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TECHNOLÓGIA TRANSZFER 
FOLYAMATOK



TechnolTechnolóógiagia

A technológia sajátos tudás, amely három fontos 
elemre épül:

1. tudás a termelési módszerrıl, 

2. termelı berendezésekben megtestesülı, azok 
elıállításához vezetı korábbi tudás, 

3. szervezés és irányítás. 

Ezt a tudást az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a 
vállalatszervezés és -irányítás, valamint a 
befektetés (investment) együttesen hozzák létre 
(Dosi, 1988, Montobbio, 1998, Szalavetz, 1999).



TechnolTechnolóógia Transzfergia Transzfer

…a technológia egy bizonyos helyrıl induló
mozgását és egy másik helyen történı
alkalmazását értjük. Ez egy kétirányú

tevékenység, ami ugyanúgy érintheti a 
vezetési módszereket, mint a folyamatokat és 

az anyagokat.

A technológia átadása-átvétele.



A K+F kategorizA K+F kategorizáálláásasa
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TechnolTechnolóógia ajgia ajáánlatnlat

Szellemi termSzellemi terméékk
(kutat(kutatóó, feltal, feltaláállóó))

Ipari hasznosIpari hasznosííttóó



A tudomA tudomáányos eredmnyos eredméények nyek 
csoportoscsoportosííttáásasa
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TechnolTechnolóógia iggia igéényny

Ipari problIpari probléémama

TechnolTechnolóógia tulajdonosa/kutatgia tulajdonosa/kutatóó



A technolA technolóógiagia-- éés tuds tudáástranszfer stranszfer 
indokaiindokai

Az átvevık szemszögébıl:

- nincs saját K+F részleg

- kapacitáshiány, igény az alapkutatásra

- belsı és a külsı tudás kombinálásának szükségessége

- gazdaságosság (olcsóbb venni, mint fejleszteni)

Az átadók szemszögébıl:

-bevétel     a fejlesztés gyorsabb megtérülése

- a régi technológia értékesítése      új technológia fejlesztési forrása

- piaci nyomás (új gyógyítási módok, szerek)

- személyes érdek, jutalék



……éés akads akadáályailyai
A technológiát vásárlók szemszögébıl:

- magas tranzakciós költségek

- a technológiát nyújtó félrıl beszerezhetı információk 
elégtelensége

- nem itt fedezték fel: kizárólag saját tudásra támaszkodás

- a társadalom mőszaki fejlettsége: helyi viszonyok között a 
technológia teljesítıképessége elmaradna az elvárttól

Az átadók szemszögébıl: 

- Alap- és alkalmazott kutatás, fejlesztés integrációja

- Kulturális különbségek

- Titkossági garancia bizonytalansága



A technolA technolóógia transzfer formgia transzfer formáái i 
- Migráció: konferenciák, kutatói csereprogramok, ösztöndíjak

- Agyelszívás (brain-drain): a tudás birtokosa más országba 
költözik: pl. magyar orvosok, 2 világháború elıtt német 
tudósok USA-ba

- Agyvisszaszívás (brain-gain): a kitelepült kutatók 
visszacsábítása

- Együttmőködések: közös K+F vállalkozások, konzorciumok

- Alvállalkozás

- Technológia export/import vállalatok között

- Licenc, royalty



A technolA technolóógia transzfer gia transzfer 
intintéézmzméényrendszerenyrendszere

Az intézményrendszer feladata a tudás, az információhoz való
hozzáférés biztosítása a gazdaság szereplıi felé. 

A technológiatranszferrel foglalkozó szervezetek alábbi fı
típusai különböztethetık meg:

- aktív hídképzı intézmények,
- innovációs ügynökségek (passzív hídképzı
intézmények),
- egyetemi technológia transzfer irodák, ipari 
kapcsolattartó irodák (Industrial Liaison Office)
- tudományos és technológiai parkok, technológiai 
központok.



AktAktíív hv híídkdkéépzpzıı intintéézmzméényeknyek

Azon intézmények, amelyek a technológia- és tudásközvetítést 
aktív kutatási tevékenységükön keresztül valósítják meg. 
Az innovációs folyamatban az alapkutatási és a fejlesztési lépés 
között helyezkednek el. Tevékenységüket általában kormányzati 
támogatás segítségével végzik, amelynek célja, hogy az ilyen 
hídképzı intézmények által nyújtott szolgáltatások minél 
olcsóbbá, minél könnyebben elérhetıvé váljanak a felhasználók 
számára.

1992-ben nálunk is létrehozták a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatás-fejlesztési Alapítvány intézethálózatát. (Budapest-
anyagtechnológia, Miskolc logisztika, Szeged-biotechnológia)

http://www.bzlogi.hu; www.bay.u-szeged.hu; www.bayati.hu



Bay Zoltán Alkalmazott Kutatás-fejlesztési 
Alapítvány

Biotechnológiai Intézetet (BAYBIO)
�1993-ban alakult
�Fıbb szakmai erısségek: molekuláris biotechnológia,  biotranszformációs és 
remediációs eljárások 

Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetet (BAYLOGI)

�Cél: magyarországi fiatal mérnökgeneráció bevonása a modern, nemzetközi 
szintő kutatásba. 
�Együttmőködés a Miskolci Egyetemmel. Fı kutatási területe a KKV-k magas 
szintő technológiai és logisztikai problémáinak megoldása. 

Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAYATI)

�1995-ben alakult
�Korszerő technológiai kutatásokat végez a lézertechnológia, a fémtan és 
szimuláció, a polimertechnológia, a környezettechnológia és nanotechnológia
területén.
�K+F tevékenysége során új anyagokat fejleszt ki és a meglévı anyagok 
tulajdonságait javítja fel. 



Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzetközi Technológiai 
Intézete (NETI)

Szolgáltatások:

- Menedzsment tanácsadás, kooperáció menedzselés

- IRC szolgáltatások, technológiaközvetítés 

- AiF szolgáltatások (német partnerek közvetítése)

- Információs és kiegészítı (rendezvények, utazások és videó-
konferenciák szervezése, nyelvi problémák áthidalása, speciális 
szoftverigényő feladatok, nyomdai munkák) szolgáltatások

Az Alapítványhoz kapcsolódó szervezetek: Magyar 
Technológiatranszfer Központ, Nemzetközi Technológiai Kht., AiF, 
Neti Kft.

Elérhetıség: www.neti.hu

Levélcím: 1398 Bp., Pf. 570  Tel.: 301-2030 Fax:332-3774



AktAktíív hv híídkdkéépzpzıı intintéézmzméényeknyek

Tanácsadó szervezetek

A vállalkozások, illetve egyéb szervezetek számára könnyítik meg az 
innovációhoz, az innovációs forrásokhoz, az innovációs 
tartalékokhoz történı hozzáférést, az innováció felhasználását, 
illetıleg menedzselését.

Profiljukba tartozik: Iparfejlesztés, projektmenedzselés, technológia-
transzfer, K+F tanácsadás, cégek felmérése

Például:

Laser Consult Kft.

Tel.: 62 562-782 Fax: 62 562-783

E-mail: laserconsult@axelero.hu Honlap: www.laserconsult.hu



AktAktíív hv híídkdkéépzpzıı intintéézmzméényeknyek
Magyar Technológiatranszfer Központ

Az MTTK fı célja javítani a magyar kis- és középvállalkozások 
versenyképességét az európai mezınyben oly módon, hogy a 
Központ és hálózata hatékonyan közremőködik a korszerő
technológiák elterjesztésében, a menedzsment korszerő
módszereinek bevezetésében. A cél olyan kutatás és fejlesztés, 
amely a kis- és középvállalatok gyakorlati igényeit elégíti ki. 

Elérhetıség: 

Cím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

Levélcím: 1398 Bp., Pf. 570 Tel.: 301-2030 Fax: 332-3774

E-mail: neti@lotus.neti.hu



PasszPasszíív hv híídkdkéépzpzıı intintéézmzméények nyek ––
innovinnováácicióós s üügyngynöökskséégekgek

Az innovációs ügynökségek tisztán információnyújtással, 
technológiaközvetítéssel foglalkoznak, saját kutatással nem 
vesznek részt a technológiaterjedési folyamatban.

Különbözı országokban is jelenlevı intézménytípusok:

- innovációközvetítı központok,

- üzleti innovációs központok,

- nemzeti és regionális fejlesztési ügynökségek.



PasszPasszíív hv híídkdkéépzpzıı intintéézmzméények nyek ––
az innovaz innováácicióós s üügyngynöökskséégekgek

Innovációközvetítı központok (Innovation Relay Centre, IRC)
Az EU IRC hálózatát 1995-ben az Európai Bizottság hozta létre.
Jelenleg 71 regionális innovációközvetítı központtal mőködik.

� Internet alapú kapcsolati rendszer
� Technológia igény és  kínálat felmérése→adatbázis
� Az igényeknek és ajánlatoknak megfelelı kapcsolatok létrehozása
� Célcsoport: elsısorban KKV-k.

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítı Központja 
(IRC Hungary)

Konzorcium az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központtal és 
a Nemzetközi Technológiai Intézettel.
Az IRC Hungary térítésmentes szolgáltatásai: 
�Technológia audit, technológia export-import
�Automatikus célzott küldés – Automatic Matching
�Tájékoztatás az EU KKV-kat támogató innovációs programjáról
�Hírlevél: Nemzetközi Technológia Transzfer,  EU Energetikai Hírek

http://irc.info.omikk.bme.hu/



ÜÜzleti zleti éés Innovs Innováácicióós Ks Köözpontzpont
(Business and Innovation Centre, BIC)(Business and Innovation Centre, BIC)

Az ilyen intézmények a viszonylag magas piaci kockázattal 
járó új termékek és technológiák fejlesztésével és eladásával 
foglalkozó vállalkozásokat támogatják pénzügyi, 
kereskedelmi, és K+F tanácsadással. 

-160 tagú hálózat Európában

-Információnyújtással ill. partnerközvetítéssel foglalkoznak, fı
célcsoportjuk az innováció-orientált KKV-k halmaza

-Magyarország: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs 
Központ. Alapítványként mőködik 1995 óta



INNOSTARTINNOSTART
�1994. április 1-én kezdte meg mőködését az Európai Unióban már 15 
éve létezı BIC mintájára. 
�Meghatározó szerepet vállal a BIC metodika és know-how hazai 
elterjesztésében.
�Célja a legígéretesebb innovatív projektek felkutatása, azok 
megvalósulásának elısegítése, valamint innovációs parki 
szolgáltatások nyújtása a technológiaorientált vállalkozások számára. 

Szolgáltatásai:

� Befektetı keresése
� Partnerkeresés és közvetítés
� Innovációs park üzemeltetése 
�Tanácsadás: üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány készítése
� Pályázatírás, képzések 
� Technológia transzfer támogatása: nemzetközi információs 
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása
�Virtuális inkubálás: tudományos, technológiai, üzleti és jogi 
tanácsadás, kockázati tıke és üzleti kapcsolati közvetítés



Az egyetemi technolAz egyetemi technolóógia transzfer (ILO)gia transzfer (ILO)

Az egyetemi technológia transzfer irodák olyan egyetemeken belül 
mőködı szervezeti egységek (technológiai ügynökségek), amelyek 
a kapukon belül létrehozott tudás, a tudományos eredmények 
marketingjével, értékesítésével foglalkoznak. Az alapkutatás során 
keletkezı eredmények iparban történı hasznosításához keresnek 
üzleti partnereket. Segítik az egyetemi marketinget, a hallgatók 
szakmai gyakorlatát. 

