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A csongrádi borklaszter
megvalósíthatósága és fenntarthatósága
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A hagyományõrzõ szõlõtermesztés feltehetõen 1076-ig nyúlik vissza a
mai csongrádi borvidék területén. Az elmúlt 15 évben a termelõterületek
nagysága a harmadára zsugorodott az eredeti méretéhez képest. Ez a területi
csökkenés egyaránt kihat a méretgazdaságosságra és a fenntarthatóságra. Kuta-
tásom fõ célja a borvidék fennmaradásának biztosítása, a termelési és ágazati
hagyományok megõrzése. Ennek elérése érdekében borklaszter létrehozását
látom szükségesnek, melyet idõszerû megoldási javaslatként maga a tanul-
mány támaszt alá. A klaszter a szõlõtermelõk részére segítené a költséghaté-
kony gazdálkodást, hiszen ha az integráció szerzi be a legfontosabb inputokat,
akkor ezek a nagy tétel miatt olcsóbbá válnak. A borklaszter további szektorok
fejlõdését is determinálja, hiszen a beruházásokkal fellendül a gazdaság ezen a
területen, és a turizmus adta lehetõségek is bõvülnek. Jelen tanulmány a
csongrádi borklaszter megvalósításához szükséges célrendszert és az annak
fenntartásához szükséges tényezõket mutatja be, majd összehasonlítást végez
a leendõ csongrádi és a már meglévõ legnagyobb hazai borklaszter között. A
klaszterek hosszú távon történõ fenntartásához elengedhetetlen az akkreditá-
lás, ezért a tanulmány röviden a minõségközpontú irányítási rendszerek beve-
zetésére és fejlesztésére is kitér.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, minõség, borklaszter, integráció,
költséghatékonyság.

JEL kódok: C50, D20, D24, D83, D85.

Bevezetés
Magyarországon a II. világháború óta a mezõgazdaság többszöri

strukturális átalakuláson ment keresztül. A csongrádi borvidék történe-
te 1076-ig nyúlik vissza, hagyomány és minõség jellemzi. A kis szõlõter-
mõ terület megsínylette az utóbbi idõk strukturális forradalmát, az
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országban itt csökkent a legnagyobb mértékben a szõlõtermõ terület. Az
elmúlt húsz évben csak a csongrádi hegyközség területe az 1600 hektá-
ros méretrõl 456 hektár szõlõterületre redukálódott (Kispál Sándor in-
terjúalany szerint), a borvidéki tagok száma pedig egy év alatt 985 fõrõl
473 fõre csökkent (Papp Erika interjúalany szerint). Jelenleg a szõlõága-
zat tragikus gazdasági helyzetben van, mely számos tényezõ együttes
hatására (pl. kivágási támogatások, újvilági exportborok, rossz fajtaszer-
kezet, méretgazdaságossági problémák, a kritikus tömeg hiánya a piaco-
kon, öregedõ szõlõs társadalom) alakult ki. Olyan jól mûködõ
érdekvédelmi szervezete azonban nincs a térségnek, mely el tudná látni
a tényleges és szükséges feladatait. Sajnos a hegyközségben gyakran
vannak érdekellentétek, ahol a borászok képviselik a többséget. A borvi-
dék nem engedheti meg magának azt, hogy mellõzze az együttmûkö-
dést, hiszen fejlõdni csak így lehet. Ez az egyetlen kiút.

Miért van szükség együttmûködésre?
• „A szõlészet és a borászat jellemzõen különválik a régióban, a

termelõknek csak mintegy 20%-át integrálják, a termés 80%-a felvásár-
lásra kerül.” (Duna Borrégió 2012. 11) Sajnos ez a Csongrádi Borvidékre
is igaz.

• „Termelni egyre jobban tudnak, de a piacok felkutatása, megtartá-
sa már nem igazán megy… A költséges és bizonytalan megtérülésû rek-
lámok miatt mindenképpen az összefogás a kívánatos dolog, legalább a
reklám szintjén.” (Papp)

• „… multik által sarokba szorított nagyüzemi felvásárló nem köt
hosszú távú szerzõdéseket a kiszolgáltatott termelõvel”. (Duna Borrégió
2009. 11)

• „…a termelõk rá is vannak szorulva a szövetkezésben rejlõ, gazda-
sági és nem gazdasági (informális) elõnyökre, hiszen egyenként még a
relatíve nagyobb termelõk is gyenge és kis alkuerõvel rendelkezõ sze-
replõk a piacon, mind az input, mind pedig az output oldalon.” (Szabó
2011. 25);

• „A nyugati, s különösen az újvilági bortermelõk könnyen leköröz-
hetik magyar versenytársaikat, az utóbbiak összefogása híján.” (Bene–
Csernák 2012. 1268).

