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1. Bevezető
“Nem biztos, hogy jobb lesz, ha másképp lesz, de ahhoz, hogy jobb legyen, másképp kell lennie.”
(Georg Christoph Lichtenberg, német ﬁzikus és író)
Bár Magyarország több Nobel-díjas, nemzetközi szinten elismert kutatót adott a világnak, a tudományos eredmények és innovatív ötletek jelentős hányada nem jut a kutatólaboratórium vagy az egyetem falain túl.
Ahhoz, hogy az innovatív eredmények piacképes termékekké és szolgáltatásokká váljanak, új szemlélet meghonosítására van szükség. Olyan üzleti módszertan és eszközök alkalmazására, amelyek mindezidáig távol álltak a tudományos köröktől.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudás- és technológiatranszfer koncepciójában új, üzleti-tudományos kultúra meghonosítását tűzi ki célul, annak érdekében, hogy
a kutatási eredmények hasznosítása sikeresebb, jobb legyen. A változtatáshoz, a „másképpen”-hez szükség van a meggyőzésre, az aktív kommunikációra, mely arra épül, hogy
lebontsa a kutatók körében elterjedt tévhiteket, hiteles tájékoztatással átfogó szemléletváltást eredményezzen és növelje együttműködési hajlandóságukat az innováció menedzsment projektekbe való aktív bekapcsolódásra.
A közﬁnanszírozású kutatóhelyeken létrejött kutatási eredmények védelme és hasznosítása az érintett költségvetési szervek/ közﬁnanszírozású kutatóhelyek feladata. Az elmúlt
évek pályázati támogatásainak köszönhetően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is
kiépült a hasznosítás intézményi rendszere, megteremtődött a hasznosítás jogi háttere.
A szellemi tulajdonmenedzsment és technológiatranszfer célja gazdasági értékkel bíró,
új szellemi alkotások, kutatási eredmények ipari-kereskedelmi hasznosításának, értékesítésnek az elősegítése.
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2. A szellemi termék útja
az ELTE-n
Az egyetem elsődleges feladata a tudás előállítása és disszeminációja. A tudás megosztása, a társadalom javára történő felhasználása mellett nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy ez a tudás egyúttal vagyontárgy, melynek megfelelő védelméről gondoskodni kell, és
amellyel felelősséggel gazdálkodni kell.
A szigorúan alapkutatásnak induló tevékenység számos esetben eredményezett már
hasznosítható, szabadalmaztatható tudást. Tisztában vagyunk vele, hogy a tudományos
karrier szempontjából a publikációk kiemelt jelentőséggel bírnak. A publikáció és a szabadalmaztatás azonban nem egymással összeegyeztethetetlen kategóriák.

Mi a teendő, ha van egy ötlete/találmánya?
Az első felmerülő kérdéseikkel forduljanak bátran az ELTE Tudás és Technológiatranszfer Irodájának munkatársaihoz, akik készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken: innovacio@rekthiv.elte.hu címen, vagy a 411-6500 /3156-os telefonszámon.
Mielőtt a szellemi termékét bármilyen formában nyilvánosságra hoznák, kérjük, hogy
töltsék ki a honlapon (http://pik.elte.hu/innovaciodokumentumok) címen elérhető találmányi bejelentőt (lsd. a mellékletet), mellyel mielőbb keressék meg a Szerb u. 21-23. szám
alatti, vagy a TTK Kémiai Intézetének első emeletén található 103-as szobájában lévő kihelyezett irodánkat. Szakembereink ezután készítik el a szellemi termék/ötlet/találmány
iparjogvédelmi és üzleti szempontú előzetes értékelését, melynek elkészítése során munkatársaink folyamatosan konzultálnak a feltalálókkal. Az előzetes értékelés függvényében
születik meg az ELTE Találmányi Testületének döntése a találmány sorsáról legfeljebb 90
nappal azt követően, hogy a feltaláló(k) ismertették a találmányt az Egyetemmel.

A folyamat kétféle eredménnyel zárulhat:
A) Az ELTE befogadja a találmányt s igényt tart annak tulajdoni és hasznosítási jogára,
s ezzel egyúttal kötelezettséget is vállal a szellemi termék védelmére és annak hasznosítására (a feltalálók bevonásával).
B) Az ELTE lemond a találmányról. Ebben az esetben a kutató saját jogon és erőforrásból hasznosíthatja a találmányát.

Mi a befogadott találmányok további sorsa?
Közös célunk a szellemi termék sikeres hasznosítása! Ennek érdekében megvizsgáljuk,
hogy van-e lehetőség a találmányra vonatkozóan szabadalmi bejelentést tenni. Ha igen, akkor egy erre szakosodott szabadalmi ügyvivőt megbízunk, hogy a feltalálóval közreműköd4
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ve szakszerűen elkészítse a szabadalmi bejelentést. Ezt követően piacfelmérést végzünk,
és közreműködünk az üzleti terv elkészítésben, befektetők keresésében.
A szellemi termék értékesítéséből befolyó bevételből – találmányi díjszerződés alapján
- a feltaláló(ka)t díj illeti meg.

Szolgálati és alkalmazotti találmány
Az Egyetemmel, mint munkáltatóval jogviszonyban álló feltalálók szolgálati és alkalmazotti találmányt hozhatnak létre. Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon
ki. Ebben az esetben az Egyetem ﬁnanszírozza a találmányra vonatozó iparjogvédelem (pl.
szabadalom) megszerzésének költségeit, és a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg. A feltalálónak a szolgálati találmány hasznosítása esetén találmányi díj
jár, ezért az Egyetem találmányi díjszerződést köt velük.
Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója
tevékenységi körébe tartozik. Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti
meg, és alapesetben őt is terhelik az iparjogvédelmi költségek, a munkáltató azonban jogosult a találmány hasznosítására.
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3. A hasznosításban
közreműködő szervezet
bemutatása
A Tudás- és Technológiatranszfer Iroda (TTTI) a már sikeresen működő, sok éves
tapasztalattal rendelkező Pályázati Iroda szerves részeként, annak kibővített, új funkciókat ellátni képes egységeként jött létre 2006-ban.
Az ELTE innovációval, vállalati együttműködéssel és technológiatranszferrel kapcsolatos feladatainak ellátására létrehozott TTTI célja az, hogy hidat képezzen az Egyetem
és az ipar között, ezáltal elősegítve az egyetemen keletkezett kutatási eredmények
ipari hasznosulását. Ennek érdekében
– fenntartja és fejleszti az egyetem nagyvállalatokkal, kis- és középvállalkozásokkal, valamint állami és más, nem proﬁtorientált szervezetekkel kialakított stratégiai partnerkapcsolatait,
– előkészíti és gondozza a nagyvállalkozásokkal kialakított stratégiai partnerkapcsolatokat,
– részt vesz – a jogi és a gazdasági-pénzügyi szervezeti egységekkel együttműködve – az
innovációs tevékenységek megvalósításához szükséges jogi, gazdasági és szervezeti feltételek megteremtésében,
– segíti az Egyetem innovációs pályázatainak és projektjeinek megvalósítását,
segíti és ösztönzi a spin-off cégek és tudás-transzfer vállalkozások létrehozását,
– működteti a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos központi titkárságot (Találmányi Testület titkársága),
– az egyetem innovációs potenciáljának javítása érdekében megvizsgálja az egyetemen
(akár természettudományos, informatikai vagy humán területen) keletkező kutatási
eredmények gazdasági hasznosíthatóságát, a kutatóknak a hasznosításhoz segítséget nyújt, illetve igény esetén ipari partnert keres számukra,
– segíti a kis-, és középvállalkozásokkal, valamint állami- és más, nem proﬁtorientált felhasználókkal való együttműködést,
– mindezek érdekében részt vesz az innovációs tevékenységek megvalósításához és az innovációs járulék eléréséhez szükséges jogi, gazdasági és szervezeti feltételeinek megteremtésében,
– segíti és ösztönzi a spin-off cégek és hasznosító vállalkozások létrehozását.
Kiemelt fontossággal bír a termékorientált, innovatív szemlélet és a vállalkozói szellem
bátorítása az egyetemen és annak társadalmi-gazdasági környezetében. Külön említést érdemel az ELTE Innovációs Nap februári rendezvénye, mely szintén az ipari közreműködők ﬁgyelmét kívánja felhívni az intézmény falain belül folyó kutatómunkára. A rendezvény
célja lehetőséget biztosítani az Egyetem kutatócsoportjainak, illetve kutatóinak arra, hogy
innovatív tevékenységeiket bemutathassák, népszerűsíthessék, meglévő vállalati kapcsolataik erősíthessék, továbbá új kapcsolatokat alakíthassanak ki.
6
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A kutatói teljesítmény elismerésére az Egyetem vezetése 2009-ben díjat alapított.
ELTE Innovatív Kutató Díjjal jutalmazza minden évben az ELTE Innovációs Napján
azt a kutatót, aki leginkább hozzájárult ahhoz, hogy az intézményünkben keletkezett tudás az egyetem érdekében hasznosuljon. A díjazott az erkölcsi elismerésen túl pénzjutalomban is részesül.

