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JELMAGYARÁZAT
Miután az aktuális diára lépve automatikusan megjelent egy szöveg-blokk, egy egér-ikon jelzi, hogy
kattintással hozható elő az újabb tananyag rész. Felsorolások, ábrák, táblázatok előtt fogsz ezekkel
találkozni.
Minden kattintást külön ikon jelez, tehát egy kattintás után a következő egér-ikon feltűntéig nem kell
újra kattintani.

2.1. AZ INNOVATÍV MEGOLDÁS ÉS AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS
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Bevezetés
Az innovatív megoldás mindig a kutató, újítani akaró, gondolkodó elmék eredménye. Az innovatív megoldás
alapja legtöbbször új tudományos eredmény, a tudományos eredményre alapozott projekt, új technikai
megoldás, új eszköz. Az innovatív megoldás megtalálása a kiinduló pont, amikor az ötlet, elképzelés vagy ennek
alapján már bizonyos fokig kidolgozott megoldás gazdája (kutató) reményeket táplál megoldása hasznossága,
hasznosíthatósága, a gazdasági életben való piaci realizálhatósága felől.
Az üzleti hasznosulást, piaci realizálást üzleti vállalkozás keretein belül lehet elérni, ezért az alábbiakban azt
vizsgáljuk, hogy milyen kritériumoknak kell teljesülnie ahhoz, hogy az innovatív megoldás az innovációs
folyamaton sikeresen végigjusson és végül jó eséllyel praktikus, a hétköznapi életben alkalmazható üzleti
eredményt hozzon.
A statisztikai adatok azt igazolják (azonban), hogy az innovatív megoldások, kutatási eredmények, szabadalmak
és erre alapozott projektek több mint 90 százaléka az innovációs folyamat során, több-kevesebb idő elteltével
elhalnak, nem kerülnek piacra, nem kerülnek a gazdaság vérkeringésébe, nem hasznosulnak. Tényként kezelhető
továbbá az is, hogy a hasznosuló megoldások közül csak azoknak kisebb része hoz jelentősebb üzleti eredményt.
A projektek megtizedelődésének oka az az objektív, természetes szelekciós folyamat, amely az innovációs
folyamat egymásra épülő lépései során, annak előre haladtával előbb- utóbb automatikusan és könyörtelenül
kiszűri a realizálásra alkalmatlan, az üzleti gyakorlatba bármilyen oknál fogva bekerülni nem tudó megoldásokat.
Az innovatív projekt gazdája minden esetben makacsul keresi a realizálás felé vezető utat és legtöbb esetben
csak akkor mond le témájáról mikor az már végképp ellehetetlenül, pedig ezt már a legtöbb esetben jóval
hamarabb meg kellene tennie. Másképpen fogalmazva egy tudományos eredményre alapozott téma, projekt
kutatásai majd ezt követő fejlesztései az esetek döntő többségében tovább folynak annál az optimális
időpontnál, mint amikor a projekt negatív jövőbeni üzleti esélyei már objektív kritériumok alapján megítélhetők és
eldönthetők.
Senki nem szeret szembenézni azzal, hogy egy adott témát – amit egyébként is magáénak tekint – tovább vinni
értelmetlen. A pénz, idő és energia további pazarlását, az emberi gyengeségen túl, nagyon sok más dolog is
motiválhatja, (okozhatja) mint pl. anyagi okok és érdekek ( pl. már tudom, hogy a téma nem jó, de a cég, intézet
még fizeti vagy pályázati pénzt nyertem rá azt elköltöm stb), munka szervezeti adottságok, vezetés minőségi
kérdések, érdekhálókból fakadó és/vagy számos egyéb ok.
A fenti, nagyon jellemző és igen gyakori rossz gyakorlatot tudatos témamenedzseléssel, jelentősen csökkenteni
lehet. Ha kijelentjük azt, hogy egy innovatív megoldás, -egy kutatás-fejlesztési projekt- végső célja az, hogy
annak eredménye a gyakorlatban, üzleti vállalkozásban hasznosuljon és valamilyen formában üzleti eredményt
hozzon akkor a megoldást több szempont szerint és folyamatosan értékelni, minősíteni kell, hogy a fenti célnak
megfelel-e.
Az innovációs folyamatban azok a projektek tudnak előre haladni az üzleti realizálódás felé melyek kiválasztása
(témaválasztás) is már eleve üzleti szempontok szerint történik, továbbá sikeresen megválasztott téma rendszeres,
az adott kritériumok szerinti újra és újra történő minősítése, vizsgálata során az továbbra is mindig megfelelőnek
bizonyul.
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Mielőtt egy innovatív projektbe bármennyi további energiát fektetnénk, arra további pénzeket költenénk és időt
fordítanánk azt az alábbi üzleti szempontok mindegyike szerint vizsgálni, értékelni és minősíteni kell:
•
a megoldás újdonsága, jelenlegi relatív helyzete
•
a megoldás jövőbeni várható helyzete, a kutatási konkurencia elemzése
•
piacelemzés, várható jövőbeni piaci helyzet
•
a megoldás gazdaságossága
•
a megvalósíthatóság elemzése (technikai, anyagi, személyi, kereskedelmi)
•
a projektben résztvevő személyek, partnerek „analízise”.
A fenti kritériumrendszer mind a hat elemére pozitív válasz kell ahhoz, hogy a téma folytatása mellett lehessen
dönteni. Ha csak egy kérdésben is negatív vagy nem megfelelő a válasz a projektet el kell vetni, arra a
későbbiekben innovatív üzleti vállalkozást alapítani, nem szabad.
Nyilvánvaló, hogy a fenti értékelés egyáltalán nem vagy csak részben értelmezhető felfedező (alapkutatás)
esetén.
Minél hamarabb lehet egy innovatív megoldást a fentiek szerint értékelni, annál racionálisabban járunk el. Nem
kellően alapos, hiányos, szakszerűtlen értékelés csak üzleti veszteségekhez vezethet.
Nem késő sohasem egy már megkezdett, előrehaladottabb innovatív megoldást, projektet is a fenti kritériumok
szerint (utólag is) elemezni és további sorsáról dönteni, ha ez eddig bármilyen oknál fogva még nem történt meg.
A fenti szempontok szerinti értékelés viszonylag kevés költséggel jár, ahhoz képest, hogy mit lehet vele a jövőre
nézve megtakarítani. Pozitív projekt előrehaladáshoz a fenti pontok szerinti információkat számos okból előbbutóbb egyébként is pontosan ismerni kell és az ezen pontok szerinti információk, elemzések, a projekt
finanszírozhatósági érvrendszerének, kifelé való prezentációjának elengedhetetlen kellékeivé is válnak.
Kattints egyet az egérrel, és megjelenik a
következő tananyag rész!

A tudományos eredmények, innovatív megoldások üzleti
szempontok szerinti értékelése, vizsgálata
A témaválasztás fontossága
Az, hogy valaki mivel foglalkozik, milyen témát választ magának az egyben ki is jelöli saját jövőbeni innovatívüzleti esélyeit.
Kis túlzással kijelenthető, hogy szinte már minden itt dől el. Ezért ha a témaválasztó kellően jó érzékű és számos az
üzleti sikerhez elengedhetetlen elemet ösztönösen vagy tudatosan jól ítél meg és szakmai tudása is predesztinálja
erre akkor jó esélye lehet új, innovatív megoldás megalkotására és annak üzleti sikerre vitelére.
A kérdés nehézségét jelzi, hogy egyetemi professzorok és kutatási projekt gazdák, irányítók, de nemcsak az
irányítók, hanem az innováció közkatonáinak számító beosztott kutatók is sokszor hosszú évekig birkóznak a
megfelelő témaválasztás dilemmájával, töprengve keresik azt az innovatív irányt, témát mely számukra nem csak
tudományos, hanem üzleti realizálhatóságot is jelenthet.
A tudományos intézetek és ipari kutatóhelyek az innováció realizálhatósága szempontjából a rossz témák
tömkelegével „küzdenek”, melyek döntő része nem tudja teljesíteni a fent felsorolt kritériumok mindegyikét.
Természetesen alapvető kérdés a cél pontos meghatározása. Esetünkben csak azokról a tevékenységekről,
későbbiekben ennek eredményeként megoldásról, projektről beszélünk melyeknek célja új, innovatív megoldás
megalkotása és annak üzleti sikerre vitele. Minden más cél esetünkben értelmezhetetlen és nem ide tartozó
„gazdasági” tevékenységnek minősül.
Nemcsak a már meglevő, adott innovatív projektet kell tehát a célszerű-, az alábbi szempontok szerinti
értékelésnek alávetni, hanem már a témaválasztás fázisában is tanácsos az alábbi kérdéseket, átgondolni,
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Értékelési szempontok: A, a megoldás újdonsága, relatív helyzete
A megoldásnak, terméknek újnak kell lennie. A téma eleve elvethető amennyiben az nem új, azaz a megoldást
és/vagy terméket, eljárást más már kitalálta, leírta, esetleg meg is valósította. Az újdonság kritériumait az iparjog
pontosan megfogalmazza. Amennyiben az újdonság fennáll, akkor a megoldást szabadalmaztatni kell, azaz
iparjogvédelmi szempontból rendezett, védett állapotra kell hozni. (Kivételt képez a szabadalmazási kényszer alól
speciális okok miatt a legtöbb információ technológiai /IT/ megoldás, amire itt nem kívánunk kitérni).
Fel kell tenni a projekttel, megoldással kapcsolatban az alábbi kérdést: „A megoldás, eljárás, termék mitől új?” A
kérdésre egyértelmű, érthető és meggyőző választ kell adni és a pozitív választ szakirodalmi dokumentumokkal,
hivatalos újdonságvizsgálattal –mint háttéranyaggal- alá is kell támasztani.
Nem minősülhet újnak az a megoldás mely nem kellő alaposságú szakmai áttekintő anyagon alapul, a „technika
állása”, mint bázis információ nem kellő körültekintéssel készült, hiányos, nincs minden vonatkozásban feltárva.

Aggodalomra adhat okot az újdonsággal kapcsolatban az is, ha a megoldás a „technika állásához” képest
meggyőző szakmai érvekkel nem különíthető el, az újdonság mibenléte nem határozható meg egyértelműen.
Amennyiben az új megoldás még nincs „védve” (még nem történt szabadalmi bejelentés), akkor az újdonság
meglétét a későbbi szabadalmi bejelentés napjáig nyomon követve kell igazolni.
Amennyiben az újdonság fennáll, annak „szakmai súlyát”, jelentőségét is célszerű áttekinteni. Az újdonságot
tehát tudományos környezetében is el kell helyezni és ezen státuszát értékelni kell. Be kell sorolni azt egy
képzeletbeli szakmai skálába, és szakmai jelentőségét és értékét le kell írni, meg kell tudni határozni.
Mindezen információkat közérthetően akár a laikusoknak akár a tudományos, szakmai köröknek világosan
interpretálni kell.