A csongrádi borklaszter megvalósíthatósága...
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Az együttmûködésnek számos fajtája létezik, mint például a háztar-
tási-fogyasztási cikkek beszerzésére alakult szövetkezetek, hitelszövet-
kezetek, beszerzõ-értékesítõ szövetkezetek, gépkörök, melyek sok
európai országban, például Dániában sikeresen mûködnek. Ha mesz-
szebbre tekintünk, akkor Kanadában és az Egyesült Államokban ún.
„gabona-pool”-okkal találkozhatunk. Ezek olyan érdekvédelmi-gazdasá-
gi rendszerek, integrációk, melyek már képesek célkitûzéseiket finan-
szírozni. Magyarországon azonban a szovjet, majd más kommunista
rendszerben hatalmi kényszerrel végrehajtott ún. „termelõszövetkezete-
sítés” tulajdonképpen állami gazdaságok, álszövetkezetek, kolhoz típu-
sú közös gazdaságok erõszakos létrehozását jelentette (Hunyadi 2007).
Korábban már léteztek szõlõszövetkezetek a Duna Borrégióban, ami ön-
ként alakult ki termelõi csoportokból, de a termelõk által az egyébként is
nehezen teljesíthetõ feltételek betartása problémát okozott, ami a leg-
több esetben a megszûnéshez vezetett. Ezt a Stinner Ferenccel, a még
meglévõ szõlõszövetkezet elnökével 2014 nyarán készített interjú is
megerõsítette, akinek elmondása szerint olyan feltételeket teremtettek a
szövetkezetek számára, melyek nem voltak megfelelõek az integráció
életben tartásához. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a non-
profitként mûködtetett szövetkezetek nem tudták teljesíteni az éves net-
tó 300 millió forintos bevételt és emellett a támogatásokat is megvonták,
a fejlõdési ütemet pedig lerövidítették. Így a szõlõszövetkezet mint ter-
melõi csoport is megszûnt. Ilyen okok miatt nem célszerû a „szövetke-
zet” fogalmat alkalmazni az együttmûködésre. A globalizációnak
köszönhetõen a szövetkezetek mindenhol jelentõs változáson mentek
keresztül az uniós tagországokban, ami új lehetõségeket teremtett a ver-
tikumok összefonódására, így a szövetkezeti modell ma már inkább vál-
lalkozói szövetkezeti modellnek tekinthetõ (Simon 2007). Így ma már a
klaszter számos tényezõjében megegyezik a szövetkezettel. Például
szakmai önsegélyezõ szervezetnek mondható, és itt is a szövetkezeti
funkcióknak megfelelõen infrastruktúra-javítás, értéktöbblet-teremtés,
szociálpolitikai, kulturális és társadalmi szerep is várható.

Napjainkra fontossá vált, hogy az együttmûködéseknek legyen egy
vezetõ szerve, mely irányít és koordinál, ez a klasztereknél jelenik meg
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erõteljesen. A hazai borágazatra egyébként is jellemzõ a klaszter alapú
együttmûködés (mely ez esetben a speciális tudást hordozza magával,
nem a vállalati formát) (Szûcs–Farkasné 2008), ezt az elõzõ pénzügyi
ciklusban anyagilag is támogatták és segítették, és így született meg a
döntés a klaszter mint szervezeti forma mellett. A klaszternél egyre in-
kább elõtérbe kerülnek a „szoft” tényezõk, mint a bizalom és a kreativi-
tás, így jobban alkalmazkodik a jelenlegi trendekhez, mint a szövetkezet
(Szûcs–Farkasné 2008).

Ahogy Jóna (2013) a doktori értekezésében fogalmazott Camagnira
(2011) utalva, egyre fontosabb a területi identitás, a fogékonyság, a tu-
dástermelés, a diffúzió, a területi miliõ, a szinergiák és a kollektív tanu-
lás. Ezen felsorolás mindegyike külön célként szerepelhet a klaszter
programjában, erõsítve a minõség kritériumát és a fenntarthatóságot.

