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Miről szól az útMutató?

A tudástranszfer és az üzletfejlesztés azt a folyamatot írja le, melyben a kutatási 

eredmény piaci potenciállal rendelkező gyakorlati alkalmazást nyer  Történhet 

mindez a találmányok szabadalmaztatásával, azok ipari hasznosításával például 

licencia megállapodás keretében, vagy éppen technológiai vagy tudásvállalkozások 

(startup, illetve spin-off) alapításával  A folyamat előzetes újdonságkutatással indul, 

hiszen csak világviszonylatban is új találmányok szabadalmaztathatók  Emellett 

fontos a gazdasági hasznosítás feltételeinek és különösen az üzleti potenciálnak 

az értékelése, hiszen a szellemi alkotások védelmével a ráfordításoknak meg 

kell térülni, sőt a találmánynak nyereséget kell termelni  A szellemi alkotások 

hasznosítása történhet gazdasági társaságban is, ami a hasznosítási stratégia 

kialakításával, átfogó piackutatással, versenytárselemzéssel indul, amit a 

termék / szolgáltatás definiálása követ folyamatos iterációkon keresztül  A 

tudásvállalkozásnak ki kell alakítani az üzleti modelljét, majd azt tesztelni kell a 

potenciális vevőkkel, partnerekkel 

Az útmutató ezt a komplex folyamatot mutatja be lépésről lépésre: hogyan védhető 

egy ötlet, illetve találmány; hogyan pozícionálható a piacon egy szabadalom; 

milyen eredmények, előnyök várhatók a találmányok hasznosításától; illetve 

milyen lépések szükségesek egy tudásvállalkozás megalapításához  

Nem szabad azonban elfeledni, hogy a siker minden esetben az ötletgazda aktív 

részvételén múlik, Önnek kell főszerepet vállalni!

tARtALOM bEVEZEtÉS
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A tudástranszfer és a tudásvállalkozás alapítás folyamatának megismerése előtt 
érdemes néhány alapvető fogalmat tisztázni, különös tekintettel a találmány (szellemi 
tulajdon) és a feltaláló szavak értelmezésére  Fontos megérteni és megismerni 
a jogi értelmezéseket és a kapcsolódó egyetemi szabályzatokat, különösen a 
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatot 

Ki a feltaláló?
A feltalálói státusz jogilag meghatározott fogalom  A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala szerint „egy találmány feltalálója az a természetes személy - aki a 
találmányt megalkotta, azaz felismerte és megfogalmazta a találmányi megoldás 
alapgondolatát, és kidolgozta a találmányi megoldást  Több feltaláló esetén feltalálói 
részarányukat a találmány megalkotásában kifejtett tevékenységük mértéke 
határozza meg  A szabadalmi törvény értelmében azt kell feltalálónak tekinteni, 
aki az elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltalálóként szerepel  
A feltaláló személyében vagy a feltalálói részarányban ehhez képest változás csak 
jogerős bírósági ítélet alapján vehető tudomásul ”

Mi a találMány?
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghatározásában a találmány „egy, az élet 
bármely területén felmerülő feladatnak az ismertekhez képest új módon történő 
megoldása a természet erőinek felhasználásával  A megoldásnak az emberi 
közrehatás eredményeként létrejövő fizikai, kémiai vagy biológiai struktúrákat 
(berendezés, rendszer, kapcsolási elrendezés, anyag, stb ), illetve folyamatokat 
(eljárás, alkalmazás, stb ) kell eredményeznie ”

Mi a szabadaloM?
A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom 
tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a 
termékek és technológia piacán 
Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag 
alkalmazható találmány a technika bármely területén.

