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HASZNOSÍTÓ VÁLLALKOZÁS DEFINÍCIÓJA

Innovációs törvény, 3. §

4. hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás

hasznosítása céljából alapított gazdasági társaság, amely nem pénzbeli

hozzájárulásként rendelkezésre bocsátás, átruházás vagy hasznosítási

szerződés alapján vált a költségvetési kutatóhelyen, valamint a felsőoktatási

intézményben létrejött szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultjává

vagy hasznosítójává,



KEZDEMÉNYEZŐK

• IP alkotója 

(adatlap)

• Iparjogvédelmi 

Bizottság 

támogatása 

(opcionális)

Spinoff Bizottság döntése

Szerződéses viszonyok kialakítása
Összeférhetetlenség 

vizsgálata

Egyetemi cégalapítás előfeltételei

• Konzisztóriumi egyetértés

• Előzetes fenntartói hozzájárulás

• Szenátusi döntés

• Fenntartói delegált az fb-ben

• Kutatóhely vezetőjének jóváhagyása

EGYETEMI

RÉSZESEDÉSSEL

KOMBINÁLT 

MODELL

EGYETEMI TULAJDONÚ

KÖZVETÍTŐ SZERVEZET (BME INVEST)

RÉSZESEDÉSÉVEL

ÖNÁLLÓ

(ÁTRUHÁZOTT IP) 

ÖNÁLLÓ

(LICENCIA) 

Egyetemi kutatási

eredmények

HASZNOSÍTÓ

VÁLLALKOZÁSOK

A BME-N

FIEK

• tanácsadás

• támogatás



SPINOFF ÖSSZETEVŐK

TEAM

• alapítók

• ügyvezető(k)

• tanácsadó(k)

• pénzügy

• marketing

▪ motiváció

▪ vállalkozói ismeretek/készség

▪ üzleti tervezés

▪ összeférhetetlenség

▪ alkotói díjazás

TŐKE

• saját forrás

• befektető

• hitel

• támogató (pályázat)

• IP vagyonelemek

BME

RÉSZVÉTEL
• IP értékelés és könyvelés

• döntéshozatal

• IP rendelkezésre bocsátás

• ellentételezés
• részesedés

• licencia díja

• opciós jog („phantom stock”)

• mentorálási támogatás

▪ intézményi kérdések („Task Force”)

▪ döntéshozatali kérdések

▪ validáció (Spinoff Bizottság és 

Tanácsadó Testület)

▪ döntés

▪ BME-spinoff közötti szerződés

▪ egyetemi erőforrások (térítéses) 

használata

▪ BME brand használata

▪ alaptőke és működési költségek

▪ forrásszerzés

▪ ipari partnerek bevonása

▪ tőkealapok bevonása

▪ inkubáció és akceleráció



LEHETSÉGES HÁROM MODELL

TISZTA LICENSZ MODELL

• Min. 1 BME kötődésű alapító

• Kizárólagos licensz BME IP-re

• 10-15% royalty nettó bevételből

• 3-5 éven belüli elvárt eredmény 

hiányában kizárólagosság 

megszűnik

• 3 évig kedvezményes 

infrastruktúra-használat

• Kutatói részvétel feltételei 

(átláthatósági szabályzat)

• IP kezelés: egyetemi feladat

AKTÍV TULAJDONOSI MODELL

• Min. 1 BME kötődésű alapító

• 10-100% BME részesedés

• Royalty-free hasznosítási jogok 

apportálva

• 3 évig kedvezményes 

infrastruktúra-használat

• BME irányítási jogosultságai

• Kutatói részvétel feltételei 

(átláthatósági szabályzat)

• IP kezelés: egyetemi feladat

PASSZÍV TULAJDONOSI MODELL

• Min. 1 BME kötődésű alapító

• 15% „kvázi-tulajdonrész” 

(opciós jog)

• 15% osztalék-jogosultság

• 1-3% royalty nettó bevételből

• 3 évig kedvezményes 

infrastruktúra-használat

• Kutatói részvétel feltételei 

(átláthatósági szabályzat)

• IP kezelés: egyetemi feladat



SPINOFF-OK KÜLÖNBSÉGEI A KUTATÓI 
MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKHOZ KÉPEST

• rendezett jogi kapcsolat a hasznosító vállalkozás és az Egyetem között

• jól körülhatárolt és számviteli nyilvántartásba vett szellemi vagyonelemek transzfere

• sikeres hasznosítás esetén bevétel az Egyetem számára

• Egyetem által jóváhagyott üzleti modell és üzleti terv alapján való működés

• az üzleti kockázat a vállalkozás oldalán keletkezik

• „entrepreneurial university” megvalósulásához szükséges jelenség

• lehetőség a vállalkozó kutatóknak és hallgatóiknak, összeférhetetlenség nélkül

• megtartó erő az Egyetemen az ipari nagyvállalatok elszívó erejéhez képest

• hozzájárulás az egyetemi goodwill-hez, forrásbevonási képesség növelése



SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

• Vállalkozás alapításáról szóló döntéshozatal rendje

• kezdeményezés

• döntéshozatal (szereplők, szempontok, döntéshozó)

• szerződéskötés

• Szellemitulajdon-kezelés

• IP rendelkezésre bocsátásának módja

• BME brand használata

• Összeférhetetlenség (átláthatósági szabályzat)

• „conflict of interest”

• „conflict of commitment”

• bejelentés és döntéshozatal rendje

• Pénzügyi kérdések

• IP számviteli nyilvántartása

• bevételek felosztása

• alkotói díjak



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYOZÁSA

Innovációs törvény, új 34/A. § (1) A [...] a felsőoktatási intézmény által kutató, illetve oktató

munkakörben foglalkoztatott hasznosító vállalkozással, [...] - a kutatóhely, valamint a

felsőoktatási intézmény átláthatósági szabályzatában foglaltakkal összhangban -

munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet.

(2) Az átláthatósági szabályzatban kell meghatározni

a) a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésnek engedélyezésére irányuló 

kérelem kötelező tartalmi elemeit,

b) az összeférhetetlenségi okokat és azok megszüntetésének lehetőségét, határidejét,

c) a kérelem elutasításának indokolási kötelezettségét,

d) a kérelemmel kapcsolatos eljárási határidőket,

e) a kérelem elbírálásával kapcsolatos felelősség és hatásköröket,

f) a jogorvoslati lehetőség biztosítását.


