagok 

beszállítóival és az állami intézményekkel szembeni közös fellépést, valamint felmérem a 

tagok véleményét az érdekérvényesítési lehetőségekről. Először a borászokat arra kértem, 

hogy értékeljék egy ötfokozatú skálán, hogy az együttműködés milyen mértékben hat az 

input anyagok beszerzésére. A 24. ábra szemléltet a kapott eredményeket. 
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24. ÁBRA: VÁLLALAT INPUT ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábrából jól kitűnik, hogy a megkérdezett borászatok egyöntetű véleménye az, hogy a 

mezőgazdaságban felhasznált input anyagok beszerzését, annak megszervezését a 

kooperáció nem befolyásolta (átlag: 1,79), azt a borászok saját maguk végzik, nem 

mutatkozik a közös árubeszerzés kezdeménye sem. Az együttműködés szintúgy alacsony 

ráhatással van az inputanyagok költségeire (átlag: 1,98), azaz, a tagok nem lépnek fel 

egységesen a beszállítókkal szemben, nem tudják érvényesíteni az alapanyagok közös 

beszerzéséből eredő árkedvezményeket. Ezt igazolja a 8. táblázatban szereplő „közös 

fellépés a beszállítókkal szemben” tényező, amelynek átlaga 2,53 volt és rávilágított arra a 

tényre, hogy a borászatok nem tartották mérvadónak a beszállítókkal szembeni 

alkupozíciójuk erősítését, annak ellenére, hogy ezzel növelhetnék vállalatuk működési 

hatékonyságát. 

 

A válaszadók szerint a vállalat lobby- és érdekérvényesítő képességére átlagnál 

alacsonyabb mértékében hat a tagság (átlag: 2,76), 62%-uk semlegesen vagy negatívan 

értékeli e tényezőt. A 8. táblázatból is kiderült, hogy a válaszadók a közös 

érdekérvényesítés lehetőséget (átlag: 3,67) nagyjából fontosak tartották a vállalatközi 

együttműködés létrehozása során. Szinte azonos, közepesnél gyengébb jelentőséget 
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tulajdonítanak az állami intézményekkel szembeni érdekérvényesítés lehetőségének (2,74) 

is, ami egyúttal a borászatok alacsonyabb bizalmi szintjére utal (Vadasi 2008). 

 

Összegezve az egyváltozós statisztikai módszer eredményét megállapítottam, hogy a 

borászati vállalatok ámbár fontosnak tartják az érdekérvényesítési lehetőségeket az 

együttműködésen keresztül, de az közepesen érvényesül a lobbyerőre nézve, az állami 

intézményekkel szemben közepesen tudnak fellépni, és kiváltképpen rossz a beszállítókkal 

szembeni érdekérvényesítési lehetőségük. 

 

Ezek után többváltozós statisztikai módszerrel megvizsgáltam, hogy a tagok között van-e 

kimutatható különbség érdekérvényesítő képességük alapján. Ehhez a H1b hipotézis során 

meghatározott klasztereket használtam fel. A hipotézis igazolása érdekében ANOVA 

vizsgálatot futtattam le, a fent bemutatott négy állítás, mint függő tényező szerepelt, míg a 

három klaszter, így az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a realista 

bizakodók csoportját független tényezőnek választottam. Az elvégzett Levene-teszt alapján 

a varianciaelemzés lefuttatható. A varianciaanalízis alapján mind a négy esetben adott volt 

a szignifikáns eltérés, vagyis a csoportátlagok mind a három klaszter esetében eltértek a 

főátlagtól. 

 

15. táblázat: Klaszterek az érdekérvényesítés és lobbyerő tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Az együttműködés 
mennyire játszott szerepet 
vállalatának lobbyerejére 
és érdekérvényesítő 
képességére? 

3,300 1,067 2,43 1,196 2,52 1,121 2,76 1,190 

A tagok közösen fel 
tudnak lépni a 
beszállítóknál 

2,875 ,966 1,93 ,859 2,85 ,834 2,53 ,992 

A tagok közösen fel 
tudnak lépni az állami 
intézményekkel szemben 

3,950 ,876 1,88 1,090 2,33 ,692 2,74 1,287 

A tagok eredményesnek 
látják a közös 
együttműködésben rejlő 
érdekérvényesítési 
lehetőségeket 

4,675 ,526 2,33 ,656 4,09 ,631 3,67 1,191 

Forrás: saját szerkesztés 
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1. A varianciaanalízisből megállapítható, hogy az együttműködés közel 

semlegesen (átlag: 2,76) hat a vállalatok lobbyerejére. Az optimista barátkozók 

klasztert alkotó borászok lobbyerejét minimálisan, de segíti az együttműködés 

(átlag: 3,30), annak mértéke közepes. Átlag alatti a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók klaszterének lobbyerejére gyakorolt hatás (F = 7,102; df1 = 

2; df2 = 110; p = 0,001; η2 = 0,114). 

2. Beszállítókkal szemben gyakorolt érdekérvényesítés alacsony szinten áll, a 

tagok alig lépnek fel közösen, működési hatékonyságukat nem növelik ezáltal. 

A legrosszabb eredményt a szkeptikus pesszimisták adják, akik egyértelműen 

nem lépnek fel közösen (átlag: 1,93, szórás: 0,859). Az optimista barátkozók és 

a realista bizakodók is csak gyengén tudják érdekeiket a beszállítókkal szemben 

érvényesíteni (F = 14,317; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,207). 

3. Érdekes képet fest az állami intézményekkel szembeni közös fellépés, hiszen az 

össz átlag (2,74) gyenge lobbyerőt mutat, de kiugrik az optimista barátkozók 

klaszterének magas átlaga (3,950). Mellettük a realista bizakodók (átlag: 2,33) 

és a szkeptikus pesszimisták (átlag: 1,88) lobbyereje elenyésző súlyú (F = 

56,405; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,506). 

4. Mindezek ellenére a tagok eredményesnek látják a közös érdekérvényesítés 

lehetőségét. Még ez igazolt is az optimista barátkozók esetében (átlag: 4,675), 

akik az állami intézményekkel szemben megalapozott lobbyerővel 

rendelkeznek és a beszállítókkal szemben is részben érvényesíteni tudják 

akaratukat. Addig ellentmondásos a realista bizakodók túlzott optimizmusa 

(átlag: 4,09), hiszen ők gyenge lobbyerővel rendelkeznek, az állami 

intézményekkel szemben sem képesek közösen fellépni, de ahogy a nevük is jól 

igazolja, bizakodóan tekintenek az együttműködés eme vetületére. A szkeptikus 

pesszimisták továbbra is kétkedve látják az együttműködést, így a közös 

érdekérvényesítő képességeit is (átlag: 2,33). Az ANOVA tábla értékei: F = 

59,304; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,747). 

 

A kapott eredményeket összegezve megállapítom, hogy a dunántúli borászati vállalatok 

hisznek a közös érdekérvényesítés lehetőségében, de ténylegesen nem tudnak közösen 

fellépni a beszállítókkal szemben, a vállalatuk érdekérvényesítő képességére a kooperáció 

alacsony mértékben hatott. Egyedül az optimista barátkozók klaszterébe tartozó vállalatok 

tudtak az állami intézményekkel szemben határozottan fellépni, kihasználva lobbyerejüket. 
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A vizsgálat alapján a hipotézist elutasítom: 

H2d: A borászati együttműködés hatására a vállalatok lobbyereje nem erősödött, 

a beszállítókkal szemben nem léptek fel közösen. Az együttműködő vállalatok 

harmada növelte lobbyerejét és érvényesítette akaratát az állami intézménnyel 

szemben. 

 

A bizonytalanság csökkentése, a biztonság keresése valamint a külső gazdasági sokkokra 

való felkészülés, mint kiváltó ok gyakran ösztönzően hat szervezetközi együttműködések 

létrejöttében (Imreh – Lengyel 2002, Huggins 2001, Britto 2001, Williams 2005). A 

következő feltételezés a gazdasági bizonytalanságra vonatkozik, kimondja, hogy 

 
 H2e: A borászati vállalatok többsége az együttműködés segítségével csökkenti a 

gazdasági bizonytalanságot. 

 

A H2e hipotézis vizsgálatakor első lépésben az első hipotézis - a vállalatközi 

együttműködéseket befolyásoló puha tényezőkre irányuló faktoranalízis - eredményeit 

vettem figyelembe. A H1a hipotézis igazolta, hogy a borászati vállalatok együttműködése 

inkább bizalmi alapon történik, amit a regionális identitás, az ismeretség, a klaszter ereje 

követ. Jelen esetben a klaszter ereje faktor egy változóját, a tagok közötti kockázatok 

megoszlását emelem ki. A megkérdezett borászatok e változót közepesen fontosnak 

tartották a kooperáció létrejöttekor, a kapott eredmény átlaga 3,37, tehát a kockázatok 

minimalizálása, a biztonság keresése motiváló tényezőként hat a vállalatközi 

együttműködések kialakulására. Ezután megkérdeztem, hogy az együttműködés csökkenti-

e a gazdasági és a technológiai bizonytalanságot. A kérdésre a válaszadók többsége 

negatívan reagált, amit az átlag is jól kifejez (2,60). Vagyis annak ellenére, hogy a 

kooperációba részben azzal a motivációval léptek be, hogy csökkentsék a kockázatokat 

valamint bizonytalanságot, jelenleg úgy látják a borászatok, hogy az együttműködés azt 

csekély mértékben tudja orvosolni.  

 

Ahhoz, hogy ezt az ellentmondást meg tudjam magyarázni, ANOVA vizsgálatot futtattam 

le, ahol az ismert három klasztert független tényezőnek választottam. A 

varianciaanalízissel megpróbáltam feltárni a csoportok közötti eltéréseket, hiszen a korábbi 

hipotézisek elbírálása alapján gyanítható volt. Ezek alapján feltételezhetően csak bizonyos 

csoportok esetében érvényesül az együttműködés pozitív hozadéka.  
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16. táblázat: Klaszterek és a gazdasági bizonytalanság 

kapcsolata 

  
Optimista 

barátkozók (n=40)

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen (n=113)

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Az együttműködés 
csökkenti a gazdasági és 
technológiai 
bizonytalanságot 

3,250 1,006 1,85 ,736 2,73 ,911 2,60 1,065 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az F próba alapján az alábbi statisztikailag szignifikáns eltérés mutatkozott: 

 Ahogy az várható volt, a három klaszter esetében jelentős eltérések tapasztalhatók. 

Míg az optimista barátkozók klaszterébe tartozó vállalatok úgy tapasztalják, hogy 

az együttműködés közepes mértékben (átlag: 3,25) csökkenti a gazdasági 

bizonytalanságot, addig a szkeptikus pesszimisták egyöntetűen azt állítják, hogy az 

nem képes arra (átlag: 1,85). A realista bizakodók válasza az előző két csoport 

között helyezkedik el, vagyis közepesnél gyengébb mértékben (átlag: 2,73), de az 

együttműködés csökkenti a gazdasági és technológiai bizonytalanságot (F = 

25,204; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,314). 

Összességében kijelenthető, hogy a dunántúli borászati vállalatok részben azért lépnek be 

vállalatközi együttműködésbe, hogy a gazdasági bizonytalanságot csökkentsék, de azt csak 

harmaduk tapasztalja az együttműködés során, míg a többségük részben, vagy egyáltalán 

nem észleli a kooperáció ezen előnyét. 

 
A vizsgálat alapján a hipotézist elutasítom: 

H2e: A borászati vállalatok többségénél az együttműködéssel nem csökkentette a 

gazdasági bizonytalanságot. 
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6.3. III.	hipotéziscsoport:	Borászati	együttműködések	marketing	
vetületei	

 

A harmadik hipotéziscsoportban az együttműködés 

marketing vetületeit vizsgálom, amihez a marketing-mix 

klasszikus 4P felosztását hívom segítségül. A hipotézisek 

tesztelésekor kitérek a termék-, az ár-, és az értékesítési 

politikára, valamint a marketingkommunikációra. 

Disszertációmban a marketing-mix alapján értékelem a 

vállalatközi együttműködés nyújtotta előnyöket, 

megvizsgálom, hogy mely tagoknál és milyen mértékben 

idéz elő változást a kooperáció. A felállított nyolc 

alhipotézis elbírálásával az a célom, hogy minél 

komplexebb képet adhassak a dunántúli borászati 

együttműködések hatásairól. 

 

Mielőtt a hipotéziseket tesztelném, egyváltozós statisztikai módszerrel megvizsgáltam a 

borászati vállalatokat, hogy használtak-e marketing tervet az együttműködés előtt és annak 

hatására készítenek-e marketing tervet. A 3. számú melléklet ábrájáról látható, hogy a 

borászatok 53%-a rendelkezett marketing tervvel az együttműködés előtt, és annak 

hatására 79%-uk jelenleg is készít. Tehát jelentős javuláson mentek át a vállalatok e 

tekintetben. Viszont felmerül a kérdés, hogy ez a 26%-os változás milyen mértékben oszlik 

meg a tagok között, a vállalatok mely csoportjára jellemző e növekedés. Ennek 

felfedésében nyújtott segítséget a kereszttáblás elemzés, amellyel megvizsgáltam, van-e 

összefüggés a három klasztercsoport, mint független tényező és a marketing terv készítése, 

mint függő tényező között. A következő ábra mutatja, hogyan oszlanak el a válaszok a 

három klasztercsoport esetében. 
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25. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A MARKETING TERV 
KÉSZÍTÉSÉRE 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábrából kitűnik, hogy minden klasztercsoporthoz tartozó vállalat esetén nőtt a 

marketing terv alkalmazása. Érdekes viszont, hogy az optimista barátkozók és a szkeptikus 

pesszimisták közel azonos szintről indultak, de az együttműködés hatására az optimista 

barátkozók tudtak csak nagy előrelépést felmutatni. A realista bizakodók kezdeti 

lemaradását az együttműködés hatására gyorsan ledolgozták, jelenleg közel 70%-uk készít 

marketing tervet. Tehát kijelenthető, hogy a kooperáció pozitívan befolyásolta a 

vállalatokat marketing tervük elkészítésében, egy szűk csoport, az optimista barátkozók 

közel minden tagja mára rendelkezik marketing tervvel. 

 

6.3.1. Termékpolitika		

 

Miután igazoltam, hogy a kooperáció pozitívan hat a marketing terv alkalmazására, ezt 

követően a termékpolitikára gyakorolt hatását vizsgáltam.  Két hipotézist fogalmaztam 

meg. Az első kimondja, hogy  

 
H3a: A borászati együttműködés csak bizonyos tagokat motivál termékkínálatuk 

bővítésében. 
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A megkérdezett borászatokat arra kértem, hogy nominális skálán értékeljék a 

termékpolitikájuk változását. Kíváncsi voltam, hogy az együttműködés motiválja-e a 

tagokat a termékkínálatuk módosításában, vagy akár bővítésében, esetleg a termék 

minőségének javításában, egyszóval a termékpolitikájukban. A 26. ábra szemlélteti a 

megkérdezett borászati vállalatok termékpolitikájának változását az együttműködés 

hatására. 

 
26. ÁBRA: VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

– TERMÉKPOLITIKA 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az ábrán pirossal jelöltem a nem, míg zölddel az igen válaszok arányát. Jól látható, hogy a 

borászati vállalatok 79%-a bővítette a termékkínálatát a klaszterbe lépés után, de 

ugyanakkor kimutatható, hogy ez nem motiválta őket a termékskála szélesítésében. 

Ugyanezt támasztja alá a következő változó vizsgálata is, amely szerint a vállalatok 76%-a 

klaszter nélkül is bővítette volna termékkínálatát. Arra a kérdésre, hogy a termékkínálatát 

mennyiségben bővítette-e klasztertagsága óta, a válaszadók 62%-a igennel reagált. Szinte 

minden megkérdezett borászat igennel válaszolt (91%) a termékkínálat minőségi javulását 

illetően, 78%-uk a fajtaválasztékot is bővítette, míg 59%-uk a meglévő termékét 

módosította. Érdekes viszont, hogy a vállalatok 69%-a szerint az együttműködés nem 

játszott szerepet a meglévő termékük módosításában, a válaszadók 70%-a az 
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együttműködés nélkül is módosította volna termékét igazolva az ellenőrző kérdést. Ezután 

kereszttáblás elemzéssel megvizsgáltam, hogy ez az eltérés fellelhető-e a klaszterek között. 

A χ2 statisztika értelmében (χ2 = 4,525; df= 2; p = 0,104) szignifikáns kapcsolat nincs a 

változók között, ennek ellenére a gyakorisági eloszlást érdemes megvizsgálni. 

 

A termékkínálatot mennyiségben a realista bizakodók 76%-a, a szkeptikus pesszimisták 

58%-a, míg az optimista barátkozók 55%-a növelte. Együttműködés óta minőségi 

javulással szinte kivétel nélkül minden klasztercsoport büszkélkedhet, a realista bizakodók 

minden tagja emelte terméke minőségét, a szkeptikus pesszimisták és az optimista 

barátkozók 88%-os részaránya is kiemelkedő. Fajtaválasztékot leginkább az optimista 

barátkozók bővítették (88%), szemben a másik két klasztercsoport 70-76%-ával. 