Szabadalmi oltalomban részesülhet a találmány, ha:
•	 új, ha nem tartozik a technika állásához, azaz az elsőbbség időpontja előtt írásbeli 

közlés, szóbeli ismertetés, nyilvános gyakorlatba vétel útján vagy más módon nem 
válhatott bárki számára hozzáférhetővé  

•	 feltalálói	 tevékenységen	 alapul, ha a technika állásához képest szakember 
számára nem volt kézenfekvő annak megalkotása  

•	 iparilag	 alkalmazható, ha az ipar, vagy a mezőgazdaság valamely ágában 
előállítható vagy hasznosítható  

A találmány nem tekinthető újszerűnek, ha: 
•	 az	 adott	 országban	 már	 szabadalmaztatták,	 ismert	 vagy	 használt;	 szerepelt	

nyomtatott kiadványban az adott vagy más országban 
•	 a	technika	állásához	tartozik.	A	vizsgált	bejelentés	elsőbbségi	időpontja	előtt	bárhol,	

bárki számára (személyválogatás és titoktartási kötelezettség nélkül), bármilyen 
módon hozzáférhetővé vált  Ebből a szempontból a hozzáférés lehetősége számít, 
nem pedig az információhoz történő tényleges hozzáférés 

A szabadalmi oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig 
lehet érvényes  A szabadalmi oltalom fenntartására évenként – külön jogszabályban 
meghatározott – fenntartási díjat kell fizetni 
Újdonságrontásnak tekintjük a találmányra vonatkozó, az egész világon bárhol 
nyilvánosságra került információt, ami lehet például egy diplomamunka, doktori 
disszertáció közzététele (még akkor is, ha ténylegesen senki nem olvassa el), tantermi 
előadás, írott jegyzetek kiadása, illetve bármely egyéb tanszéki vagy nyilvános előadás 
tartása 

Mi a szolgálati illetve az alKalMazotti találMány?
Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, 
hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki  A szolgálati találmányra 
a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg  Alkalmazotti 
találmány annak a találmánya, aki - anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő 
kötelessége lenne - olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója 
tevékenységi körébe tartozik 

1. AhOL A töRtÉnEt kEZdődik:
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Miért lényeges az oltaloMszerzés?
Az iparjogvédelmi oltalom törvényi monopóliumot jelent, azaz kizárólagosságot 
biztosít a jogosult számára az oltalmazott mű felhasználása, hasznosítása során  
Ennek alapján az oltalom jogosultja
•	 kizárólag		saját	maga	hasznosíthatja	az	oltalmazott	alkotást,	vagy
•	 kizárólag		ő	adhat	engedélyt	(licenciát)	másnak	az	alkotás	hasznosítására.

Az oltalom jogosultja akár bírósági út igénybevételével is elérheti, 
hogy más az engedélye nélkül ne hasznosíthassa az alkotást  Tehát az 
oltalom versenyelőnyt jelent a találmányhoz kapcsolódó termék piacán   
A szabadalmi oltalom területi hatályával kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 
találmányok hazai úton, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban 
történő lajstromozása csak Magyarország területére biztosít oltalmat  

A technológiatranszfer a tudományos kutatási eredmények (találmányok) gyakorlati 
alkalmazásba vitelének folyamatát jelenti  Az egyetemen létrehozott (elsősorban 
szolgálati) szellemi alkotásokra vonatkozó jogszerzési folyamatot a Szellemitulajdon-
kezelési szabályzat szabályozza  A szabályzat alapelvei a következők:

•	a	 közfinanszírozású	 kutatások	 eredményeinek	 jogait	 az	 Egyetemnek	 a	 lehető	
legszélesebb körben meg kell szerezni;

•	a	 közalkalmazott	 oktatók,	 kutatók	 találmányai	 szolgálati	 találmányként	
kerüljenek az Egyetemhez;

•	az	 Egyetem	 a	 szolgálati	 találmányok	 létrehozását	 jelentős	 találmányi	 díj	
fizetésével kívánja motiválni („első egymilliós szabály”) 