Magyarországon a felsıoktatási intézményeknél hiányosság, hogy 
nem rendelkeznek szabályozással a kutatási szellemi termékek 
tulajdonviszonyait és hasznosítását illetıen. 

Példa: Debreceni Egyetem, Orvosi Genomikai Központ



A Miskolci Egyetem InnovA Miskolci Egyetem Innováácicióós s éés s 
TechnolTechnolóógia Transzfer Centruma (ITTC)gia Transzfer Centruma (ITTC)

Szolgáltatások: 

1. Technológiai transzfer
- Szabadalmaztatás segítése
- Partnerkeresés találmány, know-how, használati minta, ipari minta és 
szabadalom hasznosítására
- Új technológiák közvetítése

2. Innováció elısegítése
- Innovatív kezdı vállalkozók támogatása, PR tevékenység
- Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, tanácsadás
- Szponzorok, tıkebefektetık, az innovációs eredmények 
felhasználóinak felkutatása, kapcsolattartás az innovációs szférával 
- Információs és egyéb üzleti szolgáltatások 

Elérhetıség: Miskolc-Egyetemváros, 3515
Tel: (46) 565-380 Fax: (46) 563-423
E-mail: rekll@gold.uni-miskolc.hu Web: www.uni-miskolc.hu/dept/ittc/



BiopoliszBiopolisz Szegedi InnovSzegedi Innováácicióós Szolgs Szolgááltatltatóó
Kft.Kft.

2003-ban alapították
Tevékenysége:
�start-up vállalkozások létrehozása a szellemi alkotások 
hasznosítására
�technológia biztosítása licencia-adáshoz, szabadalom-átruházáshoz   
�a technológia-transzfer valamennyi járulékos feladatának ellátása

Szolgáltatások:
� Iparjogvédelmi és technológia-jogi tanácsadás
� Pályázati tevékenység
� Találmány-értékesítés
� Partner-közvetítés
� Oktatási tevékenység, a technika állásának kutatása
� Az Ipari Kapcsolatteremtési Programcsomag (IKP):a kutatóhelyi és a 
gazdasági szféra közötti hosszú távú együttmőködések lehetıségének 
szisztematikus keresése



A rendszerváltás után az állami szerepvállalás 
csökkenésével a nagyobb piaci szereplık 
finanszírozzák a „high-risk” K+F projekteket a(z)…

Elképzelés

Valóság

A tradicionális nagyobb vállalkozások csekély 
érdeklıdést mutattak a K+F együttmőködések iránt, 
nem szándékoztak K+F infrastruktúrába beruházni a 
„kerítésen kívül”.

eredményekért HR utánpótlásért
költséghatékony 

eszközparkért

KooperKooperáácicióós Kutats Kutatáási si 
KKöözpontokzpontok



Megoldás

A kormányzat finanszírozta a közös kutatási projektek 
költségeinek felét

5 „állami támogatású” KKK alakult, azóta még 14 KKK jött létre
állami támogatás nélkül

Távközlési és informatika

Racionális hatóanyagtervezés

Mechatronika és 
anyagtudomány

Orvosi és ipari lézerek

Környezetbarát 
vegyipari technológiák

KooperKooperáácicióós Kutats Kutatáási Ksi Köözpontokzpontok



Kooperációs Kutatási Központ

K+F 
kapacitások

Versenyszféra 
fejlesztési 

igényei

Regionális 
adottságok

üzleti érdekek

gyakorlat-orientált K+F

szervezett együttmőködések

KooperKooperáácicióós Kutats Kutatáási Ksi Köözpontokzpontok



� A KKK munkaszervezeten keresztül
beleszólás az irányításba

� Alacsonyabb költségő egyetemi kutatási
infrastruktúra elérése

� Ingyenes munkaterületek (egyetemeken
belül)

� Kedvezı adózási feltételek
� Kisebb HR költségek (Ph.D. hallgatók

bevonása a munkába)

Elınyök

KooperKooperáácicióós Kutats Kutatáási Ksi Köözpontokzpontok



TudomTudomáányos parkoknyos parkok

A tudományos park olyan vállalkozástámogatási és 
technológiai transzferkezdeményezés, amelynek célja, 
hogy

- az innováció-vezérelt, nagy növekedési ütemő, tudás-
alapú vállalkozások létrehozását és inkubációját 
ösztönözze, támogassa;

- olyan környezetet biztosítson, ahol mind a nagyobb 
mind a nemzetközi vállalkozások kölcsönös elınyön 
alapuló, sajátos és szoros együttmőködést fejleszthetnek 
ki egy adott tudás-létrehozó központtal.

Infrastrukturális és menedzsment-támogatás, formalizált 
kapcsolat egyetemekkel, kutatóközpontokkal.



TudomTudomáányos parkoknyos parkok

A BMGE és az ELTE közelsége biztosítja a szakembereket, 
de erısíteni kell az egyetemek integráló szerepét és a belsı
kapcsolatrendszert.

Legkiemelkedıbb szolgáltatásai: konferenciaterem, 
bankautomata és bankfiók,  parkolás, étterem, biztonsági 
rendszer, informatikai hálózat (optikai), szerverszoba, 
üzemorvos.

Elérhetıség: www.infopark.hu

INFOPARKINFOPARK

Az Infopark elsısorban a  
telekommunikáció, a software-fejlesztés 
és az informatika területén 
tevékenykedık high-tech központja.



TechnopoliszokTechnopoliszok
A technopolisz olyan technológiai, vagy tudományos park, 
amelynek területén felsıfokú képzési intézmények is mőködnek, 
s céljaként ugyanaz mondható el, mint amit a technológiai és 
tudományos parkok céljaként megjelöltünk, kiegészítve azzal, 
hogy az oktatással végrehajtott tudástranszfer is tevékenységi 
körébe tartozik.