Kijelenthető, hogy a borászati vállalatok az együttműködés óta minőségben, mennyiségben 

és fajtaválasztékban is javították termékkínálatukat. A 27. ábra szemlélteti a kapott 

eredményeket. 

 
27. ÁBRA: TERMÉKKÍNÁLAT VÁLTOZTATÁSA AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÓTA 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Látható tehát, hogy a kooperáció óta a megkérdezett borászatok fontosnak tartották 

termékpalettájuk szélesítését, színesítését, hogy az újabb piaci igényeket, szegmenseket ki 

tudják szolgálni6. Kérdésként felmerülnek az alábbiak: 

 az együttműködés közrejátszik-e a termékpolitikájuk átgondolásában; 

 kimutatható-e az együttműködés és a termékpolitika áttervezése között 

összefüggés; 

 van-e különbség az együttműködő tagok csoportjai között.  

Ezen kérdésekre kereszttáblás elemezéssel kerestem a választ, függő változóként az 

állításokat, míg független változónak a három klasztercsoportot választottam. A χ2 

statisztika alapján egy kérdés, az „Együttműködés nélkül is bővítette volna 

termékkínálatát?” esetén mutatható ki szignifikáns kapcsolat a változók között (χ2 = 9,420; 

df= 2; p = 0,009), tehát a klaszterek eltérően vélekednek. A másik két kérdés esetében 

statisztikailag szignifikáns eltérés nem mutatható ki. 

 

A termékbővítés mennyiségi, minőségi és fajtaválaszték vizsgálatát követően ellenőrző 

kérdésben újra vizsgáltam a jelenséget. Az  ellenőrző kérdések ez alapján: az 

„együttműködés óta bővítette-e termékkínálatát”, „az együttműködés motiválta-e a 

termékbővítésben” és „anélkül is bővítette volna kínálatát”7. A kapott eredményeket az 30. 

ábrán szemléltetem. Leolvasható, hogy az optimista barátkozók 88%-a, míg a szkeptikus 

pesszimisták 80%-a és a realista bizakodók 67%-a bővítette termékkínálatát az 

együttműködése óta. Az adatok alapján egyértelmű a termékbővítés a kooperáció óta, de 

annak motiváló, befolyásoló szerepéről a következő kérdés alapján lehet megbizonyosodni, 

miszerint az „együttműködés motiválta termékbővítésében?”. Meglepő a kapott eredmény, 

összességében a válaszadók 69%-a szerint az együttműködés nem játszott szerepet a 

meglévő termékük módosításában. Klasztercsoportok szintjén vizsgálva a következőt 

kaptam: az optimista barátkozókat motiválta legkevésbé (40%) az együttműködés, ami 

azzal is magyarázható, hogy ezen vállalatok már fejlett marketinggel rendelkeztek, így 

inkább az ő példájukat látva a többi tag fejleszthetné saját termékpolitikáját. A realista 

bizakodók közel azonos állásponton voltak (45%), mint az optimista barátkozók, míg a 

szkeptikus pesszimistákat egyértelműen segítette (58%) az együttműködés 

termékbővítésükben.  Ez várható is volt, hiszen jellemzően kis területtel rendelkező, 

maximum pár főt alkalmazó borászatok alkotják ezt a klasztert, ahol sok esetben a 

                                                 
6 Forrás: saját kvalitatív kutatás 
7 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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szőlészeti, a borászati és az adminisztratív feladatokat egy személyben végzi el a 

tulajdonos, számos esetben a családtagok segítségére támaszkodva. 

 

A következő ellenőrző kérdés, miszerint „együttműködés nélkül is bővítette volna 

termékkínálatát” részben megerősíti az előbbi eredményeket. Az optimista barátkozók 

80%-a kooperáció nélkül is hajlandó lett volna termékpolitikáján változtatni, a realista 

bizakodók mindössze 58%-a, ami alapján feltételezem, hogy a kooperáció ezen 

klasztercsoport másik felénél viszont jelentős szerepet játszott. Érdekes a szkeptikus 

pesszimisták közel egyöntetű elutasítása (88%), ők az együttműködés nélkül is bővítették 

volna termékkínálatukat. Az előző válasznál pont ezt a klasztercsoportot motiválta a 

kooperáció, tehát kijelenthető, hogy ösztönzően hatott az együttműködés és megadta a 

végső lökést számukra, hiszen a termékbővítést előbb vagy utóbb elvégezték volna a 

szkeptikus pesszimisták. A leírtakat a 28. ábra mutatja. 

 
28. ÁBRA: TERMÉKKÍNÁLAT VÁLTOZTATÁSA AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSÁRA 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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statisztika alapján egyik kérdés esetén sincs szignifikáns kapcsolat, azaz a klaszterek között 

nincsen szignifikáns eltérés. A 29. ábra mutatja a klasztercsoportok közötti eloszlásokat. 
 

29. ÁBRA: TERMÉK MÓDOSÍTÁSA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSÁRA 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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együttműködés egyfajta katalizátor szerepet töltött be, csak egy szűk csoportot tudott 

effektíven ösztönözni.  
 
A felmérés alapján az első alhipotézist elfogadom: 

H3a: A borászati együttműködés csak bizonyos tagokat motivált termékkínálatuk 

bővítésében. 

A H3a hipotézis a termékkínálatot vette górcső alá, amelyből megtudhattuk az 

együttműködő borászati vállalatok mennyiségi és minőségi szortiment bővítését, 

fajtaválasztékuk alakulását, valamint termékeik módosítását; egyúttal statisztikai 

vizsgálatokkal is alátámasztottam a borászatok aktív termékfejlesztését. Ezek után arra 

voltam kíváncsi, a köztudatban is sikerül-e elültetni a termékkínálat minőségi és 

mennyiségi megújulását. A H3b hipotézis kimondja, hogy  
 
H3b: A borászati vállalatok termékei az együttműködés révén ismertebbé válnak. 

 

A gyakorisági eloszlás alapján arra a kérdésre, hogy „Az együttműködés révén ismertebbé 

vált terméke vagy borászata” a kapott eredmény átlaga 3,19, ami közepesnek mondható8. 

A 30. ábra szemlélteti az eloszlást. 
 

30. ÁBRA: TERMÉK ISMERETSÉGE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉVÉN 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                 
8 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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Az eloszlás alapján kijelenthető, hogy a kérdés a tagokat megosztja, a válaszok jól 

elkülönülnek. A válaszadók egyharmada részben vagy teljes mértékben nem ért egyet az 

állítással, míg fele nagyjából vagy teljes mértékben egyetért. Ebből az következik, hogy 

bizonyos borászatok ismertebbé váltak az együttműködés révén, míg mások nem 

részesültek e pozitív hozadékból. Ezek után megvizsgáltam, hogy mely 

klasztercsoportokhoz tartozó vállalatok termékei lettek ismertebbek az együttműködés 

révén, így kutakodásom kiterjedt az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók klaszterre. A varianciaanalízis alapján adott volt a szignifikáns eltérés 

(F = 8,260; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,131), az eredményeket a következő 

táblázat tartalmazza. 
 

17. táblázat: A termék ismeretsége a klaszterek tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen (n=113)

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Az együttműködés 
révén ismertebbé vált 
terméke vagy 
borászata 

3,680 1,118 2,70 1,114 3,21 ,960 3,19 1,141 

Forrás: saját szerkesztés 

 
 Ahogyan az egyváltozós statisztika módszer eredményei is érzékeltették már a 

válaszadók megosztottságát, úgy a három klaszter esetében is jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Az optimista barátkozók klaszterébe tartozó borászatok úgy 

értékelik, hogy az együttműködéssel ismertebbé vált termékük, vagy borászatuk 

(átlag: 3,68). A klaszterhez tartozó válaszadók a korábbi hipotézisek vizsgálatakor 

is jobban részesültek az együttműködés előnyeiből. A klaszter tagjai már kiforrott 

termékpalettával tudják kiszolgálni az igényeket, a többi borászathoz képest 

helyzeti előnnyel rendelkeznek.  

 Többnyire a szkeptikus pesszimisták klaszteréhez tartoznak azon válaszadók, akik 

az állítással részben, vagy teljes mértében nem értettek egyet, vagyis úgy érzékelik, 

hogy az együttműködés nem játszott szerepet termékük ismertebbé válásában 

(átlag: 2,70). Ez érthető is, hiszen a H3a hipotézis vizsgálatakor láthattuk, hogy a 

szkeptikus pesszimistákat motiválta leginkább az együttműködés termékkínálatuk 

bővítésében, tehát elsődlegesen a termékpiramisuk hiányosságait pótolták, valamint 

szortimentjüket formalizálták. A borászatok majd a termékpalettájuk véglegesedése 

után tapasztalhatják termékeik ismertebbé válását.   
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 A realista bizakodók egyöntetűen közepesnél erősebb mértékben érzékelik 

termékeik vagy borászatuk ismertebbé válását (átlag: 3,19). A realista bizakodók 

válasza jelen esetben is az előző két klaszter között helyezkedik el. 

A varianciaanalízis alapján kijelenthető, hogy a dunántúli borászati vállalatok harmadánál 

érvényesül a kooperáció előnyös hatása a borászat vagy a termék ismertségére 

vonatkoztatva. A kutatás alapján megfigyelhető az a folyamat is, hogy a borászati vállalat 

minél korábban módosítja termékpalettáját a belépéshez képest, vagy akár minőségben és 

mennyiségben bővíti termékkínálatát, annál korábban tapasztalja terméke, borászata 

ismertebbé válását a fogyasztók körében. További kutatással érdemes lenne mélyebben 

feltárni e folyamatot, és megvizsgálni azt, hogy az együttműködéssel mennyi időt lehet 

„megtakarítani” egy termék ismertebbé tételén. 

 

A vizsgálat alapján a második alhipotézist módosítással elfogadom: 

H3b: A borászati vállalat terméke az együttműködés révén abban az esetben vált 

ismertebbé, ha a belépéskor már kialakult termékkínálattal rendelkezett. 

 

6.3.2. Árpolitika		
 
A termékpolitika vizsgálata után két hipotézissel vizsgálom a borászati együttműködés 

árpolitikára gyakorolt hatását. Mivel célom az, hogy felfedjem a kooperációban résztvevő 

vállalatok ármeghatározásának változásait, így kínálati oldalról közelítem meg az 

árpolitikát. A disszertációnak célja hogy összehasonlítsa a piacon már jelenlévő termékek 

árát a keresleti oldalról, nem pedig a fogyasztói árelfogadás bemutatása, hiszen ha egy 

együttműködésben résztvevő vállalat új termékkel jelenik meg a piacon, akkor elsősorban 

nem a kereslet alapján tájékozódik (Bauer – Berács 2001). Ezután már el tudja dönteni, 

hogy árkövető stratégiát választ, vagy megkísérel attól eltérni. A döntéshez segítséget 

nyújthat a kooperáció, amelyen keresztül a vállalat információhoz juthat társaik 

árképzéséről. A következő hipotézissel megvizsgálom azt, hogy a tagok milyen mértékben 

informálódnak társaik árairól, kimutatható-e eltérés a tagok között. A H3c alhipotézis ezek 

után kimondja, hogy  

 

H3c: Együttműködés során a tagok eltérő mértékben szereznek tudomást társaik 

árképzési politikájáról. 
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A kérdőívben arra kértem a borászatokat, hogy értékeljék a következő állítást: „Kérem 

értékelje 1-től 5-ig, hogy miben látja az együttműködés előnyét: információszerzés másik 

együttműködő tag árképzési politikájáról”. Az eredményeket először egyváltozós 

statisztikai módszerrel elemeztem. A válaszok átlaga 3,17, ami jelzi, hogy a tagok 

közepesnél erősebb mértékben tájékozódnak társaik árazásáról. A válaszok eloszlása 

alapján 38%-uk teljesen vagy részben egyetértett a kijelentéssel, vagyis tényleges előnyük 

származik a kooperáció révén mások árpolitikájának megismeréséből. Míg a borászok 

35%-a semlegesen, a maradék 26%-a részben vagy egyáltalán nem értett egyet az 

állítással. Ha az árképzést és a H2c hipotézis során vizsgált benchmarkingot összevetjük, 

látható, hogy az összehasonlítás fontossága mind az árképzésben, mind pedig a vállalati 

teljesítmény összemérésében fontos szerepet töltött be. A H2c hipotézis vizsgálatakor 

megállapítottam, hogy a borászati vállalatok harmada aktívan él a benchmarkinggal, míg 

kétharmada kevésbé méri össze teljesítményét. Így feltételezem, hogy az árpolitika esetén 

is csak bizonyos tagok hasonlítják össze áraikat és gyűjtenek információt együttműködő 

társaik árazásáról.  

 

A hipotézis igazolásához ANOVA vizsgálatot futtattam le, ahol az állítást, mint függő és a 

korábban ismertetett klasztereket, mint független tényező alkalmaztam. A varianciaanalízis 

alapján szignifikáns eltérés adódott (F = 35,161; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,383). 

 
18. táblázat: Klaszterek az árpolitika tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók 

(n=33) 

Összesen 
(n=113) 

Miben látja az együttműködés 
előnyét? Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Információszerzés másik 
együttműködő tag árképzési 
politikájáról 

4,100 ,955 2,23 1,121 3,18 ,950 3,17 1,281 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 Az előző hipotézisekhez hasonlóan, a különböző klaszterhez tartozó vállalatok 

eltérő mértékben szereznek információt társaik árképezéséről. Társaik árpolitikáját 

leginkább az optimista barátkozók követik nagy figyelemmel (átlag: 4,1), melyhez 

az együttműködés tökéletes keretet biztosít. 

 A szkeptikus pesszimisták szerint az együttműködés alig segíti őket a társaik 

árképzési politikájának megismerésében (átlag: 2,23). Ez nem meglepő, hiszen ez a 

klasztercsoport vélekedett úgy, hogy a kooperációval nem teremtődik meg a 
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benchmarking. Kijelenthető, hogy ezen klaszterbe tartozó vállalatok elenyésző 

mértékben követik figyelemmel társaikat mind az árpolitika, mind a vállalati 

teljesítmény összehasonlítása területén. Számukra az együttműködés csupán látszati 

megoldást jelent9. 

 A realista bizakodók úgy érzékelik, hogy az együttműködés közepesnél jobban 

segíti őket társaik árpolitikájuk megfigyelésében (átlag: 3,18). Ez az érték 

valamelyest elmarad a benchmarkingjuk értékétől (átlag: 3,78). 

 

Összességében megállapítottam, hogy a dunántúli borászatok harmada kihasználva az 

együttműködést, információt szerez társaik árpolitikájáról, míg kétharmaduk közepesen 

vagy semmilyen formában nem él ezzel a lehetőséggel, nem figyeli társaik árazását és nem 

is hiszi, hogy az együttműködés ebben segítséget tudna nyújtani. 

 

A vizsgálat alapján a H3c hipotézist elfogadom: 

H3c: Együttműködés során a tagok eltérő mértékben szereztek tudomást társaik 

árképzési politikájáról. 

 

Miután igazoltam, hogy a tagok az együttműködés révén eltérő mértékben szereztek 

tudomást társaik árpolitikájáról, megvizsgálva a piacon jelenlévő termékeik árát, kíváncsi 

voltam arra, hogy ezek után árkövető stratégiát követnek-e vagy attól eltérnek.  A felállított 

hipotézis e szerint: 

 

H3d: Kimutatható, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok árazása jobban 

igazodik társaikéhoz. 

 

Arra a kérdésre, hogy az „együttműködés révén árazása jobban igazodik a társukéhoz”, a 

kapott eredmény átlaga 3,03, vagyis semleges. A válaszok eloszlása pozitív normál 

eloszlású, tehát közel azonos számban vannak azok a tagok, akik árazásukkal közelítenek 

társukéhoz, és azok, akik azt részben vagy teljesen figyelmen kívül hagyják. Egyváltozós 

statisztikai elemzés után variancia elemzéssel a klaszterek közötti eltérést vizsgáltam. Az F 

próba alapján (F = 21,850; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,000; η2 = 0,286) az eltérés 

                                                 
9 Forrás: saját kvalitatív kutatás 
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szignifikáns és a kapcsolat erőssége alacsony a változók között. A következő táblázat 

tartalmazza a kapott értékeket. 

19. táblázat: Klaszterek az árigazodás tükrében 

  
Optimista 

barátkozók (n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=39) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=112) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Együttműködés révén 
árazása jobban igazodik 
társaihoz 

3,900 ,841 2,41 1,093 2,70 1,237 3,03 1,241 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 A táblázatból kiemelném, hogy az optimista barátkozók árazása igazodik 

legnagyobb mértékben az együttműködésben résztvevő vállalatok árazásához, 

melynek átlaga 3,90, és a szórásból (0,841) látható, hogy ezen klaszter tagjai 

inkább pozitív álláspontot képviselnek. A kapott eredmény nem meglepő, hiszen az 

előző hipotézis alapján az optimista barátkozók mutatták a legnagyobb 

hajlandóságot társaik árpolitikájának (átlag: 4,100) követésében. E két eredmény 

kapcsolatát korrelációval továbbvizsgáltam. Az elemzés eredménye értelmében 

szignifikáns kapcsolat van az optimista barátkozók árigazodása és az árpolitika 

figyelemmel kísérése között (Pearson-féle r2 = 0,427;  p = 0,006).  

