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Bevezetés 
 
Egyre gyakrabban találkozhatunk a szakirodalomban olyan megközelítésekkel, amelyek az 
üzleti tudást, vagy annak valamely variánsát a stratégiai fontosságú vállalati erőforrások 
közé sorolja. Ennek a stratégiai fontosságú erőforrásnak a megszerzése éppen ezért 
központi kérdése lehet a vállalati beszerzési stratégiának. Elméleti megfontolásokból 
kiinduló fejtegetések arra hívják fel a figyelmet, hogy az üzleti tudás gyakran földrajzilag 
koncentrált formában jelenik meg, és ezért csak bizonyos térségekben hozzáférhető. 
Amennyiben egy ilyen helyzet áll fenn, a vállalatok gyakran nem tehetnek mást, mint hogy 
üzleti egységeket hoznak létre azokban a térségekben, ahova az üzleti tudás 
koncentrálódott. 
A cikk a magyar ipari parkok elemzésén keresztül annak igazolására törekszik, hogy az 
üzleti tudás, amint azt az elméleti megfontolásokból kiindulva feltételezzük, valóban 
bizonyos térségekben koncentrálódik. 
 
Az üzleti tudás sajátosságai 
 
Dolgozatunkban üzleti tudásnak nevezünk minden olyan cselekvésre való készséget vagy 
azt rögzítő ismeretet, amely segít az erőforrások hatásos kombinációjában, és ezáltal az 
üzleti eredmény elérésében [2] Korlátozott mértékben áll rendelkezésre, ezért megszerzése 
költséges. Rejtett és kifejtett formában egyaránt megjelenhet [6], de a rejtett tudás 
elengedhetetlen a kifejtett tudás létrehozásához és megértéséhez, vagyis egyfajta alapul 
szolgál minden jövőbeni tudásteljesítményhez. Tapasztalati jellege és jövőbeni 
tudáshozamainak kiszámíthatatlansága miatt növeli a vállalati működés kockázatát, ezért 
szigorú gazdálkodást igényel. A gazdálkodás során az egyik vezérelv a vállalati hozzáadott 
érték kell legyen. Bizonyos alapvető tudásinfrastruktúrára minden vállalatnak szüksége 
van, de annak birtokában racionális döntés kérdése, hogy a belső előállítást vagy a piaci 
beszerzést választják. E döntés meghozatalához sok segítséget nyújtana egy fejlett 
tudáspiac kialakulása, amely működését a szerzői jogvédelem szabályai irányítanák, 
mégpedig azért, hogy csökkenteni lehessen a tudástranszfer tranzakciós költségeit. 
Különösen fontos része az üzleti tudásnak az alkalmazottak rejtett tudása, amit az 
alkalmazottak kompetenciájaként, ill. kapcsolatrendszereként jellemezhetünk [2]. 
Feltételezések szerint az üzleti tudásnak ez a rejtett része földrajzilag koncentrált, immobil. 
Ennek okaként több tényező jelölhető meg. Egyrészt erősen koncentrált a rejtett üzleti 
tudás előállítása, amiért a képzési struktúra okolható, valamint az innovációs 
rendszerekben kialakuló vállalati-egyetemi együttműködések, amelyek lehetőséget 
nyújtanak a gyakorlati tanulásra. Másrészt erős helyhez kötő erő az innovációs 
rendszerekben [3] kialakult formális és informális kapcsolati háló, amely felgyorsítja a 
tanulást. A gyorsabb tanulás a kölcsönös segítségnek köszönhető, ennek viszont a bizalom 
az alapja, amit rendszeres személyes kapcsolattal lehet fenntartani, és a személyes 
kapcsolat szükséglete az, ami immobillá teszi a rejtett üzleti tudást hordozó 
munkavállalókat.  