Franciaországra, Japánra, Olaszországra jellemzı

Példa: Sofia Antipolis, Montpellier városának technopolisza: 
1985 óta 40.000 új munkahely, több egyetem mintegy 80.000 
hallgatója, kutatásban dolgozók száma 10.000, a város 
lakossága megkétszerezıdött. Fı szakterületei: 
Információtechnológia, élettudományok és biotechnológia, 
agronómia.

www.ville-montpellier.fr



A A technoltechnolóógia transzfer linegia transzfer lineááris ris 
modelljemodellje

Louis P. Berneman, 2000

Kutatás Feltárás

Technológia 
fejlesztés

Értékesítési 
stratégia

Szellemi tulajdon
védelme

Licence & 
Start-up



TechnolTechnolóógia gia éértrtéékelkeléés ms móódszeredszere

A technolA technolóógia gia éértrtéékelkeléés inks inkáább mbb mőővvéészet, szet, 
mint tudommint tudomáány.ny.

KiindulKiindulóó feltfeltéételek: a technoltelek: a technolóógia, a gia, a 
piacok, a finanszpiacok, a finanszíírozrozáási lehetsi lehetıısséégek gek 
alapos ismerete.alapos ismerete.



TechnolTechnolóógia gia éértrtéékelkeléés ms móódszere dszere ––
COAP skCOAP skáálala

COAP= COAP= CommercialCommercial AppraisalAppraisal of of OpportunitiesOpportunities

A.A. A technolA technolóógia egyedisgia egyediséége,ge,

B.B. A technolA technolóógia a piaci bevezethetgia a piaci bevezethetıısséég, gyg, gyáártrtáás s 
milyen fokmilyen fokáán n ááll,ll,

C.C. A becsA becsüült piac mlt piac méérete,rete,

D.D. ElElıırelrelááthatthatóó profit nagysprofit nagysáága,ga,

E.E. A piaci verseny intenzitA piaci verseny intenzitáása,sa,



TechnolTechnolóógia gia éértrtéékelkeléés ms móódszere dszere ––
COAP skCOAP skáálala

F.F. A termA terméék/szolgk/szolgááltatltatáás versenyks versenykéépesspesséége,ge,

G.G. A piacra lA piacra lééppéés korls korláátai,tai,

H.H. A vA váássáárlrlóók k ááltali elfogadltali elfogadáás,s,

I.I. A fejlesztA fejlesztıı team elhivatottsteam elhivatottsáága,ga,

J.J. A fejlesztA fejlesztıı team team üüzleti tapasztalata.zleti tapasztalata.

A szempontokat egy 5 fokozatA szempontokat egy 5 fokozatúú skskáálláán n éértrtéékelik. kelik. 

HA: HA: öösszpontszsszpontszáám m <<25 25 elvetendelvetendıı

öösszpontszsszpontszáám m >>2525 megfontolandmegfontolandóó

öösszpontszsszpontszáám m >>3535 megvalmegvalóóssííttáásra sra éérdemesrdemes



Terrence Feuerborn, Former Executive Director
University of California System, Office of Tech 
Transfer

300 elutasított találmány

50 elutasított szabadalom

34 szabadalmi díjas 
találmány

100 benyújtott 
szabadalom

50 szabadalmazott 
találmány

16 nyereséges találmány
(a találmányok 4%-a )

15 szabadalmazott 
termék < $1M

1 szabadalmazott 
termék > $1M



Az innovAz innováácicióó
finanszfinanszíírozrozáásasa



Az innovAz innováácicióó
finanszfinanszíírozrozáássáának tnak táárgyalrgyaláásasa

�� FinanszFinanszíírozrozáási rendszerek az si rendszerek az 
innovinnováácicióóbanban

�� KockKockáázati tzati tııkeke



FinanszFinanszíírozrozáási rendszerek az si rendszerek az 
innovinnováácicióóbanban



A vA váállalkozllalkozáások nsok nöövekedvekedéési szakaszai, finanszsi szakaszai, finanszíírozrozáásuksuk

FormFormáális kocklis kockáázati zati 
ttııkeke

TTáámogatmogatáási si 
programokprogramok

A termelA termeléés beinds beindííttáásasa
PPiaci bevezetiaci bevezetéésese
Magas vesztesMagas veszteséégg

ElsElsıı
((FirstFirst))

ÜÜzleti angyalok, zleti angyalok, 
ÁÁllami tllami táámogatmogatáásoksok
SpeciSpeciáális kocklis kockáázati zati 

ttııke tke táársasrsasáágokgok

TermTerméékfejlesztkfejlesztééss
PrototPrototíípus pus 

TermelTermelééselselııkkéészszííttééss
PrPróóbamarketingbamarketing

IndulIndulóó
(Start(Start--up)up)

AlapAlapííttóó, csal, csaláád, d, 
barbaráátok (3F) tok (3F) 

ÜÜzleti angyalok, zleti angyalok, 
SpeciSpeciáális kocklis kockáázati zati 

ttııke tke táársasrsasáágokgok

ÖÖtletektletek
ÜÜzleti tervzleti terv

Piac felmPiac felméérréésese
ToborzToborzááss

MagvetMagvetıı
((SeedSeed))

Korai Korai 
szakaszszakasz
((EarlyEarly
stagestage))

Tipikus tTipikus tııkeforrkeforráássJellemzJellemzııii
Szakasz Szakasz 

neveneve



BeruhBeruháázzáási bankoksi bankok
FormFormáális kocklis kockáázati zati 

ttııkeke

66--12 h12 hóónapon belnapon belüüli li 
ttıızsdzsdéére vitelre vitel

ÁÁthidalthidalóó
((BridgeBridge))

FormFormáális kocklis kockáázati zati 
ttııkeke

A termA terméék k 
tovtováábbfejlesztbbfejlesztéésese
KapacitKapacitáásnsnöövelvelééss

NyeresNyereséégg

HarmadikHarmadik
((ThirdThird))