 A szkeptikus pesszimisták igazodnak legkevésbé társaik árazásához (átlag: 2,41), 

ami nem meglepő, mivel alig követik mások árpolitikáját. A korreláció alapján 

szignifikáns kapcsolat mutatható ki (Pearson-féle r2 = 0,608; p = 0,000), vagyis 

ahogyan társaik árpolitikáját követik, közel ugyan olyan mértékben igazodnak a 

szkeptikus pesszimisták társaik árazásához.  

 A realista bizakodók szintúgy alacsony mértékben igazítják áraikat kooperáló 

társukéhoz (átlag: 2,70), de a korreláció értelmében szignifikáns kapcsolat nem áll 

fenn az árigazodás és árpolitika figyelemmel kísérése között.  

A varianciaanalízis igazolta azt, hogy a tagok egy része jelentősen igazodik társai 

árazásához.  A kutatás alapján továbbá megállapítottam, hogy az együttműködő dunántúli 

borászati vállalatok összességében minél inkább figyelik társaik árpolitikáját, annál inkább 

igazítani fogják árazásukat társaikéhoz (Pearson-féle r2 = 0,580; p = 0,000).  

 

A felmérés alapján a hipotézist elfogadom: 

H3d: Kimutatható, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok árazása jobban 

igazodott társaikéhoz.  



129 
 

6.3.3. Értékesítési	politika	
 
Az árpolitika vizsgálatát követően áttérek a borászati együttműködés értékesítési politikára 

gyakorolt hatására, amit két hipotézissel vizsgálok azzal a szándékkal, hogy  

 feltárjam a kooperációban résztvevő vállalatok új piaci szegmensek meghódítását, 

értékesítési csatornáinak változását,   

 szemügyre vegyem a közös értékesítési csatornák létrehozását és alkalmazását, 

valamint a közös értékesítés előnyeinek kiaknázását. 

Az első hipotézissel a tagok értékesítési területeinek változását és csatornáik gyarapodását 

elemzem, a H3e hipotézis kimondja, hogy 

 

H3e: A borászati együttműködés hatására mind a helyi, mind a regionális 

értékesítés bővül, valamint a tagok növelni tudják értékesítési csatornáik számát. 

 

A H3e hipotézis vizsgálatakor először megnézem, hogy a borászati vállalatok helyi, 

regionális, országos és nemzetközi értékesítése mennyire változott az együttműködés 

hatására. A kérdőívben megkérdeztem a borászati vállalatokat értékesítésük kiterjedéséről 

együttműködésük előtt és után. Külön kérdésként vizsgáltam a helyi, a regionális, az 

országos és a nemzetközi értékesítést, mindegyiket egy ötfokozatú skálán, ahol az 1 érték 

az egyáltalán nem jellemző, míg az 5 érték a nagyon jellemző-t jelentette. Az értékesítés 

földrajzi kiterjedését a 31. ábra mutatja. 
 

31. ÁBRA: ÉRTÉKESÍTÉS FÖLDRAJZ KITERJEDÉSE 
EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐTT ÉS UTÁN 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az ábráról könnyen leolvasható, hogy mind az együttműködés előtt és után is a helyi 

értékesítés a legjellemzőbb, amit a regionális, majd az országos értékesítés követ, míg a 

nemzetközi csekély mértékben meghatározó. Pozitívumként említhető, hogy az 

együttműködés után az értékesítés minden kategóriában gyarapodott, kiemelendő ezek 

közül a regionális (+13,6 %) és az országos (+12,4 %) értékesítés. 

 

A hipotézis alapján a helyi és a regionális értékesítésre összpontosítottam. Kíváncsi voltam 

arra, hogy a tagok között kimutatható-e jelentős eltérés értékesítésük gyarapodásában, ami 

a fent vizsgált előnyöknél rendre jelentkezett, vagy az együttműködés révén minden tag 

részesül a stratégiai pozícionálásból eredő előnyökből, így az új piaci szegmensek 

meghódítása révén a tartósan bővülő értékesítésből. 

 

A megkérdezett borászatok összességében képesek voltak értékesítésüket kiterjeszteni, de 

pontosabb képet akkor kaphatok, ha a válaszadókat a három klaszter alapján 

varianciaanalízissel megvizsgálom. Az ANOVA vizsgálatot lefuttatva szignifikáns eltérés 

mutatkozott az együttműködés előtt és után mind a helyi, mind a regionális értékesítés 

kiterjedését illetően a vizsgált három csoport esetében. A következő ábra szemlélteti a 

kapott eredményeket. 

 
32. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A HELYI ÉS A REGIONÁLIS 

ÉRTÉKESÍTÉSRE  

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatás alapján az alábbi statisztikailag szignifikáns eltérés fedezhető fel a helyi és a 

regionális értékesítés bővülését illetően: 

Helyi értékesítés változása: 

 Az F próba alapján a helyi értékesítés megítélése a három klaszter esetében 

szignifikáns különbséget mutatott10. 

 A zöld oszlopok szemléltetik a helyi értékesítés értékeit11, amely alapján 

leolvasható, hogy az optimista barátkozók klaszterébe tartozó borászatok 

már az együttműködés előtt is jelentős helyi értékesítéssel rendelkeztek, 

amit 7%-kal tudtak még növelni. 

 A szkeptikus pesszimistákra és a realista bizakodókra is inkább a helyi 

értékesítés a jellemző, amit az előbbi 8%-kal, míg az utóbbi 5%-kal tudott 

növelni az együttműködés hatására12. 

 

Regionális értékesítés változása: 

 Az F próba alapján a regionális értékesítés megítélése a három klaszter 

esetében szignifikáns különbséget mutatott13,14. 

 A piros oszlopok mutatják a regionális értékesítés alakulását, amely a 

lokális értékesítéshez képeset átlagosan 15%-kal kevesebb. Jelen esetben is 

az optimista barátkozók regionális értékesítése az együttműködés előtt 

kiemelkedő a többi klaszterhez képest, de annak mértéke már csak erősen 

közepesnek mondható (átlag: 3,6), ami a kooperáció hatására 5%-kal tudott 

növekedni. 

 A szkeptikus pesszimistákra közepesen jellemző a regionális értékesítés, 

amit az együttműködéssel fokozni tudtak. Ezzel szemben a realista 

bizakodók közepesnél gyengébb regionális értékesítésüket (átlag: 2,7) a 

kooperáció hatására közepesnél erősebbre tudták felküzdeni (átlag: 3,4), 

ami közel 20%-os növekményt jelent. 

 A különböző klaszterhez tartozó borászati vállalatok megítélésük szerint 

regionális értékesítése közel azonos szintre fejlődött az együttműködés 

hatására. 

                                                 
10 F helyi előtt = 5,089; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,008; η2 = 0,085 
11 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
12 F helyi után = 5,212; df1 = 2; df2 = 109; p = 0,007; η2 = 0,087 
13 F regionális előtt = 9,133; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,142 
14 F regionális után = 4,606; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,012; η2 = 0,077 



132 
 

Megállapítható, hogy a kooperáció hatására jelentkeznek a pozícionálásból eredő stratégiai 

előnyök, vagyis a dunántúli borászati vállalatok mind a lokális, mind a regionális 

értékesítését bővíteni tudták, újabb piaci szegmensek meghódításával tartós előnyökre 

tettek szert. További pozitívum, hogy már nem csak egy szűk csoport élvezhette az 

együttműködés előnyeit, hanem minden egyes tag eltérő mértékben, de részesévé vált. 
 

Ezek után megvizsgálom, hogy sikerült-e a tagoknak értékesítési csatornáik számát 

növelni. A megkérdezett borászatokat a kérdőívben arra kértem, hogy értékeljék a saját 

értékesítési csatornáik számának növekedését az együttműködés révén. A kapott eredmény 

(átlag: 3,10) semleges álláspontot tükröz pozitív normál eloszlás mellett, vagyis a 

válaszadók 38%-a részben vagy teljesen egyetért azzal, hogy növekedett értékesítési 

csatornáinak száma, 35%-a semleges állásponton van, míg 27%-a azt állítja, hogy nem 

tapasztalt növekedést az értékesítési csatornák számában. Látható tehát, hogy bizonyos 

borászati vállalatoknak mégis sikerült növelniük értékesítési csatornáit. Érdemes 

megvizsgálni, hogy melyek azok a borászati vállalatok, amelyek képesek voltak növelni 

értékesítési csatornáikat. 

 

A hipotézis teszteléséhez ANOVA vizsgálatot futtattam le, melyben a három klasztert 

független tényezőként választottam. A varianciaanalízis alapján szignifikáns eltérés 

mutatkozott a három klaszter átlaga között (F = 12,678; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 

0,187). 

 
20. táblázat: Klaszterek az értékesítési csatornák növekedésének 

tükrében 

  
Optimista 

barátkozók (n=40)

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen (n=113)

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Értékesítési 
csatornáinak száma 
növekedett? 

3,650 0,949 2,50 1,062 3,15 1,064 3,10 1,126 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredményekből azt a következtetés lehet levonni, hogy az optimista barátkozók az 

együttműködés hatására növelni tudták értékesítési csatornáik számát (átlag: 3,650), a 

szkeptikus pesszimistákra ez nem jellemző (átlag: 2,50), míg a realista bizakodók 
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közepesnél erősebb értékkel rendelkeznek (3,15), tehát e klasztercsoport bizonyos tagjai 

növelték, míg mások nem tudták bővíteni értékesítési csatornáik számát.  

 

A vizsgálat alapján a hipotézist elfogadom: 

H3e: A borászati együttműködés révén mind a helyi, mind a regionális értékesítés 

eltérő mértékben, de bővült; a tagok egy szűk csoportja növelni tudta értékesítési 

csatornáinak számát. 

 

Látható, hogy a dunántúli borászati vállalatok mind a lokális, mind a regionális értékesítést 

bővíteni tudták, újabb piaci szegmensek meghódításával tartós előnyökre tettek szert, a 

tagok regionális értékesítése közel azonos szintre fejlődött. Felmerül a kérdés, hogy az 

értékesítés növekedésével a tagok létre tudtak-e hozni közös értékesítési csatornákat, ha 

igen, akkor kimutatható-e különbség e téren az együttműködő tagok között. A következő 

hipotézis kimondja, hogy 

 

H3f: A borászati együttműködés ösztönzi a közös értékesítési csatornák 

felállítását, és annak alkalmazását minden résztvevő vállalkozás egyöntetűen ki is 

aknázza. 

 

A borászokat először megkértem, hogy nominális skálán válaszolják meg azt a kérdést, 

hogy „az együttműködés révén sikerült-e újabb értékesítési csatornákat feltárni”. A kapott 

eredmény bíztató, hiszen a válaszadók 66%-a számolt be újabb értékesítési csatornáról. 

Ezután arról kérdeztem őket, hogy „sikerült-e közösen létrehozott értékesítési csatornát 

alkalmazni”. A kapott eredmény viszont lesújtó, 81%-uk állítja, hogy nem tudták kiaknázni 

a közös értékesítés lehetőségét, ami bizonyos esetekben az alacsony szervezeti 

összefogásnak és a koordináció hiányának köszönhető15. 

 

Egyrészről tehát biztató eredményt látunk, másrészről pedig lesújtót. Az összefüggések 

feltárása érdekében a válaszokat kereszttáblás elemzéssel vizsgáltam, függő változóként az 

állításokat, míg független változóként a három klasztert választottam. A χ2 statisztika 

alapján mindkét kérdés esetén a változók között szignifikáns kapcsolat mutatható ki. 

                                                 
15 Forrás: saját kvalitatív kutatás 
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„Együttműködés révén sikerült újabb értékesítési csatornákat feltárni?”16, valamint a 

„Sikerült-e a tagokkal közösen létrehozott értékesítési csatornát alkalmazni?”17 kérdés 

esetén a klaszterek tehát eltérően vélekedtek. A 33. ábra szemlélteti a kapott eredményeket. 

 

33. ÁBRA: ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ALAKULÁSA A 
KLASZTEREKBEN 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ábráról leolvasható, hogy az optimista barátkozók 95%-a az együttműködés révén 

újabb értékesítési csatornát alakított ki. A szkeptikus pesszimisták (48%), míg a realista 

bizakodók (51%) eredményei közel azonosak, ezen klasztercsoportokhoz tartozó 

borászatok felének sikerült termékeiket újabb csatornákon értékesíteni. Az eredmények 

alapján ki lehet jelenteni, hogy a tagok harmada húzó erőt képvisel az értékesítési 

politikában, egyöntetűen állítanak fel és aknáznak ki újabb értékesítési csatornákat. 

 

A kereszttáblás elemzéssel feltártam azt, hogy mely borászati vállalatok nem részesültek az 

együttműködés során közösen létrehozott értékesítési csatorna előnyéből.  Mivel a 

válaszadók 81%-a elutasította az állítást, vizsgálatom a maradék igennel válaszoló 

vállalatokra összpontosult. Ezek alapján az optimista barátkozók csupán 33%-a tudta 

érvényesíteni a közösen létrehozott értékesítési csatornát, ami elenyésző a korábbi értékhez 

képest. A szkeptikus pesszimisták esetén kapott 5%-os részarányból egyértelműen arra 

                                                 
16 χ2 = 23,991; df= 2; p = 0,000 
17 χ2 = 10,001; df= 2; p = 0,007 
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lehet következtetni, hogy ez a klasztercsoport szinte nem is vett részt a közös értékesítési 

csatornákban, míg a realista bizakodók 18%-a azt használni tudta. 

 

A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy míg az együttműködés eltérő mértékben 

ösztönzi az új értékesítési csatornák felállítását, addig a közösen felállított értékesítési 

csatornák esetében a vállalatok harmada tudta kihasználni annak előnyeit. A kutatás során 

bebizonyítottam, hogy ez a csoport is alacsony hatékonysággal tudta kiaknázni a közös 

értékesítés lehetőségét, míg az együttműködő tagok harmada abból teljesen kimaradt. 

 
A vizsgálat alapján a hipotézist elutasítom: 

H3f: A borászati együttműködés nem ösztönözte a közös értékesítési csatornák 

felállítását, azt a résztvevő vállalkozások egyharmada alacsony hatékonyság 

mellett alkalmazta. 

 

6.3.4. Marketing	kommunikáció	
 

Az értékesítési politika elemzését követően áttérek a borászati együttműködés marketing 

kommunikációra gyakorolt hatására, amit három hipotézissel vizsgálok. Célom, hogy  

 feltárjam a kooperációban résztvevő vállalatok marketing kommunikációjának 

fejlődését,   

 valamint szemügyre vegyem az együttműködés hatását a tagok 

marketingkommunikációs kiadásaira. 

 

A kooperáció előnyeit vizsgáló második hipotéziscsoport alapján a dunántúli borászati 

vállalatok az együttműködés előnyét elsődlegesen a társaik termékeinek jobb 

megismerésében, majd az olcsóbb marketingkommunikációban és harmadikként a 

legjobbhoz való viszonyítás lehetőségében látták. A következő hipotézis a marketing 

kommunikációs kiadásokra irányul, mely szerint: 

 

H3g: A borászati együttműködés hatására a tagok egy része többet költ 

marketingkommunikációra. 
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A hipotézis tesztelése során megvizsgáltam a kooperáció szerepét a reklám- és külön a 

marketing kommunikációs költségekre vonatkozóan, valamint elemeztem az 

együttműködés és a marketing kommunikációs kiadások közötti összefüggést.  A 

megkérdezett borászatok az együttműködés egyik legfőbb előnyeként az olcsó marketing 

kommunikációt jelölték meg (átlag: 3,57), a borászatok többsége részben vagy teljesen 

egyetértett az állítással. Arra a kérdésre, hogy „Az együttműködés mennyire hatott a 

reklám költségeire?”, a borászatok összesített válaszai alapján közepesnél gyengébb (átlag: 

2,63) értéket kaptam, vagyis átlagon aluli annak befolyásoló szerepe. A marketing 

kommunikációs költségekre vonatkozó kérdés közel azonos értéket mutat (átlag: 2,74), 

amely előrevetíti a marketing kommunikációs költségek változatlanságát. Ezek után a 

borászati vállalatokat arra kértem, értékeljék18 a következő állítást, miszerint „Az 

együttműködés óta többet költ marketing kommunikációra, mint anélkül tenné”. A kapott 

eredmény átlaga (2,37) azt mutatja, hogy a borászatok részben nem értenek egyet az 

állítással, vagyis az együttműködés óta nem költenek többet marketing 

kommunikációjukra. 

 

A hipotézis teszteléséhez varianciaanalízis segítségével megvizsgáltam az együttműködő 

klaszterek, mint alminták között fennálló különbségeket. A fent bemutatott állításokat, 

mint függő tényező, míg a három klasztercsoportot, mint független tényezőt használtam 

fel. Szignifikáns eltérések két esetben adódtak, melynek eredményeit az 21. táblázat 

tartalmazza. 