Összegezve: amennyiben a téma nem bizonyul újnak akkor annak az üzleti realizálás irányában való tovább
vitele nem kívánatos.
Kattints az egérrel, és automatikusan megjelennek a
felsorolás elemei! Csak a következő ugyanilyen ikonnál
kattints újra!
B, a megoldás jövőben várható tudományos helyzete, kutatási konkurencia elemzés
Nem elegendő csak az adott téma újdonságának megállapítása (ld. A pont). Az adott témáról, megoldásról azt
is valószínűsíteni kell, hogy akkor is megállja a helyét, üzletileg akkor is ígéretes, piacképes lesz, amikor az elkészült
termék jó pár év múlva a piacon megjelenik.
Ez azt jelenti, hogy nagyon alaposan át kell tekinteni a megoldás konkurenciájának jelenlegi és jövőbeni várható
helyzetét. Fel kell tárni minden olyan alternatív megoldást, ami a mi megoldásunkat a jövőben veszélyeztetheti,
„lekőrözheti” és erről reális mérlegelést, elemzést kell végezni.
Meg kell tudni határozni saját megoldásunk piacra kerülésének várható időpontját, és prognosztizálni kell az
összes várható konkurens megoldás életútját és azok későbbi piaci súlyát, szerepét, fontosságát és ennek
tükrében saját megoldásunk piacképességét és esélyeit a piacra kerülés időpontjától addig a jövőbeni időszakig,
amíg ez reálisan belátható még.
A fentiekből egyértelműen adódik, hogy a projekt gazdájának a projekttel, a termékével, a megoldásával
kapcsolatban pontos, lehetőleg objektív adatokon alapuló, reális jövőképe kell legyen, minél kevesebb
szubjektív, emocionális elemmel.
Ezt az alapozza meg ha a hasonló vagy közeli megoldáson dolgozó illetve távlatilag konkurenciát jelentő
megoldással foglalkozó cégeket ,intézeteket, kutatóhelyeket, csoportokat személyeket a szakirodalom alapján
azonosítja és a lehető legpontosabban felméri.
Meg kell tudni továbbá azt is mondani, hogy a versenytársak felmérése mennyire teljes, milyen információbázison
alapul a felmérés és az mennyire megbízható. Minél alaposabb az ismeret, az ezen alapuló prognózis annál jobb
és megbízhatóbb. Sok esetben így a versenytársak adatbázisának minősítését és az azt követő projektértékelést,
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C, várható piaci helyzet, üzleti érték
A várható piaci helyzetet áttekintését egy gyógyszerfejlesztési projekt példáján keresztül kívánjuk bemutatni. A
jövőbeni gyógyszerjelöltet nevezzük Bimoc-nak mely a cukorbetegség alapján kialakuló szövődmények
(látásromlás, perifériás keringési problémák, stb.) kezelésére szolgálna.
1) az adott megoldás összes potenciális fogyasztójának megbecsülése, számszerűsítése.
Esetünkben meg kell határozni a cukorbetegség elterjedtségét kontinensenként és/vagy régionként,
országonként az egész világon. Célszerű kategóriákat képezni az adatok pontossága szerint (amíg pl. az USA-ban
a népesség 6-7%-a cukorbeteg és a potenciális betegek száma ennek közel duplája addig Afrikában ilyen szám
nincs ott csak szakmai ismeretek alapján történő becslés lehet). Általánosságban földrajzi felosztásban célszerű
megbecsülni a megoldás összes elméleti fogyasztójának számát, a piac „nagyságát”.
2) meg kell becsülni az a) pont szerinti fogyasztók növekedési (csökkenési) rátáját.
Példánkban azt kell prognosztizálni, hogy az elkövetkező 10-15 éves időszakban több lesz-e a cukorbeteg, és ha
igen mennyivel.
3) meg kell becsülni a valódi felhasználók számát.
Az 1) és 2) pont szerinti adatokat éves bontásban táblázatosan célszerű kezelni és meg kell becsülni, hogy a fenti
összes potenciális vevőnek adott évben hány százaléka lenne a termékre valódi vevő (természetesen a számok
attól az időponttól értelmezhetőek, amelyik évtől a termék majdan piacra kerülhet). Itt egyben azt is
prognosztizálni kell –és a számsorban megjeleníteni-, hogy a piacra kerülés időpontjától az adott termék
felhasználóinak száma miként növekszik, vagy később milyen ütemben csökken. Ez a példa szerinti esetben azt
jelenti, hogy a piacra kerülést követő első teljes évben a Bimoc a fejlett országok piacán az 1) és 2) pont szerinti
összes vevő kb. 5%-ához jut el, majd piaci forgalma egymást követő évenként 10, 20, 30, 35, 40 % -os részarányt
érhet el. A Bimoc fenti forgalmi becslése a konkurens készítmények mérlegelése és a gyógyszerforgalmazás és
hatósági regisztrációs eljárások pontos ismerete mellett került meghatározásra. Itt az az optimális kiinduló
feltételezés történt, hogy az új gyógyszer már licencértékesítés eredményeként egy nagy multinacionális
gyógyszergyár által kerül a piacra. Egészen más számokat kell alkalmazni akkor, ha egy közepes méretű és
megint mást, ha egy kis cég hozza forgalomba a terméket. Ez a prognózis azért is fontos, mert az innovatív
megoldás gazdája itt már arra kényszerül, hogy előre lásson és a megoldása szerinti leendő termék „életútját”
átgondolja. Arra kényszerül, hogy optimális elképzelést, alternatívákat, reális víziót alakítson ki magának terméke
jövőbeni piaci sorsáról.
4) termékár és éves árbevétel becslés
Meg kell becsülni a termék piacon elérhető „ex factory” árát, amennyiért átadja azt mint gyártó a
nagykereskedőknek vagy esetenként direkt a fogyasztóknak. Azt az ésszerűen legmagasabb árat tehát amivel a
fenti 3) pont szerinti éves forgalmat el tudja érni. E két elemnek (forgalom és árszint) összhangban kell lennie.
Nyilván kirívóan magas ár forgalomcsökkenést jelent, továbbá az árral igazodni kell a legtöbb esetben a piaci
realitásokhoz is. Az árnak tartalmaznia kell azonban az innováció, az újdonság miatti extraprofitot is. Az ár
meghatározásával párhuzamosan a termék jellegéből adódóan havi és éves eladási mennyiséget kell számolni
és a 3) pont adataival éves árbevételt kell meghatározni. Igen gyakori, hogy a termék ára piaconként, vagy
piaci régiónként változik. Ugyanazt a terméket más áron lehet eladni például Skandináviában mint Bulgáriában,
vagy a Távol- Keleten. Egy innovatív terméknél ez a fajta ár rugalmasság elképzelhető. Ezért az éves árbevétel
becslése sokszor csak nagyon sok elem összesítése útján alakítható ki. Példánk szerinti Bimoc esetében meg kell
határozni a napi dózist (hány tabletta kell naponta) a csomagolási egységet (pl. 60 tabletta/doboz), a szedés
gyakoriságát (folyamatosan szedendő, vagy kúraszerűen, stb.) és utóbbiból az időegység alatt (pl. hónap) egy
beteg által elfogyasztandó mennyiséget és ebből az egy beteg éves fogyasztását majd ebből az éves forgalmat
és árbevételt.
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5) termék életgörbe
Termékenként termék „piaci életpályát” ún. életgörbét célszerű még prognosztizálni. Ez arra vonatkozó
információ, hogy hogyan képzeljük el időben a termék felfutását, majd piaci lecsengési szakaszát.
Amennyiben az 1)-5) pont szerinti adatok kellő alapossággal rendelkezésre állnak mód nyílik a projekt nettó jelen
értékének számítására (Netto Present Value -NPV). Az NPV meghatározásához szükséges még az adott
szakmára, esetre, termékféleségre alkalmazandó un. „diszkont szorzó faktorok” meghatározása. Az adott esetre
alkalmazott faktorokat célszerűen indokolni kell. A fenti kalkuláció elvégzése illetve az NPV megállapítása
speciális gazdasági gyakorlatot és ismeretet igényel, erre itt kitérni nem kívánunk. Amennyiben azonban az
innovatív megoldás gazdája a projekt finanszírozását (tőkésítését) vállalkozási keretek közt kívánja megoldani
akkor az adott megoldás, projekt NPV meghatározása elkerülhetetlen.
A megoldás, projekt várható piaci értékének megbecsülése az esetek jelentős részében egyszerűbb a fent
leírtaknál. A felsorolt átgondolandó teendők (1-5 pontok), adatok bármelyikének negatív eredménye, vagy
kevéssé kecsegtető jellege elgondolkoztathatja a projektgazdát a téma folytathatóságáról. Azaz negatív
döntésre sok esetben könnyen juthatunk.
A fentiek előzetes, még kevés energiát felemésztő átgondolása, egy-két kulcsadat beszerzése már nagyban
segíteni tudja egy-egy innovatív eredmény sorsának megítélését. A lényeg, hogy a projekt gazdájának reális
képe legyen megoldásának, leendő termékének piaci esélyeiről és ez objektív piaci adatokon alapuljon.
Természetesen, ha valaki nagyobb energiát, pénzt kíván szánni a jövőben projektje továbbfejlesztésére,
továbbvitelére akkor e fejezet kérdéseire is egyértelmű pozitív választ kell adnia.

D, gazdaságosság
Az innovatív megoldás, projekt eredményét jelentő piaci terméknek gazdaságosnak kell lennie. A leendő piaci
terméknek gazdaságos ipari előállíthatóságát be kell mutatni. Ki kell számolni - de legalábbis nagyságrendileg
meg kell határozni - az előállítás várható költségeit és prognosztizálni kell annak várható alakulását nagybani
gyártás esetén. Ezen túlmenően azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi az összes (K+F) költség a leendő termék
piacra hozataláig.
Összességében azt kell bemutatni, hogy az adott piaci szegmensben a termék megfelelően jó üzlet lehet-e, nem
kell-e attól tartani, hogy túl drága lesz annak ellenére, hogy kiváló, új megoldásról van szó, de gazdasági okok
miatt mégsem fogja senki alkalmazni, használni az adott szakmai területen.
Semmilyen olyan új megoldást, témát nem célszerű folytatni, aminek gazdaságosságát, jelentős
nyereségtartalmát nem lehet bemutatni, és azt meggyőzően, számokkal és adatokkal alátámasztani.

E, a megvalósíthatóság elemzése
A megvalósíthatóságot négy fő szempont szerint kell elemezni illetve bemutatni az alábbiak szerint:
1) technikai megvalósíthatóság
Ez a legtöbb esetben magától értetődő, könnyű igennel megválaszolható kérdés. Minden esetben érdemes
azonban gondolatban végigmenni a leendő termék műszaki előállításának összes problémáin és csak az ezekre
adott megnyugtató válasz, esetén célszerű a kérdésen továbblépni.
Lehetséges eset az, amikor a megvalósítandó terméket nem lehet standard módon reprodukálni, az ismételt
előállítást során nem kapunk mindig ugyan olyan végterméket. Ilyen eset volt a gyógyszeriparban az elhíresült
Celladam amelynek „hatóanyagát” nem lehetett meghatározni, mert a „hatóanyag” előállítása során a
polimerizálódási folyamat miatt sohasem lehetett ugyanahhoz a végtermékhez - elvi okokból sem - jutni.
Előforduló eset a gépiparban, műszeriparban, hogy egy bonyolult készülék eszköz egy adott helyén nincs
megfelelő szerkezeti anyag, így hiába a kiváló elgondolás, az a gyakorlatba (piacra) sikerrel nem tud jutni.
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2) a megoldás megvalósíthatósága, anyagi (bekerülési költség) szempontjából.
Nyilvánvaló, hogy egy innovatív megoldás kifejlesztésére már a gondolati szakaszban, de adott elő kísérletek
után a lehető leghamarabb gazdasági kalkulációkat kell végezni. Egy projekt vezetőnek, gazdának pontosan
kell tudni az adott megoldás kidolgozásának várható költségeit, tapasztalati úton már az innovatív megoldási
gondolat felmerülésekor tudni kell legalább a leendő K+F költségek nagyságrendjét.
Az így meghatározott költség (a témára történő reális ráfordítás) és a téma piaci realizálása után várható
eredménynek vonzóan pozitív szaldójúnak kell lennie. Nem szabad olyan témába kezdeni (üzleti szempontból,
tehát pusztán anyagi megfontolások alapján), melynek üzleti realizálási esélyei csekélyek, piaci várható
bevételei elenyészőek az innovációs szakasz költségeihez képest (nyilván nyereségességen kívül más érdekek is
motiválhatnak egy-egy speciális innovatív projektet, de ezek nem képezik jelen vizsgálatunk tárgyát).
Törekedni kell a jövőbeni összes várható K+F kiadás lehető legpontosabb becslésére, tervezésére. Amennyiben a
projekt tulajdonosa kellő biztonsággal át tudja látni a megoldás, projekt várható jövőbeni költségeit ez esetben
kellő felkészültség esetén azt is meg tudja határozni, hogy a szükséges fejlesztés milyen forrásokból finanszírozható
(saját, állami, állami v. EU pályázati, üzleti angyal, kockázati tőke, tőzsde stb.) és hogy ezek bármelyikével a
projekt meddig vihető előre, továbbá anyagilag reálisan megvalósítható-e. A finanszírozás külső forrásokból való
biztosítása eleve szükségessé teszi a projekt anyagi ráfordítási szempontból történő reális átvilágítását.
A Bimoc példája azt mutatja, hogy egy un. originális gyógyszermolekula gondolatától a piaci megjelenéséig
átlagosan szükséges 10-12 év K+F periódus alatt multinacionális gyógyszergyárak által elköltött innovációs költség
(több mint a tiszta K+F) egyszerűsítve 200-300 millió USD. Ha a Bimoc projektet nem olyan cég kezdi, aki ezt végig
finanszírozni tudja akkor az innovatív egészen kis vagy a multinál kisebb cég a költségeket csak a K+F folyamat
adott pontjáig képes biztosítani. Ekkor el kell adja olyan cégnek aki képes ezt a piacig elvinni.
Nyilvánvaló, hogy extrém magas K+F költség csak akkor fogadható el, ha annak végterméke a piacon szintén
hasonló magas hozamot hozhat. A túl magas megvalósítási (innovációs) költség sok esetben azért lehetetleníti el
a projektet, mert nem lehet hozzá - az adott körülmények között - reálisan forrásokat biztosítani.
Akkor lehet tehát e kérdésre pozitív választ adni, ha kellően részletes, pontos innovációs költségterv áll
rendelkezésre és az finanszírozhatóság és várható hozam tekintetében is megfelelő, megnyugtató pozitív képet
mutat.

3) A megvalósíthatóság személyi feltételei
Vizsgálni kell azt, hogy a K+F folyamathoz, az innováció minden láncszeméhez, eleméhez a megfelelő
szakemberek rendelkezésre állnak-e. Nem elegendő az, hogy egy-egy részletkérdést kitűnő emberekkel meg
tudunk oldani. A teljes jövőbeni innovációs lánc minden kulcselemét a legjobb hozzáértéssel kell kezelni, minden
területen kiváló szakembereket kell tudni felvonultatni a végső piaci siker eléréséhez.
A kezdeti szakaszban már át kell gondolni ezt a kérdést és csak akkor szabad költséges innovatív programokba
belebonyolódni, ha minden érintett innovációs szakterületre a legjobb, leghozzáértőbb személyek biztosíthatók.
A Bimoc példája azt mutatta, hogy olyan kiemelt és nagy múltú területen is, mint a gyógyszerkutatás kevés vagy
nincs is az adott részterülethez megfelelően értő innovatív farmakológus, a frissen végzett biológia-kémia szakos
nem tudja még megfogni sem a kísérleti állatot, a kutatók egymással való kommunikációs készsége kritikán aluli,
iparjogvédelmi ismereteik és ebből fakadó szemléletük a nullához közelálló. Szinte ugyanez mondható el a
projekt menedzselési és a tervszerű, célirányos, fegyelmezett keretek közötti K+F munka készségükre is.
Ezért a projekt, az innovatív megoldás gazdájának a lehető legjobban fel kell mérnie a személyi igényeket és azt,
hogy a rendelkezésre álló vagy később bevonható munkatársakkal a feladatok megoldhatóak-e.
Amennyiben a piaci realizálásig szükséges személyi feltételek kérdésesek csak hiányosan, nem megnyugtatóan
biztosíthatók, mérlegelendő a téma továbbvitele.
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4) A megvalósíthatóság kereskedelmi szempontból
Az innovációs folyamat végső, elválaszthatatlan lezáró lépése a megoldás piaci realizálása.
A kutatók, tudományos emberek, feltalálók, innovatív megoldások gazdái ezzel a kérdéssel foglalkoznak
legkevesebbet, azt gondolva, hogy ez nem elsősorban az ő asztaluk, hanem a „kereskedők” dolga,
foglalkozzanak ők vele. A dolog a valóságban azonban egyáltalán nem így néz ki. A projekt, a megoldás
gazdájának már a megoldása fenti üzleti szempontok szerinti mérlegelésénél választ kell tudnia adni arra, hogy
milyen módon kerül piacra, értékesítésre leendő terméke.
Eleve döntést kell hozni arról, hogy:
•
a) ők maguk akarják elvinni azt a piaci termék gyártásáig és ezt követően ők is akarják gyártani és
forgalmazni,
•
b) vagy csak gyártani akarják és másokkal forgalmazni,
•
c) vagy csak a piaci végtermékig akarnak eljutni és másokkal gyártatni és forgalmazni,
•
d) vagy az innovációs lánc adott pontján el kívánják adni a megoldást szellemi termékként egy olyan
cégnek, aki azt be tudja fejezni és a fenti (a-c) variációk bármelyike szerint gyárta(t)ni és forgalmaz(tat)ni.