FormFormáális kocklis kockáázati zati 
ttııkeke

Piaci Piaci éérvrvéényesnyesüüllééss
Az Az éértrtéékeskesííttéési si 
csatorncsatornáák teljes k teljes 

kikiééppííttéésese
NNöövekvvekvıı forgalomforgalom

MMáásodiksodik
((SecondSecond))

KKééssııbbi/bbi/
TerjeszTerjesz--
kedkedéésisi

szakaszszakasz
((LaterLater //
ExpanExpan--

sionsion
stagestage))

A vA váállalkozllalkozáások nsok nöövekedvekedéési szakaszai, finanszsi szakaszai, finanszíírozrozáásuksuk

Tipikus tTipikus tııkeforrkeforráássJellemzJellemzııiiSzakasz Szakasz 
neveneve



TızsdeTızsde

Család, alapítók, 
barátok (3F)

Család, alapítók, 
barátok (3F)

Finanszírozási 
szakadék

Finanszírozási 
szakadék

Intézményes 
kockázati tıke

Intézményes 
kockázati tıke

Tıke-
szükséglet

Kölcsöntıke

Korai szakaszKorai szakasz TerjeszkedésTerjeszkedés

Beruházási bankBeruházási bank

Támogatási 
programok

Támogatási 
programok

A vA váállalkozllalkozáások nsok nöövekedvekedéési szakaszai, si szakaszai, 
finanszfinanszíírozrozáásuksuk

Forrás: Just (2000) alapján



Az InnovAz Innováácicióó finanszfinanszíírozrozáásasa

Befektetés kockázata

100% 0%
Alapok alapkutatásra

K+F Alapok K+F-re megtérülési
vállalati K+F finanszírozás elvárás

üzleti angyalok
Vállalko- kamattámogatás
zási kockázati tıke
szakasz banki hitel
100%

sikeres innováció

IDİ



20042004--ben a ben a GDP 0,89 %GDP 0,89 %--áát, azaz 181,5 millit, azaz 181,5 milliáárd Ftrd Ft--ot ot 
fordfordíítottak Magyarorsztottak Magyarorszáágon K+F finanszgon K+F finanszíírozrozáásrasra

(2004)

Forrás: KSH



KihKihíívváásoksok

Az innovatív kis- és középvállalkozások 
finanszírozása két nagy kihívást hordoz, 
melyek: 

- a tranzakciós költségekkel összefüggı
méretgazdaságossági problémákban, 
illetve

- az innovatív KKV-k tevékenységével 
kapcsolatos speciális kockázatokban
gyökereznek.



A vA váállalatkllalatköözi fejlesztzi fejlesztııttııkeke--
befektetbefektetéés jellemzs jellemzııii

-- nem felvnem felváássáárlrlááss
-- jellemzjellemzııen innoven innováácicióót finanszt finanszíírozroz
-- szektoriszektoriáálislis kapcsolkapcsolóóddáás a felek ks a felek köözzöötttt
-- egyegyüüttmttmőőkkööddéés strats stratéégiai cgiai céélok lok 

éérdekrdekéébenben
-- szinergia: egyszinergia: együüttmttmőőkkööddéésbsbııl eredl eredıı

kköölcslcsöönnöös fejls fejlııddééss



ElElıınynyöök a befektetk a befektetıı szszáámmáárara

-- technoltechnolóógiai elgiai elıınynyöökk

-- elelıınynyöök a marketing terk a marketing terüületletéénn

-- szervezeti elszervezeti elıınynyöökk

-- gazdasgazdasáágossgossáágbgbóól fakadl fakadóó elelıınynyöökk

-- szociszociáális ellis elıınynyöökk



ElElıınynyöök a kis ck a kis céég szg száámmáárara

-- finanszfinanszíírozrozáási hsi hááttttéérr

-- technoltechnolóógia hgia hááttttéérr

-- marketing hmarketing hááttttéérr

-- menedzsment hmenedzsment hááttttéérr



KockKockáázati tzati tııkeke



KockKockáázati Tzati Tııke: ke: 
MMíítosz tosz éés s valvalóóssáágg

“A  

tıkefinanszírozás

olcsóbb, mert nem

kell kamatot fizetni.”

� A kockázati tıke
drágább, mert a 
befektetı nagyobb
kockázatot vállal

DE!
� A hozamot döntıen nem

közvetlenül a 
vállalkozótól várja, 
hanem a kiszálláskor 
realizálja



KockKockáázati Tzati Tııkeke
A kockázati tıke olyan, tızsdén nem jegyzett, nagy 
kockázattal járó tevékenységet folytató vállalatok számára
külsı forrásból nyújtott tıkebefektetés, amelynek célja az, hogy 
bevonásával biztosítsák a vállalkozás további fejlıdését, illetve 
a következı fejlettségi szakasz elérését.

Jellemzıi:

- „türelmes tıke”, mivel célja nem az osztalék évrıl-évre történı
kivétele, hanem az elıre prognosztizált megtérülési idı után 
nagy haszonnal történı kiszállás;

- nem csak pénzforrást, hanem a befektetıtıl függıen vezetési 
és szakterületi ismereteket, valamint kapcsolati tıkét is 
biztosít a finanszírozott vállalkozásnak;

- a bizalomnövekedés további banki finanszírozás biztosítását 
segítheti elı



KockKockáázati Tzati Tııkeke

A klasszikus kockázati tıke (venture capital) a valóban 
spekulatív célú, magas kockázattal rendelkezı, fiatal 
innovatív vállalatokba való befektetéseket keresı tıke.

A nagyobb, terjeszkedési szakaszban lévı vállalatok 
pénzügyi feljavítására befektetı magántıkét a fejlesztı tıke
(corporate venturing) kifejezéssel azonosítjuk.

A két típust a pénzpiacokon „private equity”-nek nevezik 
összefoglalóan.