21. táblázat: Klaszterek a marketing kommunikációs költségek 
tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen (n=113)

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Az együttműködés egyik 
előnye az olcsó 
marketing 
kommunikáció 

3,85 ,864 3,05 ,959 3,85 ,667 3,57 ,925 

Együttműködés 
mennyire játszott 
szerepet a reklám 
költségeire? 

2,98 ,891 2,35 1,099 2,55 ,938 2,63 1,011 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 A kapott eredmény alapján kijelenthető, hogy a szkeptikus pesszimisták 

semlegesnek értékelik az együttműködésből eredő olcsó marketing kommunikáció 

                                                 
18 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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lehetőségét, míg az optimista barátkozók és a realista bizakodók számára azonos 

mértékben fontos (F = 11,459; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,172). 

 Az optimista barátkozók átlagosnak tapasztalják az együttműködés reklám 

költségekre gyakorolt hatását. A szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók 

szerint alacsony mértékben hat a kooperáció a reklám költségeikre (F = 4,210; df1 

= 2; df2 = 110; p = 0,017; η2 = 0,071). 

 

A varianciaelemzésből kiderült, hogy a dunántúli borászati vállalatok kétharmada nagy 

jelentőséget tulajdonít az együttműködésből származó olcsó marketing kommunikációnak, 

valójában a kooperáció semleges, vagy alacsony mértékben befolyásolja a reklám 

költségeit. 

 

Az „együttműködés mennyire játszott szerepet a marketing kommunikációs költségeire?” 

és „az együttműködés óta többet költ marketing kommunikációra, mint anélkül tenné” 

kérdés nem mutatott statisztikailag szignifikáns eltérést, így azokat  egyváltozós statisztikai 

módszerrel elemeztem. A vizsgálattal tovább tudtam pontosítani az együttműködés 

hatására a különböző klaszterek marketing kommunikációs költségeire, valamint 

megvizsgáltam, melyek azok a tagok, amelyek az együttműködés óta többet költenek 

marketing kommunikációra. A 34. ábra szemlélteti az eredményeket. 

 

34.  ÁBRA: KLASZTEREK A MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS 
KÖLTSÉGEK TÜKRÉBEN (ÁTLAG) 

Forrás: saját szerkesztés 

2,53
2,28 2,30

3,03

2,53 2,67

0

1

2

3

4

5

Optimista barátkozók Szkeptikus pesszimisták Realista bizakodók

Az együttműködés óta többet költ marketing kommunikációra, mint anélkül tenné

Az együttműködés mennyire játszott szerepet a marketing kommunikációs költségeire?



138 
 

Az ábráról azonnal látszanak a közepesnél gyengébb értékek. Mind a három klaszterhez 

tartozó vállalatra igaz, hogy az együttműködés nem játszott jelentős szerepet a marketing 

költségek változásában. Míg az optimista barátkozók semleges véleményt mutatnak (átlag: 

3,03), vagyis részben befolyásolta őket az együttműködés, addig a szkeptikus pesszimisták 

és a realista bizakodók közepes értéke arra enged következtetni, hogy az együttműködés 

nincs hatással a marketing kommunikációs költségeikre. Tehát megállapítható, hogy a 

megkérdezett vállalatok között a költségekre nincsen hatással a kooperáció. Ezt a 

megállapítást a következő ellenőrző kérdéssel megerősítettem, miszerint „az 

együttműködés óta többet költ marketing kommunikációra, mint anélkül tenné”. Az ábráról 

is látszik, hogy a különböző klaszterekhez tartozó vállalatok az együttműködésbe lépésük 

óta nem költenek többet marketing kommunikációra. A szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók azonos véleményen vannak, e klasztert alkotó vállalatok nagy része nem 

költ többet marketing kommunikációra. Míg az optimista barátkozók esetén a kapott érték 

csekély mértékben nagyobb, de kijelenthető, hogy e klasztercsoport sem költ többet.  

 

A vizsgálat alapján a hipotézist elutasítom: 

H3g: A borászati együttműködés hatására a tagok nem költöttek többet marketing 

kommunikációra, tagok között nincs eltérés e tekintetben. 

 

A marketing kommunikációt elemezve kiderült, hogy a tagok a kooperáció révén 

aktívabban megjelennek kiállításokon, szakmai rendezvényeken, de marketing 

kommunikációra, így reklámra nem költenek többet, ezen kiadásokra nincs hatással az 

együttműködés. A marketing kommunikációt vizsgáló harmadik alhipotézissel felmérem a 

tagok közötti tudásátadást, jelen esetben azt, hogy milyen mértékben veszik át egymástól a 

marketing kommunikációs gyakorlatot. Ez az utolsó alhipotézis már részben átvezet a 

negyedik hipotéziscsoportra, vagyis az együttműködés tudásáramlási vetületeire. A H3h 

alhipotézis kimondja, hogy 

 

H3h: A borászati együttműködésben eltérő módon, de annak előnyeit kihasználva 

fejlődik a tagok marketing kommunikációja. 

 

Az együttműködések elősegítik a tagok között az új tevékenységek, módszerek gyorsabb 

megismerését és azok terjedését, ahogyan azt az együttműködés előnyeit vizsgáló 
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hipotéziseknél láthattuk. A H3h hipotézissel megvizsgálom azt, hogy a tagok milyen 

mértékben adják át egymásnak marketing kommunikációs eljárásaikat, fennáll-e az 

egymástól tanulás lehetősége. 

 

A kérdőívben arra a kérdésre, hogy a borászat marketing kommunikációja társaik által 

fejlődött-e, a leggyakrabban felvett érték közepes, semleges értéknek mondható (átlag 

2,86). A megkérdezett borászatok harmada társain kívüli okokra vezeti vissza marketing 

kommunikációjának fejlődését, a másik harmada részben társai és részben más okokra, 

míg a többi részben vagy teljes mértékben a társainak tulajdonítja e fejlődést. A mélyebb 

összefüggések feltárása érdekében ANOVA vizsgálatot futtattam le a három klaszter 

esetében. Az F próba alapján az eltérés szignifikáns (F = 14,024; df1 = 2; df2 = 110; p = 

0,000; η2 = 0,203). Az eredményeket a 22. táblázat mutatja. 

 

22. táblázat: A tagok marketing kommunikációjának fejlődése 

  
Optimista 

barátkozók (n=40)

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen (n=113)

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Marketing 
kommunikációja a társak 
miatt fejlődött 

3,380 1,254 2,10 ,982 3,15 1,176 2,86 1,267 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Összességében a válaszadók semlegesnek ítélik meg (átlag: 2,86) az együttműködés révén 

a marketing kommunikáció fejlődését, viszont ez egyértelműen a szkeptikus pesszimisták 

gyenge hozzáállása miatt (átlag: 2,10) adódik. Ők jellemzően nem sajátítanak el marketing 

kommunikációs technikákat, eljárásokat társaiktól. Ezzel szemben az optimista barátkozók 

és a realista bizakodók esetében közepesnél erősebb értéket kaptam, ami arra enged 

következtetni, hogy ők részben tanulnak társaiktól, saját marketing kommunikációjuk a 

tagok hatására fejlődik. Megállapítható, hogy a tagok kétharmada hasznosítja társaik 

eljárásait; és legalább nem utasítja el azt.  

 

A korábbi hipotézisek tesztelése során kapott eredmények is megerősítenek ebben. A H3a 

hipotézis esetén igazoltam, hogy a dunántúli borászatok harmada, az optimista barátkozók, 

kihasználva az együttműködést, információt szereznek társaik árpolitikájáról, míg 

kétharmaduk közepesen vagy semmilyen formában nem él ezzel a lehetőséggel, nem 

figyeli társaik árazását. Ugyan ez mondható el a H2c hipotézis során vizsgált 
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benchmarkingról is. A hipotézis vizsgálatakor megállapítottam, hogy a borászati vállalatok 

harmada aktívan él a benchmarkinggal, míg kétharmada kevésbé méri össze teljesítményét 

társaival. 

 

A kutatás alapján a hipotézist a következő módosítással elfogadom: 

H3h: A borászati együttműködésben tagok marketing kommunikációja közepes 

mértékben egymástól fejlődött.  
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6.4. 	IV.	hipotéziscsoport:	Borászati	együttműködések	tudásáramlási	
vetületei	

 
A tudás megosztása és terjedése a vállalatközi 

hálózatoknál általában lokális tudásbázisra támaszkodik, 

hiszen a fizikai közelség tartalmazza mindazon 

agglomerációs – lokalizációs és urbanizációs – előnyöket, 

amelyek az ismeretek megosztásához, a tapasztalatok 

cseréjéhez, a tudás túlcsordulásához, valamint a 

tovaterjedő hatások (spill-overek) létrejöttéhez 

elengedhetetlenül szükségesek (Kocsis – Szabó 2000, 

Porter 2000, Capello – Faggian 2005, Bencsik 2009). 

Tomkát (2009) idézve „a közösség tudása mindig 

nagyobb, mint az egyéneké, és más tudásának a 

megszerzése, valamint a sajátunk hozzáadása gyorsabb és 

eredményesebb, mint új megoldások kitalálása. A tudásmegosztás eredményessége ezért 

nem csupán egy a számos versenyképességi tényező közül, nem a lehetséges stratégiai 

opciók egyike, hanem a szervezet túléléséhez szükséges”. A tudásmegosztás, illetve a 

tudásgenerálás a társadalom tagjai közti érintkezések során terjednek, melynek gyorsaságát 

az érintkezések hálózatának sajátosságai határozzák meg (Valente 1995). 

 

A negyedik hipotéziscsoporttal megvizsgálom, hogy a dunántúli borászati vállalatok között 

 a tudásmegosztás milyen mértéket ölt, az együttműködés hatására az hatékonyabbá 

válik-e, 

 az együttműködés befolyásolja-e a tudás, és a piaci információk gyorsabb 

terjedését, 

 segít-e a legjobb eljárások (best practice) ellesésében, a know-how 

megszerzésében, 

 végezetül az innovációhoz, jelen esetben a termékfejlesztéshez szükséges tacit 

tudást, információt milyen mértékben osztják meg egymással az együttműködő 

tagok. 

 
A borászati együttműködések tudásáramlási vetületét vizsgáló első alhipotézis kimondja, 
hogy 
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H4a: Az együttműködésben részt vevő vállalatok aszimmetrikusan osztják meg 

egymással a tudomásukra jutott piaci információkat. 

 
A hipotézis alapján feltételezem, hogy az együttműködő tagok különböző mértékben 

osztják meg egymással tudásukat, ami igaz lehet annak ellentettjére, annak megszerzésére 

is. A szakirodalomból kiderült, hogy a tudás az együttműködő tagok közti érintkezések 

során terjed, melynek gyorsaságát az érintkezések és kapcsolatok száma, és azok erőssége 

befolyásol (Valente 1995). Mivel a tagok között fennálló kapcsolatok eltérő minőségűek, 

ezért a tudásátadás és a tudás megszerzése is különböző mértéket ölthet. 

 

E feltételezés eldöntése érdekében első lépésként korrelációval vizsgáltam a piaci 

információk megosztása és megszerzése, valamint az együttműködő tagok érintkezése 

között fennálló kapcsolatot. Az elemzés eredménye értelmében szignifikáns kapcsolat van 

a korábban is kapcsolatban álló borászati vállalatok és a tudás átadása (Pearson-féle r2 = 

0,382; p = 0,000), valamint a tudás megszerzése között (Pearson-féle r2 = 0,429; p = 

0,000). A korreláció alapján megállapítottam, hogy az együttműködő dunántúli borászati 

vállalatok minél régebben kapcsolatban állnak együttműködésben résztvevő társaikkal,  

1. annál inkább megosztják társaikkal a tudomásukra jutott piaci információkat,  

2. annál inkább megszerzik társaik tudását. 

A szakirodalom állítása tehát a dunántúli borászati vállalatok esetén is igazolt. 

 

A hipotézis elbírálásához második lépésben válaszadókat arra kértem, hogy egy ötfokozatú 

skálán értékeljék azt, hogy az együttműködésen keresztül hatékonyabb-e a vállalatok 

közötti tudásmegosztás. A válaszok alapján (átlag: 2,77) a borászatok közel fele teljesen 

vagy részben nem ért egyet ezzel, vagyis a tudásáramlás nem fejlődött a kooperációval, 

míg a válaszadók egyharmada részben illetve teljesen egyetért az állítással (5. számú 

melléklet). Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a tagok egy kis csoportjánál már 

kezd kialakulni a tudásmegosztás, vagyis az együttműködés által nyújtott működési 

hatékonyság, amelyet Lengyelnél is láthatunk (2010), de a kutatásban a többségükre ez 

nem jellemző. 

 

Annak kimutatására, hogy mely borászati vállalatok esetén jelentkezik a hatékonyabb 

tudásmegosztás, ANOVA vizsgálatot futtattam le. Az állítást, mint függő tényező, míg a 

három klaszter, mint független tényező választottam. A varianciaanalízis alapján 
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szignifikáns eltérés fenn állt (F = 4,883; df1 = 2; df2 = 1109; p = 0,009; η2 = 0,082), az 

eredményeket a 23. táblázat tartalmazza. 

 

23. táblázat: Klaszterek a tudásmegosztás tükrében 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Együttműködés hatására 
hatékonyabb a hasonló profilú 
vállalkozások közötti 
tudásmegosztás 

3,18 1,238 2,36 1,038 2,76 1,200 2,77 1,200 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ANOVA alapján látható, hogy az optimista barátkozók klasztert alkotó borászok 

tudásmegosztását (átlag: 3,18) minimálisan javította a kooperáció, vagyis hozzájárult az 

ismeretek megosztásához és a tudás átadásához. Ezzel szemben a szkeptikus pesszimistákra 

nem jellemző a tudásmegosztás javulása (átlag: 2,36), míg a realista bizakodók átlagon 

aluli, gyenge közepes mértékben (átlag: 2,76) tapasztalják azt. Ezen eredmények alapján 

kijelenthető, hogy a dunántúli borászati vállalatok kétharmadánál az együttműködés 

hatására nem lett hatékonyabb a tudásmegosztás, harmaduknál elenyésző mértékben tudott 

az fejlődni. 

 

A hipotézis elbírálásához harmadik lépésben egyváltozós statisztikai módszerrel 

kiértékeltem a kérdőívben a piaci információk megosztásáról kapott eredményeket. A 

borászatokat arra kértem, hogy értékeljék19 a következő kijelentést: „Megosztom az 

együttműködő társaimmal a tudomásomra jutott piaci információkat.” Az állítással a tagok 

tudásátadásának mértékét vizsgáltam. A kapott eredmény átlaga 3,72, ami azt jelzi, hogy a 

tagok megosztják együttműködő társaikkal a piaci információkat. Az eloszlás alapján a 

válaszadók 70%-a részben vagy teljes mértékben megosztja a tudomására jutott piaci 

információkat (5. számú melléklet). 

 

A következő kérdés már a tudás megszerzésére irányult, vagyis az előző állítást fordítva 

tettem fel: „Társaim a tudomásukra jutott piaci információt megosztják velem”. A 

kijelentés átlaga (2,78) meglepően eltér az előző kérdéstől, a borászatok az 

együttműködésben résztvevő vállalatoktól kevesebb információt kapnak, mint amennyit ők 

                                                 
19 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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adnak. Ez azért is érdekes, hiszen egy zárt csoportról beszélünk, ahol a tagok azt állítják, 

hogy ők megosztják társaikkal az információt, viszont jóval kevesebb információt kapnak 

cserébe. A válaszok eloszlása alapján a borászatok csupán 31%-a érzi úgy, hogy velük 

részben vagy teljes mértékben megosztották az információt, tehát aránytalannak érzik a 

tudásmegosztást az együttműködésen belül. Szignifikáns kapcsolat mutatkozik a két 

változó vizsgálatakor, amely alapján minél inkább átadják az információt, annál inkább el 

is várják ezt (Pearson-féle r2 = 0,702; p = 0,000). 

 

A harmadik kérdésnél a piaci információk megosztása mellé beemeltem a 

bizalmatlanságot, mint puha tényezőt, hogy fényt derítsek a bizalom tudásátadásra 

gyakorolt hatására. Az állítás kimondja, hogy „Az együttműködő tagok közötti 

bizalomhiány miatt a vállalatok kevésbé osztják meg egymással a piacra vonatkozó 

információkat”. A kapott eredmény átlaga 2,55, ami alapján megállapítható, hogy az 

együttműködő tagok részben nem értenek egyet az állítással, vagyis a bizalomhiánynak 

összességében közepesnél gyengébb hatása van a tagok közötti tudásátadásra. Az 

eredményt az eloszlási görbe már jobban árnyalja, hiszen a tagok 44%-a egyáltalán vagy 

többnyire nem ért egyet az állítással, vagyis náluk igaz, hogy nincs kihatással a 

bizalmatlanság a tudásmegosztásra. Míg a tagok 37%-a semleges állásponton van, addig a 

fennmaradó 19% szerint a bizalomhiány nagymértékben kihat a tudásmegosztásra. Hogy 

mely tagokat befolyásol a bizalomhiány, azt a következő lépésben többváltozós 

vizsgálattal tárom fel. 

