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KEXPORT Klaszter 

KEXPORT Klaszter: környezetvédelmi, zöldipari gyártó és szolgáltató szakcégek, 

vállalkozások önkéntes együttműködése 

 Előzmények: KEXPORT Program (2006-2011) 

 KEXPORT Klaszter célja a tagvállalkozások környezetipari export tevékenységének 
elősegítése, kölcsönös előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a nemzetközi 
piaci jelenlét erősítése.  

 2011. május: KEXPORT klaszter megalakulása (14 alapító tag) 

 Tagok száma jelenleg: 22 

 KMOP 1.5.2-11-2011-0023 projekt: 30 M Ft támogatás (80%) klaszter szolgáltatásokra 

(2012-2013) 

 Klaszter Menedzsment Szervezet:  

• KMOP pályázat: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

• Új KMSZ: KEXPORT Környezetipari Nonprofit Kft. 

 Célterületek:  

• Rövidtávon: Dél-Kelet Európa, Nyugat-Balkán, Oroszország és FÁK, V4 

• Hosszútávon: Dél-Kelet Ázsia (Kína, Vietnám) 

 

 



Klaszter tagok tevékenysége  

• aluminium dobozok begyűjtése és újrahasznosítása 

• csővezetékek feltárás nélküli felújítása  

• hulladékgazdálkodás  

• egyedi szennyvízkezelés, ipari szennyvízkezelés  

• kármentesítés, talaj-, talajvíztisztítás  

• környezetvédelmi auditok és hatástanulmányok készítése  

• környezetvédelmi mérés és mintavétel  

• környezetvédelmi tanácsadás és projekt fejlesztés  

• laboratóriumi vizsgálatok  

• légtisztítás, szagtalanítás, ventilláció  

• műanyag, alumínium, elektronikai hulladék újrahasznosítása  

• vízellátó hálózatok veszteségmérése  

• vizi közmű építés és felújítás, mikrobiológiai vízvizsgálat 

 

 

 

 



Belföldi programok 2012-2014 

Delegációk fogadása – 6 db 

• Kína, Szerbia, Dánia, Spanyolország, Finnország 

 

Benchmarking klub ülések – 21 db 

• külpiaci tapasztalatok megosztása 

• célországismeret. 

• tematikus előadások – meghívott előadók 

• Pl.: Hogyan állítsunk ki sikeresen külföldön?  

      „Bőröndbe való ötletek külföldi piacra lépőknek”  

Innovációs nap – 2 db 

• Évente egy alkalommal a kutatásfejlesztéssel foglalkozó  

    tagvállalatok és egyetemi pólusok workshopja 

 

2013. évi ÖKOINDUSTRIA Kiállításon közös megjelenés  

 

 

 

 



Külföldi programok 2012-2014 

BOSZNIA-HERCEGOVINA – Banja Luka – Részvétel üzleti fórumon 

 

BULGÁRIA – Szófia - Save the PLANET Kiállításon való részvétel 

 

HORVÁTORSZÁG – Split, Eszék, Rijeka, Zágráb - Horvát-Magyar Környezetvédelmi Fórum és B2B 

 

ROMÁNIA - Bukarest – Kiállítói részvétel a 2012-2013-2014. évi ROMENVIROTEC Kiállításon, 2013-

ban és 2014-ben Román-Magyar B2B a közös standon 

- Erdélyben Környezetvédelmi Roadshow (Nagyvárad, Kolozsvár) 

 

NÉMETORSZÁG - München - Részvétel az IFAT 2014 Kiállításon  

 

SZERBIA - Belgrád - Kiállítói részvétel a 2012-2013. évi ECOFAIR Kiállításon, Szerb-Magyar 

Környezetvédelmi Fórum és B2B 

 

UKRAJNA – Beregszász – Üzleti tárgyalás és üzemlátogatás 

 

KÍNA – Shenzhenben és Dongguanban üzleti tárgyalások 

Összesen: 16 külföldi program 8 országban 



Külföldi programok képekben 

Tárgyalások, tárgyalások, tárgyalások 



Tapasztalatok 

 Üzleti fórum, B2B összekötése üzemlátogatással (vízmű, szennyvíztisztító, 

hulladéklerakó meglátogatása) 

• piaci információk begyűjtése, kapcsolatrendszer kialakítása 

 

 Üzleti partnerek, projektlehetőségek feltárása 

 

 Kapcsolatépítés: 

• állami szervezetekkel (minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok),  

• helyi ismeretekkel rendelkező megbízható tanácsadó céggel – későbbi 

megbízás! 