A szabályzat értelmében a Széchenyi István Egyetemen a Tudásmenedzsment Központ 
illetékes a szolgálati szabadalmak ügyében  A Központhoz kell eljuttatni a találmány 
bejelentő lapot és a titoktartási megállapodást követő előzetés értékelés birtokában 
a központ igazgatója javaslatot tesz az általános és tudományos rektorhelyettes 
számára a szabadalmi bejelentésre vonatkozóan  Pozitív döntést követően kezdi 
meg az egyetem a hasznosítást részletes újdonságkutatás, illetve üzleti potenciál 
értékélés alapján (1  ábra)  

1  ábra
A szabadalmaztatás folyamata a Széchenyi István Egyetemen

2. SZAbAdALMAZtAtáS ÉS tEchnOLógiAtRAnSZfER  
A SZÉchEnyi iStVán EgyEtEMEn

nem

igen

a kutató feltalál 
valamit

a sze tMK előter-
jesztést készít a 

rektorhelyetes részére, 
amelynek során újdon-
ságkutatást végez és 
piac értékelést készít

a kutató az erre rendsze-
resített űrlapon bejelentést 
tesz a szervezeti egysége 

vezetőjének

a kutató szabadalmi 
bejelentést tehet

a rektorhelyetes a sze 
tMK előterjesztése alapján 
dönt a szolgálati találmány 
szabadalmaztatásáról vagy 

lemond a találmányról a 
feltaláló (kutató) javára

a szervezeti egysége 
vezetője automatikusan 
továbbítja a bejelentést a 

sze tMK-nak 

az egyetem szabadalmi 
bejelentést tesz
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a szelleMi alKotás hasznosítása

A feltalálóval, a kutatócsoporttal szoros együttműködésben kialakított stratégia 
alapján a szellemi alkotás hasznosításának az alábbi három esete valósulhat meg:

1  Az alkotó vagy jogutódja (pl  egyetem) maga hasznosítja a szellemi alkotást  (Az 
egyetem tőke, infrastruktúra és egyéb kapacitásbeli hiányosságok miatt ritkán 
élhet ezzel a lehetőséggel )

2  Az alkotó vagy jogutódja átruházza más személyre az alkotáshoz kapcsolódó 
jogokat (Az egyetem átruházhatja ilyen jogait olyan hasznosító vállalkozásra [spin-
off cégre], amelyet kifejezetten arra a célra alapított, hogy az a szellemi alkotást a 
gyakorlatban és piaci viszonyok között hasznosítani tudja )

3  Az alkotó vagy jogutódja licenciát ad más személynek az alkotás hasznosításához  
(Az egyetem engedélyezheti a szellemi alkotás hasznosítását már létező vállalkozás 
számára )

A Tudásmenedzsment Központ 2009  évi megalapulásától folyamatosan fejlesztette 
ki azt a modellt, ami az egyetemi sajátosságokra, illetve a megismert hazai és 
nemzetközi jó gyakorlatokra épít  A Központ az alábbi három csatornát alkalmazza 
az innovációs ötletek felkutatására (2  ábra):

1  egyetemi polgárok innovációs ötleteinek felkutatása, prototípusok előállításának 
támogatása belső innovációs alkotói pályázatok (SZE Duó), innovációs verseny 
és különböző aktív ötletgyűjtési formák, vállalkozások számára nyújtott kreatív 
problémamegoldás segítségével 

2  külső ötletgazdák innovációs ötleteinek felkutatása és fogadása 
3  egyetemi K+F+I projektek hasznosítható eredményeinek feltárása és ez alapján 

innovációs projektfejlesztések kezdeményezése az érintett kutatóval, vagy 
kutatócsoporttal szoros együttműködésben 