 

ANOVA elemzés segítségével azonosítottam az együttműködő tagokat tudásmegosztásuk 

és tudásszerzésük alapján, felhasználva a három klasztercsoportot. A varianciaanalízis 

alapján mind a három esetben adott volt a szignifikáns eltérés, az eredményeket a 

következő táblázat tartalmazza. 

 

24. táblázat: Klaszterek a piaci információ megosztása és 
megszerzése tükrében I. 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók 

(n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Megosztom az együttműködő 
társaimmal a tudomásomra jutott 
piaci információkat 

4,33 ,730 3,03 1,423 3,88 ,927 3,73 1,203 
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Társaim a tudomásukra jutott 
piaci információt megosztják 
velem 

3,53 1,012 1,90 ,900 2,94 ,966 2,78 1,178 

Az együttműködő tagok közötti 
bizalomhiány miatt a vállalatok 
kevésbé osztják meg egymással a 
piacra vonatkozó információkat 

2,60 ,982 2,98 ,974 1,97 1,015 2,55 1,061 

Forrás: saját szerkesztés 

 

1. Jelentős eltérés mutatkozik a tudásmegosztás esetén a három klasztercsoport között. 

Míg az átlag 3,72, vagyis a tagok a tudomásukra jutott piaci információkat megosztják 

egymással, addig az optimista barátkozók felül-, a szkeptikus pesszimisták 

alulteljesítenek ezen a területen. Az optimista barátkozók klaszterébe tartozó borászati 

vállalatokra jellemző a tudásátadás (átlag: 4,33), míg a szkeptikus pesszimisták 

közömbös állásponton vannak. A realista bizakodó tudásmegosztási hajlandósága az 

átlagtól minimálisan tér el (F = 17,385; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,215). 

2. Ahogyan azt korábban megállapítottam, a borászatok úgy érzik, kevesebb információt 

kapnak társaiktól, mint amennyit ők adnak. A kapott átlag értéke (2,78) ezt jól 

bizonyítja, de a varianciaanalízissel a tagok közötti eltérésekre is fény derült. Az 

optimista barátkozók közepesnél erősebb mértékben (átlag: 3,53) azt tapasztalják, hogy 

társaik velük megosztják az információt. Ezzel szemben a szkeptikus pesszimista közel 

egyöntetűen úgy érzékeli, hogy az együttműködésben résztvevőktől nem kap 

információt (átlag: 1,90). A realista bizakodók semleges állásponton (átlag: 2,94) 

vannak (F = 29,238; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,347). Tehát látható, hogy a 

tudás átadásnál alulteljesítő szkeptikus pesszimisták a tudás megszerzésnél is gyengébb 

eredményt érnek el. 

3. A harmadik kérdésnél már a bizalmatlanság is megjelent, ami gátolhatja a tudásátadást 

és a tudás szabad áramlását a tagok között. Egyváltozós statisztika is jelezte, hogy a 

tagok közel egyötödénél a bizalomhiány nagymértékben kihatott a tudásmegosztásra. A 

szkeptikus pesszimisták átlaga (2,98) alapján kiderült, hogy a bizalomhiány közepes 

mértékben befolyásolta e klaszter tagjait a tudásmegosztásban. Meglepő, de az 

optimista barátkozók értéke (átlag: 2,60) – a szkeptikus pesszimistákhoz képest 

gyengébb mértékben ugyan – de azt jelzi, hogy, őket is befolyásolja a bizalom hiánya a 

tudásmegosztásukban. Ezzel szemben a realista bizakodók a bizalmatlanságot szinte 

neglektálva megosztják az együttműködésben résztvevő vállalatokkal a tudomásukra 

jutott piaci információt (F = 9,429; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,146).  
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A kapott eredmények alapján a dunántúli borászati vállalatok kétharmadára igaz, hogy a 

piaci információt jellemzően megosztják társaikkal, viszont azt tapasztalják, hogy velük 

mindössze közepes mértékben osztják meg társaik a tudomásukra jutott információt. A 

kutatással kimutattam, hogy a tudást kevésbé átadó tagok a tudás megszerzésénél is rendre 

alulteljesítettek, egyfajta bezárkózó attitűdöt tanúsítattak. Mindez azt is igazolta, hogy a 

bizalmatlanság még azon tagokat is gátolta a tudásátadásban, akik azt önzetlenül 

megtették. A dunántúli borászati együttműködés tagja között a tudás átadása és 

megszerzése eltér egymástól. 

 

A vizsgálat alapján a második alhipotézist elfogadom:  

H4a: Az együttműködésben részt vevő vállalatok aszimmetrikusan osztották meg 

egymással a tudomásukra jutott piaci információkat. 

 

Az együttműködés előnyeit vizsgáló H2b hipotézissel igazoltam, hogy a borászati 

együttműködés a tagok egy csoportja esetén közepes mértékben segítette a közös K+F+I 

tevékenységet, míg a H3a hipotézissel bizonyítottam, hogy az együttműködés csak 

bizonyos tagokat motivált termékkínálatuk bővítésében. Mind a közös K+F+I tevékenység, 

mind pedig a termékkínálat bővítése a termékfejlesztésre irányul, amely mögött a tagok 

közötti kölcsönös tudásmegosztása állhat. Az előző hipotézis igazolta az aszimmetrikus 

tudásmegosztást, így feltételezem, hogy a termékfejlesztést érintő tudásátadás is eltérő 

mértékű lesz a kooperáló vállalatok között. A H4b hipotézis ezek alapján kimondja, hogy 

 
H4b: Az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé osztják meg egymással 

termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonják be társaikat termékfejlesztési 

folyamataikba. 

 

A hipotézis tesztelése előtt felmértem a borászatok információszerzési szokását társuk 

termékéről. A megkérdezett vállalatokat arra kértem, hogy értékeljék20 a következő 

kérdést: „Az együttműködés egyik előnye az információszerzés a tagok termékeiről”. A 

gyakorisági eloszlás alapján a kapott eredmény átlaga 3,68, ami azt jelenti, hogy az 

együttműködés révén a tagok többlet információt szereznek társaik termékeiről. A 

válaszadók 55%-a teljes mértékben vagy részben egyetértett, harmaduk semleges 

                                                 
20 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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állásponton volt és csupán 14%-uk nem értett vele egyet. Ezek után megvizsgáltam, hogy 

mely klasztercsoportokhoz tartozó vállalatokra jellemző az információszerzés társaik 

termékeiről. A varianciaanalízis alapján adott volt a szignifikáns eltérés (F = 23,110; df1 = 

2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,296), az eredményeket a 25. táblázat tartalmazza. 

 
25. táblázat: Klaszterek a piaci információ megosztása és 

megszerzése tükrében II. 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Az együttműködés egyik 
előnye az információszerzés 
a tagok termékeiről 

4,38 1,030 2,98 ,832 3,70 ,883 3,68 1,088 

Forrás: saját szerkesztés 

 
 Ahogyan az egyváltozós statisztikai módszer is jelezte a válaszadók 

megosztottságát, úgy a három klaszter esetében is jelentős eltéréseket láthatunk. 

Míg az átlag 3,68, vagyis a tagok összességében tájékozódnak társaik termékeiről, 

addig az optimista barátkozók felül, a szkeptikus pesszimisták alulteljesítenek e 

téren. Az optimista barátkozókra jellemző (átlag: 4,38) a mások termékei iránti 

érdeklődés, azokkal való „barátkozás”, míg az alulteljesítő szkeptikus pesszimisták 

semleges átlaga jelen esetben is a közömbösségre utal. A realista bizakodók értéke 

az átlagtól minimálisan tér el, vagyis részben megfigyelik társaik termékeit. 

 

A varianciaanalízis alapján kijelenthető, hogy a tagok kétharmada (optimista barátkozók és 

realista bizakodók) az együttműködés révén jellemzően információt gyűjtenek társaik 

termékeiről, érdeklődnek azok iránt, mindössze harmaduk számára közömbös az. Egyúttal 

felmerül a kérdés, hogy az érdeklődést a tagok milyen mértékben viszonozzák 

információval, megosztják-e egymással termékfejlesztésüket, vagy akár termékfejlesztési 

szándékaikat.  

 

A hipotézis teszteléséhez a következő lépésben egyváltozós statisztikai módszerrel 

kiértékeltem a kérdőívben kapott eredményeket. A borászatokat arra kértem, hogy 

értékeljék21 a következő kijelentést: „Társaim termékfejlesztési szándékukat megosztják a 

többi együttműködő taggal.” A kérdés a tagok tudásátadásának mértékét vizsgálta, 

                                                 
21 Az adott változónál az ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztam, ahol az 1=egyáltalán nem értek egyet, az 
5=teljes mértékben egyetértek 
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melynek átlaga 2,67, vagyis közepesnél alacsonyabb mértéket ölt a termékfejlesztésre 

irányuló tudásátadás.  A válaszadók 46%-a részben vagy teljes mértékben elutasítja az 

állítást, ők nem tapasztalják a tudásmegosztást társaik részéről, míg 29%-uk semleges 

állásponton van, a maradék 25% pedig részesül a tudásmegosztásban (5. számú melléklet).  

 

A következő kérdés a tudás átadásra irányult, miszerint „Megosztom társaimmal a saját 

termékfejlesztési szándékaimat.” Az állítás átlaga 2,96, ami nem tér el jelentősen az előző 

kérdés átlagától. Ezek alapján kijelenthető, hogy közepes mértékben osztják meg a tagok 

termékfejlesztési szándékukat, és cserébe közepesnél alacsonyabb mértékben értesülnek 

társaik ezen szándékairól. A kapott eredmények pozitív normál eloszlást mutatnak, tehát 

közel azonos számban vannak azok a tagok, akik az állítást elutasítják (28%), és azok, akik 

azt részben vagy teljesen (30%) elfogadják, miközben a borászok 42%-a semleges 

álláspontot képvisel (5. számú melléklet). 

 

Harmadik kérdésnél a közös termékfejlesztési folyamatra tértem ki, az állítás kimondja, 

hogy az „Együttműködő társaim termékfejlesztési folyamataiba bevonják vállalatomat is”. 

A kérdéssel a korábbi tudásmegosztáson túl az aktív tudásátadásra, a tapasztalatok 

cseréjére, egyben a tovaterjedő hatásra (spill-over) irányult. A kapott eredmény (átlag: 

2,35) alapján kijelenthető, hogy a borászatokat többnyire nem vonják be társaik saját 

termékfejlesztési folyamataikba. Csupán 14% tartotta úgy, hogy őket bevonják, 32%-uk 

semleges állásponton volt, míg 54%-uk nem tapasztalta azt. Hogy mely tagokat vonták be 

a termékfejlesztési folyamatokba, azt a többváltozós elemzéssel tudom kimutatni. 

 

A következő lépésben az egyváltozós statisztikai módszer után varianciaanalízissel 

vizsgálom a fent látott eltéréseket, felhasználva a három klasztercsoportot. A variancia 

elemzés alapján mind a három esetben adott volt a szignifikáns eltérés, az értékeket a 26. 

táblázat tartalmazza. 

 
26. táblázat: Klaszterek a piaci információ megosztása és 

megszerzése tükrében III. 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Társaim termékfejlesztési 
szándékukat megosztják a 
többi együttműködő taggal 

3,48 ,679 1,95 ,904 2,58 ,936 2,67 1,056 
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Megosztom társaimmal a 
saját termékfejlesztési 
szándékaimat 

3,65 ,700 2,38 1,079 2,85 ,834 2,96 1,034 

Együttműködő társaim 
termékfejlesztési 
folyamataiba bevonják 
vállalatomat is 

3,15 ,893 1,78 ,768 2,09 ,879 2,35 1,036 

Forrás: saját szerkesztés 

 
 Látható, hogy gyenge közepes mértéket (átlag: 2,67) ölt a termékfejlesztésre 

irányuló tudásmegosztás mértéke a tagok között. Az optimista barátkozók azt 

tapasztalják, hogy a tagok átlagosnál nagyobb mértékben osztják meg mind 

egymással, mind velük a termékfejlesztési szándékukat. Ezzel szemben a szkeptikus 

pesszimisták már az ellenkezőjét észlelik (átlag: 1,95), szerintük a termékfejlesztési 

tudásmegosztás nincs jelen a borászati együttműködésben. Még a realista 

bizakodók is úgy vélekednek, hogy a termékfejlesztést érintő tudásmegosztás 

alacsony mértékben valósul meg az együttműködés során (átlag: 2,67).  

Kijelenthető, hogy a tagok kétharmada nem vagy csak részben tapasztalja, hogy 

társaik a termékfejlesztési elképzeléseiket velük megosztják, a tagok jellemzően 

eltitkolják szándékaikat társaik elől (F = 33,133; df1 = 2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 

0,376). 

 Előző kérdésnél a termékfejlesztési szándék megosztásának hiányát bizonyítottam, 

jelen kérdésnél a megkérdezett vélekedett arról, hogy ő milyen mértékben osztja 

meg társaival saját termékfejlesztési szándékát. Az optimista barátkozók átlagosnál 

jobban megosztják társaikkal termékfejlesztési szándékaikat (átlag: 3,65), rájuk a 

titkolózás nem jellemző. A szkeptikus pesszimisták nem tapasztalják társaik részéről 

a feléjük irányuló tudásmegosztást, így ők nem adják ki magukból az esetleges 

termékfejlesztési elképzelésüket (átlag: 2,38). A realista bizakodók részben 

tartózkodó magatartást tanúsítanak (átlag: 2,85), csak nagyvonalakban hozzák 

tudomásra termékfejlesztési elképzeléseiket (F = 21,019; df1 = 2; df2 = 110; p = 

0,000; η2 = 0,277). 

 Kiábrándító kép mutatkozik a közös termékfejlesztési eljárások terén is, hiszen a 

borászatok többnyire nem vonják be társaikat fejlesztési folyamataikba (átlag: 

2,35). A szkeptikus pesszimistákat abszolút nem vonják be társaik (átlag: 1,78, 

szórás: 0,768), a realista bizakodókat szerény mértékben, óvatosan engedik be 

fejlesztési folyamataikba (átlag: 2,09). Az optimista barátkozók semlegesek e téren 
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(átlag: 3,15), vagyis elfogadják jelenlétüket a fejlesztések során (F = 28,643; df1 = 

2; df2 = 110; p = 0,000; η2 = 0,342). 

 
A kutatásból kiderült, hogy az együttműködő borászatok a termékfejlesztési 

elképzeléseiket, tacit tudásukat társaik elől inkább eltitkolják, ezen a területén még nem 

alakult ki a tudásmegosztás. A borászatok jogosan érzik, hogy nem szereznek tudomást 

társaik termékfejlesztési tapasztalatairól, hiszen azt nem is osztják meg egymással. A 

kooperáló tagok között a termékfejlesztési szándékok tudásátadása mindkét irányban 

alacsony mértékű. 

 
A kutatás alapján a hipotézist elfogadom: 

H4b: Az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé osztották meg egymással 

termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonták be társaikat termékfejlesztési 

folyamataikba. 

 
Az előző hipotézissel bizonyítottam, hogy a tagok nem osztják meg egymással a 

termékfejlesztési elképzeléseiket és nem is vonják be egymást a termékfejlesztési 

folyamataikba, így nem aknázzák ki a közös termékfejlesztésben rejlő előnyöket. A 

működési hatékonyság ezen előnyei már egy érettebb, a „tanuló együttműködésre” 

jellemző (Rechnitzer 1998, Lengyel 2010, Rechnitzer – Smahó 2011). 

 

A termékfejlesztési folyamatokon túl kíváncsi voltam arra, hogy a kooperáló tagok 

megosztják-e egymással a gyakorlati és a szakmai tudásukat, tehát a tacit tudásukat. Ennek 

egyik megnyilvánulási formája a know-how átadása és a legjobb gyakorlat megmutatása. 

Jelen esetben a legjobb gyakorlat, a best practice elterjedését vizsgálom, ami a 

tudásáramlást és a működési hatékonyság növelését szolgálja. A best practice felöleli az 

újabb, hatékonyabb, olcsóbb eljárások gyors elterjedését az együttműködő vállalatok 

között az informális kapcsolatokon keresztül. A korábban említett tacit tudás, vagyis a nem 

kodifikált szakmai tudás megosztása és terjedése a földrajzi közelségből adódóan 

hatékonyabb lehet a vállalatközi együttműködésben. Ennek tesztelésére az utolsó hipotézis 

kimondja, hogy  

 
H4c: Borászati vállalatok a legjobb eljárásokat, a best practice-t, eltérő módon 

osztják meg egymással. 
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Az előző hipotézis vizsgálata rávilágított arra, hogy a megkérdezett borászatok 

termékfejlesztési szándékaikat nem osztják meg egymással, valamint a H4a hipotézis 

alapján a hasonló profilú tagok között nem lett hatékonyabb a tudásmegosztást, ezért azt 

feltételezem, hogy a legjobb eljárást, így a szakmai tudásukat, fortélyaikat sem adják át a 

borászatok a társaiknak. 