Mivel a rejtett üzleti tudás részben immobil, a térbeli korlátok miatt behatárolt vállalatok 
gyakran nem szerezhetik közvetlen módon be, és ezért kénytelenek a közvetett, 
tőkeberuházáson keresztül való beszerzést választani. Így jelenik meg a lehetséges 
beruházási motívumok között az üzleti tudás megszerzésével kapcsolatos vállalati 
stratégia. Ugyanakkor a regionális innovációs rendszerekbe települő vállalatok nemcsak a 
megszerzett rejtett üzleti tudással nyernek. Ezzel párhuzamosan egy olyan kiterjedt és 
intenzív kapcsolati hálónak válnak a részévé, amelyben a gyors információáramlás, a 
kölcsönös segítségek láncolata miatt minden vállalati tudásfolyamat (az üzleti tudás 
előállításával és elterjedésével kapcsolatosak) felgyorsul. 
 
Koncentráció és skálafüggetlen hálózatok 
 
A sok pontból álló rendszerek jellemzőinek vizsgálatakor a hálózatok tudományára 
támaszkodhatunk. Amikor a tudás koncentrációját vizsgáljuk, tulajdonképpen egy sok 
pontból álló rendszerrel van dolgunk, ahol a tudás hordozói testesítik meg az egyes 
pontokat. Ha az üzleti tudás koncentrált formában található meg, azt várhatjuk, hogy 
hálózatunkban a pontok meghatározott középpontok köré sűrűsödnek; ezek a hálózati 
központok. 
A skálafüggetlen hálózatok topológiáját éppen az ilyen hálózati központok jelenléte 
jellemzi. Kifejtése Barabási [1] nevéhez köthető. Ezen hálózatok jellemzője, hogy a 
hálózat tagjainak döntő többségéhez a kapcsolatok csak igen kis része tartozik, míg 
megfordítva, a kapcsolatok jelentős része a pontok egy kis számú csoportjához rendelhető. 
Az ilyen hálózatok eloszlását az N(k) = k-γ egyenletű hatványfüggvénnyel írhatjuk le. Ez 
az egyenlet azt mondja ki, hogy a pontosan k kapcsolattal rendelkező pontok száma a k 
kapcsolati szám függvénye, ahol a γ fokszámkitevő megegyezik a log-log rendszerben 
ábrázolt adatokhoz illesztett trendvonal meredekségével. A hatványfüggvénnyel leírható 
hálózatokat skálafüggetlen hálózatoknak nevezzük. Ha pl. a magyar alkalmazottak fizetése 
hatványfüggvény szerint alakulna, akkor a keresők 70-80%-nak a bére nem érné el az 
átlagbért, viszont személyes ismerőseink között is lennének olyanok, akik az átlagbér több 
ezerszeresét keresnék. Ha pedig az üzleti tudás eloszlására jellemző ugyanez a 
skálafüggetlen jelleg, akkor egyes térségek nagyon gazdagok kell legyenek üzleti tudásban, 
míg a legtöbb igen szegényesen ellátott. 
A rejtett üzleti tudást a dolgozatban az alkalmazottak és a vállalat külső érintettjei között 
kialakuló kapcsolatokkal fogjuk modellezni. Ezek a kapcsolati szálak az alkalmazottak ún. 
személyekre vonatkozó tudását [5] testesítik meg, amit két csoportra oszthatunk: 
- Hivatalos kapcsolatok: szervezetek olyan ismétlődő együttműködései, amelyeknek 

szerződések vagy más vállalati dokumentumok formájában mindenképpen írásos 
nyoma marad. 

- Nemhivatalos kapcsolatok: különböző vállalatoknál dolgozó alkalmazottak között 
kialakult, bizalomra épülő viszony. 

Akár a hivatalos, akár a nemhivatalos kapcsolatokat nézzük, megállapíthatjuk, hogy annál 
nagyobb esély van ilyen kapcsolatok kialakulására, minél nagyobb számú vállalat működik 
egy adott térségben. Így a vállalati koncentrációból a vállalati kapcsolatok számára is 
következtethetünk. Ez az összefüggés egy remek tesztelési lehetőséget biztosít számunkra. 
Az üzleti tudás koncentrációjára vonatkozó feltevés helyessége esetén a vállalkozások 
térbeli elhelyezkedésében két sajátosságot kellene megfigyelnünk: 
- egyrészt megfigyelhető lenne, hogy a vállalatok előszeretettel telepednek meg olyan 

körzetekben, ahol már sok cég működik; 



- másrészt ezek, a vállalatok által preferált körzetek között is erős hierarchia 
feltételezhető, azaz várható, hogy néhány körzetben kiemelkedő a vállalati 
koncentráció, míg a legtöbben messze az átlag alatt marad az. 