E fenti stratégiai döntést meg kell hozni, de ha ez nem tehető meg legalábbis bizonyos variációkat ki kell zárni és
a legvalószínűbb, legéletszerűbb megoldást kell célul kitűzni. Itt a döntéskor azt kell elsősorban mérlegelni, hogy
melyik úton (a-d) tud reálisan a projektgazda a legnagyobb üzleti eredményre szert tenni.

A Bimoc példája jól illusztrálja azt a viszonylag egyszerű döntést, ami a fenti megoldások közül való választást
jelenti. Egy originális gyógyszer (mint pl. a Bimoc) innovációs folyamata az ötlettől a piacra kész gyógyszerig
minimum tíz év és 2-300 millió USD költség (ld. fent). Fel sem merül tehát, hogy e folyamat nagyon nagy
gyógyszergyárak kivételével (ez esetben még a legnagyobb magyar gyógyszergyár a Richter is „határesetnek”
számít) bármilyen ezen kívül álló innovatív team által végig vihető, így egyértelműen a d) megoldás lehetséges
csak.
A fenti példa alapján az innovációs folyamatok közül minden olyan, amit nem tőkeerős nagyobb gyárak K+F
részlege indít el és visz végig, azaz az innovatív megoldás, projekt gazdája ettől eltérő - ez az esetek jelentős
része induló projekt szinten - helyen talál ki és kezd kidolgozni óhatatlanul a d) piaci modell szerint tud csak
működni azaz a piaci realizálásnál csak a licenc értékesítés jöhet szóba.
Mindez azt jelenti, hogy a megoldás, projekt gazdája a saját témája jövőbeni piaci realizálásának kérdésében a
piaci megvalósíthatóság mérlegelésénél előre, tudatosan ki kell, hogy válasszon egy reális piacra hozatali utat, jól
„védhetően” és indokolhatóan.
Számos negatív példa van arra, hogy ezt a kérdést egyáltalán nem mérlegelik, illetve gondolják át kellő
alapossággal, és így a projekt olyan illúziók alapján halad előre mely irreális realizálási elképzelésen alapul. Így
például a saját erőből való piacra hozatal „erőltetése” a saját készségek helytelen és rossz felmérése sok ígéretes
megoldás üzleti bukásához vezetett.
Az ilyen „félremenedzselés” elkerülésére stratégiát kell kialakítani a piaci megvalósíthatóságra a reális, maximális
üzleti haszon elve által vezérelten. Ennek helyes megoldása esetén a hátralevő teljes innovációs folyamatot e cél
elérése szerint kell irányítani, a termék prototípusait, dokumentációját stb. kialakítani.
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F, a résztvevő „kulcsszemélyek „ analízise
Az innovativ megoldás üzleti realizálási esélyeinek egyik, talán legfontosabb meghatározó szempontja az abban
szereplő kulcs személyek és azok szerepe a megvalósításban.

„ A vállalkozás sikerének három
személyek, személyek, személyek.”
(Sir Winston Churchill)

legfontosabb

tényezője:

Az egyén szerepe az innovációban döntő jelentőségű. Egy innovatív személy legfontosabb, nélkülözhetetlen
tulajdonságai: kreativitás, együttműködési készség, jó emberismeret. Alapos elemzések azt is kimutatták, hogy
egy projektben kulcsszerepet játszó személyt vagy személyeket a fentieken túl leggyakrabban az alábbi
tulajdonságok jellemzik: vállalkozó szellemű, jó szakmai ismeretekkel rendelkezik, vállalja a kockázatot, kihívja a
hagyományos gondolkodásmódot és végül, de nem utolsósorban kitartó, többször vállalkozik.
Az innovatív megoldás főbb szereplőit, kulcsfiguráit, azokat tehát akiktől a jövőben a megoldás üzleti realizálás
felé haladása döntően függ, érdemes a fenti jellemzők szempontjából is vizsgálni, „analizálni”. A reális,
emocionális elemeket nélkülöző, sok esetben önkritikus véleményalkotás elengedhetetlen a kulcsszereplők
megítélésében és az F/ pontra való kellően megalapozott válasz kialakításában.
Célszerű szembenézni azzal az esetleges ténnyel, hogy ugyan az innovatív megoldás, projekt az A/-E/ szerinti
kritériumok mindegyikének megfelelne, de egy adott személlyel vagy személyekkel azonban az üzleti
realizálhatóságig való előrejutás esetleg kétséges lehet. Gondolkozni kell azon, hogy milyen területen kell a
későbbiekben esetlegesen személycserét alkalmazni és ha ez nem lehetséges akkor szabad-e a témát nem
megfelelő vagy megfelelőség szempontjából bizonytalan emberekkel tovább vinni, a projektre további pénzt és
energiát áldozni.
Igen gyakori az az eset, hogy egy szakmailag és üzletileg is kiváló téma az azt üzleti sikerre vinni nem képes,
alkalmatlan emberek kezében van és az igéretes projektet az innovációs folyamat során gazdái elrontják,
tönkreteszik. Csak akkor szabad továbblépni az innováció során, ha a kulcsszereplők megfelelőnek bizonyulnak
az alkalmas kulcsemberek rendelkezésre állnak.

Az innovatív téma fenti szempontok szerinti szelekciójának
gyakorlati kivitelezése
Természetes folyamat kellene legyen az, hogy valaki a saját innovatív megoldását, témáját kritika alatt kezeli,
azaz annak mai és későbbi újdonságát, gazdaságosságát, nyereségtermelő képességét, piaci és üzleti esélyeit,
megvalósíthatóságát folyamatosan figyeli és értékeli ha másért nem azon egyszerű szempontból, hogy az már
nem lehetetlenült-e el, érdemes-e a témát tovább folytatni abba további pénzt ölni.
Ahogy azt már említettük a fenti kritériumrendszer mind a hat elemére pozitív válasz kell ahhoz, hogy a téma
folytatása mellett lehessen dönteni. Ha csak egy kérdésben is negatív vagy „nem megfelelő” a válasz a projektet
el kell vetni, arra innovatív üzleti vállalkozást alapítani, nem szabad vagy legalábbis nem célszerű.
A gyakorlatban ezt az önrevíziós tevékenységet az esetek döntő többségében nem végzik el vagy csak egy-egy
elemét ismerik kellően és a teljes áttekintéssel nem rendelkeznek.
A másik alapvető hiba, hogy az elemzés gyakran pontatlan és hiányos adatokon alapszik továbbá az
objektivitása megkérdőjelezhető, emocionális elemeket, megközelítést is tartalmaz.
Aki innovációra adja a fejét annak saját témáját –amennyiben annak termékét piacra hozatalra, mint végső
hasznosulási célra szánja- legalább egyszer a fenti kritériumok szerint értékelnie kell. Ezt az érintettnek sok esetben
szándéka ellenére is meg kell tennie, mert üzleti vállalkozást ezen értékelés nélkül az adott témára felelőtlenség
alapítani, eleve nem lenne szabad létrehozni. Tudni kell azt is, hogy az értékelés azért is megkerülhetetlen mert a
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Óriási tévedés azonban azt hinni, hogy a szelekciós kritériumoknak való megfelelés vagy meg nem felelés
egyszeri tevékenység. Ez az időben, az innovációs folyamat során, folyamatosan végzendő munka, melyben a
pozitív válaszokat folyamatosan napra kész állapotban célszerű tartani.
Legszerencsésebb eset, ha valaki eleve a fenti kritériumok szerint menedzseli a témáját és minden egyes, a fenti
témakörökhöz tartozó új információt időről-időre beépít és értékel. Ezt csak folyamatos, sok szempontú
„témafigyeléssel” oldható meg. Az összes fenti kritériumnak (A-F) megfelelő folyamatos információ gyűjtését erre
szakosodott munkatárs(ak)al meg kell oldani (újdonság, piaci helyzet, konkurencia figyelés) illetve a belső
kalkulációkat és személyi kérdéseket időről időre a vezetésnek áttekinteni.
E folyamatosan működő jelzőrendszer teszi lehetővé, hogy azonnal felszínre kerüljön minden olyan információ
mely a projektet, megoldást veszélyezteti, vagy akár el is lehetetleníti. Minden konkrét téma irányítójának
kötelessége a lehető leghamarabb a negatív információra reagálni, a konzekvenciákat levonni és a megfelelő
döntéseket hozni.
Gyakorlati problémaként jelentkezik az is, hogy a projekt előrehaladás bármilyen oknál fogva megakad. Ilyen
esetekben külső menedzselésre, segítségre van szükség. Az innovációs menedzser, vagy egyéb külső (pl. üzleti)
partner az innovációs lánc valamelyik közbenső pontján kapcsolódik a folyamatba.
Ilyen esetbe első lépésként, teljes körűen át kell tekinteni a projektet olyan szemmel, hogy annak van-e esélye
még az üzleti realizálásra és ehhez milyen segítségre (menedzselési lépésekre) van szükség.
Ennek keretében személyes megbeszélés során az alábbi kérdéseket kell tisztázni, megismerni:
•
A megoldás lényegének (elsősorban műszaki tartalmának) megismerése. (a szóbeli, írásbeli prezentáció
minősítése)
•
A partner jelenlegi helyzetének megismerése (az összes érintettre kiterjedve)
•
A projekt jogi státusza (tulajdonlás, szerződések, kötöttségek, iparjogvédelmi helyzet)
•
A projekt gazdasági (finanszírozási) és üzleti (piaci) helyzete.
•
A partner jövőbeni szándékai (személyes szerepe, üzleti elképzelése)
•
Melyek a partner szerinti fö problémák a projekt továbbvitelében és miben vár segítséget?
•
A jelenlegi kulcs szereplők meghatározása, team összetételek
A reparáció indításaként célszerű felhasználni, kitölteni az alábbi kérdőívet:
Projektértékelési kérdőív:
•
A projekt célja. A tevékenység definiálása.
•
Mi a megoldás, technológia?
•
Iparjogvédelmi helyzet
•
Konkurencia elemzés
•
Piaci helyzet, értékek
•
A projekt ütemezése
•
Megvalósíthatóság helyzete (megvalósíthatósági tanulmány van-e?)
•
Személyi feltételek
•
Tulajdonosi helyzet, cégstruktúra elképzelések, érdekeltségek, távlati cél és tervek

A fentiek alapján státuszriportot célszerű összeállítani, melyben el kell dönteni, hogy a projekttel érdemes-e
tovább haladni vagy nem. Mindkét döntést pontosan indokolni kell. Életképes projekt esetén (pozitív döntés)
tételesen, pontosan meg kell határozni, hogy a projekt milyen segítségre szorul.
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2.2. AZ INNOVÁCIÓN ALAPULÓ CÉG
MŰKÖDTETÉSÉNEK FŐBB KÉRDÉSEI, ELEMEI