 

A kérdőívben arra kértem a vállalatokat, hogy értékeljék azt, hogy a legjobb eljárásokat 

megosztják-e a tagok a vállalatukkal. A kapott eredmény átlaga 2,58, az eloszlás alapján a 

borászatok közel fele teljesen vagy részben nem ért egyet, 23%-uk semleges állásponton 

van, míg 26%-uk úgy érzi, hogy társaik velük megosztják a legjobb eljárásaikat. 

Megállapítható tehát, hogy az együttműködés egy kisebb csoportja már részesül e 

tudásáramlásban. 

 

ANOVA vizsgálat elvégzésével mutattam ki, hogy mely borászati vállalatok vélik úgy, 

hogy a best practice-t megosztják velük a tagok. A varianciaanalízishez a három klasztert 

felhasználva szignifikáns eltérés mutatkozott (F = 17,243; df1 = 2; df2 = 1109; p = 0,000; 

η2 = 0,239), az eredményt a 27. táblázat tartalmazza. 

 
27. táblázat: Klaszterek a piaci információ megosztása és 

megszerzése tükrében IV. 

  
Optimista 

barátkozók 
(n=40) 

Szkeptikus 
pesszimisták 

(n=40) 

Realista 
bizakodók (n=33) 

Összesen 
(n=113) 

  Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

A legjobb eljárásokat (best 
practice) megosztják a tagok 
vállalatommal 

3,23 ,832 1,93 ,888 2,58 1,251 2,58 1,124 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Az optimista barátkozók klasztert alkotó borászok úgy látják, hogy a tagok közepes 

mértékben megosztják velük legjobb eljárásaikat (átlag: 3,23). Ezzel szemben a szkeptikus 

pesszimisták szinte nem is részesednek (átlag: 1,93) a best practice, vagyis a tacit tudás 

megosztásából, míg a realista bizakodók gyenge mértékben (átlag: 2,58) jutnak a szakmai 

fortélyokhoz, eljárásokhoz. Az eredmény alapján kijelenthető, hogy a dunántúli borászati 

vállalatok kétharmadánál a kooperáció hatására sem alakult ki a legjobb eljárások 

terjedése, mindössze harmaduknál elenyésző mértékben lehet azt kimutatni. A kapott 

eredmény a benchmarkingot vizsgáló H2c hipotézissel is megegyezik, vagyis a tagok 

között nem lett hatékonyabb a tudásmegosztás, így a tacit tudás átadása sem. 
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A vizsgálat alapján a hipotézist módosítással elfogadom: 

H4c: Borászati vállalatok a legjobb eljárásokat, a best practice-t, a tagok 

kétharmada esetén alacsony, míg harmaduknál közepes mértékben osztották meg 

egymással. 

 

6.5. Hipotézisek	összefoglalása	és	tézispontok	
 

Dolgozatom empirikus részében vizsgált 18 hipotézist 4 hipotéziscsoport köré rendeztem, 

ezáltal megtartva az együttműködés előnyeinek többszintű modelljének (1. ábra) gondolati 

egységét. E vezérfonal mentén mutatom be a kutatás során kapott eredményeket 

hipotézisek szerinti bontásban (35. ábra). Az első oszlopban szerepelnek az előzetes 

hipotézisek, a másodikban a vizsgálat eredményei alapján a hipotézisekre vonatkozó 

döntéseim, míg a harmadik oszlopban a kutatómunka eredményeként megfogalmazott 

tézisek, amelyek a doktori kutatás tudományos kérdéseire is választ adtak. 

 

Az eredmények sok esetben igazolták az előzetes felvetéseimet, bizonyos esetekben 

meglepő eredmények is születtek. 18 hipotézis közül 10 hipotézist elfogadtam, négyet 

módosítással fogadtam el, míg négy hipotézist el kellett utasítanom. 

 

35. ÁBRA: HIPOTÉZISEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TÉZISPONTOK 

Hipotézis Döntés  Tézis 

I. hipotéziscsoport: Társadalmi tőke puha tényezői 

H1a. A dunántúli borászati 
vállalatok együttműködése inkább 
bizalmi alapon történik, mint az 
adott borrégióhoz való kötődés 
alapján. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 1a. Bebizonyosodott, hogy a 
dunántúli borászati vállalatok 
együttműködése bizalmi alapon történik, 
amit jelentős mértékben befolyásol a 
regionális identitás, vagyis az adott 
borrégióhoz való kötődés.

H1b. A dunántúli borászati 
vállalatok a társadalmi tőke puha 
tényezői alapján homogén 
csoportokba rendezhetőek. 

Elfogadva 
 

 

Tézis 1b. Megállapítottam, hogy a dunántúli 
borászati vállalatok a társadalmi tőke puha 
tényezői alapján három klaszterbe 
rendezhetőek, melyek alapján 
megkülönböztettem az optimista 
barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 
realista bizakodók csoportját.

II. hipotéziscsoport: Együttműködés előnyei 

Stratégiai 
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H2a. A dunántúli borászati 
vállalatok együttműködése révén 
bizonyos tagok (klaszterek) 
specializálják termelésüket, 
vállalati stratégiájukat 
kidolgozzák, és hosszabb távra 
terveznek. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 2a. Kimutattam, hogy a dunántúli 
borászati vállalatok együttműködése révén 
az optimista barátkozók klaszterébe tartozó 
tagok hajlandók termelésüket specializálni, 
az együttműködés hozzájárul a vállalati 
stratégiájuk kidolgozásához, valamint 
hosszabb távra terveznek.

K+F+I 

H2b. A borászati együttműködés a 
tagok egy szűk csoportja esetén 
segíti a közös K+F+I 
tevékenységet. 

Elfogadva 

 

Tézis 2b. A vizsgálataimmal 
alátámasztottam, hogy a borászati 
együttműködés a tagok egy szűk csoportja 
esetén segíti (realista bizakodók) közepes 
mértékben a közös K+F+I tevékenységet.

Benchmarking 

H2c. Borászati együttműködés 
révén megteremtődik a 
benchmarking, vagyis a 
legjobbhoz viszonyítás 
lehetősége, ezáltal a vállalatok 
teljesítményüket összehasonlítják 
egymással, melynek mértéke a 
tagok között változó. 

Elfogadva 

 

Tézis 2c. Igazoltam, hogy a borászati 
együttműködés révén megteremtődik a 
benchmarking, vagyis a legjobbhoz 
viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok 
teljesítményüket összehasonlítják 
egymással, melynek mértéke a tagok között 
változó.

Lobbyerő 

H2d. Bizonyos vállalatok 
érdekérvényesítő képessége 
valamint lobbyereje a borászati 
együttműködés hatására növekszik. 

Elutasítva 

 
-

Bizonytalanság csökkentése 

H2f. Borászati vállalatok többsége 
hiszi, hogy a gazdasági 
bizonytalanságot az 
együttműködéssel ki lehet 
küszöbölni. 

Elutasítva 

 
-

III. hipotéziscsoport: Borászati együttműködések marketing vetületei 

Termékpolitika 

H3a. Borászati együttműködés 
csak bizonyos tagokat motivál 
termékkínálatuk bővítésében. 

Elfogadva 

 

Tézis 3a. Igazoltam, hogy a borászati 
együttműködés csak bizonyos tagokat 
(optimista barátkozók) motivált 
termékkínálatuk bővítésében.

H3b. Borászati együttműködés 
révén ismertebbé válik a borász 
terméke.  

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 3b. Bebizonyosodott, hogy a borászati 
vállalat terméke az együttműködés révén 
abban az esetben vált ismertebbé, ha a 
belépéskor már kialakult termékkínálattal 
rendelkezett.

Árpolitika 

H3c. Együttműködés során a 
tagok eltérő mértékben szereznek 
tudomást társaik árképzési 

Elfogadva 

 

Tézis 3c. Igazoltam, hogy az 
együttműködés során a tagok eltérő 
mértékben szereztek tudomást társaik 
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politikájáról. árképzési politikájáról.

H3d. Kimutatható, hogy az 
együttműködés révén bizonyos 
tagok árazása jobban igazodik 
társaikéhoz. 

Elfogadva 

 

Tézis 3d. Kimutattam, hogy az 
együttműködés révén bizonyos tagok 
(optimista barátkozók) árazása jobban 
igazodott társaikéhoz.

Értékesítési politika 

H3e. A borászati együttműködés 
hatására mind a helyi, mind a 
regionális értékesítés bővül, 
valamint a tagok növelni tudják 
értékesítési csatornáik számát. 

Elfogadva 

 

Tézis 3e. Kutatásom igazolta, hogy a 
borászati együttműködés révén mind a 
helyi, mind a regionális értékesítés eltérő 
mértékben, de bővült; a tagok egy szűk 
csoportja (optimista barátkozók) tudta 
növelni értékesítési csatornáinak számát.

H3f. A borászati együttműködés 
ösztönzi a közös értékesítési 
csatornák felállítását, annak 
alkalmazását minden résztvevő 
vállalkozás egyöntetűen ki is 
aknázza.  

Elutasítva 

 
-

Marketing kommunikáció 

H3g. A borászati együttműködés 
hatására a tagok egy része többet 
költ marketingkommunikációra. 

Elutasítva 

 
-

H3h. A borászati 
együttműködésben eltérő módon, 
de annak előnyeit kihasználva 
fejlődik a tagok marketing 
kommunikációja. 

Módosítással 
elfogadva 

 

Tézis 3h. Kutatásom igazolta, hogy a 
borászati együttműködésben tagok 
marketing kommunikációja közepes 
mértékben egymástól fejlődött. 

IV. hipotéziscsoport: Együttműködések tudásáramlási vetületei 

H4a. Az együttműködésben részt 
vevő vállalatok aszimmetrikusan 
osztják meg egymással a 
tudomásukra jutott piaci 
információkat. 

Elfogadva 

 

Tézis 4a. A vizsgálat eredményei 
bebizonyították, hogy az 
együttműködésben részt vevő vállalatok 
aszimmetrikusan osztották meg egymással 
a tudomásukra jutott piaci információkat. 

H4b. Az együttműködésben részt 
vevő vállalatok kevésbé osztják 
meg egymással termékfejlesztési 
elképzelésüket, nem vonják be 
társaikat termékfejlesztési 
folyamataikba. 

Elfogadva 

 

Tézis 4b. Igazoltam, hogy az 
együttműködésben részt vevő vállalatok 
kevésbé osztották meg egymással 
termékfejlesztési elképzelésüket, nem 
vonták be társaikat termékfejlesztési 
folyamataikba. 

H4c. Borászati vállalatok a 
legjobb eljárásokat, a best 
practice-t, eltérő módon osztják 
meg egymással. 

Elfogadva 

 

Tézis 4c. Kimutattam, hogy a borászati 
vállalatok a legjobb eljárásokat, a best 
practice-t, a tagok kétharmada esetén 
(szkeptikus pesszimisták és realista 
bizakodók) alacsony, míg harmaduknál 
(optimista barátkozók) közepes mértékben 
osztották meg egymással. 

Forrás: saját szerkesztés   
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7. Összefoglalás	
 
Dolgozatom záró fejezetében összefoglalom a disszertáció eredményeit, értékelem a 

hipotéziseimet, ismertetem a téziseimet, bemutatom a primer kutatás gyakorlati 

jelentőségét, valamint megfogalmazom azokat a javaslatokat, amelyeket a magyar 

borászati vállalatoknak és borászatoknak fontolóra kellene venniük a globális borpiaci 

verseny közepette, hogy együttműködés segítségével versenyelőnyre tegyenek szert. 

Végezetül bemutatom a kutatás korlátait, valamint jövőbeli kiterjesztésének lehetőségeit. 

7.1. Következtetések	levonása	és	a	tézisek	megfogalmazása	
 

1. Társadalmi tőke puha tényezői 

Az első kutatási kérdés a bizalom, a bizalmatlanság, az ismeretség és a regionális identitás 

motiváló szerepére vonatkozott. A kooperációt ezen befolyásoló puha tényezőire 

faktorelemzést futattam le, hogy kiderüljön, valóban megfelelően elkülönülnek azok. A 

faktorelemzésből megállapítottam, hogy a társadalmi tőke dimenziói jól elkülönülnek, így 

a bizalom, a regionális identitás, az ismeretség, a klaszter ereje valamint a bizalmatlanság 

valóban meghatározza a borászatok együttműködésének kialakulását. A vizsgálat alapján a 

H1a hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

 

Tézis 1a. Bebizonyosodott, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése 

bizalmi alapon történik, amit jelentős mértékben befolyásol a regionális identitás, 

vagyis az adott borrégióhoz való kötődés. 

 

A társadalmi tőke befolyásoló szerepét a kérdőív első blokkjában mértem, hogy választ 

kapjak arra, hogy a vizsgált borászatok a korábban említett puha tényezők kapcsán 

képviselnek-e valamilyen hasonló álláspontot, amely alapján azok homogén csoportokba 

rendezhetőek. Feltételeztem, hogy a 17 változó alapján a borászati vállalatokat jól 

megkülönböztethető klaszterekbe lehet csoportosítani. A klaszterelemzést lefuttatva az 

eredmények alapján három klaszter mellett döntöttem, amit a kutatás további 

vizsgálataiban felhasználtam. A három klasztert következőként neveztem el: 1. az 

optimista barátkozók, 2. szkeptikus pesszimisták és 3. a realista bizakodók klasztere. A 

klaszterelemzés megbízhatóságának és az eljárás érvényességének ellenőrzése is 

megerősítette ezen klasztercsoportok létjogosultságát.  
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A társadalmi tőke puha tényezőire vonatkozó hipotéziscsoport második hipotézisét (H1b) 

elfogadtam, hiszen a vizsgált borászati vállalatokat egymástól jól elkülönülő, három 

homogén csoportba lehetett rendezni. A rendszerezés az alapján történt, hogy a tagok 

mióta állnak egymással üzleti kapcsolatban, ismeretségük mekkora múltra tekint vissza, 

tapasztalják-e a kockázatok megoszlását, milyen mértékű bizalommal fordulnak az 

együttműködésben résztvevő társaik felé, bíznak-e az állami intézményekben, ápolnak-e 

aktív kereskedelmi kapcsolatot egymással, az együttműködés jövőjére pesszimistán, 

realistán vagy optimistán tekintenek, valamint a regionális identitásuk milyen mértéket ölt. 

A H1b hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

 

Tézis 1b. Megállapítottam, hogy a dunántúli borászati vállalatok a társadalmi tőke 

puha tényezői alapján három klaszterbe rendezhetőek, melyek alapján 

megkülönböztettem az optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a 

realista bizakodók csoportját. 

 

2. Együttműködés előnyei 

Az együttműködés előnyeit vizsgáló hipotéziscsoportra vonatkozó kérdéseket a kérdőív 

második blokkjában tettem fel. H1b hipotézis igazolása során kapott három klasztert alapul 

véve folytattam tovább a vizsgálataimat, hogy minél pontosabb képet kapjak a dunántúli 

borászati vállalatok jellemzőiről illetve viselkedéséről.  

 
Elsőként azt vizsgáltam, hogy kimutatható-e a tagok között a termékspecializáció, a tagok 

saját vállalati stratégiájukat jobban kidolgozzák-e, valamint hosszabb időtávra terveznek-e. 

A H2a hipotézis igazolása során kapott eredmény alapján az optimista barátkozók mutattak 

hajlandóságot a termelési specializációra, ezen vállalatokat segítette az együttműködés 

saját stratégiájuk kidolgozásában és ők azok, akik látva társaik példájából, hosszabb 

időtávra terveznek. A H2a hipotézist módosítással elfogadtam és az alábbi tézist 

fogalmaztam meg: 

 

Tézis 2a. Kimutattam, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése 

révén az optimista barátkozók klaszterébe tartozó tagok hajlandók termelésüket 

specializálni, az együttműködés hozzájárul a vállalati stratégiájuk kidolgozásához, 

valamint hosszabb távra terveznek. 
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A H2a hipotézis után feltételeztem, hogy a borászati vállalatok együttműködéséből eredő 

K+F+I tevékenység szintúgy egy szűkebb csoportra korlátozódik. Ezen feltételezésem 

igazolást nyert, mivel a realista bizakodók klaszterét alkotó vállalatok K+F+I 

tevékenységét pozitív mértékben segítette a kooperáció. A H2b hipotézist módosítással 

elfogadtam és az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

 

Tézis 2b. A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a borászati együttműködés a 

tagok egy szűk csoportja (realista bizakodók) esetén segíti közepes mértékben a 

közös K+F+I tevékenységet. 

 

A kutatásban feltett szándékom volt bizonyítani, hogy az együttműködéssel a tagok 

összehasonlítják egymással teljesítményüket, kialakul a benchmarking. Az eredmények 

alapján az optimista barátkozók aktívan élnek a benchmarkinggal, míg a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók kevésbé mérik össze teljesítményüket társaival. A 

kutatásból az is kiderült, hogy az együttműködés során mind a három klaszter esetében 

növekedett a benchmarking, mint lehetőség kihasználása. A H2c hipotézist elfogadtam és 

az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

 

Tézis 2c. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés révén megteremtődik a 

benchmarking, vagyis a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok 

teljesítményüket összehasonlítják egymással, melynek mértéke a tagok között 

változó. 