A A kockkockáázatizati ttııkeke ipariparáágg
MagyarorszMagyarorszáágongon

--2005. 012005. 01--10. 122 milli10. 122 millióó eureuróót fektettek be, mt fektettek be, mííg 2004g 2004--ben ben 
egegéész sz éévben 108 millivben 108 millióót, t, éés rekord tranzakcis rekord tranzakcióóra kerra kerüült lt 
sor 100 millisor 100 millióó eureuróó éértrtéékbenkben

--20052005--ben a legtben a legtööbb tranzakcibb tranzakcióó a fogyaszta fogyasztááshoz shoz 
kapcsolkapcsolóóddóó ipariparáágakra (17%) gakra (17%) éés a feldolgozs a feldolgozóó iparra iparra 
(17%) volt jellemz(17%) volt jellemzıı

-- a befekteta befektetéések 83%sek 83%--a 2,5 millia 2,5 millióó eureuróó alatt maradt, a 12,5 alatt maradt, a 12,5 
%%--a 2,5a 2,5--5 milli5 millióó eureuróó kköözzööttitti

--17 darab kisz17 darab kiszáálllláás ts töörtrtééntnt
-- a leggyakoribb a leggyakoribb exitexit ttíípus a menedzsmentnek, illetve a pus a menedzsmentnek, illetve a 

tulajdonosoknak ttulajdonosoknak töörtrtéénnıı eladeladáás volt (7db), valamint a s volt (7db), valamint a 
stratstratéégiai befektetgiai befektetıınek tnek töörtrtéénnıı éértrtéékeskesííttéés (5db)s (5db)

A Magyar Kockázati Tıke Egyesület (HVCA)
felmérése alapján 2005. 01-10. mutatja be



Mit keres egy Mit keres egy 
KockKockáázati Tzati Tııke Befektetke Befektetıı??

Olyan befektetOlyan befektetéési stratsi stratéégigiáába (mba (mééret, iparret, iparáág, rg, réészesedszesedéési si 
araráány, stb.) illny, stb.) illıı befektetbefektetéési lehetsi lehetıısséégeket, melyek:geket, melyek:

Nagy / dinamikus növekedés elıtt állnak1
Piaci belépési korlát kellıen magas2
Jó és tapasztalt vezetık / menedzserek3
Alapítók a befektetıhöz hasonlóan 3-5 éven belüli 
Exit-re törekszenek

4



Mit kMit kéér a befektetr a befektetıı a a 
tulajdonrtulajdonréészszéén feln felüül?l?

-- TTııkeemelkeemeléésre / rsre / réészvszvéények nyek éértrtéékeskesííttéésséére szre szóóllóó
jogokjogok

-- RRéészvszvéétel a vtel a váállalat igazgatllalat igazgatóóssáággáában / ban / 
felfelüügyelgyelııbizottsbizottsáággáábanban

-- RRéészvszvéétel a strattel a stratéégia kialakgia kialakííttáássáábanban

-- RRéészvszvéétel a dtel a dööntntééshozatalban a fontosabb shozatalban a fontosabb üüzleti zleti 
kkéérdrdéések sorsek soráánn

-- OptimOptimáális tlis tııkestruktkestruktúúra kialakra kialakííttáása (hitel sa (hitel –– ttııke ke 
araráány)ny)

-- KivKivéételes esetekben rteles esetekben réészvszvéétel a vtel a váállalat llalat 
menedzsmentjmenedzsmentjéében, a kben, a köözvetlen irzvetlen iráánynyííttáásbansban



Mit ad a befektetMit ad a befektetıı a a 
ppéénznzéén kn kíívvüül? l? 

ÜÜzleti kapcsolatok zleti kapcsolatok 
–– kiterjedt kiterjedt üüzleti kapcsolatok belfzleti kapcsolatok belfööldldöön n éés ks küülflfööldldöönn

ÜÜzletzletii-- éés s üügyviteli szakgyviteli szakéértelemrtelem
–– komoly komoly üüzleti szaktudzleti szaktudáás, s, mely a tmely a tööbbszbbszööriri befektetbefektetéés s 

sorsoráán akkumuln akkumuláállóódikdik
–– orszorszáággon ton túúlnylnyúúllóó ipariparáági trendekgi trendek ismereteismerete

HitelessHitelesséégg
–– jjóó nevnevőő, nemzetk, nemzetköözileg is ismert befektetzileg is ismert befektetııkk
–– vevvevııkkelkkel,, szszáállllííttóóikkalikkal, bankokkal, bankokkal szembenszemben

ExitExit
–– a a kockkockáázati tzati tııkkéések csek céélja lja rréészesedszesedééssüük k éértrtéékeskesííttéése,se,
–– mely mely lehetlehetııssééget teremt a cget teremt a céég tg tööbbi tulajdonosbbi tulajdonosáának nak is is 

befektetbefektetéése realizse realizáálláássáárara



A kockázati tıkés lehetséges 
kiszállási stratégiái

- részesedés értékesítése más stratégiai befektetı részére,

- részesedés értékesítése pénzügyi befektetı részére,

- üzletrész eladása a tulajdonostársaknak, menedzsmentnek,

-részesedés értékesítése további kockázati tıke vállalatnak, 

illetve alapnak,

-vállalat tızsdére való bevezetése és a részesedés nyilvános 

értékesítése.

Technológiai papírokra szakosodott tızsdék pl.: a Neuer Markt
(Németország)és a Nasdaq (USA).



A kockA kockáázati tzati tııke ke éés a s a 
nemzetgazdasnemzetgazdasáág kapcsolatag kapcsolata

�� A kockA kockáázati tzati tııkkéés maga ds maga döönti el, hogy nti el, hogy 
melyik vmelyik váállalatba fektet bellalatba fektet be

→→ nem lehet knem lehet kéényszernyszerííteni!!!teni!!!