HATÉKONY

Bevezetés
E fejezetben kizárólag azokról a társaságokról lesz szó, melyeknek tevékenysége egy vagy több innovatív
projektre épül és így üzletmenetükben, gazdálkodásukban ezen innovatív projektek meghatározó jellegűek.
Ilyenek a „spin-off” cégek, vagy olyan mini és kis vállalkozások melyek találmány(ok) megvalósításán fáradoznak,
vagy azok a kis-közepes cégek melyek úttörő jellegű K+F tevékenységük eredményeiből élnek vagy kívánnak
megélni.
Nem foglalkozunk a nagyvállalatok vagy multinacionális cégek K+F részlegeivel (mint innovatív cégrésszel), mert
azok sok vonatkozásban, pl belső rendszerükben másképpen működnek, továbbá ezen részlegek „életvitelét” az
adott nagyvállalat fő üzleti tevékenysége és az azokhoz köthető „nem innovatív” érdekek is meghatározzák.
Azok számára akik innováción alapuló vállalkozásba kezdenek saját maguk státuszának, korlátainak és
előnyeinek minél alaposabb ismerete is szükséges. Fontos kérdés ezek között világosan látni egy kis innovatív
vállalkozás előnyeit és hátrányait az egyéb innovációval foglalkozó szervezetekkel történő összehasonlításban.
Az alábbiakban vázlatosan, a teljesség igénye nélkül jellemezzük a három fő innovációs környezetet, a
nagyvállalati(1), az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti (2) és a mikro-, kis-, és közepes vállalkozások (3)
sajátosságait.
A nagyvállalatok az innovációban teljesen „önjáróak”, függetlenek tudnak lenni, tekintettel arra, hogy az egész
innovációs folyamatot végig kezelni tudják nemcsak szervezetileg hanem financiálisan is szemben a fenti másik
két csoporttal. Ez nagy előny, azonban a nagyvállalati innováció komoly hátránya, hogy K+F szervezetük több
szempontból sem kellően hatékony. Minden hierarchikusan felépülő nagy szervezet irányítási, rugalmatlansági
nehézségekkel bajlódik, a gépezet különböző pontjain ülők a közös cél elérésében motivációs hiányosságokkal,
érdekeltségi problémákkal küzdenek. Mivel minden innovációs lépésre saját belső emberük, részlegük van, így
ezek minősége jelentősen befolyásolja a végeredményt. Ez azt jelenti, hogy az adott szakmai probléma
megoldásán óhatatlanul nem minden esetben a legjobb (pl külső kiválasztott specialista) szakember dolgozik.
További versenyhátrány, hogy K+F kapacitást (belső egységeket) akkor is finanszírozniuk kell, ha azok
elkerülhetetlenül nincsenek mindig kellően leterhelve, kihasználva, sőt azok ilyen esetben legtöbbször maguknak
látszatfeladatokat szoktak generálni.
Az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti alkalmazott kutatási vonal nagy előnye a jelentős felhalmozódott
szaktudás, de egyben hátránya is, hogy ez a tudáshalmaz a gyakorlati életben rosszul, meglehetősen
nehézkesen hasznosul. Ennek számos okát tanulmányok tömkelege taglalja, ezek közül talán a legfontosabb
jellemzők, hogy a résztvevők kreatívak, de kevéssé innovatívak, iparjogvédelmi és innováció menedzselési
ismereti hiányosságokkal küszködnek, motiváltságuk tudományos siker és publikáció orientált és csak másodlagos
az innováció gazdasági, üzleti hasznosulása és iparjogvédelmi eredménye.
A fentiekkel összehasonlításban az innovatív megoldásra alapuló mikro-, kis-, és közepes vállalkozásokra
alapvetően jellemző, hogy kreatívak és innovatívak. Mivel kis szervezetekről van szó a résztvevők egyéni és
csoport motivációja is erős. Jellemzőjük a rugalmas belső kapacitás és munkaerő kihasználás, továbbá a gyors
döntési és irányváltási készség. Szemben a fenti két csoporttal azzal a minőségi előnnyel is rendelkeznek, hogy a
saját belső kapacitásukat meghaladó feladatok esetén, a szakmailag legjobb külső K+F partnereket tudják a
folyamatba bevonni a legjobbakkal tudnak dolgozni.
A mikro-, kis-, és közepes vállalkozások jellemzően legnagyobb hátránya az, hogy számukra rendkívül nehéz az
anyagi feltételek biztosítása, ami bizonytalanságot és labilitást eredményez. Mivel tehát a legnagyobb probléma
a finanszírozás megoldása, ez elsősorban a vezetőket flusztrálja, és folyamatosan extra energiát és figyelmet
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Az innovatív cég kialakítása, cégstruktúrák

Amennyiben a rendelkezésre álló új megoldás erre kellő alapot ad annak a piaci hasznosulás felé való
továbbvitelét üzleti vállalkozásban, cégszerű keretek közt kell, célszerű megoldani.
Egy céget azonban előre meg kell komponálni. Át kell gondolni minden, erre vonatkozó teendőt amit csak lehet
és újabb és újabb kérdéseket kell feltenni magunknak, valamint ezekre jó válaszokat kell adni, majd jó
döntéseket hozni, jó megoldásokat tervezni, kialakítani. Minél alaposabb az előkészítés, jobban kidolgozott a
tervezés, az új cég eredményességének esélyei annál jobbak.
Ki kell dolgozni a cég szakmai, üzleti-gazdálkodási és személyi koncepcióit. Mindezek illusztrálására álljon itt
példaként, egy kiragadott felsorolás. Például el kell dönteni például a szakmai működési kérdések sokaságát: mit
kutatunk és mit nem, mit fejlesztünk és mit nem, milyen szakmai módszerekkel dolgozunk, milyen partnerekkel
működünk együtt, hogyan kívánjuk megoldani a fejlesztést stb.
Az üzleti koncepcióban vázolni kell, hogy szeretnénk megoldani a finanszírozást (hosszabb távon is), egy lábon
álljunk vagy többön, ha utóbbit választjuk akkor ezt szakmán belül vagy azon kívül képzeljük, a költségeket
legalább nagyságrendileg meg kell határozni, és képet, perspektívát kell kialakítani a cég fejlődésének irányáról,
arról is hogy egyedül vagy mások bevonásával képzeljük el a jövőt. Dönteni kell arról, hogy az alapító
tulajdonosok rövid és hosszú távú érdekeltségét és a működésben való részvételét hogyan alakítsuk ki. El kell
dönteni kikkel fogunk dolgozni, ki vagy kik lennének a tulajdonos társak, meg kell tudni ítélni többek közt a
munkatársak szakmai hozzáértését és megbízhatóságát.
Saját érdekből mindezeket a cégalapítás előtt papíron rögzíteni kell azaz először Koncepciót, majd az un.
Megvalósíthatósági Tanulmányt utána pedig Üzleti Tervet kell készíteni.
A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok kis innovatív cég alakul ad hoc jelleggel, kellő alaposságú előkészület
nélkül, működésükben e miatt (is) nagy a bizonytalanság, állandó improvizálásra kényszerülnek, a problémákkal
akkor szembesülnek amikor azok helyrehozatala vagy korrekciója már nem lehetséges, ezeket leküzdeni nem
tudják és ezért viszonylag hamar becsuknak, vagy csendes agonizálással elhalnak.
A nehézségek ellenére a jól működő, kis innovatív cégek vannak túlsúlyban és a világ fejlett országainak
gazdaságában igen nagy számban vannak jelen. Ezekre jellemző, hogy szakmánként kisebb régiókban
csoportosan bukkannak föl egy-egy területen (pl Silicon Walley) vagy számtalan egyetemi központ körül (pl.
Cambridge innovációs park) vagy inkubátor házakban illetve innovációs parkokban, régiókban.
Szakmai, szerveződési szempontból az jellemző rájuk, hogy az egy-egy speciális projektben, témában nagyon
erős kis innovatív cégek az adott szakma vezető, nagy cégeivel vannak szorosabb, lazább jogi és szakmai
kapcsolatba, azokhoz kötődnek, mivel szellemi termék „output”-juk azokon keresztül realizálódik a piacon. Példa
erre a gyógyszeripar ahol a nagy multinacionális cégek új K+F eredményeinek sok esetben már több mint 50%-a
külső, kis innovatív cégektől származik és a multi belső stábja már csak a fejlesztés befejező szakaszára és a
termék piacra hozatalára „szakosodott”. A Rhone Poulenc francia gyógyszergyár vagy Pfizer amerikai
gyógyszergyár akik a K+F adott szegmenseit, szakmai feladatait 25-30 kis innovatív céggel szerződéses
viszonyban, azokat magukhoz láncolva, becsatornázva azok eredményeit saját K+F rendszerükbe működnek. Ez
egyben a kis innovatív cégnek is biztos „értékesítést”, eredmény output-ot jelent.(D. Cavalla. Towards the Virtual
Research Company- modern strategy of preclinical pharmaceutical R+D, 1997 Wiley&Sons)
Másik jellegzetesség, hogy megjelennek az un virtuális K+F cégek akik fizikailag egymástól távol, de integráltan és
szervezetten működnek. Kifelé egységesen lépnek fel, és a belső rész cégek összehangolva működnek különböző
szakmai innovációs feladatokra specializáltan. Ilyen például a Napp(GB)/ Mundipharma (Németo.) /Prude
Pharma (USA)/MAG (Franciao.)/ Mundipharma Peking/Modipharma(India) konglomerátum vagy a Xenova
csoport. Hasonló rendeződés figyelhető meg az autóiparban és az elektronikai iparban is.
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A megalakult kis innovatív cég induló létszáma általában 3-10 fő (mivel ügyvezető és legalább egy munkatárs
továbbá egy adminisztrációs mindenes szükséges az induláshoz ha nem csak papíron működő cégről beszélünk).
A jó cégműködés kulcskérdése a legmegfelelőbb munkatársak megválasztása. Többszörösen aláhúzott
fontosságú tény, hogy minél kisebb a céglétszám annál nagyobb súlya van egy-egy ember tevékenységének jó
vagy rossz munkájának!
A kis innovatív cég sorsát már az induláskor eldöntő, vagy alapvetően meghatározó kérdés tehát a kiválasztott
kezdeti munkatársak minősége! Erre az ügyvezetőnek nagy hangsúlyt kell fektetnie. Az induló feladatok
megoldására, a kockázat csökkentésére –mint minimum követelmény- csak elkötelezett, motivált munkatársakat
szabad alkalmazni.
A létszám bővítésénél arra kell törekedni, hogy csak olyan feladatokra vegyünk fel főállású munkatársakat mely
feladatok folyamatosan fennállnak és minden átmeneti ideig tartó teendőt vagy időszakos alkalmazással vagy
feladatra szóló külső szerződéses megbízással oldjunk meg.
Egy kis gyógyszerkutató cég létszámának időbeli alakulását mutatja az alábbi ábra.

A növekvő feladatok egyre növekvő számú munkatársat igényelnek. Az innovatív cég vezetőjének egyik
legnehezebb feladata a legalkalmasabb munkatársak kiválasztásán túl a céglétszám növelésekor a szakmai
arányosság fenntartása. A különböző területeken működő munkatársak természetes létszám növekedési
igényének feladatarányos kordában tartása, a belső arányos struktúrafejlesztés megoldása. Az adott terület
munkatársainak szükséges számát végső soron az éves tervekben megfogalmazott feladatok determinálják, de a
vezető felelőssége annak eldöntése, hogy ezt milyen arányban oldja meg főállású és/vagy szerződéses külső
munkatársakkal. A belső egyensúly hiánya, hatékonysági hátrányt jelenthet.
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A kis cégek irányítása induló állapotban és azt követő kezdeti időszakban szinte automatikusan, ún. „pókhálós”
(központi sugaras elrendezésű) működési modell szerint történik. Kis létszámnál ez a leghatékonyabb. Ez azt
jelenti, hogy lényegében mindenki az ügyvezető közvetlen irányítása alatt működik, tőle kap instrukciókat,
hierarchikus rendszer még nem alakul ki. Kis létszámnál a legtöbb esetben ez a struktúra (modell) nagyon
hatékony irányítást jelent. Túl korai hierarchikus rendszer kialakítása a legtöbb esetben a működésre káros hatású.
A létszám növekedésével azonban egy idő után ez a pókhálós, egyközpontú modell egyre kevésbé jól működik,
nehézkessé válik mert többek közt kezelhetetlen mennyiségű feladatot ró az ügyvezetőre. Ezt az időpontot a
vezetőnek fel kell ismernie és a kis cég a továbbiakban akkor működtethető hatékonyan, ha az átállás, a
modellváltás egy „hierarhikus” irányítási rendszerre optimális időben megtörténik. A hatékony cégműködés egyik
fontos eleme a tudatos irányítási modell kezelés. A hierarchikus irányítási rendszerre való áttérés a cégvezetés
részéről a pontos, egyértelmű alá- és fölérendeltségi személyi viszonyok definiálását követeli meg, hozzárendelve
ehhez egy mindenki számára érthető és követhető írásba foglalt működési rendet és feladat meghatározást.
A hierarchikus rendszer egy gyakorlatilag mindenki által általánosan ismert cég és intézmény működési forma. Az
innovatív cégeknél azonban, amennyiben azok házon belül projektek alapján kezelik az innovációs témákat (pl.
„alacsony alvázú autóbusz fejlesztési” projekt, vagy „új funkcionális élelmiszerek” projekt stb) akkor a hierarchikus
rendszerrel párhuzamosan egy vagy több projekt team, is működik a projekt belső –szabadon kialakíthatóirányításával és önálló működési szabályaival. Ez azt jelenti, hogy egyszerre két rendszer létezik párhuzamosan az
adott cégen belül, egy hierarchikus irányítási és egy projekt alapján szervezett irányítási rendszer. Mindkét
rendszer résztvevői ugyan azokból a munkavállalókból állnak. A hierarchikus rendszer igazgató- főosztály- osztálycsoport- egyén rendszerű míg a projekt projektvezető- projekt tag (egyén) típusú azaz a projektvezető lehet a
hierarchikus rendszer bármelyik fokán lévő személy és a projekt tagok pedig lehetnek 4-5 bármelyik osztályról
részlegről verbuválódott egyének.
A két rendszer párhuzamos működtetését pontosan kell szabályozni. Ez egyike legnehezebb innovatív
cégirányítási kérdéseknek. Anélkül , hogy ezen kettősségről hosszas tanulmányt írnánk látható, hogy számos
működési problémát ezen kettősség belső rendezetlenségének számlájára lehet írni. A jól irányított kis cégek
azért is tudnak hatékonyan működni mert a belső működési rend még mindenki számára áttekinthető.