Az első létezése aligha érhet bárkit is meglepetésként, hiszen a gazdasági tevékenység 
vizsgálatában már egészen korán központi szerep jutott az ipari koncentráció 
vizsgálatának. Okként ennek megfelelően számos tényező felmerült. Ezek közül máig az 
infrastrukturális feltételek jelenléte tekinthető a legfontosabbnak: eleve csak egy olyan 
telephely jöhet számításba, ahol biztosított a működéshez szükséges infrastruktúra, és 
rendelkezésre áll a munkaerő is. Ugyancsak meghatározóak a telephelyelméletek által 
számításba vett, elsősorban logisztikai jellegű szempontok. 
Mindezek ugyanakkor semmiképpen sem nyújthatnak magyarázatot a másik jelenségre, 
vagyis a magas vállalati koncentrációval jellemezhető körzetek közötti hierarchiára. Hiszen 
az infrastruktúra nagyon sok helyen rendelkezésre áll, a piac és a szállítási feltételek is 
nagyon sok körzet esetében kedvezőek. Porter [7] modellje már sokkal inkább 
magyarázattal szolgálhat, hiszen a beszállítók vagy a potenciális vevők közelsége már 
inkább indokolhatja a nagy csomópontok kialakulást, akárcsak a  képzett munkaerő 
hozzáférhetősége. Vegyük észre ugyanakkor, hogy ezek a tényezők tulajdonképpen mind a 
térségben hozzáférhető magas szintű üzleti tudáshoz kapcsolódnak. A potenciális 
beszállítók és vevők a vállalat hivatalos kapcsolatainak számát növelhetik, míg a képzett 
munkaerő révén a nemhivatalos kapcsolatok szaporodhatnak. Amennyiben tehát empirikus 
adatok alapján azt találnánk, hogy azon körzetek között, amelyekben minden, a modern 
üzleti tevékenység folytatáshoz szükséges fizikai infrastruktúra adott, az egyenlő feltételek 
ellenére erős eltérések mutatkoznak a vállalatok számában, ez az üzleti tudás 
koncentrációjára utalna. 
 
Tesztelés ipari parki adatokkal 
 
A tesztelés céljára azoknak a területeknek az adatait használjuk fel, amelyek az 1996-ban 
indult kormányzati kezdeményezés óta megkapták az „Ipari Park” cím viselésének a jogát 
a Gazdasági, ill. 2002 után a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. Noha az ipari 
parkok egy sajátos csoportját alkotják az ipari körzeteknek, jellemző adataik több 
szempontból kiválóan alkalmasak lehetnek a vizsgálat elvégzésére. 
Minden ipari park kiválóan fejlett fizikai alapinfrastruktúrával rendelkezik. A GKM eleve 
azért indította a programot, hogy a térségfejlesztés ügyét előre vigye, és az infrastruktúra 
kiépítésének támogatásán keresztül új munkahelyek létrejöttét ösztönözze. Mivel az 
alapinfrastruktúra mindenütt adottnak vehető, a betelepült vállaltok számában való eltérés 
az ipari parkok esetében kizárólag egyéb tényezőkkel magyarázható, így pl. a 
rendelkezésre álló üzleti tudás színvonalával. 
Előny az is, hogy az ipari parkok területe pontosan lehatárolt, így semmiféle problémát 
nem jelent annak eldöntése, hogy mely vállalkozásokat kell az adott körzethez tartozónak 
tekinteni. 
Napjainkban 165 ipari park működik az országban. Ez egyrészt kellően magas szám ahhoz, 
hogy statisztikai vizsgálatokat végezhessünk az adataik felhasználásával, másrészt a 
földrajzi elhelyezkedésük is kedvező, jól lefedi az ország területét. 
Nemcsak földrajzi szempontból tűnnek megfelelőnek az ipari parkok, hanem a betelepült 
vállalatok által foglalkoztatottak száma és az árbevétel nagysága alapján is, ugyanis a teljes 
magyar ipari teljesítmény egy igen tekintélyes részét állítják elő. Ráadásul az utóbbi 2-3 
évben elsősorban a kis és közepes méretű vállalatok telepedtek meg a parkokban, tehát 
nemcsak néhány nagy transznacionális cégnek köszönhető a kimagasló teljesítmény [4]. 