4. A hasznosítás lépései
Az innovációs folyamat első lépése a kutatás-fejlesztés, amelynek során – optimális
esetben – a piaci igényeket kiszolgálni képes megoldások kerülnek kidolgozásra. A feltalálói
tevékenység eredményeként létrejön a találmány, melyből később prototípus készülhet.
Következhet a piaci igények feltárását célzó felmérés elkészítése. Ekkor döntjük el,
hogy ténylegesen megoldandó problémát találtunk-e, és egyáltalán, érdemes-e erőforrásainkat az adott problémának szentelni? Ahhoz, hogy képet kapjunk egy piacképes termék, vagy
szolgáltatás üzletszerű megvalósításának lehetőségeiről, szükségessé válik az üzleti terv készítése, amely a teljes termékciklusra vonatkozó pénzügyi stratégiai terv felvázolását jelenti a
piaci felmérés eredményeire alapozott konkrét számítások alapján. Üzleti terv készítése elengedhetetlen egy sikeres vállalkozás kialakítása, külső források bevonása érdekében.
Az üzleti mozgástér megteremtése a következő lépés, amely magában foglalja a jogi
oltalmaztatás feladatait. A találmányra épülő szabadalom, használati mintaoltalom
vagy formatervezésiminta-oltalom nyújtotta védettség nélkül komoly cég nem folytat innovációs tevékenységet, komoly befektető nem ad tőkeinjekciót. A piacok nemzetközivé
válása miatt fontos, hogy a nemzetközi oltalmaztatás lehetőségeit keressük.
TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009
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5. A szabadalom és egyéb
oltalmi formák
rövid ismertetője
A találmány
Találmánynak tekinthető a feltalálói tevékenység eredményeként létrejött, a
szokásostól eltérő, ötletes, műszaki szellemi alkotás. A találmány maga a megoldás, a szabadalom pedig az ezt védő jog.
Szabadalmazható találmánynak minősülhetnek a termékekre (berendezésekre) és az
eljárásokra (alkalmazásokra) vonatkozó műszaki megoldások.
Nem minősülnek találmánynak azok a megoldások, amelyek nem tartalmaznak műszaki
jellemzőt, így különösen:
– a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer
– az esztétikai alkotás
– a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program1
– az információk megjelenítése

A szabadalmazható találmány
Ha egy megoldás találmánynak minősül, a szabadalmazhatósághoz hármas követelményrendszernek kell megfelelnie.
Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.
– Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik
mindaz, ami korábban írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy
bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. Az újdonságot világviszonylatban kell vizsgálni. Emiatt különösen fontos, hogy az egyetemi kutatások során keletkező és esetlegesen iparilag is alkalmazható új ismeretet, eljárást, találmányt annak
publikálása vagy egyéb közzététele előtt az Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer
Irodájával is ismertessék. Az leírás alapján az iroda a feltalálókkal együtt – akár külső tanácsadót is bevonva – megítéli, hogy szabadalmazható és üzletileg értékesíthető találmányról van-e szó. Ebben az esetben ugyanis érdemesebb lehet a publikálást
elhalasztani a szabadalmi bejelentés megtételéig. A találmány részleges vagy teljes
publikálása, közzététele a találmányra újdonságrontó, így azt követően az országok
1

A számítógépi programot Magyarországon a szerzői jog védi.
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többségében a szabadalmazásból kizáró tényező. Ezért bármely vállalkozás számára
szabadon használható, másolható, így nem nyújt előnyt a tulajdonosának.
– Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember
számára nem nyilvánvaló, tehát a megoldás megalkotásához nem lett volna elegendő
egy már ismert megoldás alkalmazása, vagy ilyen megoldások kombinációja, mert az
új megoldás ezekhez képest valamilyen többlethatással rendelkezik.
– Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamelyik ágában
előállítható, illetve használható.

Mi a szabadalmi oltalom?
A szabadalmi oltalom a találmányra engedélyezett kizárólagos hasznosítási jog, amelynek alapján a jogosult a találmányt hasznosíthatja, vagy másnak engedélyt adhat a találmány hasznosítására. A találmány hasznosítója az engedély ellenében köteles meghatározott ellenértéket ﬁzetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni. A szabadalom
tulajdonosának kizárólagos joga van ugyan a találmány szerinti megoldás hasznosítására,
azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi hatálya nem korlátlan; az oltalom a
szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig tart, és csak abban (azokban) az
ország(ok)ban hatályos, amely(ek)ben engedélyezték.
Az oltalmi idő lejárta után a találmány közkinccsé válik, azt bárki szabadon hasznosíthatja. A szabadalom akkor tölti be ezt a rendeltetését, ha a feltaláló vagy jogutódjaként a
bejelentő a műszaki ismeretekhez, azaz a technika állásához képest új alkotást hoz létre, és
ezt az alkotást olyan módon és részletességgel le is írja, hogy abból a találmány szakember
számára megérthető és megvalósítható.
A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest időlegesen monopol jogot, azaz előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.
Ha az új találmányokra nem lehetne szabadalmi védelmet, azaz kizárólagos jogot szerezni, a kutás-fejlesztés megtérülésére sem volna esély, hiszen más vállalatok akadály nélkül –
bármilyen befektetés nélkül – lemásolhatnák az új fejlesztések eredményeit és a fejlesztést
végző vállalatnál jóval olcsóbban jelenhetnének meg a piacokon. Így a kutatás-fejlesztés
nem produkálna olyan jövedelmező eredményt, amely a technológiai és társadalmi-gazdasági fejlődést kellő mértékben elősegítené.
Magyarországra nemzeti úton, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, európai úton,
az Európai Szabadalmi Hivatalnál vagy nemzetközi úton a Szabadalmi Együttműködési
Szerződés (PCT) szerint indított szabadalmi bejelentéssel lehet érvényes szabadalmat
szerezni.
A magyar bejelentők külföldön a nemzeti hivataloknál tett bejelentéssel, az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) tagországai esetében pedig európai úton is, valamint nemzetközi bejelentés megtételével a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) részes tagállamaiban szerezhetnek szabadalmi oltalmat.
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Az oltalom a nemzeti hatóságok, illetve az Európai Szabadalmi Hivatal előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeképpen keletkezik, míg a nemzetközi bejelentéseket a PCT
eljárásban megjejölt nemzeti hivatalok engedélyezik.