A személyek meghatározó szerepe
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy innovációban a személyek, egyének szerepe döntő jelentőségű. Az
innovatív kis cégeknél minden esetben kulcsszereplők nevezhetők meg, és ezek súlyát, szerepét még a kis
létszám is növeli.
Egy innovatív cég működése e személyeken áll vagy bukik. A kiválasztásnál a megfelelő szakmai tudás
alapkövetelmény. A kulcsembereknél azonban megkövetelendő a kreativitás és az együttműködési készség is.
Képesnek kel lennie új dolgokat létrehozni, mert e nélkül az innováció nem megy. Emellett alapkövetelmény a
hatékony team munka is. Ez sem megy „egyéni játékosokkal” csak maximális együttműködési készséggel. A jó
cégirányítás a kulcsemberek ezen utóbbi két fő tulajdonságát folyamatosan „teszteli” és bármelyik hiányossága
esetén személycserét kell minél hamarabb végrehajtani. A főbb munkatársak döntő többségénél kívánatos még
a pozitív gondolkodás megléte is.
A hatékony együttműködéshez elengedhetetlen a bizalom egymás iránt és az együttműködésre
„kötelezetteknek” egymás jobb megismerése. Erre sok esetben a napi munkakapcsolat nem elegendő.
Javasoljuk a kis innovatív cégek irányítóinak már 15-20 fős vagy annál nagyobb létszámnál az alábbi jól bevált 23 napos
közös tréning fajtákat: ismerkedő-, készségfejlesztő-, problémamegoldó, konfliktuskezelő- és
csapaszellem (team munka) növelő tréningeket. Hogyha választani kellene, sok éves innovációs cégvezetési
tapasztalat azt mutatja, hogy kezdeti fázisban leghatékonyabbak a cég működésére az ismerkedési és a
konfliktuskezelési tréningek voltak. Valószínűleg azért mert e két területen mutatkozott a munkatársak között a
legnagyobb információ és készség hiány.
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Megdöbbentő eredményeket hozott és hiányosságokat tárt fel kis innovációs cégeknél szerzett több éves vezetői
tapasztalat a cégek munkatársainál fennálló kommunikációs és tárgyalási készség hiányaival kapcsolatban.

Erőszakkal kellett megtanítani például –egyébként kiváló szakembereknek- hogy türelmesen, udvariasan,
figyelmesen végighallgassák a másikat, nem vágjanak egymás szavába. Hangsúlyozottan kellett foglalkozni
azzal, hogy tárgyalásokra előre fel kell készülni, legyen az belső vagy külső partnerrel (minél kevesebbet kelljen
improvizálni) továbbá, hogy a felkészülés mire irányuljon, milyen tartalmú legyen. Meg kellett még idősebb
kutatókat is tanítani arra, hogy a megbeszélések nem folyhatnak parttalanul és lezárásukkor kell, hogy legyen
azoknak konklúziója és összefoglalt eredménye.
A másik kommunikációs probléma a prezentációs készség igen alacsony színvonala vagy teljes hiánya. Az
innovációs témák különösen érzékenyek az érthetőségre, az új elképzelés, eredményközlés, meggyőző, logikus,
világos szóbeli és írásbeli bemutatására. Ez alapvető, mert ha a munkatársak, vagy a külvilág nem érti pontosan
azt amit mondani akarunk abból komoly félreértések, működési zavarok alakulnak ki. Az innovatív információra
ez fokozottan igaz. Évek alatt meg kellett tanítani a munkatársakat a szóbeli prezentációnál például arra, hogy a
hallgatóság, közönség szempontjából legmegfelelőbb bemutatási módszert válasszák ki és ehhez előre pontosan
kell tudni azt, hogy kihez beszélek és annak tartalmát, mondanivalóját is ahhoz alakítsák. Folyamatos belső
műhelymunkát, gyakorlást igényel az előadás módja azaz, hogy a munkatárs ne monoton hangon vagy
kapkodva beszéljen, lehetőleg legyen könnyed és magabiztos. Mindezeknek az írásbeli bemutatásoknál is
tükröződni kell, itt a szakmai publikációs gyakorlat miatt a helyzet már jobbnak minősíthető.
A fenti személyi problémák nem lebecsülendő fontosságúak. Igazán sikeres innovatív cég a felsorolt megfelelő
szintű készségek nélkül nem vagy alig képzelhető el. Nagyon sok energiát és időt emészt fel ezen készség és
ismeret hiányok elfogadható szintre hozatala. Valószínűleg mindez nem általános, hanem magyar sajátság illetve
a környező régió hiányossága, de ennek korrigálása, kiküszöbölése nélkül az eredményes működés, főleg
nemzetközi szinten biztosan nem lehetséges.

Hatékony innovatív cégműködéshez szükséges elvek, módszerek
Az innováció kockázatos tevékenység, az „innovatív cégműködés” pedig magas kockázatú de egyben magas
hozamú (nagy extra profitot biztosító) gazdasági tevékenység –amennyiben azt tudatosan és szakszerűen
menedzselik-, azaz a nagy hozam reménye folyamatos, fokozott kockázattal való együttélést jelent.
E szempontból minden olyan irányítási, működtetési lépés mely a kockázatból eredő bizonytalansági érzést
csökkenti a résztvevőkben, más szavakkal a biztonságérzetet és így a komfortos közérzetet biztosítja, erősíti sokkal
fontosabb mint más cégeknél.
Az innovatív kis cégek kulcsembereinek, de minden munkatársának is biztonságérzetet kölcsönöz az, ha a cégnél
átlátható rend van. Ez más megfogalmazásban azt is jelenti, hogy a munkatársak figyelme saját feladataik
megoldására összpontosulhat, mert szervezett keretek között minimalizálható csak az az energia amit egy-egy
ember nem a közvetlen feladata megoldására, hanem más belső rendezetlenségből fakadó teendőkre kell
fordítson. Ez innovatív cégeknél fokozottan fontos, mivel a vállalkozás kockázata is nagy és ez is növeli a
bizonytalanság érzetet.
Az innovatív cégek irányítói a belső rend és feltételrendszer biztosításával tudnak legtöbbet tenni a kulcsemberek
hatékony működéséhez, és ezáltal a cég új eredményeinek, jövedelemtermelő képességének javításához. A
működés rendje és feltételrendszere legtöbb esetben még különösebb anyagi ráfordítást sem igényel, ezért ez a
legolcsóbb intenzifikáló faktorok egyike.
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Mire kell tehát odafigyelni, mit kell biztosítani?
1) Világos, mindenki által érthető és átlátható szervezeti felépítést kell kialakítani. A működési rendnek, az alá- és
fölérendeltségi viszonyoknak egyértelműnek kell lennie. Biztosítani kell, hogy ezt mindenkinek pontosan ismerje és
ebből fakadóan tudja az ehhez szorosan kapcsolódó eljárási lehetőségeket, rendet.
2) Egyértelmű, érthető munkaköri leírást kell kapnia minden dolgozónak, megjelölve a feladataihoz tartozó
kompetenciákat és felelősségeket.
3) A fenti két pont kötelező megléte mellett egy rugalmas belső működésnek kell dominálnia. Ez sokféle módon
oldható meg. Egy innovatív cégnél biztosítani kell a rend mellett olyan működési fórumokat mely lehetővé teszi
bárki számára a szabad kezdeményezést, véleményezést, „ötletelést” mindenféle kötöttség nélkül. Lehet ilyen pl.
egy heti rendszerességű szabad beszélgetés un. „brain storming” szabad részvétellel. Ennek rezüméjét, vagy
bármilyen eredményét azonban már megfelelő döntés alapján a hierarhikus működési rendben kell realizálni.
E 3) pont elengedhetetlen és döntő fontosságú az innovatív cég eredményes, hatékony működéséhez!
A hangsúly a kötetlen, alá- és fölérendeltségtől mentes, de mégis fegyelmezett, lelkes alkotó,együttműködő
légkör kialakítása, fenntartása.

Milyen működési elvet és technikát célszerű követni, milyen „innovációs dokumentumok” alapján tanácsos
működni?
Az alábbiakban egy jól bevált, és a fejlett világban több-kevesebb eltéréssel általánosan alkalmazott modellt
ismertetünk. A modell öt fő elemből áll és tartalmazza az innováció eredményes gyakorlatához, annak cégen
belüli hatékony megoldásához szükséges legfőbb kutatásszervezési munkamódszereket. Ezek a következők:
projekt alapú működés, precíz kutatás tervezés, szigorú szakmai dokumentálás-archiválás, számítástechnikaiinformatikai hálózat, egyéni ösztönzés.
Ezek részletezése előtt ki kell térni arra, hogy miért pont ezekre van szükség? Az innováció és az innovatív jelzővel
illethető cégek speciális világot képviselnek. Az emberi természetből fakadóan mindenki rendelkezik többkevesebb szakmai ambícióval. A kutató típusú embereknél ez fokozottan jelentkezik. Nagyon sok értékes ember
közülük, speciális karakter és nem könnyen kezelhető. A fokozott szakmai ambíció és hiúság a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kutató szűkebb környezetében mindent maga akar megoldani saját eredményességét kívánja
előtérbe helyezni, mely hosszú távon tévút, az együttműködés rovására megy. Mindenki számára nyilvánvaló,
hogy manapság komoly tudományos és így innovatív eredményeket elsősorban a tudományok összetettsége és
specializálódása miatt csak együttműködéssel, team munkában lehet elérni, az individuális feltalálók kora a
múlté (pontosabban ma már ez elenyésző, nem jellemző).
Akkor mégis, hogy lehet nagyon különböző karakterű, önmagukban külön-külön kiváló szakembereket, egyéni
ambícióikat és vélt érdekeiket felülírva együttműködésre, team-munkára kényszeríteni? A válasz:
kutatásszervezési eszközökkel, azok szigorú betartatásával, team munkára való anyagi ösztönzéssel és folyamatos
meggyőzéssel arról, hogy nincs számára alternatíva, akkor halad a vitorlás leggyorsabban a célként megjelölt
kikötő felé, ha mindenki összefogva egy irányba „fújja a vitorlát”. Ha a cél kellően ösztönző, anyagi és erkölcsi
(ezen belül tudományos) sikerrel kecsegtet, még a legkevésbé együttműködő is csatasorba áll, aki pedig
semmiképpen nem, attól meg kell válni.
Vegyük sorra a javasolt fenti elemeket!

18
1. Projektterv
Az innováció projekteken alapul. Ez azt jelenti, hogy az innováció gazdája sok szempontú megközelítéssel, meg
kell határozza, le kell írja minél pontosabban, hogy mi az innováció tárgya, írásban meg kell indokolnia, hogy
miért ez a projekt és nem más, milyen eredményt vár ettől és miért, hogyan milyen módszerekkel akarja ezt
szakmailag megoldani, hogy néz ki a szakmai konkurenciája mindennek.
Egy projekt terv tulajdonképpen egy hosszabb távú (több éves) bójákkal kijelölt kutatási-fejlesztési terület, keret,
perspektívikus új irány és adott esetben ideológia, mely felfogható egy „innovációs tevékenység
alkotmányának” is, ami a mozgásteret meghatározza.
Projekt működtetés. Ki kell nevezni a projektvezetőt és helyettesét is (felhatalmazásokkal és felelősség
meghatározásával) . Szervezeti, működési szempontból pontosan le kell írni, hogy a projekt hogy működik, kik a
tagjai és a projektvezetőnek és a projektben résztvevőknek –akik mindegyike egyébként a cég hierarchikus
rendszerében dolgozik – mik a kompetenciái. Világos leírás kell a hierarchikus és projekt rendszer „békés egymás
mellett élésére”.
Példaként álljon itt egy konkrét gyógyszerkutatási projekt terv tartalomjegyzéke.
A bevezetés meghatározza, hogy a kutatási téma milyen szakmai területre vonatkozik (minél konkrétebben). A
„therapeutic conceptions” fejezet meghatározza, hogy a jelenlegi terápiás megoldásokhoz képest az új
gyógyszeres megoldás lényege mi lenne, az milyen szakmai koncepción alapul. A következő fejezet a koncepció
alapján az innováció eredményeként létrejövő új gyógyszerjelölt gyógyászati-piaci, üzleti jelentőségét mutatja
be. A következőkben az előzetes szelekció alapján már sikeresen tesztelt új, gyógyszerjelölt ún. „lead molekula”
és az ahhoz hasonló anyagok szabadalmi helyzetét mutatja be (egyértelmű újdonság kell ide). Ezután három
fejezet taglalja azokat a kutatási munkamódszereket, melyekkel a leghatékonyabb, gyógyszernek
legalkalmasabb anyag kiválasztható és hatása, biztonsága, más, már meglévő gyógyszerekkel való együtt
alkalmazhatósága igazolható ill. feltárható.
Természetesen a példaként bemutatott projekt terv hasonló tartalmú fejezetekkel, bármilyen más innovációs
projektre is adaptálható.
A felsorolt fejezetek nem csupán a kutatási téma indítását s a pozitív döntés bázisát képezik, hanem legalább
olyan fontos a kutatási téma működése, előrehaladása során időről időre szükséges revíziókhoz is. A kérdéskörök
folyamatos felülvizsgálata, a dokumentum karbantartása kötelező feladat a projektben résztvevőknek.
A sok szempontú piac-és tudomány-centrikus figyelés, a folyamatos mérlegelés és önrevízió a kulcsa annak,
hogy szükség esetén akár a téma leállítását jelentő vezetői döntés is szülessen.