Végezetül nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az elemzéshez felhasznált adatok 
eleve rendelkezésre álltak, és ezért nem volt arra szükség, hogy közvetlenül, a betelepült 
vállalatok megkérdezésével nyerjük ki a szükséges információkat. Minden ipari parkban 
működik egy olyan menedzseriroda, amelyik a parkban végrehajtott fejlesztéseket 
koordinálja, megpróbál új befektetőket keresni stb. Ezek az irodák a menedzseri 
feladatokon túl adatokat is gyűjtenek a parkok teljesítményéről (vállalatok száma, 
foglalkoztatottak, beruházások, árbevétel stb.). Ugyan ezeket az adatokat azzal a feltétellel 
szerzik meg a betelepült vállalatoktól, hogy azokat üzleti titokként kezelik, de tudományos 
elemzés céljára – feltételekkel – így is felhasználhatóak. A feltétel esetünkben azt jelenti, 
hogy az adatok bemutatásánál minden olyan azonosítót el kell hagynunk, amelyből esetleg 
visszakövetkeztethető lenne a konkrét ipari park. Így értelemszerűen nem szerepeltethetjük 
a parkok nevét, regionális elhelyezkedését, területének nagyságát. 
Ennek a megkötésnek kellemetlen következményei is vannak. Ugyan feltételezhetjük, 
hogy a regionális elhelyezkedés hatással lehet a betelepült vállalatok számára, az 
azonosíthatósági korlát miatt ezt a szempontot semmiképpen sem vehetjük számításba. 
Ugyanakkor választott módszerünk mellett szólnak az előző pontokban felsorolt előnyök, 
ill. az a tény, hogy az ipari parkok adatai közvetlenül az adatokat gyűjtő és összesítő 
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól sokkal könnyebben és jóval nagyobb 
megbízhatósággal megszerezhetők, mint egy esetleges felméréssel. 
 
Vállalatszám szerinti skálafüggetlen hálózat 
 
2004. végén összesen 2.615 vállalkozás működött a 165 magyarországi ipari parkban; ez 
nagyjából 16-os átlagot jelent. Érdekes módon 16 betelepült vállalattal összesen 4 park 
rendelkezik, és még ennél is érdekesebb az, hogy a parkok 70%-ban ennél kevesebb 
vállalkozás működik. A leggyakoribb vállalatszám a nulla, majd ezt követi az 5, ill. a többi 
0-10 tartományba eső érték. Ezzel szemben a skála másik végén nagyon nagyok a lyukak, 
a 10 legtöbb vállalattal rendelkező ipari park a 40-106 vállalatszám tartományba esik, és 
különösen figyelemreméltó, hogy van 4 park, amelyik lényegesen nagyobb, mint az összes 
többi, hozzájuk tartozik az összes vállalat 15%-a.  
Mivel eddigi vizsgálódásaink egyértelműen arra utalnak, hogy adataink hatványkitevős 
regressziót követnek, a logaritmusos transzformáció segítségével lineárissá alakítjuk az 
értékeket, majd a legkisebb négyzetek módszerével meghatározzuk a legjobban illeszkedő 
görbe paramétereit. A számítás eredményeit az 1. táblázatban tüntettük fel. A legfontosabb 
érték, amit a számítások elvégzése után elsőként figyelni szoktunk, a változók közötti 
kapcsolat szorosságát mérő korrelációs együttható, amelynek a négyzete közel 69%, 
eredeti értéke pedig kb. 0,83, ami arra utal, hogy igen szoros a betelepült vállalatok száma 
és az adott vállalatszámmal jellemezhető ipari parkok száma közötti kapcsolat. 
 