A tanulmány célja, hogy hiteles és releváns primer és szekunder ku-
tatási eredményekkel megalapozza a Csongrádi Borászati, Turisztikai és
Megújuló Energia Klaszter (továbbiakban borklaszter) megvalósítható-
sági tanulmányát és tervét. Eredményeim a reális folyamatokra vonat-
koztatva mutatják majd meg a vállalati csoportosulás számára a
megfelelõ utat a hosszú távú célok implementálására, mint például a
csongrádi borvidék gazdaságos és fejlõdõ mûködése és a fogyasztók tu-
datában lévõ pozitív pozicionálása.

A klaszter fogalma
A célkitûzések megvalósításához elsõként a klasztert mint fogalmat

szükséges tisztázni. A mai napig nem létezik egyértelmû és mindenki
által elfogadott klaszterfogalom, mert ezen szervezeti formák annyira
heterogének, hogy nem lehet õket egy fogalommal magyarázni (Tóth
2009). Jelen esetben a Grosz (2004)-féle meghatározásból indulok ki,
ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy a klaszterek egy iparágban, egy érték-
láncrendszer mentén szervezõdõ, egymással egyszerre versengõ és szo-
ros együttmûködési kapcsolatokat ápoló független gazdasági szereplõk
és nonprofit intézmények, szervezetek, melyek területileg koncentrál-
tan mûködnek és az egész térség versenyképességét növelik.

Szekunder kutatásaim alapján úgy gondolom, hogy a klaszter az
egyetlen olyan szervezett vállalati forma, melyben a vállalkozások az au-

A csongrádi borklaszter megvalósíthatósága...
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tonómiájuk mellett növelhetik a versenyképességüket, és a vezetõ klasz-
termenedzsment vállalat révén kulcsfontosságú vezetési kultúrát és ma-
gatartást sajátíthatnak el, ami a piacon a XXI. században a megélhetés
alapját nyújtja. Enélkül a hosszú távú fennmaradás már lehetetlen.

A regionális klaszterek elsõdlegesen olyan gazdasági problémák ke-
zelésére alkalmasak, ahol a központi koordinációs probléma nem jelle-
mezhetõ csupán anyagi dimenzióval, hanem létezik valamiféle közös
értékrend is, például egy adott borvidék borainak kiválósága (Szûcs–
Farkasné 2008).

Az együttmûködésre a legjobb nemzetközi példát a Porter (1998) ál-
tal bemutatott kaliforniai klaszter adja, amit érdemes követni, mert az
iparág számos szereplõjét felöleli a szõlõtermelõktõl és szõlészetigép-
beszállítóktól, a hordó- és címkegyártókon, valamint bortermelõkön ke-
resztül a PR- és reklámügynökségekig (Bene–Csernák 2012).

Erre a borvidéki kiválóságra szükség van, mint ahogy a PR- és
reklámügynökségek által elért versenyképességre is, hiszen egyre nehe-
zebb még a jó bornak is cégért találni, mert nagyon sok a versenytárs.
Ezt a 2013-as Austrian Wine Challenge – a világ legnagyobb nemzetkö-
zileg elismert versenye – is megerõsíti, ahol 39 országból 12 990 bort ne-
veztek (Kriszt 2013).

Módszertan
A módszereket tekintve, elsõdlegesen a releváns szekunder

információkra támaszkodva megalapozom azt a klaszter-fogalmat, mely
leginkább magyarázza a leendõ klasztert és annak hátterét, illetve ami a
legtöbb segítséget adja a létesítés átgondolásánál.

A primer kutatásoknál félig strukturált mélyinterjút alkalmaztam.
Telefonon Horváthné Erdõs Cecíliával egyeztettem, aki a csongrádi bo-
rokról a városban megfordult több száz külföldi személy véleményét
tolmácsolta. 2013 októberében az Észak-Magyarországi Borklaszter
(ÉMOB) klasztermenedzserével, Papp Erikával, Kispál Sándorral, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szõlõtermesztési, borászati és alkohol-
elõállítási osztályvezetõjével – aki a klasztert leginkább szorgalmazó
szõlõtermelõ – és Györe Dániellel, az Agrárgazdasági Kutató Intézet szõ-
lészeti és borászati témáját kutató munkatársával készítettem interjút.

Kispál Gabriella
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Az interjúk sorát 2014 júliusában zártam a Tiszamenti Szõlõtermelõk
Szövetkezetének elnökénél, Stinner Ferencnél.