�� Amennyiben el akarjuk Amennyiben el akarjuk éérni, hogy oda rni, hogy oda 
fektessen be ahovfektessen be ahováá éérdekeink rdekeink 
kkíívváánjnjáák, akkor a szk, akkor a száámmáára ra 

MEGFELELMEGFELELİİ KKÖÖRRÜÜLMLMÉÉNYEKET NYEKET 
KELL BIZTOSKELL BIZTOSÍÍTANI!TANI!



KockKockáázati Tzati Tııkepiac szereplkepiac szereplııii

- Formális kockázati tıke – a kockázati tıke társaságok 
és alapok: szigorú szabályokhoz kötötten, rögzített 
befektetıi eljárásban hozzák meg befektetési döntéseiket. A 
társaságok a tulajdonosaik tıkéjét, azaz saját pénzüket 
fektetik be, míg az alapok a bennük összegyőjtött tıkét, azaz 
más társaságok vagy magánszemélyek pénzét. 

- Informális kockázati tıke – az üzleti angyalok: 
rendszerint olyan vagyonos, üzleti múlttal rendelkezı
magánszemélyek, akik anyagi, szellemi és kapcsolati tıkét 
fektetnek innováció- és technológiaorientált, kezdı illetve 
már mőködı kisvállalkozásokba. Számuk hazánkban: 30 
aktív és körülbelül 200 potenciális (Innostart, 2002).



KockKockáázati Tzati Tııke ke –– ÜÜzleti zleti 
AngyalokAngyalok

Jelentıségük: egy intézményesen (tıkenagyság és kockázat 
miatt) nem finanszírozott tıketartományban látják el a KKV-k 
tıkeszükségleteit. Az angolszász országokban az intézményes 
tıkebefektetések többszörösére teszik az üzleti angyalokét.

Jellemzıik:

- általában helyi, regionális befektetık

- üzletfelektıl, ismerısöktıl szereznek befektetési információkat

- a befektetı a vagyona mellett eddigi ismereteit, tapasztalatait, 
kapcsolatait, know-how-ját is a vállalat rendelkezésére bocsátja, 
akár az operatív irányításba is bekapcsolódik. 

- befektetés és kölcsön nyújtás esetén: egy forrásból finanszírozás
elınyei (egyszeri átvilágítás)



KockKockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágokgok
Magyar KockMagyar Kockáázati zati éés Mags Magáántntııke Egyeske Egyesüületlet (MKME)(MKME)

- 1991-ben alakult, jelenleg 75 tagja van: befektetési alapok, illetve
ezek kezelıi, az alapoknak szolgáltatást nyújtó cégek, 
magánszemélyek

- Szakmai konferenciák, publikációk,

-kapcsolódási pontot teremt a kockázati-tıke iparág nemzetközi 
szervezeteivel

- A honlap tartalmazza a tagok elérhetıségét, vagyis a potenciális 
befektetıkét. 

- Információk, tanulmányok a kockázati tıke befektetésekrıl, a 
kockázati tıkepiacról.

Elérhetıség: www.hvca.hu

Tel: +36-1-475-0924



KockKockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágokgok

EurEuróópaipai KockKockáázati zati éés Mags Magáántntııke ke 

EgyesEgyesüületlet (EVCA)(EVCA)

Elérhetıség: 

Honlap: www.evca.com e-mail: evca@evca.com

Telefon: +32 2 715 00 20 Fax: +32 2 725 07 04

- 1983-ben alakult, 

- Nemzetközi befektetıi konferenciák szervezése, képzés kockázati 
tıke kezelıknek

- A honlap fejlett keresıprogramot tartalmaz, melynek segítségével 
potenciális befektetıket kereshetünk érdeklıdési kör, szervezeti 
forma és földrajzi terület szerint



ÁÁllami Kockllami Kockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágokgok
CorvinusCorvinus csoportcsoport

� A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 2005-ben 
a Kormány gazdaságfejlesztési célkitőzéseinek 
megfelelıen összehangolt tevékenységet folytató
vállalatcsoporttá szervezte a meglévı állami 
befektetési társaságokat 

� olyan befektetıi intézményrendszer alakult ki, 
amelyben teljes körően megvalósul az állami 
fejlesztés ösztönzı szerepe a vállalatok 
életciklusának megfelelıen, az ötlettıl a tızsdei 
értékesítésig, elısegítve a stratégiailag fontos 
ágazatokban az innovációs és fejlesztési 
tevékenység felélénkülését 



ÁÁllami Kockllami Kockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágokgok
A A CorvinusCorvinus csoport tagjaicsoport tagjai

�� CorvinusCorvinus KockKockáázati Tzati Tııkealapkealap--kezelkezelıı
ZRtZRt. (CKTA). (CKTA)

�� KisvKisváállalkozllalkozáás Fejleszts Fejlesztıı PPéénznzüügyi gyi ZrtZrt..

�� BeszBeszáállllííttóói Befekteti Befektetııi i ZrtZrt. (BB . (BB ZRtZRt.).)

�� CorvinusCorvinus NemzetkNemzetköözi Befektetzi Befektetéési si ZrtZrt..

�� START TSTART Tııkegarancia kegarancia ZrtZrt. . 



CorvinusCorvinus KockKockáázati Tzati Tııkealapkealap--kezelkezelıı ZRtZRt. . 
(CKTA)(CKTA)

�� Feladata: indulFeladata: indulóó innovatinnovatíív v KKVKKV--kbakba fektetfektetıı kockkockáázati zati 
ttııkealapok lkealapok léétrehoztrehozáása sa éés kezels kezeléésese

�� A kockA kockáázati tzati tııkealapok forrkealapok forráásaikat az saikat az áállami llami éés s 
magmagáánszfnszféérráábbóól gyl győőjtikjtik

www.ckta.hu

KisvKisváállalkozllalkozáás Fejleszts Fejlesztıı PPéénznzüügyi gyi ZrtZrt..
�Célja az eredményesen mőködı és fejlıdésre képes KKV-k
versenyhelyzetének javítása tıkebefektetéssel

Elérhetıség: www.kvfp.hu

START TSTART Tııkegarancia kegarancia ZrtZrt..