Paraméterek Regresszió Szabadságfok F-próba 
β0=2,769651 ssrez=9,530913 ν1=1 Fhatár=4,08 
β1=-0,61107 sstotal=30,44959 ν2=42 Fszámított=42,00103 
 r2=0,686994   

1. táblázat 
Vállalatszám hatványkitevős regressziójának paraméterei 

 
Miután megbizonyosodtunk arról, hogy szoros a kapcsolat, a vizsgálódás tehát indokolt, az 
eloszlás megállapítására összpontosítunk. Az 1. táblázat utolsó két oszlopában az F-próba 
elvégzéséhez szükséges adatokat találjuk. Az F-próba egy egyszerű hipotézisvizsgálat, 
amely annak megállapítására szolgál, hogy indokolt volt-e a lineáris regresszió számítása a 



rendelkezésre álló mintaértékek logaritmusai között. Mintánkban a 165 park 44 különböző 
betelepült vállalatszámmal jellemezhető, ezért a ν1=1 és ν2=42 szabadságfokpárral 
rendelkező F-eloszlás kritikus értéke mutatja a határt, melynek 5%-os szignifikanciaszint 
mellett vett értéke Fhatár=4,08. A mintából számolt Fszámított ezt egy nagyságrenddel haladja 
meg, ezért azt mondhatjuk, hogy minden számításba jövő szignifikanciaszint mellett 
fennáll a lineáris regresszió az adatok logaritmusai között, vagyis a hatványkitevős 
regresszió az eredeti értékek között.  
Felmerülhet, hogy mintánk talán jobban jellemezhető exponenciális 
regressziófüggvénnyel. Számításainkat éppen ezért exponenciális összefüggés 
feltételezésével is elvégeztük, de a regressziós együtthatóra 50% adódott, ami lényegesen 
alacsonyabb a hatványkitevős regressziós együttható 69%-os értékénél. 
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1. ábra 

Vállaltszámhoz tartozó reziduális szórás 
 
Az F-próba mellett a reziduális szórás eloszlásának vizsgálatával is tesztelhetjük a 
választott regressziós modellünk helyességét. Ha kiszámoljuk az egyes X (vállalatszám) 
értékekhez tartozó tényleges és trendértékek különbségét, a 1. ábrán látható reziduum 
eloszlást kaphatjuk. Amint megállapítható, a reziduumok véletlenszerűen szóródnak a 
tényleges értékek logaritmusának ±1-es tartományában. Mivel a szóródás eloszlása nem 
féloldalas, semmilyen tendencia nem fedezhető fel, amely arra utalna, hogy a tény-trend 
különbségeket esetleg valami figyelmen kívül hagyott tényező is befolyásolná, ismét csak 
megerősítést nyer az előzetes feltételezésünk, amely szerint a magyar ipari parkok a 
betelepült vállalatok száma alapján egy hatványkitevős regresszióval jellemezhető 
skálafüggetlen hálózatot alkotnak. 
Ahhoz, hogy még meggyőzőbb paraméterekhez juthassunk, az eddig felhasznált adatokat 
átalakítjuk egy kicsit. Amint jeleztük, a 165 ipari park a vállalatok száma alapján 
mindössze egy 44 elemes mintát alkot, hiszen összesen 44 különböző betelepült 
vállalatszámot találtunk. Amennyiben több tízezer, vagy még ennél is nagyobb számú park 
adatai állnának rendelkezésünkre, egy lényegesen nagyobb elemszámú adatsort 
tesztelhetnénk, egy olyat, amelyben lényegesen kevesebb a lyuk, és így a hatványfüggvény 



eloszlás jobban kirajzolódik. Mivel ilyen minta nem áll, mert nem is állhat 
rendelkezésünkre, fordított megoldást választunk. A parkokat különböző kategóriákba 
soroljuk a betelepült vállalatok száma alapján. Olyan csoportokat hozunk létre, amelyekbe 
a hasonló ipari parkok kerülhetnek össze. Így a kisméretű parkok közé soroljuk azokat, 
amelyek 0-9 közötti betelepült vállalattal működnek, a következő csoportba a 10-19 
vállalatszámúakat stb. Így 11 viszonylag homogén csoporthoz juthatunk, amelyek 
eloszlását a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra 