A szabadalmi oltalomból származó előnyök
A szabadalmi oltalom anyagi és erkölcsi elismerést jelent a feltalálónak, illetve jogutódjának, de hasznos a társadalom számára is. A feltaláló a találmány műszaki ismertetésének
ellenértékeként időlegesen kizárólagos hasznosítási jogot szerez, és neve feltalálói minőségében örök időre fennmarad. A társadalom számára a szabadalmazás azért előnyös, mert
az új technológiák, eljárások és termékek alkotásának ösztönzése mellett ezek a műszaki
megoldások nyilvánosságra kerülnek.
Az ezeket a műszaki megoldásokat tartalmazó szabadalmi dokumentumgyűjtemény,
mint az elérhető legátfogóbb műszaki információforrás a kutatáshoz-fejlesztéshez vagy
más tevékenységhez mindenkinek a rendelkezésére áll. A technikai információk 80-85 %-a
csak szabadalmi iratokban található meg, és a benne található információ szabadon használható, amivel elkerülhetővé válik a párhuzamos kutatás, illetve a már ismert megoldások
újbóli feltalálása.

Miért jó szabadalmi oltalmat szerezni és nem titokban tartani a találmányt?
A találmány feltalálója vagy jogutódja döntheti el, hogy a találmányt titokban tartja vagy
nyilvánosságra hozza. A titokban tartott találmány előnyös helyzetet biztosít a feltalálónak
mindaddig, ameddig ugyanazt a találmányt valaki más önállóan ki nem találja, ki nem fejleszti. Abban az esetben, ha a titok nyilvánosságra jut, az eredeti feltaláló kiváltságos helyzete megszűnik, szabadalmi oltalom hiányában nem tilthat el másokat a találmány hasznosításától. Ezzel szemben a szabadalmasnak az oltalmi idő végéig monopolhelyzete van, és
felléphet szabadalmazott találmánya jogosulatlan hasznosítóival szemben.

Mikor kell a szabadalmi bejelentést benyújtani?
Külön megfontolást igényel, hogy a kutató-fejlesztő munka során, annak melyik fázisában tegyen a feltaláló szabadalmi bejelentést. Ha túlságosan hamar, a gondolat megszületése után, de a kísérletek elvégzése előtt nyújtja be a szabadalmi bejelentést, a később
született eredményekkel, újabb felismerésekkel már nem tudja azt kiegészíteni – bővítő
értelemben módosítani– a szabadalmi leírást. Ha túlságosan sokáig, a legutolsó eredmény
megszületéséig vár, akkor előfordulhat, hogy valaki más is ugyanarra a megoldásra jut,
hamarabb tesz szabadalmi bejelentést, és ő szerzi meg a kizárólagos jogot. A szabadalmi
bejelentés benyújtásával tehát csak addig érdemes várni, ameddig a műszaki szempontból
megfelelő, várhatóan piacképes találmány megszületik. Mindenképpen ﬁgyelemmel kell
lenni azonban arra, hogy a szabadalmi bejelentés előtt megtett bármilyen nyilvánosságra
hozatal (publikáció, előadás, poszter, internetes hozzászólás) veszélyeztetheti a találmány
újdonságát és ezáltal megakadályozhatja a szabadalom engedélyezését.
10
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Mi legyen az első lépés a szabadalmi bejelentés elkészítésekor?
A kitűzött feladat fejlesztése, tervezése előtt érdemes irodalomkutatást végezni, azaz
feltárni a már ismert, rendelkezésre álló műszaki megoldásokat. A kutatás a leghatékonyabban a szabadalmi dokumentumok között végezhető, hiszen ott koncentráltan, tematikusan csoportosítva találhatók meg az adott témával kapcsolatban ismertté vált régi, új és
legújabb találmányok. A kutatás jelentős része elvégezhető on-line szabadalmi adatbázisok
segítségével, amelyek közvetlenül, illetve ugrópontokon keresztül elérhetőek a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) honlapján (www.sztnh.gov.hu, az ’Adatbázisok’ fül
alatt).
A szabadalmi bejelentés elkészítéséhez az ELTE Találmányi Testületének pozitív döntése esetén a Pályázati és Innovációs Központ munkatársai illetve az Egyetemmel kapcsolatban álló szabadalmi ügyvivők nyújtanak segítséget.

A szabadalmaztatás költségei
A szabadalmaztatási folyamat költségekkel jár. Ezek közé tartozik a szabadalmi ügyvivő
munkadíja, az SZTNH-nak és a nemzetközi hivataloknak ﬁzetendő eljárási díjak, amelyeket a szabadalom engedélyezési eljárása során kell beﬁzetni, valamint a szabadalom éves
fenntartási díjai. A költségeket nagyban befolyásolja, hogy hány országban igényeljük az
oltalmat a találmányra.
Az ELTE-n létrejött szolgálati találmányok esetében ezeket a díjakat a TTTI vagy az
Egyetem fedezi általában az első bejelentés dátumát követő 30. hónapig. Ideális esetben
ekkorra már hasznosítási szerződést kötünk egy üzleti vállalkozással, amely ﬁzeti az ezt
követően jelentkező iparjogvédelmi költségeket is (10-30 millió Ft nagyságrendben).

TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009
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Szabadalmaztatási folyamat az SZTNH-ban

BEJELENTÉS

hónap

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Bejelentési és Adatkutatási díj közlés
megfizetése

Alaki vizsgálat

Újdonságkutatás Újdonságkutatási
jelentés

Közzététel

Érdemi vizsgálati kérelem

Vizsgálati díj
megfizetése

É rd e m i v i z s g á l a t

Újdonságkutatás
meghirdetése

Megadási és kinyomtatási díj megfizetése

Megadás elôkészítése

(Forrás: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ingy_magy/folyamatabra201003.pdf )

Egyéb iparjogvédelmi oltalmi formák
A használati mintaoltalom
A használati mintaoltalom a szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti, kialakítási, elrendezési megoldások védelmére szolgáló oltalmi forma. A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa,
illetve, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon. Az oltalom ideje 10 év, ezt követően
a minta közkinccsé válik.
A használati mintaoltalom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott, a
jogszabályban előírt eljárás eredményeképpen keletkezik.
Magyarországon érvényes mintaoltalmat lehet szerezni a Szabadalmi Együttműködési
Szerződés (PCT) keretein belül indított nemzetközi bejelentéssel is.
A Magyarországon bejelentett használati mintából uniós elsőbbségi időn belül (12 hónap) lehetőség van európai szabadalmi bejelentés megtételére, ha a használati oltalmi bejelentés megfelel az európai szabadalmi bejelentés követelményeinek.
A nyilvánosságra hozott mintaoltalmi dokumentumok kutathatósága mindenki számára
nyitott, a szabadalmi és mintaoltalmi dokumentumok kutatásával feltárhatók a mintához
legközelebb álló ismert megoldások.