2. Kutatási terv
A kutatási terv éves (célszerűen naptári év szerinti) és a projekt terv szerinti az arra az évre vonatkozó konkrét
kutatási- fejlesztési feladatokat tartalmazza adminisztratív egységenként felsorolva, pontokba szedve. Egy-egy
pont (kutatási feladat) az alábbiakat kell, hogy tartalmazza. A konkrét feladat megnevezése, rövid (néhány
mondatos, de max. fél oldalas leírása, témafelelős személy neve, közreműködő belső munkatársak nevei, külső
(cégen kívüli) együttműködő intézmény és témafelelős neve, a feladat elvégzésének időigénye (hónap, hét)
végső határideje (hónap, nap) , a feladat költségbecslése (a projektfelelős által).
Az év kezdete előtt elfogadott kutatási terv betartása a kutató számára kötelező. Azonban minden ésszerű
változtatási javaslattétel is kötelező! Konzekvenciákat von maga után a fentiek bármelyikének elmaradása!
Tehát mindkét terv módosítására indokolt esetben lehetőség van, de ez csak felső vezetői jóváhagyással, írásban
történhet. A mindenkori aktualizált projek tervnek és a kutatási tervnek a vezetés által történő jóváhagyása után
„szentírásként” kell működnie. Attól lényegében eltérni nem lehet, az „eltérés” itt egyébirányú egyéni „partizán”
kutatást jelent. Ez tiltott.
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3. Dokumentálás – archiválás
A kutatási tervben meghatározott feladatokat befejezésük után egységes tartalommal dokumentálni kell. A
kutatás témafelelőse készíti el az un. „final report”-ot (végső jelentést) és aláírásával hitelesíti. Az előírt, egységes
formai jegyekkel és tartalmi felépítéssel készült végső jelentés mellé csatolni kell minden eredeti mérési bizonylatot
és háttér dokumentumot, azokat a jelentésben felsorolva, számozott, azonosítható módon.
Az így elkészült dokumentumcsomag eredeti példánya leadásra és archiválásra kerül. Az archívumhoz a
cégvezetőn kívül csak az arra kijelölt személy férhet hozzá. Az archiválásnak szigorú rendje van. Egy kutatási
feladat csak a „final report” kijelölt vezető általi elfogadásával és ezt követő archiválásával zárul le. Sem a
vezetőknél sem a kutatóknál eredeti jelentés és mérési adat nem marad.
4. Számítástechnikai belső hálózat
Az információk ésszerű és gyors belső áramlásának megoldásához ez elengedhetetlen és túl sok magyarázatra,
indoklásra nem szorul. Alapvető a minőségi külső „tűzfal” védelem hatékony megoldása és a belső információs
hozzáférhetőség, jogosultságok és tiltások optimális kialakítása.
5. Egyéni ösztönzés, motiválás
Kellően motivált munkatársak nélkül nincs megfelelő innovációs cégteljesítmény. Két alapvető ösztönzési módot
kell „testre szabottan” azaz egyénenként külön-külön a cégvezetésnek megoldani.
Anyagi ösztönzés. Az érintettnek a vezetés tájékoztatása alapján teljesen tisztán kell látnia a cégnél saját anyagi
lehetőségeit, perspektíváit. Ha a havi juttatásokon és mozgóbéren túli extra jövedelmek (pl. feltalálói díjak)
esélyeit, mértékét és várható időpontját minél pontosabban vázolni lehet annál jobb annak az érintettre
gyakorolt motiváló hatása. Döntő, hogy az illető tegyen meg mindent ezek érdekében de lássa azt is, hogy a
feltételek teljesülésekor a díjazás be is következik.
Erkölcsi ösztönzés. Rendkívül fontos a szakmai perspektíva és az eredményességet követő minden jól alkalmazott
dicséret, megkülönböztető, erkölcsi megbecsülést biztosító esemény.
6. Független, külső, tudományos tanácsadó testület működtetése
Ez a szervezeti megoldás egész kis létszámú cégeknél kevésbé lehetséges, azonban nagyobb projekteknél
rendkívül hatékony és hasznos lehet. Ez a javasolt formáció abban tér el különböző tanácsadóktól, egyéb
tanácsadó testületektől, hogy a tulajdonosok és a menedzsment közösen, a résztvevő személyekre szólóan
egyetértésben hozza azt létre, kvázi „választott bírósági” szisztémával. (A menedzsment javasol személyt a
tulajdonos elfogad és viszont).
A legcélszerűbb a 3 fős testület, melynek tagjai az innovációs projekthez szakmailag közelálló neves professzorok,
lehetőleg külföldiek. Ezek időről időre áttekintik a projekt eredményeit (pl félévente 1-2 napos zártkörű workshop
keretében), ezt követően a professzorok a fő tulajdonosokat, a menedzsmentet és a kutatókat írásban
tájékoztatják véleményükről, tapasztalataikról. Minden érintett személyes felelőssége, hogy ezen véleményeket
mennyiben fogadja el, illetve milyen mértékben kívánja hasznosítani.
A működés ezen megoldása nemcsak a tulajdonosi kört nyugtatja meg, szolgáltat biztosítékokat a kutatási
irányok és működés helyességéről, a költségvetés hatékony felhasználásáról, hanem a kutatói gárdának és az
irányítóknak is valódi szakmai kontrollként szolgál. Másrészről sikeres innováció esetén a tanácsadó testület tagjai
a projektet és a céget a tudományos életben is örömmel képviselik.

A fent felsorolt pontok (1-6) az innovatív megoldás, projekt előre vitelének hatékony biztosítékaiként szolgálnak és
a koncentrált iránytartást, nem szétforgácsolt, hanem racionális kutatás-fejlesztést biztosítják. Mindez azért
nagyon fontos mert mindig megfigyelhető a kutatói csábítás a kisebb ellenállás, a „kommersz” irányba haladás
felé. Az új ismeretek özöne, vagy egy-egy divatos vagy jól csengő irányzat varázslatosan hatnak rájuk. Ezért
rendkívül nehét és súlyos konfliktusoktól terhes innováció vezetői szempontból a vargabetűk nyesegetése, az
iránytartás. A cikcakkban haladás veszélyezteti az innováció eredményességét, idő- és pénz-vesztességgel jár, és
súlyosabb esetben a választott útról való letérést eredményezi. A fentiek felismerése és tudatos kezelése döntő
lehet a sikeres végeredményben is.
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Az anyagi források biztosítása
Ez az innováció egyik kulcskérdése, a hazai innováció neurargikus pontja.
A finanszírozás és finanszírozhatóság kérdése az innováció egész folyamatát végig kíséri. Az innovációs folyamat
különböző stációiban –ugyan eltérő módon és tartalommal- de időről-időre felmerülő kérdés.
A kutató elme, az új megoldásokon dolgozó feltaláló kevéssé érzi magát indíttatva arra, hogy e kérdéssel is
mélyrehatóan és eredményesen foglalkozzon, ezt szereti másokra bízni, legtöbb esetben szükséges rosszként
kezeli és végső soron nem tartja saját dolgának. Az eredményes innovációnak azonban a finanszírozás
megoldása elengedhetetlen része, azaz a projekt megfelelő minőségű pénzügyi menedzselése nélkül komoly
üzleti eredmény nem várható.
Az innovációban bármilyen szinten részt vevő személyeknek azonban rendelkezniük kell bizonyos innováció
finanszírozási alapismeretekkel, a projektre vonatkozó kellő pénzügyi tájékozottsággal, ennek hiányában jó,
realizálásra alkalmas szakmai döntések számos esetben is csak véletlenszerűen hozhatók.
Vegyük azt a tipikus esetet amikor az új megoldás, megérett arra, hogy üzleti vállalkozás keretében kívánják azt a
tulajdonosai továbbvinni.
Egy új, innováción, mint fő tevékenységen nyugvó cég megalapításakor, pontosabban azt megelőzően több
anyagi jellegű döntést kell hozni az érintetteknek. Ezeket a döntéseket a leendő tulajdonos társaknak lehetőleg
konszenzussal kell elrendezni. Nézeteltérés esetén való döntéskor már előre kódolva van a későbbi anyagi jellegű
konfliktus ami a későbbiekben az eredményesség rovására megy.

Mi az amit az induláskor meg kell tervezni és el kell mindenkinek fogadni?
a) El kell dönteni, hogy a vállalkozáshoz mennyi tőke kell, a tulajdonosok menyi pénzbeli hozzájárulása (cash
befizetés) szükséges. Ez lehet mind alaptőke, vagy megosztva alaptőke és tőketartalék.
A tőkeigényt annak fényében lehet tervezni, hogy a cég csak ennek felhasználásával akarja-e a projektjét
(projektjeit) előre vinni, vagy lesz más bevétele is. A tipikus eset amikor az innovatív cég folyamatosan saját
tőkéjét feléli és ezt a későbbiekben időről-időre, legalább a törvényesen előírt szintre pótolja (pl. pótbefizetéssel).
Számos egyéb megfontolás is szükséges a tőke kialakításakor, amire itt nincs mód kitérni ezek közül csak egyet
emelnék ki. Egyrészt rendelkezni kell a résztvevőknek egy reális vízióval arról, hogy a tőkésítési és financiális
problémákat távlatilag hogyan képzelik el megoldani és az innovációs folyamathoz a pénzt milyen forrásokból
próbálják majd biztosítani (egészen az innovatív projekt üzleti realizálásáig). Ennek részeként megfelelő indokok
és érvek alapján –a „vízióba” illeszkedően- el kell dönteni, hogy szakmai vagy pénzügyi befektető partnert
tartanak kívánatosnak bevonni a tőkésítések során.
b) A tőkeigény meghatározása a lehető legpontosabb cash-flow tervezéssel kell párosuljon.
Ezen belül minden lehetséges bevételi és kiadási tételt legalább 3-5 évre előre, havi szinten (bontásban) meg kell
határozni. Ennek precizitása és reális volta kulcsfontosságú. A jó cash-flow tervezés fél győzelem, ami az
innovációt menedzselők dolgát nagyon megkönnyíti. Jó „pénzkezelési kottából” pontosan és szépen lehet
„zenélni”.
Milyen egyéb források állhatnak, a cég működése során a vállalkozás rendel rendelkezésére?
•
Az alapító tulajdonosok pénzügyi hozzájárulása (a befizetett induló tőkén túl).
•
Start-up befektetők pénze.
•
Szervezett állami, (intézményi) pályázati pénz.
•
Esetleges állami (intézményi) direkt támogatás.
•
Egyéb magán pénzforrás (üzleti angyal).
•
Kockázati tőke.
•
Szakmai befektető
•
Tőzsdei bevezetés (IPO)
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A tulajdonosoknak ezen fenti finanszírozási forrásokból -és esetleg saját bevételből- kel évekre előre
megkomponálni a projekt, az innovatív cég finanszírozását. A fent felsorolt források jellegüknél fogva igen eltérő
mértékűek és az innovációs folyamat bizonyos szakaszaihoz kapcsolhatók.
Ezen pénzforrások részletesebb ismertetésére itt nem kívánunk kitérni. A dolog lényege, hogy aki innovatív
vállalkozásra adja a fejét annak szisztematikusan végig kell gondolnia ezen pénzforrások igénybevételének
lehetőségeit és keresni kell a felsorolt hat lehetőség mindegyikéhez a megfelelő kapcsolatot.
A kapcsolatok felvétele és elmélyítése előtt érdemes ismerni és mindig szem előtt tartani az innovatív projektek
finanszírozásával kapcsolatos néhány általánosan érvényes információt.
A fent említett alapismeretet (általános információt) egy új gyógyszerjelölt molekula innovációs finanszírozási
példáján keresztül kívánjuk bemutatni az alábbiakban.

