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„Határtalan lehetőségek” – Az innovációs képességek menedzselése klaszterszervezés 

segítségével egy határ menti térségben 

80. – 86. oldal 

 

A szerzők arra keresték a választ, hogy Zala és Somogy megyében, illetve a szomszédos 

horvát Medimurje és Koprivnica-Križevci megyében tevékenykedő 200, zömében 

informatikával foglalkozó KKV-nak milyen együttműködési lehetőségei vannak ebben a 

határtérségben. A kooperáció mikéntjének a meghatározásához először (a horvát 

partnerekkel közösen) felmérték a vállalkozások általános jellemzőit, innovációs 

képességét, illetve az együttműködési hajlandóságukat. A vállalkozásokat csoportokra 

bontva is jellemezték, ami a későbbi fejlesztéseknél is segíthet. Az általános jellemzők 

hasonlósága után azt várták a kutatók, hogy a két ország vállalkozásai azonos 

teljesítményt mutatnak az újítás területén, ehhez képest a horvát cégek sokkal előrébb 

járnak az innovációban. Ezek alapján a magyar vállalkozások innovációs 

teljesítményének a fokozása szükséges, amiben az informatikai, a vállalkozásfejlesztési 

és kapcsolatépítési tudás növelése segíthet. Létre kell hozni olyan együttműködési 

formákat, amelyek az egymástól tanulás és a közös nemzetközi fellépés lehetőségét 

hordozzák. Fontos a bizalmi rendszer kialakítása, illetve a klaszterfejlesztő személy 

kiválasztása is. 

 

“Borderless potentials” – Management of innovation capabilities through building clusters 

in a cross-border region 

pp. 80-86. 

 

The authors looked for cooperation opportunities of the 200 SMEs, operating mainly in 

the IT sector in counties Zala and Somogy as well as in the Croatian Medimurjeand 

Koprivnica-Križevci counties as cross-border regions. In order to define the means of 

cooperation they (jointly with the Croatian partners) assessed the general characteristics 

and innovation abilities of the enterprises as well as their willingness to cooperate. 

Following the similarities in general features, the authors have expected that the 

businesses of the two countries would show identical performances in the field of 

innovation; however, the fact is that Croatian enterprises are far more advanced in terms 

of innovation. Based on these findings the first step should be to enhance the 

innovationperformance of Hungarian businesses; in this field it would help to improve 

knowledge related to IT, business development and networking, which would mean 

establishing such forms of cooperation that would provide opportunities to learn from one 

another and to appear jointly on international grounds. It is crucial to establish a trust 

scheme and to do so enterprises should be aware of each other’s business activities, 

plans and market goals. Finally, the authors emphasize selecting a professional person 

carefully to develop the cluster. 