12
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M E GADÁS

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A formatervezésiminta-oltalom
Az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Az oltalom révén a formatervezési minta tulajdonosa piaci pozícióját megteremtheti, vagy más iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy) fennállása esetén tovább erősítheti.
Olyan mintára szerezhető formatervezésiminta-oltalom, amely világviszonylatban új és
egyéni jellegű, továbbá nem áll fenn az oltalom megadásával szemben valamely kizáró ok.
Formatervezési mintára a minta szerzője vagy annak jogutódja szerezhet oltalmat. Az oltalom alatt álló formatervezési mintát kizárólag a mintaoltalom jogosultja hasznosíthatja,
vagy az, akinek a hasznosítására engedélyt (licenciát) adott.
A formatervezésiminta-oltalom oltalmi ideje öt év, amely négyszer további öt-öt évre
meghosszabbítható.

A védjegy
A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és
szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén.
Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű,
szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat,
beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek kombinációja, ha megkülönböztetésre
alkalmas és graﬁkailag ábrázolható, nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. általánosan használják az áru megjelölésére), vagy viszonylagos kizáró ok (pl.
más javára azonos vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló védjegy már oltalmat nyert).
Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. A
védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő
árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt (licencia) adjon.
A védjegy oltalmi ideje tíz év, amely korlátlan alkalommal újabb tíz évre meghosszabítható.

A növényfajta-oltalom
A növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb) jogi oltalmát biztosítja. Növényfajta-oltalomban részesülhet bármely növénytani nemzetséghez
és fajhoz tartozó fajta.
A növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra engedélyt adjon. Az oltalommal védett növényfajta
jogosultja felléphet bárkivel szemben, aki engedélye nélkül hasznosítja a fajtát. Fontos
rögzítenünk, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott növényfajta-oltalom,
mely a tulajdonosának kizárólagos jogot biztosít, nem tévesztendő össze a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal által adott állami elismeréssel, amely a köztermesztésbe vétel feltéTÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009
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tele és a Nemzeti Fajtalistán való feltüntetést biztosítja. Ebből következik, hogy nemesítői
díj csak a növényfajta-oltalom esetén érvényesíthető.
A növényfajta-oltalom területi érvényessége és időtartama korlátozott, azaz az oltalom
csak abban az országban, illetve nemzetközi szervezetben érvényes, ahol engedélyezték. A
növényfajta-oltalom a megadásától számítva 25 évig, szőlő és fák esetén 30 évig tart.
A Magyarországon érvényes növényfajta-oltalmat nemzeti vagy – az Európai Unió területére – közösségi fajtaoltalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a növényfajta
megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz új, megkülönböztethető, egynemű, állandó és
azonosításra alkalmas fajtanévvel látták el.
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6. A találmányok, kutatási
eredmények hasznosításának
lehetséges módjai
A találmány hasznosítása cégalapítással
Ez a legnagyobb nehézséggel, tőkeigénnyel, kockázattal járó megoldás. Ezért csak azoknak a feltalálóknak ajánljuk jó szívvel ezt az utat, akik a tudományos és műszaki ismeretek
mellett széles körű üzleti, gazdasági és menedzsmentismerettel rendelkeznek, jó tárgyaló
képességük van, vagy képesek maguk köré csapatot építeni és csapatban gondolkodni. Nagyon fontos tudni, hogy amennyiben az oltalmat az innovátor “beviszi”, azaz apportálja a
vállalkozásba, úgy annak tulajdonosi jogai átszállnak a gazdálkodó szervezetre, s így amint
más tulajdonosok is betársulnak a vállalkozásba, az oltalom tulajdonjoga is megoszlik a részesedések arányában. Sok esetben a feltaláló érdekelt lehet abban, hogy a vállalkozásba
bevitt üzleti jog ellenében szerezzen részesedést egy társaságban. Ezt az eljárást nevezik a
gazdasági életben „immateriális javak apportjának”.

A licencszerződés
Amennyiben a feltaláló nem kíván, vagy nem tud a hasznosítás jogának átadását követően részt venni a további üzleti tevékenységben, az esetben az Egyetem egy egyszerű hasznosítási szerződést köt a hasznosító vállalkozással, amelyben meghatározott összeg vagy
az értékesítéstől függő részesedés illeti meg az oltalom tulajdonosát és a feltalálót.