Mindhárom projektcsatorna közös jellemzője, hogy a hasznosításra felajánlott ötlet, 
kezdeményezés vagy tudományos eredmény első lépésben értékelésre kerül az 
alábbi szempontok szerint:
•	 kapcsolódás	az	egyetem	K+F+I	prioritásaihoz;
•	 üzleti	potenciál	nagysága;
•	 a	fejlesztés,	hasznosítás	költségei	és
•	 az	 ötlet	 megvalósíthatósága,	 az	 ötletgazda	 elkötelezettsége	 és	 az	 egyetemi	

szerepvállalás indokoltsága 

3. innOVációS pROjEktEk fEjLESZtÉSE ÉS inkubációjA
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2  ábra: Innovációs projektcsatornák

az üzletfejlesztés folyaMata
A Tudásmenedzsment Központ minden megkeresésre reagál, az ötleteket előzetesen 
megvizsgálja és javaslatot tesz kapcsolatfelvételre egy személyes megbeszélés 
keretében  Ennek során a feltaláló, az ötletgazda, a potenciális vállalkozó bemutatja 
innovációs projektjét a Tudásmenedzsment Központ innovációs menedzserének  
Akkor válik hivatalossá egy megkeresés, ha a projektgazda kitölt egy erre a 
célra rendszeresített regisztrációs lapot  Ezt követően kerül sor – a titoktartási 
megállapodás aláírását követően – egy értékelő megbeszélésre, amely alapján a 
Tudásmenedzsment Központ vezetője – szükség esetén szakérőkkel való konzultációt 
követően – dönt arról, hogy az Egyetem befektesse-e korlátozott idejét és erőforrásait 
a projekt további fejlesztésébe  

A Tudásmenedzsment Központ jellemzően az alábbi követelményre koncentrál a 
találmányi ötletek/projektek értékelésekor:
•	az	ötletgazda	és	a	csapat (képes-e a csapat az ötlet megvalósítására):  

tapasztalat, kompetencia, elkötelezettség, együttműködés;
•	a	fejlesztés	és	hasznosítás	jelenlegi	állása (milyen fázisban áll a projekt: 

koncepció, deszkamodell, prototípus, kész gyártási tervek, piacon lévő termék/
szolgáltatás; szellemi termékre vonatkozó védelem, iparjogvédelmi stratégia, 
hasznosítás, egyéb alkalmazás);

•	piac	mérete (piac, piaci szegmens bemutatása, milyen fogyasztói igényt elégít ki a 
termék, konkurencia; piaci korlátok, kereslet;

•	üzleti	modell (kiktől és milyen módon jutunk pénzhez);
•	pénzügyek	és	akcióterv (mérföldkövek a piacra kerülésig, mennyi időre és pénzre 

van szükség a piacra kerülésig) 
Jó tanács: készüljön fel alaposan és legyen határozott elképzelése, hogy milyen 
segítségre tart igényt a Tudásmenedzsment Központtól  Vegye figyelembe, hogy 
a Központ elsősorban szabadalmaztatásban, technológia-transzferben, licensz 
megállapodásokban, pénzügyi forráskeresésben, üzletfejlesztési tanácsadásban, 
piackutatásban és tudásvállalkozás alapításban és az egyetemi szaktudás 
bevonásában tud segítséget nyújtani 

ProjeKteK inKubációja
A projektértékelést követő személyes interjú során meghatározásra kerül, hogy 
milyen feltételek mellett működik együtt a projektgazda és a Tudásmenedzsment 
Központ  Ez minden esetben egyedi inkubációs szerződés megkötését jelenti, amely 
pontosan definiálja, hogy az egyetem milyen segítséget nyújt a projekt fejlesztéséhez 
és annak fejében mit vállal a projektgazda vagy partnervállalkozás  Az inkubációs 
együttműködés kölcsönösen előnyös mindkét fél számára, amit az alábbi példával 
illusztrálunk 
Példa: Az egyetem vállalhatja meghatározott technológiák továbbfejlesztését, 
algoritmusok, számítási eljárások kidolgozását, mérések kivitelezését 
laboratóriumaiban  A projektgazdának nem kell azonnal kifizetni a teljes díjat az 
egyetem által nyújtott szolgáltatásokért  Lehetősége van, hogy a kapott szolgáltatások 
ellenértékét pl  3 év alatt fizeti vissza egyre bővülő bevételeiből vagy a kapott 
szolgáltatásokért pl  2-5%-ot fizet az egyetemnek (royalty) bevételeiből három éven 
keresztül 