Az ábra számos egyszerűsítést tartalmaz a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A szakmai irodalom és néhány multinacionális cég adatai szerint az új, originális gyógyszerek átlagos K+F költsége
(az első gondolattól a piacra kerülésig) 250-300 MUSD (1998-2000-es adatok,). Egyszerűsítettük a gyógyszer
innováció folyamatát is kereken tíz évre.
Az ábrából látható, hogy a kumulált költség görbéjét a 20 és 50 MUSD költségek vonalai körülbelül a 4-6 évig tartó
kutatás-fejlesztési periódusban metszik, ami azt jelenti, hogy egy cégnek egy originális gyógyszerkutatási témára
(gyógyszerjelöltre) rendelkezésre álló pénze limitálja azt, hogy az innovációs folyamatban meddig haladhat
előre, meddig képes azt önmaga finanszírozni. Ez a példa szerinti esetben azt jelenti, hogy valahol a satírozott
területen belül, de legkésőbb a preklinikai szakasz végén vagy a humán I. fázis – (esetleg kevés humán II.) végén
a klinikai szakaszban, a cégnek -mivel a témát folytatni (tovább finanszírozni) nem tudja- azt el kell adni.
Nyilvánvalóan ilyen döntést korábban is meg lehet hozni de a kumulált kutatási ráfordítás (az innováció költsége)
és a téma értéke közötti különbség (a haszon) korai eladás esetén sokkal kisebb. Az ábrán feltüntettük a
kockázat egyszerűsített exponenciálisan csökkenő görbéjét is mely az értéknövekedéssel korrelál.
Az is látható továbbá, hogy az érték görbe minden esetben a kumulált költség görbe felett van, de legalább 2-3
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Nem nagy merészség azt állítani, hogy nemcsak a fenti példa szerinti adott innovatív cég mozgástere limitált,
hanem minden hasonló kategóriájúé is, akik a satírozott területig képesek előrehaladni. A későbbi klinikai fázisok
(IIb, III.) lebonyolítása nem pusztán pénz kérdése csak. Ma csak a nagy cégek engedhetik meg maguknak, hogy
megfelelő orvos menedzseri gárdával, klinikai hálózattal rendelkezzenek, multicentrikus gyógyszervizsgálatok
lebonyolítására és dokumentálására vállalkozzanak úgy, hogy azt az átlagidőn belül be is tudják fejezni.
Az innovatív témától való optimális időben történő megválásnak még egy alapvető racionális indoka van. Ez az
optimális piaci realizálás kényszere.
A már hatóságilag regisztrált új gyógyszert a lehető legrövidebb időn belül a lehető legtöbb országban be kell
vezetni a piacon (árbevétel maximalizálási törekvés). A hátralevő szabadalmi oltalmi idő optimális kihasználása
teszi ezt szükségessé, mivel a védettségi idő lejártáig érhető el igazi extraprofit, utána elindul a generikussá vált
készítmények ismert küzdelme a piac újrafelosztásáért. A fenti piaci eredményességet ma már csak
multinacionális, vagy közepesen nagy gyárak képesek megfelelően megoldani. Ezért érdemes erre alkalmas
céggel időben megállapodni. A cost-benefit elv itt fokozottan érvényesül.
A fenti példa szerinti ábra minden, tetszőleges innovációs tevékenységre megrajzolható, általánosan érvényes,
csak a függőleges és viszíntes tengelyek mértékei és tartalma és ebből fakadóan a görbék meredeksége
változik. Ezt bárki könnyen a saját tevékenységére adaptálni tudja és ezt követően felhasználni a saját innováció
menetének és korlátainak elemzésére.
A korábban felsorolt finanszírozási források –speciális kivételektől eltekintve- a példa szerinti kumulált költségekhez
igen eltérően járulnak hozzá.
Az alaptőke és alapító tulajdonosok finanszírozási képessége a legtöbb esetben igen limitált és csak az innováció
indító szakaszára biztosít kellő erőforrást. Az állami pályázati rendszerben nyerhető pénzek ezt kiegészíthetik, a
javíthatják az innovatív projekt pénzügyi helyzetét, de jól kell látni azt, hogy ez csak kiegészítő finanszírozás és
összegszerűségében az innováció első (legtöbbnyire kezdeti) szakaszához nyújt támogatást. Jelentősebb
pénzforrást csak az üzleti angyal (magánemberek részéről történő finanszírozás) és a kockázati tőke projektbe
(cégbe) történő bevonása jelenthet. A tőzsdei bevezetés (IPO elsősorban a NASDAC-on) –mint pénzbevonáspedig csak többéves nagyon eredményes működés esetén jön szóba.
Természetesen egészen más helyzet az amikor az innovációs projekt tulajdonosa(i) saját egyéb bevételeiből
képes(ek) finanszírozni egy innovatív projektet.
Ahhoz hogy az üzleti angyal, vagy kockázati tőke források elérhetők legyenek a projektnek jónak kell lennie ( ld.
projekt értékelő fejezet) és a menedzsmentnek rendelkeznie kell számos a korábbiakban leírt készséggel.
Csak akkor van remény pénzhez jutni ha: van világos és érvekkel védhető koncepció, ennek alapján világos és
reálisan kitűzött célok, mindezt rögzítő, megfelelő színvonalú írott és számszerűsített anyagok azaz például precíz,
de áttekinthető üzleti terv és a résztvevők megbízható alkalmas személyeknek látszanak.
A kockázat minden innovációnál nagy főleg a pénzgeneráló, befektető szakaszban (ld. ábra) és a kockázati
tőke neve ellenére kockázatkerülő (mint minden tőke), de legalábbis kockázatminimumra törekszik, így kemény
küzdelemmé válik egy projekt finanszírozásának eredményes letárgyalása, megoldása .
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Innováció és szakmai innováció
Az innováció különösen nagy információ igényű tevékenység. A döntések helyessége a külvilág adott témára
vonatkozó szakmai helyzetének megfelelő ismeretétől jelentősen függ. Minden résztvevőnek a saját szűkebb
szakmai területének helyzetét naprakészen ismernie kell. Ezen túlmenően a projektirányításnak az egyes szakági
információkat kezelni és értelmezni kell a projekt előre vitele szempontjából. Ez utóbbi másfajta és más szintű
információt igényel.
A fent felsoroltakon túlmenően az információ fajtákat és azok innovációra gyakorolt súlyát még számos más
tétellel lehetne kiegészíteni. Egy dolog biztos. Az hogy az innovatív megoldás, projektek sorsa a benne résztvevők
szakmai informáltsági szintjével erős korrelációban van.
Kezelési szempontból az információk két fő csoportba sorolhatók. Publikus (bárki által hozzáférhető) és nem
publikus (belső) információk. Szokásos ezt „confidential” és „non confidential” információként kezelni.

A projekt irányítás egyik legfontosabb kérdése a nem publikus, üzleti titkot jelentő bizalmas információk
megőrzése, annak biztosítása. Minden munkavállaló szerződésben titoktartási kötelezettséget kell vállaljon.
Fizikailag is biztosítani kell az adatok védelmét számítástechnikai tűzfal, és belső hozzáférési opciók
meghatározásával személyi felelősségek megjelölésével. Ezen túlmenően például az egyéni érdekeltség ilyen
irányú biztosításával is. Az információ birtokában levő kutatónak pontosan kell tudnia, hogy hol, mikor és kinek mit
mondhat és ezt belső szabályozással ( pl.minőségbiztosítási rendszerben rögzitett szabályokkal) és gyakorlati
oktatással lehet elérni.
A vezetésnek ki kell dolgozni a „non confidential” információs írott anyagok körét és a céget bármilyen szinten
kifelé képviselő munkatársaknak csak e szerint, ennek terjedelméig lehet nyilatkozniuk. Bármilyen szakmai közlés,
publikáció előzetes írásbeli engedélyhez van kötve.
Egy dolgot világosan kell látni. Az innovatív cég szellemi terméket „termel”. Ezt ugyanúgy kell óvni a fenti sajátos
eszközökkel mint egy kolbászt, vagy autóalkatrészt gyártó cég raktárát.
Az információk másik csoportja a mindenki számára hozzáférhető publikus információk.
Az innovatív cégek vezetése itt akkor jár el helyesen, ha a külső információ özönt szakszerűen és célirányosan
tudja kezelni. Amennyiben a projek anyagi helyzete megengedi célszerű „professzionális” szakmai információt
előállítani képes személyt foglalkoztatni. Természetesen a projektben résztvevők mindegyike külön-külön a saját
szakmájában maximális informáltságra kell törekedjen, de az esetek döntő többségében ezt részben időhiány
részben más okok miatt nem tudja megoldani. Az információgyüjtés ma már külön szakma. Egy speciális
kérdéssel kapcsolatos „teljes” információ ma már alig lehetséges, de a professzionális gyüjtő mindig meg kell,
hogy tudja mondani, hogy az információs adatbázisok –amiket használt- milyen megbízhatóságúak, milyen %ban dolgozzák fel és prezentálják a területet. Az egyszerű kutató, vagy amatőr gyüjtő sosem tudja megmondani,
hogy az általa generált információ milyen valószínűséggel közelíti a 100%-ot, azaz az mennyire teljes körű vagy
biztos.
Amennyiben az adott információ nem professzionális forrásból, kézből származik annak megbízhatóságát mindig
mérlegelni kell.

Az innováció eredményének értékesítése
Az innovációba ölt pénz az annak eredményeként létrejött termék eladása révén térülhet meg, termelhet
nyereséget a megoldás tulajdonosainak. Az adott innovátor számára az innovációs folyamat az értékesítéssel
zárul.
Az értékesítésnek két fő módja lehetséges.
A gyakoribb eset az amikor nem a feltaláló, vagy az eredeti innovációra létrehozott cég, üzleti vállalkozás hozza
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A másik eset (ez a ritkább), hogy a feltaláló vagy a megoldást kidolgozó üzleti vállalkozás maga visz el a témát a
piaci megjelenésig és maga gyártja és forgalmazza az innovatív terméket.

A finanszírozási lehetőségeket taglaló fejezetből kitűnik, hogy azért az első eset a leggyakoribb, mivel az
innováció drága, költséges folyamat és annak termék szintig való elvitele általában anyagi korlátok miatt (de
több más ok miatt is) nem lehetséges vagy nem célszerű, nem optimális megoldás. Ezért az új megoldást, az
innovatív projektet, pontosabban annak iparjogvédelmi dokumentumokban megtestesített jogait értékesítik. Az
innovatív megoldást nevezzük az egyszerűség kedvéért technológiának az eladási folyamatot pedig
„technológia transzfer” folyamatnak.
Az anyagi értékesülés folyamatával érdemes behatóbban is foglalkozni.
Ennek tárgyalásakor az a célunk, hogy a „technológia transzfer” ( továbbiakban: TT) folyamata világosan
követhető legyen és az azzal foglalkozni kívánó szakember dióhéjban betekintést nyerjen annak minden
teendőjére. Az egymásra épülő lépéseknél arra törekedtünk, hogy azok tartalmilag általánosíthatók, azaz
mindenfajta technológiánál felhasználhatók legyenek.
A TT kérdéseit elsősorban az eladó oldaláról mutatjuk be igy az alábbiak döntően az eladó oldaláról szükséges
teendők, megfontolások és döntések összefoglalója.
A TT célja gazdasági haszonszerzés, mindkét fél így az eladó és a vevő részéről is a fennálló előnyök
érvényesítése. Ennek értelmében a technológia „átadás” (jobb szó az eladás) csak akkor tud létrejönni, ha az
eladni szándékozó és a vevő is megtalálja a maga gazdasági előnyét és létrejöhet az írásos kompromisszum.
Mik a kiinduló feltételek?
•
létező, írásban és/vagy fizikailag is megjeleníthető műszaki megoldás
•
a műszaki megoldásra vonatkozó egyértelmű anyagi értékű jog megléte. (szabadalom, know-how, vagy
mindkettő, esetleg védjeggyel együtt)
•
a tulajdonos eldöntött eladási szándéka
A technológia eladási szándék mögött számtalan ok lehetséges. Ennek ismerete a vevő részéről azonnal felmerül,
első kérdéseinek egyike. A leggyakoribb technológia eladáshoz vezető okok:
Az eladó nem tudja a technológiát továbbfejleszteni.
Ennek legfőbb okai szakmai, anyagi és személyi jellegűek lehetnek.
•
Az eladni szándékozó nem tudja a terméket gyártani.
•
Az eladni szándékozó ugyan tudja vagy tudná a terméket gyártani (saját technológiáját használni), de piaci
készségek hiánya miatt azzal foglalkozni nem kíván.
•
Az eladó a technológia alapján terméket gyártani és fogalmazni is képes lenne, de a technológiát mégis
eladja, mert a saját gyártás és forgalmazás valamilyen szempontból (legtöbbször gazdasági megfontolásból)
nem optimális számára.
•
A technológia tulajdonosa eladási szándékát azért nyilvánítja ki, mert a fenti okok közül több is, azok
bármelyik kombinációja fennáll.
•
Az adott technológia alapján gyártott termék piaci elterjedését csak a technológiát megvevő partneren
keresztül lehet biztosítani.
•
A technológia vagy know-how tulajdonosa olyan megoldással rendelkezik, hogy az csak egy (vagy igen
kevés) speciális hasznosító számára jelent csak megoldást. Az eredeti technológia tulajdonos technológiáját
hasznosítani önmagában nem tudja, így azt a speciális hasznosítónak eladni kényszerül. (Például egy olyan
megoldást, technológiát dolgozott ki, amely csak speciálisan a BMW autóknál alkalmazható.)
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Milyen előkészületi lépésekre van szükség a technológia eladásához?
Lehetőleg írásba foglalt, egyértelműen rögzített belső döntés szükséges az eladási szándékról. Össze kell állítani a
szóba jövő vevők listáját, azok céginformációit. A lehető legpontosabban össze kell gyűjteni a konkurens
technológiákat és eljárásokat. A konkurens technológiákat elemezni kell műszaki, gazdaságossági, eladhatósági
vagy egyéb szükséges szempontok szerint. Ezt követően ki kell alakítani, meg kell fogalmazni az eladási stratégiát.
Meg kell tervezni az eladási árat. Biztosítani kell az eladási procedúra személyi feltételeit. Össze kell állítani a TT
dokumentációját. Ezen belül több, különböző szintű információs anyagot kell összerakni. Ki kell alakítani egy indító
„non confidential” információs anyagot. El kell készíteni a dokumentáción belül a technológiáról szóló
összefoglaló írásos anyagot. Rendelkezni kell részletes szakmai leírással továbbá egy teljes körű, a technológiával
kapcsolatos minden fellelhető dokumentációt tartalmazó csomaggal.
Még az előkészületekhez tartozik az eladó részéről az eladási folyamat adminisztrálásának, visszakereshető
dokumentálásának megszervezése és a személyi kompetenciák, feladatok meghatározása. Utolsó előkészületi
lépésként fel kell készülni a szakmai bemutatásra, prezentációra is.