A licencia-megállapodás legfontosabb kérdései
A licencia-megállapodás legfontosabb elemei felölelik
• a megállapodás tartalmi behatárolását, vagyis azt, hogy a szabadalom tulajdonjogának
teljes vagy részleges átruházására kerül sor,
• annak meghatározását, hogy a szabadalom alapján történő gyártás vagy kereskedelmi
forgalmazás, vagy mindkettő engedélyezett-e,
• a szabadalom alapján keletkező egyéb jog(ok) átruházása (pl. kizárólagosság tekintetében), az esetleges érdekeltség szerzését egymás üzleteiben,
• a licencia-megállapodás területi és időbeni korlátozásának meghatározását,
• a licencia-megállapodás gyártási, értékesítési, minőségi korlátokhoz való kötését,
• a licencia-megállapodás ﬁzetési feltételeit (szakaszosan kiﬁzetett „egyszeri” licenc-díj
vagy royalty) és a kiﬁzetés alapjául szolgáló eredmény mérésének módját,
• az eljárásokat a további közös K+F tevékenységre és a technológia továbbfejlesztésére,
a továbbfejlesztéssel kapcsolatos új eredmények, új felhasználási jogokra,
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• a garanciát a technológia alapján piacra kerülő termék minőségére,
• a konkurenciára vonatkozó tilalmakat.
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban több évtizedes múltra tekint vissza az
egyetemeken keletkezett találmányok, eljárások üzleti hasznosítása. Magyarországon még
mindig nagyon kevés az egyetemi kutatás-fejlesztés bázisán létrejött hasznosító vállalkozás. Hiányzik a vállalkozói kedv, hiányoznak a vállalkozói ismeretek és sajnos még kevés az
inspiráló jó példa.
Az alábbiakban igyekeztünk összeszedni a sikeres vállalkozás legfontosabb ismérveit
A sikeres hasznosító vállalkozás kulcsa
• a megfelelő emberek kiválasztása és megtartása
• olyan termék előállítása, amire az embereknek szüksége van
• a lehető legkevesebb ráfordítás
Kell egy csapat
• Optimális esetben 2-4 ember alakít start-up céget
• Egyedül nem megy..., egyedül szinte lehetetlen megbirkózni a nagyszámú és ismeretlen
feladattal
Kulcskérdések
• Mi a bizonyíték, hogy a technológia működik?
• Mennyi idő, pénz és milyen stratégia szükséges a technológia piacra jutásához?
• Milyen lépcsőket kell a fejlesztés során beiktatni ahhoz, hogy a költséges hibák minél
hamarabb kiszűrhetők legyenek?
Az öt alapelv
• A cégnek képesnek kell lennie arra, hogy eladható terméket fejlesszen ki.
• A cég szellemi tulajdonának védhetőnek kell lennie (szabadalom), más szabadalom
megléte nem akadályozhatja a fejlesztett termék piacra jutását.
• Letisztult üzleti modellel/stratégiával kell rendelkeznie, amely jelentős hozammal kecsegtet.
• A megcélzott piacnak nagynak és/vagy gyorsan növekvőnek kell lennie.
• A menedzsmentnek képesnek kell lennie arra, hogy végrehajtsa az üzleti tervet.
Szabadalom
• Van-e szabad működés (freedom-to-operate)?
• Hogy biztosítja a cég azt, hogy mások ne másolják le a technológiát?
• Milyen hosszú ideig élvezi a cég a szellemi tulajdonvédelmet? Elég hosszú ideig ahhoz,
hogy jelentős hasznot hozzon?
• Ha a szabadalom gyenge, milyen egyéb előnnyel bír a cég, amellyel megakadályozza a
versenytársakat abban, hogy megelőzzék?
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Üzleti modell
• Jól megalapozott-e a technológia/termék, piac és a pénzforrások vonatkozásában?
• Van-e a piacon összehasonlítható technológia/termék, amelynek révén ellenőrizhető,
hogy a modell megvalósítható-e?
• Lehet-e (és szükséges-e) a cég értékét további partnerek bevonásával növelni?
Lehetőségek - mit akar a piac?
• Majdnem mindegyik megszűnő start-up gondja az, hogy az általa fejlesztett technológia nem piacképes.
• Legtöbb esetben először a pénz fogy el, de az alapvető kérdés az, hogy miért nem tudtak
további befektetőt találni? Valószínűleg időközben kiderült, hogy a fejlesztett termék,
technológia nem eladható.
• Mindegy milyen típusú start-up cégről van szó, az alapítókat komolyan próbára teszi
annak megértése, hogy mit akar a piac.
Piac
• Mekkora a piac és milyen gyorsan fejlődik?
• A vásárlók márkahűsége jelentős, vagy gyakran cserélnek terméket?
• Milyen szinten lesz versenyképes a fejlesztendő termék: minőség, ár, reklám és egyéb
tényezők alapján?
Menedzsment
• Ki lesz az üzleti tervben megfogalmazott célok végrehajtója, és milyen tapasztalata van
abban?
• A menedzsment képes-e a befektetőket és a munkatársakat meggyőzve kitartóan a célkitűzéseknek megfelelően dolgozni?
• Képes-e a menedzsment a más cégek számára átadott részfeladatokat ellenőrizni?
• Kikből áll a Tudományos Tanácsadó Testület, és a cég Igazgató Tanácsa?
Befektetők
• Elindulás... magvető tőke
• Barátok, családtagok, (ostobák) (Friends, Family, Fools)
• Üzleti angyalok - általában az adott technológia kapcsán vagyonos vállalkozók. Segítenek az indulás jogi, gazdasági, stb. nehézségeinek megoldásában.
• Kockázati tőkealapok
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7. Forráskeresés
Egy vállalkozás elindítása, működtetése és fejlődése csak akkor lehet zökkenőmentes,
ha a ﬁnanszírozási háttér mindehhez biztosítva van. Leegyszerűsítve, a vállalkozások külső és belső forrásokból juthatnak ﬁnanszírozáshoz, amelyek egyik része tőke, másik része
kölcsön (hitel) jellegű.
Ezekbe a kategóriákba az állami támogatásoktól kezdve a lízingen át a tőzsdei részvénykibocsátásig minden pénzforrást többé-kevésbé be lehet sorolni. A vállalkozásoknak a
ﬁnanszírozási döntések meghozatalakor több tényezőt kell egyidejűleg ﬁgyelembe venni,
melyek közül a legfontosabb a forrás ára, elérhetősége, a cég értékére és működtethetőségére való hatása.
Nem mindig egyértelmű ugyanis annak megítélése, hogy az adott helyzetben a vállalkozásnak milyen forrásra lenne szüksége és mi az, ami ténylegesen elérhető.
Nagyon fontos, hogy olyan partnerek segítsék az vállalkozó kutatók döntését, akik segítséget tudnak nyújtani ügyfeleik számára mind a forráskoordinációban, mind a ﬁnanszírozási döntések meghozatalában és a források konkrét megszerzésében.

A pályázati támogatások
Az innovációs folyamat azon (ún. prekompetitív) részében, amely piaci forrásokkal
általában még nem ﬁnanszírozható, a szükséges pénzeszközöket hazai forrású vagy EUs pályázatok segítségével biztosíthatjuk. Ezek keretében jelentős vissza nem térítendő
forrásokhoz lehet jutni. Ezek a pályázati források általában az alapkutatáson túlmutató,
alkalmazott vagy ipari kutatásokhoz, szabadalmi bejelentések megtételéhez, innovációs
eredmények bevezetéséhez állnak rendelkezésre.
Alapelv pályázatok esetén, hogy azok nem „ingyenpénzt” jelentenek, hanem egy meghatározott célra hívhatóak le, a pályázó részéről jelentős kötelezettségvállalások ellenében. A
pályázatok a projekt bizonyos hányadához nyújtanak forrást, így a pályázatoktól függően
különböző nagyságrendű saját forrásnak, önerőnek kell rendelkezésre állnia. Természetesen a pályázatok kiírói megkövetelhetnek különböző biztosítékokat, nyilatkozatokat a
pályázatokkal kapcsolatosan, illetve a pályázónak különböző – elsősorban a projekt fenntartásával kapcsolatos – kötelezettségeket is vállalnia kell.
A pályázatok számára fontos a kreatív ötletek szakszerű és pontos megfogalmazása,
projektté való alakítása annak érdekében, hogy a bírálók mindenben megértésék a pályázó
szándékát és minden, az értékelésekhez szükséges információt szakszerűen és tényszerűen megkaphassanak, ami a tárgyilagos elbíráláshoz szükséges.

Hitel-ﬁnanszírozás
A külső ﬁnanszírozási eszközök közül a vállalkozások szempontjából Magyarországon
a bankhitel a legnagyobb jelentőségű. A hitel felvétele egy szerződéses viszony keretében
történik, melyben a bank meghatározza az önerő nagyságát, a kamat- és tőkevisszaﬁzetési
kötelezettséget, a futamidőt, a biztosítékok körét és egyéb feltételeket. A folyósítást meg18
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előzi egy többlépcsős bírálati eljárás, melyhez különböző dokumentációkat kell összeállítani. Az üzleti és a pénzügyi tervek többnyire a legfontosabb dokumentumok a hitel elbírálási folyamatban. A bankok a legtöbbször a hitel biztosítékaként valamilyen vagyonelemet
(pl. ingatlan, ingóság) kérnek a vállalkozóktól. A piaci alapú hitelek mellett kisebb részben
rendelkezésre állnak a kormányzat által támogatott, kedvezőbb hitelforrások is. Ezek a
források a mikrovállalkozásoknak, induló cégeknek, tőkeszegény kis- és középvállalkozásoknak jelenthetnek segítséget.