Eloszlás vállalatszám-kategóriák szerint 
 
A 2. ábrán szépen kirajzolódnak a skálafüggetlen hálózatok legfontosabb jellemzői: az 
alacsony kapcsolati számokhoz (betelepült vállalatok) nagyon sok pont (ipari park) 
tartozik, míg a magasakhoz csak nagyon kevés, az ún. csomópontok. Mindazt, amit 
grafikusan is megállapíthattunk, a 2. táblázatban található paraméterek is megerősítik. 
 
Paraméterek Regresszió Szabadságfok F-próba 
β0=7,445124 ssrez=3,194738 ν1=1 Fhatár=5,12 
β1=-1,58527 sstotal=24,55253 ν2=9 Fszámított=60,16773 
 r2=0,869882   

2. táblázat 
A vállalatszám hatványfüggvény szerinti regressziója – csoportosított értékek 

 
Ezzel a módosítással a determinációs együttható értéke immár 87%, ami nagyon szoros 
kapcsolatot jelez. Az ipari parkok betelepült vállalatok szerinti skálafüggetlen hálózatában 
a korábban γ-val jelölt fokszámkitevő értéke 1,6-nak adódott. 
 
Foglalkoztatottak száma szerinti skálafüggetlen eloszlás 
 
Az ipari parkok eloszlását nemcsak a betelepült vállalatok száma, hanem a 
foglalkoztatottak létszáma szerint is célszerű megvizsgálni. Míg a vállalatszám a hivatalos 



kapcsolatok miatt jelentős, addig a foglalkoztatottak tömege a nemhivatalos, 
munkavállalók között kialakuló kapcsolatok szempontjából fontos. Lehetnek olyan ipari 
parkok, amelyekben ugyan egyelőre nem működik sok vállalat, viszont az a néhány, 
amelyik már betelepült, nagy létszámban foglalkoztat alkalmazottakat. Mivel a 
vállalatszám és a foglalkoztatott létszám között nincs szoros kapcsolat, előfordulhat, hogy 
az előző pontban tapasztalt hatványfüggvény eloszlás a foglalkoztatottak esetén nem 
érvényesül.  
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3. ábra 

Ipari parkok foglalkoztatottak létszáma szerinti eloszlása 
 
A foglalkoztatottak létszámának elemzésekor az előző fejezetben már alkalmazott 
módszert használtuk: homogén parkcsoportokat alakítottunk ki. Több ilyen elemzést is 
elvégeztünk; a 3. ábrán bemutatott eloszlást úgy kaptuk, hogy 250 fős léptékkel haladtunk 
felfele a csoportosításnál, 0-249-től egészen 8000-8249-ig. A 250-es léptéknek előnye, 
hogy így viszonylag sok vizsgálandó elemhez jutottunk, viszont sok az üres kategória: a 33 
csoportból 13-ba egyetlen ipari park sem esik. Ezt csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy 
magasabb léptéket választunk. Ha 1000 fős csoportokat alakítunk ki, akkor elkerülhetjük 
az üres kategóriákat, viszont mindössze 9 elemünk lesz. Kompromisszumos megoldásként 
az 500-as lépték kínálkozik, amely mellett 17 elemhez jutunk, és ezek közül mindössze 
három olyan van, amelyikbe egyetlen ipari park sem jut. 
Már a 3. ábrán is jól kirajzolódik a hatványkitevős eloszlás, és ezt csak megerősítik a 3. 
táblázatban bemutatott paraméterek, amelyeket az 500-as lépték mellett számolt 
hatványkitevős regressziós modellből kaptunk. Minden eddiginél magasabb a 
determinációs együttható értéke, 90% (250-es lépték mellett 78%, 1000-es mellett pedig 
szintén 90% az r2 értéke), és a számított F ismét olyan magas, hogy minden 
szignifikanciaszinten elfogadható a lineáris regresszió fennállása a foglalkoztatottak 
számának logaritmusa és a parkszám logaritmusa között. Vagyis az előző fejezethez 
hasonlóan, ezúttal is megállapíthatjuk, hogy az ipari parkok eloszlása a foglalkoztatottak 
száma szerint is hatványfüggvény eloszlást követ. A skálafüggetlen hálózat γ 
fokszámkitevője ezúttal 1,4. 