 

Feltételeztem, hogy a borászati vállalatok érdekérvényesítő képessége nőtt az 

együttműködés révén, ezért azt több szempontból vizsgáltam. Felmértem a beszállítókkal 

és az állami intézményekkel szembeni közös fellépést, valamint a tagok véleményét az 

érdekérvényesítési lehetőségekről. A feltételezésem a statisztikai elemzés nem támasztotta 

alá, ami a 40. ábrából (melléklet) is jól kitűnik. A dunántúli borászati vállalatok hisznek a 

közös érdekérvényesítés lehetőségében, de ténylegesen nem tudtak közösen fellépni a 

beszállítókkal szemben, a vállalatuk érdekérvényesítő képességére a kooperáció alacsony 

mértékben hatott. Egyedül az optimista barátkozók klaszterébe tartozó vállalatok tudtak az 

állami intézményekkel szemben határozottan fellépni, kihasználva lobbyerejüket. Ezek 

alapján a H2d hipotézist elutasítottam. 
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A kutatás előtt feltételeztem, hogy az együttműködésben résztvevő vállalatokra ösztönzően 

hat a kooperáció a gazdasági bizonytalanságokra történő felkészülésben. A statisztikai 

elemzés alapján a H2e hipotézist elutasítottam. A dunántúli borászati vállalatok részben 

azért lépnek be vállalatközi együttműködésbe, hogy a gazdasági bizonytalanságot 

csökkentsék, de azt csak az optimista barátkozók tapasztalták, míg a szkeptikus 

pesszimisták és a realista bizakodók részben nem észlelték a kooperáció ezen előnyét. 

 

3. Együttműködés marketing vetületei 

Az együttműködés marketing vetületeit vizsgáló harmadik hipotéziscsoportban a termék-, 

az ár-, és az értékesítési politikára, valamint a marketing kommunikációra vonatkozó 

hipotéziseket teszteltem. A borászati vállalatok termékpolitikájának változásánál azzal a 

feltételezéssel éltem, hogy a borászatok termékük minőségi javítására, mennyiségi és 

fajtaválaszték bővítésére, valamint a meglévő termékek módosítására az együttműködés 

ösztönzően hat. A kutatás alapján megállapítottam, hogy az együttműködés ámbár kis 

mértékben motiválja a borászatokat termékpolitikájuk átalakításában, legyen szó 

termékkínálatuk minőségi, mennyiségi bővítéséről, fajtaválaszték kiterjesztéséről, vagy 

akár meglévő termékek módosításáról, a borászatok mindazt a kooperáció nélkül is 

elvégezték volna. Az együttműködés egyfajta katalizátor szerepet töltött be, csak az 

optimista barátkozókat tudta effektíven ösztönözni. A H3a hipotézist elfogadtam és a 

következő tézist fogalmaztam meg: 

 
Tézis 3a. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés csak bizonyos tagokat 

(optimista barátkozók) motivált termékkínálatuk bővítésében. 

 

A H3b hipotézisben egyúttal feltételeztem, hogy a borászati vállalatok termékei ismertebbé 

válnak a kooperáció hatására. A 42. ábrából (melléklet) is látszik, hogy az optimista 

barátkozók esetén érvényesült ezen előnyös hatás, míg a realista bizakodók semlegesen, 

addig a szkeptikus pesszimisták részben tapasztalták azt. Ezen felül igazoltam, hogy egy 

borászati vállalat minél korábban módosította termékpolitikáját a csatlakozás után, annál 

korábban lett terméke, borászata ismertebb a fogyasztók körében. A H3b hipotézist 

módosítással elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 
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Tézis 3b. Bebizonyosodott, hogy a borászati vállalat terméke az együttműködés 

révén abban az esetben vált ismertebbé, ha a belépéskor már kialakult 

termékkínálattal rendelkezett. 

 

Választ kerestem arra, hogy a tagok milyen mértékben informálódnak társaik árairól, 

kimutatható-e eltérés a tagok között. A vizsgálat alapján a H3c hipotézist elfogadtam, 

hiszen az optimista barátkozóknál egyértelműen kimutatható az információszerzés társaik 

árpolitikájáról, a realista bizakodók esetében az közepes, míg a szkeptikus pesszimisták 

körében alacsony mértéket ölt. Ez esetben a következő tézist fogalmaztam meg: 

 
Tézis 3c. Igazoltam, hogy az együttműködés során a tagok eltérő mértékben 

szereztek tudomást társaik árképzési politikájáról. 

 

Árpolitikát vizsgálva feltételeztem továbbá, hogy bizonyos vállalatok árkövető stratégiát 

alkalmaznak, vagyis árazásuk jobban igazodik társaikéhoz. Többváltozós statisztikai 

elemzés igazolta a H3d hipotézisemet, hiszen az optimista barátkozók jelentősen igazodtak 

társaik árazásához. A kutatás további megállapítása, hogy az együttműködő dunántúli 

borászati vállalatok minél inkább figyelik társaik árpolitikáját, annál inkább igazítani 

fogják árazásukat társaikéhoz. A következő tézist fogalmaztam meg: 

 
Tézis 3d. Kimutattam, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok (optimista 

barátkozók) árazása jobban igazodott társaikéhoz. 

 
Továbbhaladva a marketing-mix 4P elemein, a tagok értékesítési politikáját illetően célom 

volt az értékesítési csatornák változását, a közös értékesítési csatornák alkalmazását és 

annak előnyeit a klaszterek tekintetében vizsgálni. A H3e hipotézisemben feltételeztem, 

hogy a helyi és a regionális értékesítés a kooperációval bővülni fog, valamint a tagok egy 

csoportja képes növelni értékesítési csatornáinak számát a kooperáció hatására. Az 

optimista barátkozók tudták növelni azt, sőt újabb értékesítési csatornákra is szert tettek, 

míg a realista bizakodók és a szkeptikus pesszimisták semlegesnek mondhatók e 

tekintetben. A H3e hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 
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Tézis 3e. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködés révén mind a helyi, 

mind a regionális értékesítés eltérő mértékben, de bővült; a tagok egy szűk 

csoportja (optimista barátkozók) tudta növelni értékesítési csatornáinak számát. 

 

Ezen a gondolatmeneten továbbhaladva úgy gondoltam, hogy az együttműködés ösztönzi a 

közös értékesítési csatornák felállítását, amit a tagok egyöntetűen ki is aknáznak (H3f). A 

vizsgálat alapján megállapítottam, hogy míg az együttműködés eltérő mértékben ösztönzi 

az új értékesítési csatornák felállítását, addig a közösen felállított értékesítési csatornák 

esetében az optimista barátkozók alacsony hatékonysággal tudták csak kihasználni annak 

előnyeit, a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók nem éltek a közös értékesítési 

csatorna lehetőségével. Ezek alapján a H3f hipotézist is elutasítottam. 

 

Marketingkommunikációt érintő hipotézisem feltételezte, hogy a marketing-

kommunikációra a tagok az együttműködésbe lépésük után többet költenek (H3g), továbbá 

a vállalatok marketing kommunikációja fejlődik a kooperáció hatására (H3h). Statisztikai 

elemzés alapján a H3g hipotézist elutasítottam, mivel a szkeptikus pesszimisták és a realista 

bizakodók is azon a véleményen voltak, hogy az együttműködés hatására nem költenek 

többet marketing kommunikációra, amit még az optimista barátkozók semleges álláspontja 

is megerősített. A H3h hipotézist módosítással tudtam elfogadni, mivel csak a szkeptikus 

pesszimisták gyenge hozzáállása miatt nem sajátítanak el marketing kommunikációs 

technikákat, eljárásokat társaiktól. Ezzel szemben az optimista barátkozók részben 

tanulnak társaiktól, marketing kommunikációjuk a tagok hatására fejlődik, míg a realista 

bizakodók esetében ez közepes mértékben érvényesül. Így a következő tézist fogalmaztam 

meg: 

 
Tézis 3h. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködésben tagok 

marketing kommunikációja közepes mértékben egymástól fejlődött. 

 

4. Együttműködés tudásáramlási vetületei 

Az együttműködés tudásáramlási vetületeit vizsgáló negyedik hipotéziscsoportban a 

tudásmegosztás mértékét, a piaci információk átadását, a best practice terjedését, valamint 

a termékfejlesztéshez szükséges tacit tudás megosztását elemeztem. 
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A kutatás előtt feltételeztem, hogy a tagok a piaci információ átadását és -fogadását 

eltérően fogják értékelni (H4a). A kapott eredmények alapján az optimista barátkozók és a 

realista bizakodókra igaz, hogy a piaci információt jellemzően megosztják társaikkal, 

viszont azt tapasztalják, hogy velük mindössze közepes mértékben osztják meg társaik a 

tudomásukra jutott információt. A kutatással kimutattam, hogy a tudást kevésbé átadó 

tagok – a szkeptikus pesszimisták – a tudás megszerzésénél is rendre alulteljesítettek, 

egyfajta bezárkózó attitűdöt tanúsítottak. A H4a hipotézist elfogadtam és a következő tézist 

fogalmaztam meg: 

 
Tézis 4a. A vizsgálat eredményei bebizonyították, hogy az együttműködésben részt 

vevő vállalatok aszimmetrikusan osztották meg egymással a tudomásukra jutott 

piaci információkat. 

 
Mivel az aszimmetrikus tudásmegosztás igazolt, így feltételeztem, hogy a termékfejlesztést 

érintő tudásátadás is eltérő mértékű lesz a kooperáló vállalatok között (H4b). Ehhez először 

megvizsgáltam azt, hogy a tagok tájékozódnak-e egymás termékeiről. Az elemzés alapján 

az optimista barátkozókra jellemző a mások termékei iránti érdeklődés, míg az alulteljesítő 

szkeptikus pesszimisták jelen esetben is a közömbösek. A realista bizakodók csak részben 

figyelik meg társaik termékeit. Ezután a termékfejlesztési információk átadását és 

fogadását hasonlítottam össze. A 43. ábrán jól látszik, hogy az optimista barátkozók 

átlagosnál jobban megosztják társaikkal termékfejlesztési szándékaikat és cserében kapnak 

is információt, míg a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók tartózkodva, csak 

nagyvonalakban hozzák a többiek tudomására termékfejlesztési elképzeléseiket, és 

elenyésző mértékben kapnak információt társaiktól. Itt érdemes kihangsúlyozni, hogy a 

kooperáló tagok között a termékfejlesztési szándékok tudásátadása mindkét irányban 

alacsony mértékű. A borászatok nem szereznek tudomást társaik termékfejlesztési 

tapasztalatairól, emellett azt nem is osztják meg egymással; ezen tacit tudásukat társaik 

elől inkább eltitkolják. Ezek alapján H4b hipotézist elfogadtam és a következő tézist 

fogalmaztam meg: 

 

Tézis 4b. Igazoltam, hogy az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé 

osztották meg egymással termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonták be 

társaikat termékfejlesztési folyamataikba. 
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Végezetül meg akartam tudni, hogy a kooperáló tagok megosztják-e egymással a 

gyakorlati és a szakmai tudásukat, vagyis a legjobb eljárást, a best practice-t. Ahogyan a 

termékfejlesztési folyamatokba jellemzően nem vonják be társaikat a borászatok, úgy a 

best practice megosztása sem jellemző. Az optimista barátkozók közepes mértékben 

osztják meg legjobb eljárásaikat, míg a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók 

szinte eltitkolják szakmai fortélyaikat, legjobb eljárásaikat, tehát a dunántúli borászati 

vállalatok kétharmadánál a kooperáció hatására sem alakult ki a legjobb eljárások 

terjedése. A kapott eredmény a H4a hipotézissel megegyezik, vagyis a tagok között nem 

lett hatékonyabb a tudásmegosztás, így a tacit tudás átadása sem. H4c hipotézist 

elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

 
Tézis 4c. Kimutattam, hogy a borászati vállalatok a legjobb eljárásokat, a best 

practice-t, a tagok kétharmada esetén (szkeptikus pesszimisták és realista 

bizakodók) alacsony, míg harmaduknál (optimista barátkozók) közepes 

mértékben osztották meg egymással. 

 

A kutatás eredményeit összegezve a következő téziseket fogalmaztam meg, amit a 28. 

táblázat tartalmaz. 
28. táblázat: Tézisek 

Tézisek 

Társadalmi tőke puha tényezői 

Tézis 1a. Bebizonyosodott, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése bizalmi 
alapon történik, amit jelentős mértékben befolyásol a regionális identitás, vagyis az adott 
borrégióhoz való kötődés. 
Tézis 1b. Megállapítottam, hogy a dunántúli borászati vállalatok a társadalmi tőke puha 
tényezői alapján három klaszterbe rendezhetőek, melyek alapján megkülönböztettem az 
optimista barátkozók, a szkeptikus pesszimisták és a realista bizakodók csoportját. 

Együttműködés előnyei 

Stratégiai 
Tézis 2a. Kimutattam, hogy a dunántúli borászati vállalatok együttműködése révén az optimista 
barátkozók klaszterébe tartozó tagok hajlandók termelésüket specializálni, az együttműködés 
hozzájárul a vállalati stratégiájuk kidolgozásához, valamint hosszabb távra terveznek. 

K+F+I 
Tézis 2b. A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a borászati együttműködés a tagok egy szűk 
csoportja esetén segíti (realista bizakodók) közepes mértékben a közös K+F+I tevékenységet. 

Benchmarking 
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Tézis 2c. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés révén megteremtődik a benchmarking, 
vagyis a legjobbhoz viszonyítás lehetősége, ezáltal a vállalatok teljesítményüket 
összehasonlítják egymással, melynek mértéke a tagok között változó. 

Lobbyerő 
H2d hipotézis elutasítva 

Bizonytalanság csökkentése 
H2e hipotézis elutasítva 

Borászati együttműködések marketing vetületei 

Termékpolitika 
Tézis 3a. Igazoltam, hogy a borászati együttműködés csak bizonyos tagokat (optimista 
barátkozók) motivált termékkínálatuk bővítésében. 

Tézis 3b. Bebizonyosodott, hogy a borászati vállalat terméke az együttműködés révén abban az 
esetben vált ismertebbé, ha a belépéskor már kialakult termékkínálattal rendelkezett. 

Árpolitika 
Tézis 3c. Igazoltam, hogy az együttműködés során a tagok eltérő mértékben szereztek tudomást 
társaik árképzési politikájáról. 
Tézis 3d. Kimutattam, hogy az együttműködés révén bizonyos tagok (optimista barátkozók) 
árazása jobban igazodott társaikéhoz. 

Értékesítési politika 
Tézis 3e. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködés révén mind a helyi, mind a 
regionális értékesítés eltérő mértékben, de bővült; a tagok egy szűk csoportja (optimista 
barátkozók) tudta növelni értékesítési csatornáinak számát. 
H3f hipotézis elutasítva 

Marketing kommunikáció 
H3g hipotézis elutasítva 
Tézis 3h. Kutatásom igazolta, hogy a borászati együttműködésben tagok marketing 
kommunikációja közepes mértékben egymástól fejlődött. 

Együttműködések tudásáramlási vetületei 

Tézis 4a. A vizsgálat eredményei bebizonyították, hogy az együttműködésben részt vevő 
vállalatok aszimmetrikusan osztották meg egymással a tudomásukra jutott piaci információkat. 
Tézis 4b. Igazoltam, hogy az együttműködésben részt vevő vállalatok kevésbé osztották meg 
egymással termékfejlesztési elképzelésüket, nem vonták be társaikat termékfejlesztési 
folyamataikba. 
Tézis 4c. Kimutattam, hogy a borászati vállalatok a legjobb eljárásokat, a best practice-t, a tagok 
kétharmada esetén (szkeptikus pesszimisták és realista bizakodók) alacsony, míg harmaduknál 
(optimista barátkozók) közepes mértékben osztották meg egymással. 

Forrás: saját szerkesztés 

7.2. A	kutatás	gyakorlati	hasznosíthatósága	
 
A kutatás számos olyan elemet tartalmaz, melyeket eddig nem vizsgáltak vagy publikáltak. 

Ezek közül a legfontosabbak a következők: 
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 A borágazati együttműködések – hálózatok vagy klaszterek – létrejöttét befolyásoló 

puha tényezők, ezen belül a bizalom, a regionális identitás, az ismeretség empirikus 

vizsgálatára még hazánkban nem került sor. Ezt pótolja a dolgozatomban vizsgált 

első hipotéziscsoport. A faktoranalízis eredményei igazolták, hogy a borágazatban 

a kooperáció kialakulásához elsődlegesen bizalomra, valamint regionális identitásra 

van szükség. 