Befektető-keresés
Az induló, az innovatív vagy rendkívül nagy ütemben növekvő cégek számára a hitelezés
gyakran nem jöhet szóba ﬁnanszírozási alternatívaként. Ekkor a fejlesztések véghezvitelét, a növekedést külső (tulajdonosi) tőke bevonásával lehet biztosítani. A következőkben a
befektetők két nagy csoportját mutatjuk be.
Pénzügyi befektető: amennyiben a vállalkozás olyan befektetőt talál, aki azért száll be
a vállalkozásba, mert befektetett pénze után megfelelő proﬁtot vár és nincsen más üzleti
célja (például piacszerzés). A pénzügyi befektetők általában rövidebb távon gondolkoznak.
Az általuk elvárt eredmények elérése után kiszállnak a vállalkozásból, vagyis eladják a vállalkozásban meglévő részesedésüket.
Szakmai befektető: a szakmai befektetők nemcsak pénzügyi céllal fektetnek be, hanem egyéb üzleti célok is fontosak a számukra. Ilyen célok lehetnek a piacra lépés vagy az
üzleti szolgáltatások fejlesztése. A szakmai befektetők általában hosszú távon gondolkoznak, és nem feltétlenül várják azt, hogy befektetéseik rövid távon megtérüljenek, ezért stratégiai befektetőknek is nevezik őket.

Kockázati tőkések
Az „üzleti angyalok” jelentősebb vagyonnal rendelkező magánemberek, akik saját
pénzüket kockáztatva szállnak be a számukra ígéretesnek tűnő, induló vállalkozásokba. Ők
azok a befektetők, akik az innovatív vállalkozásokat már a kezdeti stádiumban felkarolhatják, és az anyagi forrásokon túl kapcsolatrendszerüket, szakértelmüket is a cég rendelkezésére bocsátják. Tipikusan mintegy 50 millió forintig keresnek befektetési lehetőséget, és
döntéseiket általában rugalmasabban hozzák meg, mint más pénzügyi szervezetek.
Az érettebb, már biztonságosan működő és gyorsan növekvő cégeket keresik a kockázatitőke-társaságok, akik professzionális pénzügyi közvetítőként 3-7 évre kívánnak
egy-egy vállalatba tulajdonosként beszállni, hogy az üzletrészt később nagy nyereséggel
értékesítsék. E szervezetek komolyabb ﬁnanszírozási tételeket tudnak a vállalkozás sikere
érdekében mozgósítani, mint az üzleti angyalok (általában 500 millió Ft felett), azonban
pénzügyi elvárásaik, döntési rendszerük is jóval szigorúbb.

TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009

19

A kockázatitőke-társaságok és általában az üzleti angyalok döntéseiket kizárólag
üzleti alapon hozzák. Megnyerésükhöz a jó technológián, projekten kívül üzleti orientáció, professzionális csapat, hatékony tárgyalási stílus, reális és jól kidolgozott üzleti
terv szükséges. Kockázati tőke bevonásához szinte elengedhetetlen tanácsadó segítségét igénybe venni.

20

TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009

8. A vállalkozás üzleti tervéről
Az üzleti terv felépítése, részei
A kockázati tőke befektetési döntését alapvetően két pillérre alapozza: az üzleti tervre
és az azt megvalósítók személyére, a menedzsmentre. Az üzleti terv célja, hogy meggyőzze
annak célközönségét a vállalkozásban rejlő lehetőségekről és az elképzelések megalapozottságáról. Fontos szerepet tölthet be a vállalat céljainak eléréséhez szükséges stratégia
és ﬁnanszírozás megfogalmazásában, a feladatok időzítésének meghatározásban.
Ezért felesleges is hangsúlyozni, hogy kiemelt jelentőséggel bír az üzleti terv megalapozottsága, megbízhatósága.
Az alábbiakban megadjuk az üzleti terv felépítését. A terv megírásakor törekedjünk arra,
hogy az egyes részek egymásra épüljenek, ne tartalmazzanak logikai ellentmondást. A terveink összefoglalásaként megalkotott Vezetői összefoglalót kell legutoljára megírni.
Az üzleti terv részei:
1.) Vezetői összefoglaló
2.) A vállalkozás általános bemutatása
3.) Marketing Terv
4.) Működési terv
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
6.) Pénzügyi terv
7.) Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló
– A vállalkozás rövid bemutatása, története. A cég hitvallása, ﬁlozóﬁája.
–Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
– A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés.
– Célpiacok.
– Marketing stratégia.
– A vállalkozás felépítése, működése.
– A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések.
– A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kívánják
felhasználni?
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II. A vállalkozás általános bemutatása
1.) A vállalkozás alapadatai
– működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
– tulajdonosok (név, cím)
– törvényes képviselők (név, cím)
– a vállalkozás pontos neve
– a vállalkozás székhelye, telephelyei
– a vállalkozást mikor jegyezték be
– a vállalkozás fő tevékenysége
– a vállalkozás melléktevékenységei
– elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)
– a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
– a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
– egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve
2.) A vállalkozás története
A) MÁR MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS ESETÉN:
– a vállalkozás alapításának ideje és oka, milyen céllal jött létre
– cégﬁlozóﬁa, a vállalat küldetése
– a működésének története, átütő sikerek, mélypontok
– díjak, szakmai elismerések
– folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések
B) MOST INDULÓ VÁLLALKOZÁS ESETÉN:
– rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte:
hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
– miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás
támogatása, hogyan proﬁtálhat belőle
– cégﬁlozóﬁa, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni
III. MARKETING TERV
1.) Ágazati áttekintés
– az iparágat érintő társadalmi változások
– technológiai változások, újítások
– politikai környezet, jogszabályi keretek változása
– demográﬁai változások
22
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– gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)
– környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)
– az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére
– új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez
2.) Termékek, szolgáltatások
– a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
– milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
– hová pozícionálhatóak a termékek / szolgáltatások a versenytársakéhoz képest
– miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól
– mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló
termék / szolgáltatás
– további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók,
technikai speciﬁkációk, diagramok
3.) Piaci szegmentáció
A) A CÉLCSOPORT DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI:
– életkor
– anyagi helyzet / jövedelem
– nem
– családi állapot
– eltartottak száma
– foglalkozás
– lakóhely
– átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
– vásárlások gyakorisága
B) A CÉLCSOPORT PSZICHOLÓGIAI JELLEMZŐI:
– a célcsoport által követett életmód rövid leírása
– milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások
– mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
– a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
– mekkora a célpiac mérete
TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009
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– a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
– a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
– léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)
4.) Versenytársak vizsgálata
A legnagyobb versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:
– a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása
– a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
– a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
– a versenytárs árpolitikája
– a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
– a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
– mik azok a tényezők, amelyekkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
– mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
– kik a versenytárs beszállítói
– milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs
5.) Marketing Mix
A) PROMÓCIÓ:
– online hirdetési módok
– szórólapok
– a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
– direkt marketing levél
– hirdetés a nyomtatott sajtóban
– rádióban
– televízióban
– személyes eladás
– szponzoráció
– merchandising
– eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, “egyet ﬁzet, kettőt kap” stb)
B) DISZTRIBÚCIÓ:
– a vállalkozás területi elhelyezkedése
– marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
– disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
– milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
– a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés
– online
– kereskedelmi hálózatokban
– disztribútorokon keresztül
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– közvetítőkön keresztül
– személyes eladással
– egyéb
C) ÁR:
– a vállalkozás által használt árképzési elvek
– költségelvű árképzés
– kereslettől függő árképzés
– versenytársakhoz igazodó árképzés
– árdifferenciálás (felárak, árengedmények)
– mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
– a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat
D) TERMÉKEK / SZOLGÁLTATÁSOK:
– a kínált termékek / szolgáltatások típusa
– a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el
(bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
– milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
– a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
– azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
– egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
– egymástól eltérő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
– alkalmazott termék - piac stratégiák:
– piackiaknázás
– piacfejlesztés
– termékfejlesztés
– diverziﬁkáció
– termékkivonás a piacról
– a termékfejlesztések ütemezése
– a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