KKVKKV--kbakba ttöörtrtéénnıı ttııkebefektetkebefektetéések kocksek kockáázatzatáát cst csöökkenti a befektetettkkenti a befektetett

ttııkkéére nyre nyúújtott garancia vjtott garancia váállalllaláássáávalval.



BeszBeszáállllííttóói Befekteti Befektetıı ZRtZRt. (BB . (BB ZRtZRt.).)

Fı tevékenység: átmeneti idıre szóló tıkebefektetés

� innovatív (inkubációs) projektcégekbe.

�beszállító vagy beszállítóvá váló KKV-kba, azok fejlesztési 
programjainak finanszírozása érdekében.

www.beszallitoi-rt.hu

CorvinusCorvinus NemzetkNemzetköözi Befektetzi Befektetéési si ZRtZRt..

Elısegíti a magyar vállalkozások határon túli beruházását, 
vállalatalapítását, felvásárlását, valamint a "Kárpátok Régió" tıkeprogram
keretében nem EU-tag országok helyi vállalkozásaiban hajt 
végre közvetlenül tıkebefektetést

www.corvinus.hu



ÁÁllami Kockllami Kockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágg
Informatikai KockInformatikai Kockáázati Tzati Tııkealapkealap

-- RegionRegionáális Fejlesztlis Fejlesztéési Holding Rt. lesi Holding Rt. leáányvnyváállalatallalata

- tevékenység: szakosított tıketársaságként mőködik, ugyanis kizárólag 
távközlési és informatikai cégekbe fektet be.

- 50-450 millió Ft között fektet be

- 25-49% között szerez részesedést; minimum 25%+1 szavazatot 
biztosítani kell számára

- a befektetés idıtartama 3-7 év

- a befektetés technikája: új közös vállalkozás alapítása vagy tıkeemelés 
a meglévı vállalkozásban

Elérhetıség:

Telefon: 486-3175 Fax: 486-3176
e-mail: ikta@rfh-rt.hu



ÁÁllami Kockllami Kockáázati Tzati Tııketketáársasrsasáágg
Magyar FejlesztMagyar Fejlesztéési Bank Rt.si Bank Rt.

Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Tıkebefektetési 
Program 

Cél: a gazdálkodó szervezetek pozícióinak megerısítése 
továbbá a magyar vállalkozók regionális és európai uniós 
terjeszkedési lehetıségeinek megalapozása és kiszélesítése. 

- üzletileg racionális, pozitív reál megtérülést hozó projektek

- 50-500 millió Forint, max. 49%-os tulajdonosi részesedés és

max. 5 év

- monitoring rendszer, beavatkozási jog és exitlehetıség

- befektetés lejártával hitellehetıség

Elérhetıség: www.mfb.hu



Hazai pályázati források



NKTH pNKTH páálylyáázataizatai

�� AsbAsbóóth Oszkth Oszkáárr
�� Baross GBaross Gááborbor
�� Irinyi JIrinyi Jáánosnos
�� PPáázmzmáány Pny Pééterter
�� Jedlik Jedlik ÁÁnyosnyos
�� Kozma LKozma Láászlszlóó
�� DDééri Miksari Miksa
�� TellerTeller EdeEde
�� ApponyiApponyi AlbertAlbert
�� PolPoláányinyi MihMiháály ly 
�� ÖÖveges Jveges Jóózsefzsef



TTÉÉTT

2006-2007Magyar-francia

2006-2007Magyar-román

2006-2007Magyar-cseh

2006-2007Magyar-lengyel

2006-2007Magyar-szlovén

2006-2007Magyar-argentin 

2006-2007Magyar-osztrák

2006-2007Magyar-spanyol

2007-2008Magyar-kínai

2006-2007Magyar-portugál

IdıpontTÉT- együttmőködés



EU 7. kutatEU 7. kutatáási keretprogramsi keretprogram
(2007(2007--2013)2013)

FFıı ccéélkitlkitőőzzéése:se: javjavíítani a versenyktani a versenykéépesspessééget get 
éés az s az ééletminletminııssééget.get.

4 specifikus program keret4 specifikus program keretéében ben íírjrjáák ki a k ki a 
ppáálylyáázatokat:zatokat:

�� EgyEgyüüttmttmőőkkööddééss
�� ÖÖtletektletek
�� Emberi erEmberi erııforrforrááss
�� KapacitKapacitáásoksok

ElsElsıı felhfelhíívváások 2007 elejsok 2007 elejéén vn váárhatrhatóóak!ak!
KKööltsltséégvetgvetéése: se: 50,5 milli50,5 milliáárd eurrd euróó



CIP (2007CIP (2007--2013)2013)
VersenykVersenykéépesspesséégi gi éés Innovs Innováácicióós s 

KeretprogramKeretprogram

CCéélja: olyan inkublja: olyan inkubáácicióós s éés s testbedtestbed
kköörnyezetek (alkalmazrnyezetek (alkalmazóói laborok) i laborok) 
lléétrehoztrehozáása, amelyeken belsa, amelyeken belüül a technoll a technolóógiai giai 
fejlesztfejlesztéések, innovsek, innováácicióós eljs eljáárráások sok éés s 
szolgszolgááltatltatáások piacksok piacköözeli termzeli terméékkkkéé éérnek rnek éés s 
piaci kpiaci köörnyezetben rnyezetben éértrtéékeskesííthetthetııek ek 



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!

Dr. MogyorDr. Mogyoróósi Psi Pééterter
Laser Consult Kft.Laser Consult Kft.

6723 Szeged, 6723 Szeged, 

JJóózsef Attila zsef Attila sgtsgt. 130.. 130.

Tel.: 62/562Tel.: 62/562--782782

Fax: 62/562Fax: 62/562--783783