Azért választottam az ÉMOB képviselõjét, mert úgy gondoltam,
hogy õ tudja számomra megadni a legtöbb szakmai és gyakorlati infor-
mációt arra vonatkozóan, hogy a klaszter miként induljon el, mit ho-
gyan érdemes elvégezni, és mire lehet számítani a klaszter létrehozása
után. Bár szerettem volna több borászati klasztermenedzserrel is beszél-
ni, de a témában közvetlenül csak ez az egy személy kompetens, hiszen
az országban nincs több olyan klaszter, melynek területe erre a tevé-
kenységre korlátozódik.

A további személyek információi az integrációval kapcsolatos múl-
tat és elképzelt jövõt hivatottak bemutatni közvetlenül és reális módon,
mely életképes lehet. Kispál Sándor mint szõlõtermelõ nyilatkozott a té-
mában, Györe Dániel mint az ágazatot kutató és jól ismerõ, az egész
rendszert átlátó kitûnõ szakember. Mindketten nagyon sok friss és aktu-
ális információt szolgáltattak számomra az egész ágazatról. Stinner Fe-
renc felvázolta a Tiszamenti Szõlõszövetkezet kialakulását és fejlõdését,
s elmondta, hogy mennyi nehézséggel kell/kellett megküzdeniük, illetve
hogy minek köszönhetõ, hogy más termelõi csoportok megszûntek, ám
az, amit õ indított, megmaradt.

Ezen szekunder és primer információk alapján készítettem el az
egyedi és újdonságot magában hordozó szervezeti ábrát, célstruktúrát,
benchmarkingot és SWOT-analízist. Bemutatom a borklaszternél terve-
zett szervezeti ábrát, melyet a szakirodalom felhasználása alapján alakí-
tottam ki, és a célrendszert, mely az egész projekt kiindulópontja. Ezek
után kitérek a már meglévõ eredményekre, és felvázolom a lehetséges
további teendõket és becsülhetõ következményeket a már meglévõ
SWOT-analízis adta eredmények tükrében.

Eredmények
A klaszter mint szervezési módszer
A borklaszter nagyszerû keretet ad a termelõknek mind gazdasági,

mind pénzügyi oldalról ahhoz, hogy az együttmûködést hosszútávon és
támogatva tudják megvalósítani. Ez a támogatás korábban adott volt az
induló, fejlõdõ és akkreditált klasztereknek is, jelenleg azonban csak az

A csongrádi borklaszter megvalósíthatósága...
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utóbbira vonatkozik, amint azt Papp Erika interjúalany elmondta. Vár-
hatóan ez az új pénzügyi ciklusban lehetõvé teszi az újonnan létrejövõ
klaszterek támogatását is, mely megkönnyítené a szõlõtermelõknek az
egységes pincerendszer létrehozását, ami már olyan régóta szükséges a
borvidéknek. A csoportosulás (laza integráció) biztosítani tudja a pince-
építéssel a szõlõ magasabb hozzáadott értékét, hiszen ha nem szõlõként
értékesítjük a szõlõt, hanem borként, akkor akár 10–20-szoros profitot is
el lehet érni. A szõlõ és bor ágazatban már volt példa szõlõszövetkezet
létrehozására, ami viszont a gyakorlatban nem az együttmûködést és a
gazdasági fejlõdést segítette, hanem azt, hogy akiknek nem érdeke a ver-
tikum ezen a területen való fennmaradása, az egyszerre tudta tönkreten-
ni a terület valamennyi ágazati képviselõjét. Ez a klaszterben nem
valósulhatna meg, hiszen a menedzsmentvállalat érdeke a klaszter gaz-
daságossága és fennmaradása. Manapság Magyarországon minden tíz
klaszterbõl három év után csupán egy marad fenn, klasztereket fõleg
forrásnyerésre hoznak létre, felhasználva a kapcsolati tõkét. Igazán jól
mûködõ borklaszter sajnos jelenleg nincs Magyarországon, mert –
ahogy az ÉMOB klasztermenedzsere fogalmazott – csak részsikereket ért
el a klaszter. Ennek ellenére ad egy kiindulópontot, egy példát, megmu-
tatja, hogy mi az, amire oda kell figyelni, fel kell készülni a klaszterala-
pításnál. A primer kutatás alkalmával az is kiderült, hogy hatalmas
problémát jelent a klaszter szervezésénél a közös cél és érdek kialakítá-
sa, valamint az, hogy a tagok elfogadják azt az új szemléletet, mely a
fenntartás és a mûködés alaptétele, hogy a fogyasztókat kell kiszolgálni
és fontos a piacszemléletû vezetés. A tagoknál hiányzik a menedzs-
mentkultúra. Jelen cikk éppen ezért foglalkozik jobban a célstruktúrával
és mutat rá arra, hogy a tagokat be kell vonni a klaszter életébe, mert ez
hordozza magában a sikert.