IV. Működési terv
1.) Fejlesztési elemzés
– a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van
– mikorra várható a fejlesztés befejezése
– a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
– milyen feladatok várnak még elvégzésre
– kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
– a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése
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2.) Gyártási terv
– a vállalkozás fő beszállítói
– a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)
– milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
– a gyártási / előállítási folyamat rövid bemutatása
– a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása
– mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
– milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
– milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)
– alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
– milyen szervízhálózatot működtet a cég
– jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

V. Vezetőségi és szervezeti felépítés
1.) Vezetőség, tisztségviselők
– kik a vállalkozás alapítói
– kik az aktív befektetők
– kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás
életében
– kik az igazgatók
– van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
– kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
– ábra mellékelése a szervezeti sémáról
2.) Személyzeti politika és stratégia
– az alkalmazottak felvételének az ütemezése
– milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
– igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
– milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
– létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

VI. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:
– költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
– cash-ﬂow kimutatás
– eredménykimutatás
– mérleg
26

TÁMOP–4.2.1-09/1/KMR-2009

– induló költségek felsorolása
– működő költségek felsorolása
– graﬁkon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
– pénzügyi mutatók szerepeltetése

VII. Mellékletek
A mellékletekben szerepeltethetünk graﬁkonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről,
technikai speciﬁkációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.
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9. Cégalapítás
A rendszeres kutatás-fejlesztési tevékenység, a K+F eredmények üzleti megvalósítása
gyakran azt igényli, hogy a vállalkozás jogi formát öltsön. Ez lehet igen egyszerű (egyéni
vállalkozás esetén), de lehet ennél bonyolultabb is (társas vállalkozás esetén). A társasági
forma megválasztásakor az alapítónak a jelenlegi helyzetén kívül stratégiai céljait is ﬁgyelembe kell vennie.

Az egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozás a magánszemély üzletszerű – saját nevében és saját kockázatára,
rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott – gazdasági tevékenysége. Általában kis
tőkeigényű, kis létszámigényű tevékenységek folytatására érdemes ezt a formát választani.
Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához kizárólag egyéni vállalkozói igazolványra
van szükség, ami a területileg illetékes polgármesteri hivatal okmányirodájában igényelhető.

Társas vállalkozások
Társas vállalkozás alapításakor megoszlik a tagok közötti felelősség, korlátozott a tagok
felelőssége a társaság kötelezettségeiért (kivéve a jogi személyiség nélküli vállalkozásokat), a szükséges tőke könnyebben teremthető elő, nagyobb a vállalat fejlődési lehetősége.
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A gazdasági társaságok fajtái
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely lehet
• közkereseti társaság,
• betéti társaság,
– jogi személyként működő gazdasági társaság, amely lehet
• közös vállalat,
• korlátolt felelősségű társaság (Kft.),
• részvénytársaság (Rt.), amely nyilvánosan vagy zárt körűen egyaránt működhet.
Valamennyi társas vállalkozás létrehozásához ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző
által készített, közokiratnak minősülő társasági szerződés szükséges, egyben szükséges a
tagok vagyoni hozzájárulása is. A legnagyobb különbség a jogi személyiséggel rendelkező
és nem rendelkező gazdasági társaságok között, hogy utóbbi esetében a tulajdonosok egy
része a cég kötelezettségeiért saját vagyonukkal is felel. Emellett általánosságban elmondható, hogy Kft. és Rt. alapításához nagyobb mértékű tőkére van szükség, könyvviteli, adózási kötelezettségük is szigorúbb, azonban csak ezek a társasági formák alkalmasak befektető
bevonására, illetve (részvénytársaság esetén) tőzsdén keresztüli forrásbevonásra.
A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Természetesen a vállalkozások működéséhez egyéb engedélyekre (így pl. telepengedélyre, üzletek működési engedélyére, üzletnyitási engedélyre, jövedéki engedélyre) is szükség lehet.
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10. Elérhetőségek,
hasznos linkek
Pályázati és Innovációs Központ: http//pik.elte.hu
Antoni Györgyi, igazgató
Telefon: 411-6500 /3156
Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. fszt. 17.
E-mail: antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu
Varga Attila, Tudás- és Technológiatranszfer Iroda vezető
Telefon: 411-6500 /2161
Fax: 411-6500 /2133
E-mail: varga.attila@rekthiv.elte.hu
Jokán Anita, Innovációs és technológiatranszfer referens
Telefon: 411-6500 /3156
Fax: 411-6500 /2133
E-mail: jokan.anita@rekthiv.elte.hu
Árendás Csaba, Innovációs és technológiatranszfer referens
E-mail: arendas.csaba@rekthiv.elte.hu
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: www.sztnh.gov.hu
SZTNH Ügyfélszolgálat:
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
Hétfő:
Tel.: (1) 474 5561, Fax: (1) 474 5534
Kedd:
Ingyenesen hívható szám: 06 (80) 345 678
Szerda:
e-mail: sztnh@hipo.gov.hu
Csütörtök:
Péntek:

9.00-13.00
9.00-13.00
10.00-18.00
9.00-13.00
9.00-11.00

Iparjogvédelmi képzésekről és szakkönyvekről bővebben:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/
email: anna.szenczi@hipo.gov.hu
A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási tagozatának honlapja: www.nemzetitti.hu
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11. Felhasznált irodalom
[1] Innovációmenedzsment a gyakorlatban, szerk. Buzás, N, Akadémiai Kiadó 2007
[2] Szellemi tulajdon-kezelés a közﬁnanszírozású kutatóhelyeken: Összehasonlító elemzés, szerk. Buzás, N.: Molnár, I, 2010
[3] Innovációmenedzsment, szerk. Pörzse G, Semmelweis Kiadó, 2008
[4] Szellemi tulajdonmenedzsment és technológia-transzfer, Molnár I, InnovAID Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2008
[5] Üzleti kisokos innovátoroknak, www.uzletiangyal.net
[6] A technológiatranszfer haszna a kutató szemszögéből, Kacskovics Imre előadásvázlata, 2010
[7] http://www.sztnh.gov.hu/
A fent leírtak iránymutatásul szolgálnak azért, hogy ezzel is segíthessük Önt eligazodni
abban, hogy miként lehet egy jó ötletből üzletet csinálni.
A konkrét részletekkel kapcsolatban kérjük, keresse az ELTE Pályázati és Innovációs
Központját, ahol mindenben állunk rendelkezésére.