 Borágazati együttműködések kialakulását a nemzetközi szakirodalom bőségesen 

vizsgálta, míg a haza szakirodalom hiányosságát disszertációmmal igyekeztem 

pótolni. A kutatás során a társadalmi tőke tényezőit felhasználva egyedi 

megközelítésben csoportosítottam a borászati vállalatokat. Így kapott három 

klasztert rájuk jellemző attitűddel neveztem el: 1. az optimista barátkozók, 2. 

szkeptikus pesszimisták és 3. a realista bizakodók klasztere. A kutatás további 

menetében ezt a három klasztert használtam fel, hogy jobban megértsük, milyen 

mértékben érvényesülnek az együttműködés előnyei, azok marketing vetületei és a 

tudásáramlás a különböző attitűdökkel rendelkező vállalatok esetén. Ezen 

összehasonlító aspektus és következtetések szintúgy előzmények nélküli a 

szakirodalomban. 

 Ámbár számos nemzetközi és hazai szakirodalom foglalkozott a vállalatközi 

együttműködések előnyeivel, addig a borászati együttműködésekre azok nem 

terjedtek ki. Kutatásommal sikerült az agrárium ezen területén dolgozók részére 

tudományos eredményeket nyújtani, amit a gyakorlatba is át lehet majd ültetni. 

 Szintúgy új eredményekkel gazdagítja a haza szakirodalmat a borászati 

együttműködések révén a marketing-mix és tudásáramlás változásának felmérése 

klaszterenként. 

 Az eredményeket összefoglaló ábrákat (36-38.) gyakorlati szakemberek könnyedén 

felhasználhatják vállalatuk attitűdjeinek beazonosítása után. Az ábrákból 

következtethetnek arra, hogy egy kooperáció során milyen előnyöket 

tapasztalhatnak, marketing vonatkozásban termék-, ár-, és értékesítési politikájuk, 

valamint marketingkommunikációjuk milyen mértékben változhat, továbbá a 

tudásáramlási vetület alapján milyen mértékű információ átadással és fogadással 

számolhatnak. 

 Természetesen ezen eredmények egyúttal felhívhatják a klasztermanagerek 

figyelmét arra, hogy mely pontokon kell beavatkozni a kooperáció aktív irányítása 
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során, miért szükséges a „szkeptikus” tagokat jobban integrálni az 

együttműködésbe, valamint ösztönözni a „realistákat”, egyúttal hangsúlyozni az 

„optimista barátkozók” tevékenységét. 

 

A primer kutatás során kapott szignifikáns eredményeket figyelembe véve alkottam meg a 

következő három ábrát. A 36. ábra tartalmazza az együttműködés előnyeit összefoglaló 

eredményeket klaszterenként: 

 

36. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI A 
KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

Forrás: saját szerkesztés 

Míg az együttműködés marketing vetületeire – a termék-, az ár-, és az értékesítési 

politikára, valamint a marketing kommunikációra – vonatkozó eredményeket 

klaszterenként bontva a 37. ábra szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

37. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS MARKETING 
VETÜLETEI A KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

Forrás: saját szerkesztés 

Végezetül, az együttműködés tudásáramlási vetületeire vonatkozó eredményeket a 39. ábra 

tartalmazza, külön ismertetve a tudásmegosztás mértékét, a piaci információk átadását, a 

best practice terjedését, valamint a termékfejlesztéshez szükséges tacit tudás megosztását. 
 

38. ÁBRA: ÖSSZEFOGLALÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS TUDÁSÁRAMLÁSI 
VETÜLETEI A KLASZTEREK TÜKRÉBEN 

Forrás: saját szerkesztés 
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7.3. A	kutatás	korlátai	és	kiterjesztési	lehetőségei	
 
Kutatásom az első lépése lehet a magyar borászati együttműködések mélyebb 

megismerésének és az összefüggések feltárásának. Idő- és pénzügyi korlátokat figyelembe 

véve nem volt, és nem is lehetett célom, hogy e témát minden szempontból megvizsgáljam 

és kutassam, mindösszesen kezdeti kutatási alapköveket tudtam letenni, amelyen a jövőben 

célom továbbhaladni. A kutatás során kapott eredmények a dunántúli borászati 

együttműködéseket tükrözik, így az általánosíthatóság korlátait szükségesnek tartom 

bemutatni: 

 A kutatás regionális szinten, így a vizsgált nyolc borvidékre általánosítható 

eredményeket hozott. A mintában szereplő borászati vállalatok mindegyike a 

Dunántúlon található. A kutatásnak nem volt célja mind a 22 magyarországi 

borvidék teljes körű lekérdezése. 

 A kutatás egyetlen szektort vizsgált, mégpedig a szőlőbor termeléséhez köthető 

vállalkozásokat azzal a megkötéssel, hogy aktív tagja legyen egy működő 

borklaszternek vagy borút egyesületnek. 

 A vizsgálat felölelte a termőterülettel rendelkező borászatokat, pincészeteket, így 

kizártam a megkérdezésből a szőlőterülettel nem rendelkező, csak gasztronómiai 

vagy turisztikai vállalkozásokat. 

 A kutatás alapvetően a társadalmi tőke meghatározó szerepét, az együttműködések 

előnyeit, marketing és tudásáramlási vetületeinek vizsgálatát tűzte ki célul, azonban 

sok egyéb szempont is elemzésre kerülhetett volna a kutatás interdiszciplináris 

jellegéből fakadóan. 

 

A kutatás lehetséges jövőbeli kiterjesztésének irányai: 

 

 Jövőben mindenképpen érdemes lenne Magyarország további 14 borvidékére 

kiterjeszteni a vizsgálatot. 

 A kutatás tárgyának bővítése más mezőgazdasági termékekkel. 

 A kutatás folytatása érdekében szükséges a minta elemszámának növelése és olyan 

további borászati vállalatok bevonása, amelyek a korlátaim miatt, most nem voltak 

jelen a kutatásban (cenzus). 

 Habár a kérdőívemben röviden kitértem a vállalat pénzügyi teljesítményeinek 

változására az együttműködés hatására, de azt vettem észre, hogy ezekre a 
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kérdésekre nem szívesen válaszoltak a megkérdezett borászok, így a hipotézisek 

kapcsán ezeket nem tudtam figyelembe venni. A jövőben érdemes lenne a kutatást 

a vállalati pénzügyekre is kiterjeszteni. 

 A kutatás közben további lehetséges irányként felmerült az a kérdés, hogy az 

együttműködéssel mennyi időt lehet „megtakarítani” egy termék vagy vállalat 

ismertebbé tételén a fogyasztók körében. E kérdést tesztelni lehetne a fogyasztói 

magatartás empirikus kutatások keretén belül. 

 Érdemes lenne a kutatást időszakosan lefuttatni, hogy az együttműködés 

elmélyülésével a kapott eredmények változásait követni lehessen, ahogyan a 

vállalatközi együttműködés szakmai szervezetektől a közös termelési hálózatig 

eljut. 

 A kutatás kiterjesztésével alapot biztosítani ahhoz, hogy a kapott eredmények 

felhasználhatók legyenek az agrárgazdasági kutatások kiinduló pontjaiként. 
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9. Melléklet	
 

1. számú melléklet 
 

Kutatásban felhasznált kérdőív: 
 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 
Brányi Árpád, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola hallgatója vagyok.  A doktori kutatásomhoz szeretnék Öntől ezúton segítséget kérni. 
A kutatásban a regionális klasztereken (együttműködés) belüli információ megosztását, a 
tagok közötti bizalom mértékét és a klasztertagok klaszterbe lépésük motivációit 
vizsgálom, különös tekintettel a mezőgazdásági szektorban tevékenykedő vállalatokra. 

 
Az Ön véleménye rendkívül fontos! Minden választ bizalmasan kezelünk, figyelembe véve 
a személyes tájékoztatásra vonatkozó jogi és etikai szabályokat. A kérdőívből származó 
információk kizárólag leíró statisztikákhoz és tudományos célokra kerülnek felhasználásra. 

 
A kérdőív kitöltése várhatóan 15 percet vesz igénybe. Kérném, hogy a kitöltött kérdőívet a 
mellékelt válaszborítékban juttassa vissza részemre. 

 
Segítségét előre is köszönve: 

 
Tisztelettel: 
Brányi Árpád 
 
 
Általános kérdéscsoport 
 
Vállalat adatai: 
A vállalat neve (nem kötelező megadni)  
A vállalat székhelye (település)  
Vállalati forma  
Alapítás éve  
Alkalmazottak száma  
Mióta klasztertag?  
 
Neme:     férfi    nő 
 

Életkora: …………… 
Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 Általános iskola 
 Szakmunkásképző, szakiskola 
 Szakközépiskola, gimnázium 

 

 Felsőfokú szakképzés 
 Főiskola, egyetem 
 Egyetem tudományos fokozattal 

 
Ha felsőfokú végzettséggel rendelkezik, akkor kérem, adja meg annak jellegét! 

 Mezőgazdasági 
 Műszaki 
 Közgazdasági 

 Jogi 
 Orvosi 
 Egyéb:……………………. 
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Mi az Ön beosztása? …………………………………………… 
 
 
Klaszterbe történő belépés motivációi 
 
Ön mennyire ért egyet, mint klasztertag az alábbi kijelentésekkel? Kérem, értékelje 
az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon 
jellemző) 
 
1. A klasztertagok többségét már régóta ismerem    1  2  3  4  5 
2. Klasztertársaimmal a kapcsolat korábban is szoros volt  1  2  3  4  5 
3. Üzleti kapcsolatban is vagyok klasztertársaimmal    1  2  3  4  5 
4. Szorosan kötődöm az adott régióhoz      1  2  3  4  5 
5. Közös rendezvényeken aktívan részt veszek     1  2  3  4  5 
6. Számomra fontos a régió megítélése, annak image    1  2  3  4  5 
7. A kockázatok megoszlanak a résztvevők között    1  2  3  4  5 
8. Klasztervezetőség szervezése révén aktív kereskedelmi   1  2  3  4  5 

kapcsolatokat  alakítok ki a résztvevő vállalkozásokkal 
9. Nem csak azokkal kell együttműködnöm, akikkel     1  2  3  4  5 

szeretnék, hanem olyanokkal is, akikben a versenytársat látom 
10. A többi vállalattal való együttműködés kevesebb     1  2  3  4  5 

extra‐profitot hoz, mint amennyi időt ráfordítok     
11. A klaszterbe szerveződéssel erősödött a bizalmam a  1  2  3  4  5 

helyi piac szereplőik iránt 
12. Klasztertagok közötti bizalomhiány miatt a vállalatok 

kevésbé              1  2  3  4  5 
osztják meg egymással a piacra vonatkozó információkat 

13. Múltbeli negatív tapasztalatokat könnyebben leküzdöm  1  2  3  4  5 
14. Klaszterbe szerveződő cégek között munkamegosztás  

alakul ki               1  2  3  4  5 
15. A tagok eredményesnek látják a közös  

együttműködésben           1  2  3  4  5 
rejlő érdekérvényesítési lehetőségeket 

16. Klasztertagok közösen fel tudnak lépni a beszállítóknál  1  2  3  4  5 
17. Klasztertagok közösen fel tudnak lépni állami     1  2  3  4  5 

intézményekkel szemben 

 
 
 
Vállalat teljesítményére vonatkozó kérdések 
 

Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=jelentősen csökkent, 
5=jelentősen növekedett) 
 

Klasztertagsága mennyire játszott szerepet a következőkre?  
18. Árbevétel változásra          1  2  3  4  5 
19. Input anyagok költségeinek változására      1  2  3  4  5 
20. Reklám költségeire            1  2  3  4  5 
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21. Marketingkommunikációs költségei re      1  2  3  4  5 
22. Tranzakciós és szállítási költségeire       1  2  3  4  5 
23. Gördülékenyebb, olcsóbb az inputbeszerzésre    1  2  3  4  5 
24. Vállalat lobbyerejére, érdekérvényesítő képességére  1  2  3  4  5 

 
 
Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 

 
25. Klasztertagságom segített saját stratégiám kidolgozásában  1  2  3  4  5 
26. Klasztertársak példáját látva szükségesnek tartom a  1  2  3  4  5 

 hosszabbtávú tervezést 
27. A klaszter csökkenti a gazdasági és technológiai  

bizonytalanságot            1  2  3  4  5 
28. A klaszter segíti a közös kutatást, fejlesztést, innovációt és  1  2  3  4  5 

 stratégiaalkotást 
29. Milyen hosszú időtávra tervez? (hónap)    6  12  18  24  36      36< 

 
 
 
Klaszterben történő működés marketing vetületei 

 
Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 

 
30. Miben látja a klaszter előnyét? 

a. olcsó marketing kommunikáció       1  2  3  4  5 
b. információ más klasztertag termékéről      1  2  3  4  5 
c.  információ más klasztertag árképzési politikájáról  1  2  3  4  5 
d. saját értékesítési csatornák számának növelése   1  2  3  4  5 
e. piacra történő belépési korlátok csökkenése    1  2  3  4  5 
f. megteremtődik a legjobbhoz viszonyítás  

(benchmarking) lehetősége        1  2  3  4  5 
g. egyéb:…………………………………………………………………………. 

 
31. Klasztertagsága óta bővítette a termékkínálatát?        igen   nem 

o Klasztertagsága motiválta termékbővítésében?      igen   nem 
o Klaszter nélkül is bővítette volna termékkínálatát?      igen   nem 
o Termékkínálatát mennyiségben bővítette?        igen   nem 
o Termékkínálatát minőségben bővítette?        igen   nem 
o Fajtaválasztékot növelt?            igen   nem 

 
32. Klasztertagsága óta meglévő termékét módosította? 

o Klasztertagsága motiválta meglévő termékének módosítását?  igen   nem 
o Klaszter nélkül is módosította volna termékét?      igen   nem 
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Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 

 
33. Klasztertagság révén specializálni lehet az egyes tagok  

termelését              1  2  3  4  5 
34. Klasztertagsága révén árazása jobban igazodik  

klasztertársaihoz            1  2  3  4  5 
 

35. Klasztertagsága révén sikerült újabb értékesítési csatornákat feltárni?      igen     nem 
36. Sikerült‐e a klasztertagokkal közösen létrehozott értékesítési  

csatornát alkalmazni?                     igen     nem 
 

Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 
 
37. Marketing kommunikációja a klasztertársak miatt  

fejlődött               1  2  3  4  5 
38. Klasztertagsága óta többet költ marketing  

kommunikációra,            1  2  3  4  5 
 mint klaszter nélkül tenné 

39. A klaszter révén ismertebbé vált cége/terméke    1  2  3  4  5 
40. Jelenleg több kiállításon, rendezvényen vesz részt,     1  2  3  4  5 

mint klaszter nélkül 
 
 
 

Kérem, adja meg az értékesítésének kiterjedését klasztertagsága előtt és után. Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 
 

Klaszter előtt 
Helyi    1  2  3  4  5 
Regionális  1  2  3  4  5 
Országos  1  2  3  4  5 
Nemzetközi  1  2  3  4  5 
 

Klaszter után 
Helyi    1  2  3  4  5 
Regionális  1  2  3  4  5 
Országos  1  2  3  4  5 
Nemzetközi  1  2  3  4  5 
 

 
Klaszterben történő működés tudásáramlás vetületei 
 
Ön szervezete számára, mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, 
értékelje az egyes kijelentéseket egy skálán 1-től 5-ig (1=egyáltalán nem jellemző, 
5=nagyon jellemző) 
 
41. Megosztom klasztertársaimmal a tudomásomra jutott  1  2  3  4  5 

piaci információkat 
42. Vállalatom teljesítményét valamelyik klasztertag     1  2  3  4  5 

teljesítményével összemérem (benchmarking) 
43. Klasztertársaim a tudomásukra jutott piaci információt  1  2  3  4  5 

megosztják velem 
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44. Klasztertársaim termékfejlesztési szándékukat megosztják  1  2  3  4  5 
a többi klasztertaggal 

45. Megosztom klasztertársaimmal a saját termékfejlesztési   1  2  3  4  5 
szándékaimat 

46. Klasztertársaim termékfejlesztési folyamataiba bevonják   1  2  3  4  5 
vállalatomat is 

47. A legjobb eljárásokat (best practice) megosztják a     1  2  3  4  5 
klasztertagok egymás között 

48. Klaszteren keresztül a személyes tudáshoz való    1  2  3  4  5 
hozzáférés egyszerű 

49. Klaszteren keresztül  hatékonyabb a hasonló profilú  1  2  3  4  5 
vállalkozások közötti tudásmegosztás 

 
50. Kérem adja meg, hogy vállalata alkalmazott‐e klasztertagsága előtt az alábbiakat! 

Stratégiai terv    igen   nem 
Marketing terv    igen   nem 
Benchmarking    igen   nem 
 

51. Kérem adja meg, hogy vállalata alkalmazott‐e klasztertagsága miatt az alábbiakat! 
Stratégiai terv    igen   nem 
Marketing terv    igen   nem 
Benchmarking    igen   nem 
 

52. Milyen eszközöket használ döntéshozatalához? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Válaszait és fáradozását köszönöm! 
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2. számú melléklet 
 

39. ÁBRA: VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
– EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 

40. ÁBRA: VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK II. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. számú melléklet 

 
 

41. ÁBRA: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A TERVEZÉSRE 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
4. számú melléklet 

 
42. ÁBRA: VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK – 

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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5. számú melléklet 

 
43. ÁBRA: EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA A TUDÁSÁRAMLÁSRA 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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