Kreatív MűhelyeK (in-spiral)
A projektek fejlesztése, vállalati problémák kreatív megoldása érdekében az egyetem 
rendelkezésre bocsátja – a Tudásmenedzsment Központon keresztül –az INNO-
SHARE épület második emeletén található kreatív tereket, amelyek berendezései és 
eszközei kiváló lehetőséget biztosítanak alkotói műhelyek tevékenységére, kreatív 
csoportmunka végzésére  
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Innovációs ötletek  
felkutatása 

Egyetemi polgárok  
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Külső ötletgazdák  
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Egyetemi K+F projektek  
eredményei 
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projektzárásoknál 
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ötletgyűjtési  
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értékelése 
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döntés az egyetemi  
szerepvállalásról 



12 13

tudásvállalKozásoK fejlesztése 
Fontos célkitűzése a Tudásmenedzsment Központnak, hogy tevékenységével 
hatékonyan támogassa az egyetemi környezetből induló, új technológiákra, 
találmányokra épülő, ún  „tudásvállalkozások” fejlesztését és alapítását  Lényeges 
kritériuma ennek a folyamatnak, hogy csak olyan projekteket, fejlesztéseket támogat 
a Központ, amelyek komoly szakmai értékelésen mennek keresztül és a projektgazdák 
vállalják bizonyos „mérföldkövek” elérését  Az üzleti potenciál felmérését, az üzleti 
modell elkészítését és prezentációját követően a befektetői szempontokat érvényre 
juttató szakértők javaslata alapján a fejlesztő csapatnak lehetősége van bekerülni az 
egyetemi inkubátorba (3  ábra) 

egyeteMi inKubátor (in-cube)
A hazai egyetemek közül szinte egyedülálló lehetőséget nyújt tudásvállalkozások 
fejlesztéséhez az IN-Cube egyetemi inkubátor, ami modern irodai, vállalkozói 
környezetet biztosít induló tudásvállalkozások számára, ahol egyidejűleg 10-12 
projekt inkubációja valósulhat meg 
A Tudásmenedzsment Központ felügyelete alatt álló inkubátorban a Központ 
munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a fejlesztéseket, számon kérik a 
projektgazdák vállalásait, illetve szoros kapcsolatot ápolnak potenciális befektetőkkel  
Mindemellett anyagi forrásokat is biztosítanak a fejlesztők számára, illetve a piaci 
és üzleti szempontok érvényre jutását a fejlesztéssel párhuzamos képzések és 
mentorálási tevékenységgel érik el 

Egy találmány szabadalmi oltalom alá helyezése komoly és összetett feladat, 
ráadásul meglehetősen idő- és költségigényes tevékenység, de ez csupán 
a folyamat kezdete  A találmányt piacra vinni, valamint használati jogára 
(licensz) vevőt találni merőben új kihívásokat tartogat, melyek ismeretlenek 
és gyakran szemben állnak az egyetemi kutatói gondolkodással  Éppen ezért a 
Tudásmenedzsment Központ (mint egyetemi technológiatranszfer szervezet) 
egyik legfontosabb feladata, hogy segítséget nyújtson az ötletgazdák, feltalálók 
és tudásvállalkozások számára a szabadalmi oltalom megszerzésében, 
technológiatranszferben, partnerkeresésben, valamint tudásvállalkozások 
indításában 

A Tudásmenedzsment Központ
•	 innovációs	versenyeket	szervez;
•	 forrásokat	biztosít	prototípusok,	üzleti	modellek	kidolgozásához	 

(„proof-of-concept”);
•	 segíti	a	hasznosítási,	illetve	üzleti	tervek	és	stratégiák	kidolgozását;	
•	 piackutatást,	célzott	innováció	marketinget,	 

korai fázisú projektfejlesztést végez;
•	 közreműködik	az	ipari	és	befektetői	kapcsolatok	fejlesztésében,
•	 üzleti	kurzusokat	és	tréningeket	szervez.