A felhasznált fotókért ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Kriska Györgynek, az
ELTE adjunktusának.
Köszönjük továbbá az Edutorial Tanácsadó Bt. közreműködését az anyag elkészítésében.
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12. Mellékletek
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
REKTORI HIVATAL
Pályázati és Innovációs Központ
iktatószám:
ügyintéző:
nyilvántartási szám:
TT határozat száma:
Szolgálati találmány bejelentési formanyomtatvány
Invention Notiﬁcation Form
1. Közreműködők a találmány létrejöttében
1.1. Feltalálók / Inventors:
Kérjük, sorolja fel a találmány létrejöttében közreműködő személyeket. / Please list all
inventors.
1.1. ELTE szolgálati jogviszonyban levők esetén / ELTE inventors
- ELTE alkalmazottak
- PhD hallgatók
- MTA-TKI dolgozók
A feltalálók
képviselője /
Primary inventor’s
contact

Feltalálói részarány Beosztás /
a találmányból /
Position
Share of authorship
(%)

ELTE szervezeti
egység /
Department
of ELTE

Elérhetősége /
Contact details

További feltalálók /
Other inventors’
contacts

Feltalálói részarány Beosztás /
a találmányból /
Position
Share of authorship
(%)

ELTE szervezeti
egység /
Department
of ELTE

Egyéb szervezeti
egység közös kutatási együttműködés
esetében. / Other
organized research unit
in case of joint appointments

1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13.; Tel.: 485-5246; Fax: 485-5282;
E-mail: palyazat@ludens.elte.hu ; http://pik.elte.hu/
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1.2. Tervezett jogosulti részarány:
Kérjük, adja meg a találmány létrehozatalában közreműködő szervezetek/intézmények
tervezett jogosulti részarányát, és a szervezeti egységeket, valamint azok hozzájárulásának
részarányát. / Please list all organizations/institutions involved in the creation of the invention, indicating their prospective share of ownership and departments with their contribution to the creation of the invention.
ELTE közreműködő
szervezeti egysége /
Contributing
department of ELTE

A szervezeti egység
hozzájárulási részaránya /
Share of contribution
of the department (%)

ELTE-n kívüli intézmény/szervezet közös
kutatási együttműködés esetében. / Other
organized research unit in case of joint appointments

A szervezeti egység által
foglalkoztatott kutató neve
/ Name of the inventor employed by the institution

ELTE tervezett
jogosulti részaránya /
Prospective share of
ownership of ELTE (%)

Az intézmény/szervezet által foglalkoztatott
kutató neve / Name of the
inventor employed by the
institution/organization

Intézmény/szervezet
tervezett jogosulti részaránya / Prospective
share of ownership of
institution/organization (%)

Összesen:

100

Megjegyzés: Az intézmények, illetőleg szervezetek a találmány hasznosításával, szabadalmaztatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a tervezett jogosulti részaránynak
megfelelő arányban ﬁnanszírozzák, illetve a keletkező bevételből ennek arányában részesülnek.
Note: The institutions and organizations have to bear expenses and share the revenues
of the invention in accordance with the prospective share of ownership.
2. Találmány / Inventions
2.1. A találmány rövid leírása / Brief description of the invention
Találmány címe/Title of the invention:

Kulcsszavak/Keywords
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2.2.

A találmány ismertetése / Detailed description of the invention

Kérjük, ismertesse olyan részletességgel a találmányt, hogy a mellékelt dokumentumokkal együtt
megállapítható legyen a találmány létrejötte és ipari alkalmazhatósága. Amennyiben szükséges, mellékletként csatolja a további leírást. / Detailed description of the invention. Use additional sheets as
necessary and attach them as an appendix. This description, together with the attachments, should
enable determining the creation and industrial applicability of the invention.

Kérjük, ismertesse a találmány újdonságjellegét / Please describe the features determining novelty
of the invention

3. A találmány létrehozatalának körülményei / Circumstances of creating the
Invention
3.1. A találmány létrehozatalához kapcsolódó pénzügyi források / Funding of the creation of the invention.
Pénzügyi forrás /
Funding or Sponsor

2.2.

Szerződésszám /
Contract or Grant Number

Támogatás összege /
Amount of funding

A találmány létrehozatalának ideje / Date of creation of the invention

Találmány létrejöttének éve /
Year of creation of the invention

4. A találmány közzététele / Disclosure of the invention
Történt-e már a találmányhoz kapcsolódó publikáció, közzététel?/Indicate any disclosure
(including to the research sponsor) or scientiﬁc publication regarding the invention

Megjegyzés: A találmány publikációja, bármilyen nyilvános közzététele a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (2011. január 1. előtt: Magyar Szabadalmi Hivatal) történő
bejelentést megelőzően megakadályozhatja a szabadalom megadását. Az Egyetem Talál34
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mányi Testülete mihamarabb, de legkésőbb a bejelentési formanyomtatvány átvételétől
számított kilencven napon belül nyilatkozik arról, hogy az Egyetem a szolgálati találmányra igényt tart-e. Amennyiben az Egyetem nem tart igényt a találmányra, vagy határidőben
nem nyilatkozik, a találmánnyal a feltalálók szabadon rendelkezhetnek. Amennyiben az
Egyetem a találmányra igényt tart, a bejelentési formanyomtatvány átvételét követő ésszerű időn belül köteles szabadalmi bejelentést tenni; köteles továbbá az általában elvárható
gondossággal eljárni a szabadalom megszerzése érdekében.
NOTE: As a general rule, public disclosure, in any manner, before the date a formal patent application is actually ﬁled in a national patent office, may result in the loss of patent
rights in most foreign countries. Receipt of your Invention Notiﬁcation Form by Eotvos
Lorand University is not the same as the ﬁling of a patent application. Within ninety days
from receipt of the Notiﬁcation Form the University shall make a declaration whether it
does or does not claim title to the service invention. The inventors may exercise the rights
in relation to the service invention if the University does not claim title to the invention or
fails to make the above declaration. The University shall ﬁle a patent application within a
reasonable time following the receipt of the Notiﬁcation Form; it shall furthermore proceed with all due diligence to obtain a patent.
5. Mellékletek / Annexes
Kérjük, sorolja fel a csatolt mellékleteket./Please list attachments:
1.
2.
3.

6. A találmány hasznosíthatósága /Exploitation of the invention
6.1. Kérjük, csatolja a Találmányhoz kapcsolódó publikációk és szabadalmak listáját. /
Patents, or publications pertinent to this invention. Please attach a copy of each of these
references, if available.
Publikációk / Publications

Szabadalmak / Patents
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6.2. A találmány értékesítése / Commercilaization
Kérjük, sorolja fel azokat az ipari partnereket/szereplőket (név, beosztás, cím, telefonszám, e-mail),
akik a találmány hasznosításában érdekeletek lehetnek / Please list companies you believe might be
interested in exploiting this invention. If available, include the name, title, address, phone number
and email address of a contact person for each company.

Nyilatkozat
Declaration
Ezúton kijelentem, hogy a találmányra vonatkozóan minden részletet ismertettem, valamennyi feltalálót feltüntettem. Az Egyetem azon döntéséig, hogy a szolgálati találmányra
igényt tart-e, a találmányra vonatkozóan harmadik fél számára adatot nem szolgáltatok. / I
hereby declare that I have disclosed all details regarding the invention and I have indicated
all inventors. Until the University makes its decision on excercising its rights related to the
service invention I shall not disclose any information on the invention to third parties.
Kelt. / Date:…………………………………….
Aláírás / Signature

Aláírás / Signature

Név, beosztás / Name, title

Név, beosztás / Name, title

Szervezeti egység / Department

Szervezeti egység / Department

Cím / Address

Cím / Address

Telephone

Telephone

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Kérjük, a nyilatkozatot csak az Egyetem dolgozói töltsék ki! / The declaration should
only be ﬁlled by employees of the University!
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