Az 1. ábra azt a szervezeti ábrát szemlélteti, melynek alapját a kali-
forniai borklaszter szervezeti felépítése ihlette, és az adaptációt tartal-
mazza a csongrádi borvidékre, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és
interakciókat. Míg a kaliforniai borklaszter három nagy szervezeti rész-
bõl tevõdik össze, ami a szõlõtermelõket és az õket kiszolgáló input elõ-
állítókat, az állami hatóságokat, kutatási intézeteket, valamint utolsó
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egységként a feldolgozókat, borászokat és ezek beszállítóit jeleníti meg,
addig a Csongrádi Borklaszter csak két csoportot különít el:  a szõlõter-
melõket, akik idõvel borászokká válnak és az összes többi szervezetet,
aki õket kiszolgálja és a felvevõpiacot, valamint a szükséges információ-
kat nyújtja. A szõlõtermelõk és a borászok közötti kapcsolat azért nincs
jelölve, mert várhatóan egy fõborász lesz, aki mindenkit betanít, hogy
megközelítõleg azonos minõséget lehessen létrehozni a borvidéken. A
helyi sajátosságokat az tükrözi, hogy a klasztert az önkormányzat támo-
gatja, ami elõnyt jelent a jövõben, illetve, hogy a szõlõtermelõk és a bo-
rászok ugyanazt a csoportot képviselik. Jelen ábrán jelölve van a bor
felvevõpiaca is, mely a kaliforniai borklaszternél nem játszik szerepet a
szervezeti ábra vonatkozásában.

Forrás: saját szerkesztés.

1. ábra. A leendõ borklaszter tervezett szervezeti ábrája

A csongrádi borklaszter megvalósíthatósága...
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Célrendszer
A célrendszerben jelenleg a mélyinterjúknál és a benchmarkingnál

jár a kutatás, folyamatosan készül a klaszterkoncepció az illetékesekkel.
Tervben szerepel egy reprezentatív standard kérdõív összeállítása a le-
endõ klasztertagok számára, melynek célja, hogy világossá váljon,
mennyire ismerik egymást és mennyire egyeznek az egyéni célok a kö-
zös célokkal. Ez a dokumentum tartalmazza majd, hogy összesítve mit
jelent a klaszter a területet, a felszereltséget és a bizalmat illetõen. Cél-
szerû bevonni a tagokat a létrehozás lépéseibe is, mert így jobban magu-
kénak fogják érezni azt és aktívabbak lesznek. A továbbiakban egy
kritériumrendszer kialakítása is megtörténik, hogy objektíven lehessen
mérni a klaszter elõtti és utáni eredményeket, azaz mérhetõ legyen a
változás a következõ paraméterekben: hozzáadott érték, jövedelem, koc-
kázat, információáramlás gyorsasága stb.

A klasztert a klaszterterv és koncepció után a támogatás segítségé-
vel (komplex, minimum 65–70%-os intenzitás szükséges) lehet majd
létrehozni a már meglévõ szándéknyilatkozatok felhasználásával. A pá-
lyázati összeg tudja megalapozni leginkább a klaszter anyagi hátterét,
ha ennek elnyerése kétséges, akkor maga a klaszterlétrehozás is kétsé-
ges. Az üzleti angyalok azok, akik ezen a kockázaton tudnak csökkente-
ni, ám a mezõgazdaság e területén ez a jelenlét sajnos elenyészõ.
További finanszírozási lehetõség lehet a most elindult Növekedési Hitel
Program is. A kedvezményes jegybanki finanszírozás a hitellel már ren-
delkezõ vállalatok finanszírozási költségeit csökkenti, illetve lehetõvé
teszi olyan projektek megvalósítását, melyek elindítását a magas finan-
szírozási költség eddig akadályozta (MNB 2013). Ez a jelenlegi viszo-
nyokhoz képest reális és költséghatékony megoldás lehet.

További problémákat okozhat a támogatás intenzitásának alacsony
mértéke vagy a tagok kis száma, mert a klaszter létrehozásához is szük-
séges egy „kritikus tömeg”, aki már bátran tudja képviselni a borvidéket.
Bár a tagok száma folyamatosan bõvül, szükséges az ilyen irányú tobor-
zás.