4. A tudáSMEnEdZSMEnt köZpOnt SZOLgáLtAtáSAi

Első beszélgetés, az 
ötlet megvitatása a TMK 
munkatársaival.

Szakértőink egítségével 
az ötletgazga elkészíti 
az üzleti modellt 

Egyetemi vezetés dönté-
se a projekt felvételéről 
az inkubátorba (INCUBE)

A TMK szakértői 
értékelis és becslést 
adnak az ötlet üzleti 
potenciájáról 

Az üzleti modell  
bemutatása egy 
szakértői testület előtt 

A projekt csapatnak 
max  12 hónapja 
van az üzleti modell 
megvalósítására

1  Üzleti ötlet 3  Üzleti modell 5  Döntés

2  Üzleti potenciál 4  Prezentáció 6  Megvalósítás

3  ábra: Tudásvállalkozások fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen: az inkubációs folyamat lépései
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Tíz dolog, amire lényeges odafigyelni a partnerekkel, 
befektetőkkel való kapcsolat során:

1. Védje az ötletet, találmányt. Ipari partnerekkel történő beszélgetés előtt 
keresse meg a Tudásmenedzsment Központot és írasson alá velük titoktartási 
megállapodást annak érdekében, hogy a beszélgetés valóban bizalmas maradjon 

2.	 Aktívan	 keresse	 a	 lehetőségeket.	 Konferenciákon, technológiai szemléken, 
partnertalálkozókon építsen ki kapcsolatokat a vállalati szférával  Tartson 
előadásokat, terjessze publikációit 

3.	 Készítsen	impozáns	projektbemutatót	(„elevator	pitch”).	Legyen képes kevesebb, 
mint egy perc alatt egyszerűen elmagyarázni az ötletét 

4. Legyen minél közérthetőbb. Az ötlet megvitatásakor ne használjon szakzsargont, 
függetlenül attól, mennyire összetett a tudomány  Sohase feltételezze, hogy a 
befektető megérti a műszaki koncepciót 

5. Mutasson lelkesedést. Az Ön találmánya van most terítéken, amiben elkötelezetten 
hisz  Ossza meg a lelkesedését és magabiztosságát másokkal  Elvárják!

6.	 Derítse	ki,	mit	akar	a	partner.	Figyeljen az igényeikre, vágyaikra, problémáikra, 
mert ezek bármelyike új lehetőségekhez vezethet 

7. Marketing anyagai mindig legyenek kéznél. Mindig van lehetőség, hogy megossza 
valakivel az ötletét  Érdemes készülni leírásokkal, marketing-anyagokkal, 
cikkekkel 

8. Cseréljen névjegyet. Gyűjtsön be a partnerektől információkat és tegyen ígéretet 
arra, hogy hamarosan jelentkezik  Lehet, hogy az aktuális ötlete nem keltette fel 
a partner érdeklődését, azonban a jövőre nézve értékes kapcsolatokat alakíthat ki 
velük 

9. Folyamatosan tartson kapcsolatot a Tudásmenedzsment Központtal. Ossza meg 
a Tudásmenedzsment Központtal kapcsolatait, kétségeit és egyéb információit, 
mert ennek birtokában tudunk segíteni a találmány védelmében, hasznosításában 
és fejlesztésében  

10. Tartson ki. Az üzletfejlesztés folyamata jelentős időt és elkötelezettséget, ezzel 
együtt türelmet és kitartást igényel  Ne feledje, a Tudásmenedzsment Központ 
mindvégig támogatja Önt!

széchenyi istván egyetem
tudásmenedzsment Központ

Dr  Dőry Tibor igazgató

H-9026 Győr, Egyetem tér 1   
INNO-SHARE épület 101 

Tel :  +36 96 503 400 / 3386
Mobil: +36 30 949 3818

Fax : +36 96 503 479
http://tmk sze hu

Várjuk megkeresésüket!

kApcSOLAtjó tAnácSOk



 