 
Paraméterek Regresszió Szabadságfok F-próba 
β0=12,2662 ssrez=3,045771 ν1=1 Fhatár=4,54 
β1=-1,39185 sstotal=30,560891 ν2=15 Fszámított=135,5081 
 r2=0,900338   

3. táblázat 
A foglalkoztatott létszám hatványfüggvény szerinti regressziója (500-as létszámcsoportok 

szerint) 
 
Akárcsak a vállalatszám szerinti eloszlásnál, itt is ellenőrizzük, hogy az exponenciális 
regresszió milyen eredményeket szolgáltat. Az exponenciális regresszió sajátossága miatt 
amennyiben a függő változó nulla értéket is felvesz, nem kapunk érvényes eredményt. 
Ezért eleve csak olyan csoportosítással számolhatunk, ahol minden csoportba legalább egy 
ipari park tartozik. Amint láthattuk, erre 1000 fős lépték mellett kínálkozik lehetőség. Az 
így számított exponenciális regresszió determinációs együtthatója nem éri el az 50%-ot, 
ezért nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a hatványfüggvény eloszlás feltételezése sokkal 
jobb választás. 
 
Összefoglalás 
 
A kapott eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy az ipari parkok Magyarországon, 
akár a betelepült vállalatok számát, akár a vállalatok által foglalkoztatottak számát nézzük, 
skálafüggetlen hálózatot alkotnak. Ezek alapján pedig azt állíthatjuk, hogy a magyar ipari 
koncentráción belül olyan csomópontok figyelhetők meg, amelyek kiugróan nagy számú 
vállalatot, ill. alkalmazottat koncentrálnak, míg a számos körzet, ipari park, alig-alig 
vonzza a befektetőket. Egy ilyen eloszlásban az idő előrehaladtával egyre nagyobb előnyre 
tehetnek szert a csomópontok, ezek ugyanis különleges előnyökkel bírnak. Ezek az 
előnyök a rejtett üzleti tudás felhalmozódásához kapcsolódnak, amelyek a vállalatok 
közötti hivatalos, és a különböző alkalmazottak között kialakult nemhivatalos 
kapcsolatokban jelennek meg. 
Amennyiben a vállalatok ki szeretnék használni ezt a kapcsolatrendszert, nincs más 
választásuk, mint tőkeberuházás révén új üzleti egységet létrehozni a csomóponton belül. 
Ennek köszönhető, hogy a kezdeti előny, ami az üzleti tudás bőséges rendelkezésre 
állásában nyilvánult meg, egyre hangsúlyosabbá és erősebbé válik, és így a skálafüggetlen 
eloszlás, ill. ezzel együtt a csomópontok egyre markánsabbá válnak. 
Ezek az eredmények egyben arra is figyelmeztetnek, hogy az ipari parkok fejlesztésében 
nem elég az alapinfrastruktúra fejlesztésére koncentrálni. Mivel a betelepülő vállalatok 
számára a megszerezhető üzleti tudás is fontos motiváló tényező, figyelmet kell fordítani a 
rejtett üzleti tudás képződését meghatározó tényezőkre is, az oktatási intézményekre és 
fejlesztési célokkal működő szervezetekre. 
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