Papp szerint az eddigi tapasztalatok megerõsítették, hogy hosszú
távon csak akkor lesz fenntartható a klaszter, ha van mögötte tényleges
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szakmai cél, aktív részvétel a tagok részérõl, megfelelõ információáram-
lás, valamint a legfontosabb a megfelelõ anyagi támogatás, mert a szõlõ-
termelõk nem rendelkeznek önerõvel. A cél, hogy egy önsegélyezõ
szakmai szervezet jöjjön létre.

Miután a létrehozás sikerült, a fogyasztói szemléletet helyezzük
elõ térbe, és a marketingterv megvalósítása, valamint az akkreditációs
folyamat lebonyolítása lesz majd a cél, mert ezzel is elõ tudjuk segíteni a
minõségi pozicionálást és a borvidék differenciálását is (2. ábra).

A megerõsödött integráción belül az egységes pincerendszer egy pro-
totípusának megépítése lesz majd a cél a szõlõtermelõk szempontjából.
Várhatóan ez a megújuló energián alapul, és figyelembe veszi a bõvítési
lehetõségeket is. A kivitelezés így, hogy csak egy feldolgozót építünk, gaz-
daságosabb, mintha egybõl egy hatalmas kapacitással számolnánk (amit
hitelbõl finanszíroznánk, és a piac megléte nélkül tönkremenne), így
könnyebb a piaci igényekhez igazodni és finanszírozni is azt.

Azért, hogy mérhetõ legyen a teljesítmény, évente szükséges referen-
ciavizsgálatot végezni az elért eredményekrõl és azok hatásáról (a pince
eredményessége, teljesítménye, a hozzáadott érték nagysága), majd
2017-ben újabb attitûdelemzést kell készíteni arról, hogy mennyire elfo-
gadott a Csongrádi borvidék.

Benchmarking
A benchmarkingnál jelenleg csak egy példa áll szem elõtt

(ÉMOB), de ez a jövõben természetesen bõvül, és nem csak a bor-
klaszterek alapján. Az összehasonlításból annyit lehet jelenleg meg-
állapítani, hogy a legfõbb motivációk és a klaszter típusa
megegyezik, habár a Csongrádi Borklaszter jobban koncentrálódik,
várhatóan kisebb területet ölel majd magába. Míg az ÉMOB a borá-
szokat kapcsolja össze, addig a Csongrádi Borklaszter a szõlõtermelõ-
ket tömöríti, amivel egyedülálló lehet az országban. A 1. táblázat az
ÉMOB klaszterfejlesztési koncepció és cselekvési terv információit,
valamint a tervben lévõ Csongrádi Borklaszter várható adatait tartal-
mazza a jelenlegi állás szerint összehasonlítva. Az alábbi tények köz-
vetlenül a klasztermenedzserektõl származnak. Jól látható, hogy már
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a motivációkban is hatalmas az eltérés a két klaszter között. Míg az

ÉMOB legfõbb motivációit a marketing és a közös megjelenés jelenti,

addig a Csongrádi Borklaszter a borvidék fennmaradásáért küzd, és

csak ezek után jön minden más tényezõ. A két klaszterben megegye-

zik az, hogy a források lehívása nagyon fontos, és a marketinget kö-

zös alapokon képzelik el.

Forrás: saját szerkesztés.

2. ábra. A célrendszer struktúrája – a várható kutatási mérföldkövek
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1. táblázat. Összehasonlító táblázat a leendõ és a már meglévõ
 borklaszterrõl

Forrás: saját szerkesztés.

A klasztertípust tekintve megegyeznek a tulajdonságok. A tagok ho-
rizontálisan, azaz vízszintesen fognak össze. Azok mûködnek együtt,
akik az ellátási láncban ugyanazt a tevékenységet látják el. Iparági klasz-
ter lesz a csongrádi is, tehát csak azokra vonatkozik, akik ugyanabban a
folyamatban érdekeltek, ami itt a szõlõtermelést és a borágazatot jelenti.
A regionális kifejezés jelen esetben annyit takar, hogy csak erre az adott
csongrádi kistérségre vagy nagytérségre határolható le, a klaszter nem kí-
ván más régiókból is tagokat bevonni. A nyitott klaszter megfogalmazás
arra utal, hogy akik a fenti jelzõknek megfelelnek, azok bármikor csatla-
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kozhatnak a klaszterhez, mert a taglista nincs lezárva. A klaszter státu-
szára vonatkozóan pedig egyértelmû a különbség, miszerint az egyik már
egy elindult és fejlõdõ szervezet, a másik pedig indulás elõtt áll.