Hogyan zajlik általánosan a TT licenc megállapodásának folyamata?
Az első szakasz a potenciális vevők megkeresése.
Az induló lépés az eladási szándék nyilvánosságra hozatala, az eladási szándék közlése. Ez többféle módon
történhet. Az eladási szándékot direkt módon közöljük a kiszemelt partnerekkel, potenciális vevőkkel, például a
technológiáról és annak eladási szándékáról szóló „non confidential” információs anyag számára történő
kiküldésével.
Az eladási szándékot közölhetjük általános formában, például az erre a célra létesített szakmai (pl elektronikus)
refeferáló helyeken. Harmadik megoldás, hogy a TT- t közvetítő brókert, vagy szakcéget bízunk meg az eladás
lebonyolításával.
Az első érdeklődést ajánlattételt követi és amennyiben az érdeklődést ezt követően is fenntartják célszerű ezekkel
a partnerekkel az érdemi tárgyalásokat megkezdeni.
Hogy bonyolódnak az érdemi licenctárgyalások, partnerkapcsolatok?
A potenciális vevők szelektálódása után fennmaradó, néhány komolyabb érdeklődést mutató partnerrel a
további tárgyalások folytatása előtt Titkossági Szerződést kell kötni. Titkossági Szerződés nélkül semmilyen bizalmas
információ nem adható át, ez előfeltétele minden további kapcsolatnak. Ezt követően a partner rendelkezésére
kell bocsátani a bővebb szakmai információs anyagokat a TT tárgyában.
Fel kell készülni a partnerrel történő személyes tárgyalásokra . Ennek keretében tárgyalási taktikát kell kialakítani.
Ennek része annak átgondolása, hogy mi lesz az elkövetkező tárgyalás menete és hogy képes azt szándékainak
megfelelő tartalommal kézben tartani. Itt jut nagy jelentőséghez az, hogy milyen bemutató anyagot készít eladó
saját maga bemutatására és a technológia demonstrálására. Fel kell készülni a várható kérdésekre és az
adandó válaszokra is.
A licencvevővel történő személyes megbeszéléseken törekedni kell arra, hogy azok hatékony mederben
maradjanak, minél hamarabb megismerhessék a felek a partner pontos szándékát és a megbeszélések mindig
közös konklúzióval, és ebből fakadó konkrét teendőkkel záruljanak. Hatékony megbeszélések esetén, akár 1-2
tárgyalás után is a felek un. Szándéknyilatkozatot fogalmazhatnak meg és írhatnak alá.
Itt említjük meg, hogy a személyes tárgyalásokat minden esetben utólag a feleknek külön-külön elemezni
célszerű.
Az eladandó technológiára, termékre, megoldásra az esetek döntő többségében a potenciális vevő bejelenti
azon igényét, hogy azt saját maga is kipróbálhassa, megvizsgálhassa, ellenőrizhesse. Ezt az eladónak biztosítania
kell. Erre vonatkozóan célszerű külön un. Anyag vagy Minta vagy Prototípus Átadási, Kipróbálási Szerződést kötni.
A most már kevés (max.2-3 db) partnerrel meg kell állapodni a tárgyalások további menetében és időrendjében.
Általános szabálynak nevezhető az, hogy minden tárgyalási forduló után akár az eladóról, akár a vevőről van
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Az elemzés fő szempontja, hogy a tárgyalások menete megfelel-e az eredeti stratégiai elképzeléseknek, az előre
rögzített feltételeknek, továbbá külön átgondolandó az, hogy a partner (vevő esetén) valóban komoly vevő-e,
vagy csak a lehető legtöbb szakmai információhoz kíván jutni mindenféle elkötelezettség nélkül, hogy azután
eltűnjön a látókörből. Az utóbbi eset felismerése sokszor igen apró momentumokon múlik és az egyik
legnehezebb eladói feladat. Az erre vonatkozó benyomások, jelek elsősorban a tárgyalások utáni kötetlen
menedzsmenti elemzésekben kerülnek felszínre.
A TT tárgyalások első része elsősorban szakmai és csak kisebb mértékben üzleti jellegű, de ahogy haladunk a
vége felé az üzleti és jogi paralell megbeszélési szakasz válik dominánssá. Utóbbi nem választható el élesen a
korábbi elsősorban szakmai tartalmú kommunikációtól, ez azokkal sokszor párhuzamosan halad, de inkább – a
dolgok természetéből fakadóan – a tárgyalások utolsó harmadában dominál, azután miután a potenciális vevő
már a technológia szakmai kvalitásairól meggyőződött.

Opciós szerződés megkötése
A technológiát eladni kívánó fél nagyon gyakran már a tárgyalások elején kinyilvánítja azon szándékát, hogy
amennyiben a vevő exkluzív (egyedüli) tárgyalópartner kíván lenni, abban az esetben ehhez opciós szerződést
kell kötniük.
Az opciós szerződésben eladó kötelezi magát arra, hogy az opció érvényesítéséig, ill. az opciós szerződés
fennállásának ideje alatt kizárólag csak az adott potenciális vevővel tárgyal. Az opciós szerződésben rögzítik
továbbá azokat a jogokat, melyekhez a potenciális vevő az opciós díj fejében hozzájut.
A technológia transzfer folyamat minden olyan esetében, ha a technológia nincs „kész” (lásd. 4. oldal utolsó
bek.), annak felhasználhatóságához további kutatási és fejlesztési munka szükséges (ez természetesen lehet közös
K-F munka is) célszerű és szükséges opciós szerződést kötni.
Ez vevő szempontjából azért fontos, mert még nem tudja megmondani, hogy a fejlesztés utáni végtermék
számára megfelelő „árú” lesz-e, de az addigi információk alapján bízik ebben. Az opciós szerződés biztosíték
vevőnek és eladónak is arra, hogy ha a technológia továbbfejlesztése a kívánt (a felek által előre
meghatározott) eredményt hozza, licenc megállapodás születhet.

Összegezve, az opciós szerződés legfontosabb eleme, hogy határidőhöz kötött és a vevőnek ezen határidőn
belül kell döntenie arról, hogy kíván-e élni opciós jogával, azaz kíván-e egyoldalú nyilatkozatával licencia
szerződést, vagy adásvételi szerződést kötni.

Előzetes (licenc) megállapodás
A technológiai transzfer tárgyalások során az egyszerű esetek kivételével minden olyan esetben, ahol a licenc
tárgya viszonylag bonyolult, de a felek a licenc megállapodás alapvető szakmai, üzleti és gazdasági pontjaiban
egyességre jutottak és nem akarják ezt a lényegi eredményt másodrangú kérdések elhúzódó vitáival
veszélyeztetni, célszerű a feleknek egyszerűsített, rövidített formában előzetes megállapodást aláírniuk.
Az előzetes megállapodás jogilag nem teljesen kidolgozott, de a felek lényegében ebben már a főbb jogi, elvi
kérdésekben is megegyeztek. Az előzetes megállapodás aláírását követően a végleges licenc megállapodás
létrejötte már elsősorban csak technikai kérdésnek tekinthető.
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A végleges licenc megállapodás jogi kidolgozása
E tevékenység során elsősorban az emelendő ki, hogy a megállapodás végleges szövegének kidolgozását
kizárólag professzionális (a szerződésben kikötött jogot jól ismerő) jogászokkal szabad csak elvégeztetni. Ez a
feltétel mindkét fél részére érvényes.
A munkát a jogászoknak a cég menedzsmentjével szorosan együttműködve, intenzív munkakapcsolat keretében
kell elvégezni, továbbá szükséges az is, hogy a vevő – eladó között folyamatos, egyeztető, konzultációs
munkakapcsolat álljon fönt a szöveg végleges kidolgozásáig.

A licenc szerződés aláírása
A licenc szerződést a felek képviselői általában ünnepélyes keretek között írják alá.
Az aláírást követően azonban a legtöbb esetben szükséges több aktuális lépés lebonyolítása, melyre a
partnereknek mindenképpen figyelni kell.
Így az eladó át kell adjon vevőnek a licenc tárgyára vonatkozó minden releváns dokumentációt, ezeket
megfelelően könyvelve, továbbá minden prototípus mintát, eszközt, ami a megállapodásban rögzítve lett. Ezt
követően történhet vevő részéről az aktuális licenc díj fizetése.

A licenc megállapodás főbb tartalmi elemei
E fejezetben mindazokra a gyakorlati esetekre kívánunk bizonyos betekintést nyújtani, melyek a licenc
megállapodásoknál leggyakrabban előfordulnak. Semmiképpen nem tekinthető azonban e rész tartalmilag
teljes körű összeállításnak, mivel a valóságban lehetséges megoldások köre szinte meghatározhatatlan. A
lehetséges megoldási elemek:
•
•
•

A szabadalom (vagy szabadalmak) tulajdonjogának teljes vagy részleges átruházása
A szabadalom alapján történő gyártásra és/vagy kereskedelmi forgalmazásra történő engedély
A szabadalom alapján keletkezett egyéb jogok átruházása

Miután a szabadalmak oltalmi köre bővebb mint az általuk védett konkrét eljárás vagy termék melyre a vevőnek
„szüksége van”, ezért célszerű feleknek megegyezni abban is, hogy a találmány által védett egyéb megoldások
a vevő-eladó viszonyában a későbbiekben hogyan kezelendők.
Érdekeltség szerzés egymás üzleteiben: tartalmi szempontból előfordulhat olyan „licenc megállapodás”, melyben
licenc vevő az eladó részéről számára biztosított jogokért, előnyökért nem licenc díjat fizet, hanem hajlandó az
eladó cégben bizonyos tulajdont, üzletrészt vásárolni. Eladó számára az ilyen fajta megállapodás azért előnyös,
mert adóköteles licenc díj helyett tőkeemelés révén (befektetési) pénzhez jut.
Több partnerrel párhuzamosan, egyeztetett módon történő licenc tárgyalás és
megállapodás: mindazon
esetekben, amikor a licenc eladó részéről eldöntött tény, hogy már a tárgyalásokat is párhuzamosan, több
potenciális licenc partnerrel folytatja előállhat az az eset, hogy a partnerekkel külön-külön különböző tartalmú
megállapodások születnek.
Ez legtöbbször abban az esetben fordul elő, hogy ha az adott technológiai megoldás hasznosítására nincs olyan
partner, aki a világpiacot egymaga kezelni képes, azaz a partnerek mindegyike csak területileg korlátozott
értékesítésre képes. De a piaci megosztásnak, több partnerrel való megállapodás kényszerének lehetnek
iparjogvédelmi vagy jogi okai is.
Az ilyen parallel megállapodásoknál elsősorban arra kell figyelni, hogy a megállapodások alapján gyártott és
forgalmazott termék minden régióban azonos minőségű vagy azonos forgalmi esélyű legyen.
- A licenc megállapodás területi és időbeni korlátozása
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Általános szabályként azt kell figyelembe venni, hogy felek világos, egyértelmű és félreérthetetlen fizetési
feltételekben állapodjanak meg. Mivel gyakorlatilag a fizetési feltételrendszer végtelen sok variációt jelenthet,
itt csak a leggyakoribbakról teszünk említést.
A legegyszerűbb eset az egyszeri licenc díj, melynél a vevő a partnert egy összegben kifizeti. Ez esetben a
feleknek arra kell figyelni, hogy a megállapodásban kiküszöböljék az estleges utólagos anyagi reklamációkat és
vitákat.
Szakaszosan kifizetett „egyszeri” licenc díj (down payment). Ez a leggyakoribb esetek közé tartozik, mivel vevő
időben eltolódva jut a hasznosítást biztosító jogokhoz. Pl. abban az esetben, ha a technológia további fejlesztést
igényel, ahhoz hogy vele piacképes terméket lehessen előállítani, a fejlesztés során megtett pozitív lépésekhez,
szakmai eseményekhez, eredményekhez (milestone-ok) szokták kötni a részkifizetéseket az eladó felé úgy, hogy a
licenc megállapodásban ezeket és ennek végösszegét számszerűen rögzítik.
Royalty. Amennyiben a technológia alapján gyártott terméket iparszerűen gyártják és kereskedelmi forgalomba
hozzák, az éves értékesítések után a technológiát eladóját díjfizetés illeti meg. Ennek szokásos összege a
hasznosító vevőnél keletkező nettó árbevétel 1-5 %-a. A royalty összegeket a licenc vevő általában évente fizeti
és a megállapodásban az értékesítés növekedésével arányos degresszív százalékos kulcsot szoktak
megállapítani.
Leggyakoribb eset az, amikor a szakaszolt licenc díjhoz (down payment) royalty kifizetés is párosul. A felek a
fizetési feltételekhez legtöbbször bizonyos garanciális feltételeket is hozzákapcsolnak. Ezek nagyon sok félék
lehetnek, így erre külön kitérni nem célszerű.
Az egyszeri licencdíj (down payment) összege az összes megállapodás esetében alku tárgyát képezi.
Amennyiben az eladó a technológia alapján gyártott termék várható forgalmi adatait jól becsüli meg, akkor
kellő súlyú érvekkel rendelkezik ahhoz, hogy a technológia egyszeri értékének általa elképzelt díjazási mértékét
elérhesse.
A royalty fizetés azonban folyamatosan gazdasági információ szolgáltatást (hasznosító vevő) és a későbbiekben
évről-évre ismétlődő ellenőrzést (eladó) igényel a felek részéről. A korrekt megállapodásokban a technológiát
hasznosító szabad betekintést szokott biztosítani vevő számára auditált gazdasági könyveibe, hogy a royalty
kifizetés alapjául szolgáló gazdasági információkat a licenc eladó hiteles forrásból ellenőrizhesse. Az ellenőrzés
pontos metodikáját felek célszerűen a licenc megállapodásban kell, hogy rögzítsék.
Ugyanitt kell egyértelműen rögzíteni a mérés alapjául szolgáló gazdasági fogalmakat, mérési és számítási
módszereket.
- Allicenc
Igen gyakori, főleg abban az esetben, amikor a licenc vevő a technológia hasznosítására nagyon sok országra
kap hasznosítási jogot, hogy ezeken a területeken (országokban) direkt saját szervezettel (saját tulajdonú
céggel) nem rendelkezik csak jól kialakított kapcsolatai, megbízható szerződéses partnerei vannak, vagy az
adott területen olyan partnere van, amelynek csak résztulajdonosa.
Ezekben az esetekben a licencben szerzett jogait csak akkor tudja érvényesíteni, ha közvetlen, 100 %-os
tulajdonán kívüli fenti partnereivel, részérdekeltségeivel a licenc szerződésben rögzített feltételekkel külön
szerződéseket köt (allicenc).
•
Közös Kutatás-fejlesztés a technológia továbbfejlesztésére
•
A továbbfejlesztéssel kapcsolatos új eredmények, új felhasználási jogok
•
Személyi garanciák
•
Garancia a technológia alapján piacra kerülő termék minőségére
•
A konkurenciára vonatkozó tilalmak
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