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TT: a modern egyetemi 
funkciók része 

•  A „harmadik küldetés” (1. oktatás, 2. kutatás) 
meghatározó eleme 

• „A technológiatranszfer szervezetek az 
egyetemek és a gazdasági között elhelyezkedő 
hídképző szervezetek azon csoportját képezik, 
amelyeknek elsődleges feladata a tudományos 
kutatási eredmények lehetséges gazdasági 
hasznosításának az előkészítése és 
menedzselése.” < Molnár István >  



Technológiai transzfer 
feladatok I. 

Kutatásmenedzselési feladatok: 

• K+F eredmények felkutatása, találmányértékelés 

• a technika állására vonatkozó kutatás 

• az iparjogvédelem megszervezése 

• a kutatási megállapodásokkal kapcsolatos feladatok 

• közreműködés a szellemi tulajdonjogok 
értékesítéséből származó jövedelmek felosztásában, 
az összeférhetetlenség és érdekkonfliktusok 
kezelésében 



Technológiai transzfer 
feladatok II. 

Klasszikus TT feladatok: 

• a szellemi tulajdon átruházásával kapcsolatos 
tanácsadás 

• a szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezésével 
(licencia) kapcsolatos tanácsadás 

• spin-off vállalkozások menedzselésével kapcsolatos 
tanácsadás 

• innovációs marketing tevékenység és 

• szisztematikus ipari kapcsolatteremtés 

• képzések, oktatás, rendezvények, PR, stb. 



Technológia transzfer  
a SZE-n 

Korlátozottan működik: 

• Inkább F, mint K tevékenység a jellemző 

• Kis számú szabadalom, illetve értékesíthető know-how   

• A hazai törvényi háttér nem támogatja az egyetemek 
spin-off cégekben való tulajdon rész szerzését 

• K+F projektfejlesztés közvetítőn (TMK) keresztül 
korlátozottan működik 

• Alapvetően a tanszékek rendelkeznek a munkatársak 
kapacitásaival, ill. a laboreszközök felett 



Lehet-e tudás/technológiatranszfert 
generálni? 

 
Hogyan? 

 
Például tudásvállalkozások 

fejlesztésével 



Mi tekintünk  
tudásvállalkozásnak? 

• K+F eredmény hasznosítására épül 

– Spin-off 

– Hasznosító vállalkozás 

• Valamely technológián  
alapul 

– „Technology based company” 

– Startup  

• Gyors növekedésű vállalkozás 

– „Gazella” 

 

 

 



Startup 

• „Startup company is a company or temporary 
organization designed to search for a 
repeatable and scalable business model.”  
< Steve Blank > 

• Új, fejlesztési fázisban lévő vállalkozás, amely 
keresi a piacát és nagy növekedési potenciállal 
rendelkezik 



SZE-TMK innováció-
fejlesztési modell 

„Ötletdoboz” 

SZE Duó  prototípus 

fejlesztés 

SZE-PwC üzleti 

modell verseny 

„VÁLTÓ” egyetemi 
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Eddigi tapasztalatok 

• Új szervezeti egységgel kapcsolatos 
fenntartások, kétkedések leküzdése időigényes 

• Jó példák, minták, „sikersztorik” szükségesek 

• „Rendőr-csendőr” szerep nem működik 

• Feltaláló oktatók, hallgatók partnerévé kell 
válni 

• „Ha már kinőtt a fű, 300 évig kell 
folyamatosan gondozni…” 



A jövő? 

• „Csak a változás állandó…” – az átalakuló 
felsőoktatásnak és a magyar KFI szférának 
globális és eladható újdonságokra van szüksége  

– Javítani kell a tudományos kiválóságot, a 
tudásáramlást és a tudáshasznosítást! 

– Növelni kell a transzferszervezetek szerepét a 
vállalati-egyetemi együttműködésekben! 
 

– Hogyan? A szereplők majd megoldják vagy feladják…  



Köszönöm  
megtisztelő figyelmüket! 