Nagy különbséget mutat a tagokat figyelembe véve az a szempont
is, hogy míg a Csongrádi Borklaszter csak egy borvidékre vonatkozik,
addig az ÉMOB négy borvidéket köt össze, amit már alapvetõen is nehéz
összehangolni.

A csongrádi szõlõtermelés SWOT-analízise
A SWOT-analízis (2. táblázat) alapját képezõ információ egy részét

korábbi kutatásaim, másik részét pedig saját szõlõtermelõi tapasztala-
tom nyújtotta. A sok jellemzõ tulajdonságból csak néhányat emelek ki,
amelyeket a legfontosabbaknak ítélek meg.

Olyan borok a csongrádiak, melyek ízlenek a külföldieknek. Az el-
múlt évtizedek több száz csongrádi borkóstolója hazai és külföldi szín-
téren alátámasztja ezt az állítást, vallja az a személy, aki tolmácsként
jelen volt ezeken a rendezvényeken. Elmondása szerint az angoloknak,
íreknek, norvégoknak, izraelieknek és amerikaiaknak is ízlik a csongrá-
di bor. Ezek a népek nagyon szeretik a könnyû száraz borokat, úgyhogy
lehetne erre építeni a marketinget is. A magyar borfogyasztói társada-
lom is egyre inkább áttér az édes és félédes borokról a száraz borokra,
mert most ez a „trendi”.

Gyenge a marketing, ami azt jelenti, hogy míg más borvidékeken
születnek a marketingstratégiák és összefognak a vertikum szereplõi,
hogy közösen népszerûsítsék a borvidéket, az ezen a borvidéken hiány-
zik, vagy csak nagyon kismértékben, csírájában létezik.

A hagyomány azt jelenti ebben a környezetben, hogy a borvidék tör-
ténelme 1076-ra nyúlik vissza, tehát sokkal régebbre, mint más
borvidékeké. Ezt tudatosítani kellene és ki kellene használni. A lakosság
felé kommunikálni kell, hogy annak idején a törökök miatt vitték el a
hegyekbe innen a szõlõt, tehát itt már sokkal hamarabb létezett szõlõter-
melés. Ez is egy kulcsfontosságú információ lehet a marketingstratégiá-
ban: „õsi borvidék”-ként lehet rá hivatkozni.

A „pincék csak saját érdekeiket nézik” állítás azt fogalmazza meg,
hogy a szõlõtermelõkkel egyik pince sem foglalkozik, a pincék nem gon-
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dolkodnak hosszabb távon, mindenki csak a saját hasznát lesi, amin a
szõlõtermelõk nem tudnak változtatni. A pincék nem érzékelik azt a ve-
szélyt, hogy ha a szõlõtermelõk tönkremennek, akkor már nem tudnak
tõlük szõlõt felvásárolni. Bár léteznek pincék, akiknek van saját szõlõ-
jük, de a szõlõtermelõkre nagyobb figyelmet kellene fordítani. Ha a ter-
melõknél lenne annyi önerõ, hogy saját pincét tudjanak létrehozni, az
nem hátránya, hanem elõnye lenne a többi pincének is, nem beszélve
Csongrád városáról. Biztosabb lenne a jövõ, ha a termelõk is fenn tudná-
nak maradni. Ha továbbra sem fogja megérni a szõlõtermelés a terme-
lõknek, akkor a területek tovább fogynak, mígnem a borvidék
összezsugorodik, és végképp nem lehet majd nagy mennyiségû, azonos
minõségû bort elõállítani a borvidéken, amivel könnyebben fel lehetne
hívni a fogyasztók figyelmét.

2. táblázat. A csongrádi szõlõtermelés SWOT-analízise

Forrás: saját szerkesztés.

Hogyan szolgálja a minõség és a minõségbiztosítás
a klaszter mûködését?
A klaszteren belül fontos az egységes minõségcélok megalkotása,