• helyi kamarával 

 

 Adatbázis összeállítás kontaktokkal, piaci információkkal 

Az elmúlt hetekben több transznacionális pályázat benyújtása a külföldi utak során 

megismert helyi partnerekkel a feltárt projekt lehetőségek kapcsán! 

 



IFAT 2014 Kiállítás 

 

• Kiállítók száma:  

o 59 országból 3,081 kiállító (2012: 54 országból 2,939 kiállító) 

• Kiállítási terület: 

o  230,000 m2 (2012: 215,000 m2) 

• Kiállítási csarnokok száma:  

o 16 + szabadtéri kiállítói terület 

• Látogatók száma:  

o 135,000 fő 170 országból 

 

 

 

 

Következő IFAT: 2016. május 30-június 3. 
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Miről szólt? 

 

• Folyamatos szakmai programok  

• Networking reggeltől estig  

• Szakmai ötletek begyűjtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kiállítói megjelenések kapcsán ötletek merítése  
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Magyarország 

• 13 magyar kiállító a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

     kollektív standján 

 
Bálint Analitika Kft., Bárczy Kft, BDL Kft., Csorba Kft., Energrade,  

Fővárosi Vízművek, Knot Kft., KSZGYSZ/KEXPORT Klaszter,  

Magyar Vízipari Klaszter, MÉHKE, Pureco Kft., Returpack Kft./Sealorient Kft.,  

Ventacid 

 

• Összesen 20 magyar kiállító  
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Cluster-Matchmaking  

 

• Kapcsolatépítés osztrák, német, dán, norvég, lett klaszterekkel, 

szervezetekkel 

• Nyugat-európai klaszterek helyzetének, tevékenységeinek megismerése 

• Nemzetközi Klaszter minősítési rendszerről információ szerzés 

• Sikeres FP7-es projekt megismerése (Coolsweep – EU támogatás mértéke: 

2,7 millió Euro) 

• Betekintés a különböző országok környezetvédelmi helyzetébe 

• Potenciális projekt ötletek 

 INTERREG  

 Horizont2020 – biogáz és klaszter témák (H2020-INNOSUP-2015-1 - Cluster 

facilitated projects for new industrial chains, deadline: 2015-04-30) 

 Life+ pályázat 

http://clustrat.eu/


C2C képekben  

 

 

 

 

http://clustrat.eu/


Fejlemények 

• Umwelttechnik Baden Württemberg - Environmental Technology Network 

Danube Region (ETNDR) – cél: a Duna Stratégia 8. prioritási területének 

erősítése, a vízkezelési, szennyvíztisztítási know how és hulladékgazdálkodási 

jó gyakorlatok megosztása, projektek generálása  

• KSZGYSZ csatlakozott a hálózathoz, annak magyar partnere lett 

• Május 30-án workshop szervezése a KSZGYSZ irodában  

    a Környezetvédelmi Technológiai Hálózatról, főként  

    Klaszter tagok részvételével 

• INTERREG projekt előkészítés alatt van,  

 cél: tudásközpont (center of practise) létrehozása minden  

partner országban (BG, HR, AU, RO, RS, CR, HU) 

 



 

Köszönöm a figyelmet! 

 
KEXPORT Klaszter 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. I./4. 

Tel.: 06-1/350-7274, Fax: 06-1/336-0393 

Email: kexport@kszgysz.hu 

www.kexport.eu 
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