amely a vevõi igények figyelembevételével kerül kidolgozásra. Az, hogy a
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Csongrádi borvidékrõl nagy mennyiségû szõlõt visznek ki és hogy azokat
külföldre szállítják kamionszámra, azt Kispál úr is megerõsítette 2013-ban
és hozzátette, hogy sokszor a magyar bor nem magyar bor név alatt kerül
ki a piacra. Ez pedig nem alapozza meg a magyar bor hírnevét, köztük a
csongrádiét sem. Az akkreditált klaszterek között a 2012-es adatok alapján
(MAG 2012) nincs még borklaszter. Alapot adna a differenciáltság hang-
súlyozására, ha a Csongrádi borvidék klasztere megjelenne a minõsített
klaszterek között. Ez alapján már könnyen lehet azonosítani a termelõt és
a minõséget, a fogyasztóknak is egyszerûbb lesz kiválasztani a megfelelõ
bort. Ebben olyan, nemzetközileg is elterjedt rendszerek tudnak segítségre
lenni, mint pl. az ISO 9000-es szabványcsalád, illetve ISO 22000-es élel-
miszer-biztonsági irányítási rendszer. Az akkreditáció megerõsítené azt a
tényt is, hogy a klaszter jól mûködik, hosszú távon is fenntartható és az
Európai Unió által is elismert fejlesztési eszköz, amely „márkává” válik.

Fontos lenne bevezetni egy egységes csongrádi bort is, a „Csongrádi
Házasítás”-t, amely ismertté tenné a borvidék nevét, és mint házasított
bort, nagy tételben lehetne létrehozni a már meglévõ nagyobb területek-
kel rendelkezõ szõlõfajtákból. Ennek a bornak az lenne az elõnye, hogy
a mennyiség miatt bejutna legalább egy szupermarket polcára, és ráirá-
nyítaná a figyelmet a többi csongrádi borra is. Így csak egy névre kellene
eredetvédelmet kérniük a pincéknek, mégis az egész borvidékre pozitív
hatással lenne. Ezáltal minden évben ugyanolyan borra (mérhetõ kémi-
ai jellemzõk alapján) lehetne szert tenni, hiszen ha az egyik pincénél
gyengébb is a minõség, még mindig lehet a másik pince borából többet
hozzátenni a megfelelõ cél elérése érdekében. Az összes pincének az
lenne az érdeke, hogy a legjobb minõségû bort hozzák létre a borvidé-
ken. További minõségcél a hazai versenyeken való eredményes részvé-
tel, új piacok feltérképezése a klaszter környezetében és a határokon
kívül, megjelenés a vinotékák polcain és a kapcsolódó rendezvényeken.

Következtetések, javaslatok
A Csongrádi borvidéket megmenteni és felvirágoztatni egyértelmû-

en csak és kizárólag összefogással lehet, amire a klaszter a legideálisabb
vállalati forma, tehát szükség van a klaszter létrehozására. A klaszter
formában létrejött együttmûködés az egyetlen kiút, amely megoldást je-
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lenthet hosszú távon, mert támogatott és segíti az egész térség fejlõdé-
sét. Amellett, hogy munkahelyeket teremt, közösségi érdek is, és segíti a
mûködési hatékonyságot, valamint az innováció elterjedését és a költ-
séghatékony termelést.

A szervezeti ábra és a célhierarchia kialakítása alapvetõ fontosságú,
mert ezek tudják mérsékelni a megvalósítás kockázatait és megadni a jól
megalapozott stratégiát. A legnagyobb problémát a finanszírozási háttér
hiánya és a tagok alacsony száma okozhatja. Elõbbi a növekedési hitel-
program segítségével is orvosolható, utóbbinál a toborzást szükséges fel-
lendíteni. Nagyon fontos a más klaszterek példájából és problémáiból való
tanulás, ezért érdemes a tagokat bevonni a tevékenységekbe, mert így fog-
ják magukénak érezni a klasztert, és lesznek hosszú távon aktívak. A cél
az, hogy a klaszter ne csak egy gazdasági társulás legyen, hanem szakmai
önsegélyezõ szervezet is. Az ÉMOB céljaival megegyezõen itt is fontos a
közös piaci megjelenés („Csongrádi Házasítás”) és a forrásokhoz való hoz-
zájutás. Szorgalmazni kell a létrejövõ borklaszter auditálását és akkreditá-
cióját, amely finanszírozási források elnyerésében nyújthat segítséget, és
biztosítja az állandó szinten lévõ minõséget, fenntarthatóságot.

A SWOT-analízis során beazonosított erõsségeket és lehetõségeket
jobban ki kell használni. A gyengeségeket ki kell küszöbölni és a veszé-
lyek elkerülésére kell törekedni. Például a pincék érdekei helyett a szõ-
lõtermelõk érdekeinek képviseletét kell ellátni, az „õsi borvidék” és
„minõség” tudatosítását minden szinten el kell érni (termelõk, fogyasz-
tók), mert hosszú távon ez is a klaszter fenntarthatóságát segíti elõ.
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