
 

V./1.3. Korai fázisú kollaboratív kutatások a
gyógyszeriparban

Bevezetés
A gyógyszeripari K+F egy rendkívül tudásigényes, hosszú és költséges
folyamat, amelynek sikere alapvetően meghatározza az iparág
versenyképességét. A gazdasági siker, a növekedés feltétele új, innovatív
termékek létrehozása. Ehhez, a világ gyógyszeriparának évente 70-100
új termékkel kell megjelennie, egyenként kb. 600 M $ forgalommal –
vagy kevesebb, nagyobb forgalmú vagy több, kisebb forgalmú
termékkel. Érthető tehát, hogy a vezető gyógyszeripari vállalatok szinte
kényszerhelyzetben bővítik, fejlesztik K+F-tevékenységüket. Az elmúlt
évtizedekben a nagy gyógyszeripari vállalatok felzárkóztak a
hagyományosan jelentős K+F-ráfordítással működő gépipari és IT-cégek
mellé, sőt, egyre inkább ott vannak az elsők között. (1. ábra) A világ
legnagyobb K+F-befektetője 2007-ben az amerikai gyógyszeróriás, a
Pfizer lett (9 Mrd $ ráfordítással); 2009-ben a legjobb 10 között már 4
gyógyszercég volt.

A K+F-folyamat
sikeressége
szempontjából melyek a
fontos alapelemek?

1. ábra: A világ legnagyobb K+F-befektetői 2009. évben

A K+F-folyamat sikeressége szempontjából a következő, fontos
alapelemeket kell kiemelni: a ráfordításokat, a K+F-ben résztvevők
számát, képzettségét és a K+F infrastruktúrát (műszereket,
berendezéseket). A gyógyszeripar szereplői hatalmas költségeket és
jelentős szellemi, emberi energiákat mozgósítanak, működtetnek annak
érdekében, hogy időről-időre új és új termékkel jelenjenek meg a piacon.
A növekvő és már hatalmas ráfordítások ellenére az új, innovatív
termékek száma az utóbbi évtizedekben változatlannak tekinthető
(eltekintve a 90-es években egy „csúcstól”). 2006-ban összesen 18,
2007-ben 16, 2008-ban pedig 21 új kémiai szerkezetű gyógyszer (New
Molecular Entity, NME), forgalomba hozatalát engedélyezte az amerikai
élelmiszer- és gyógyszer-engedélyezéssel foglalkozó hivatal, az FDA. A
növekvő kiadásokat, illetve az FDA-engedélyek számát mutató, egyre
távolodó görbék közötti rés az ún. „innovációs rés” („innovation gap”)
egyértelmű jele, hogy a gyógyszeripari innováció sikeressége nem csak
a pénzügyi ráfordítások függvénye.



Mit nevezünk
innovációs résnek
(„innovation gap”)?

2. ábra: A gyógyszeripari innováció költségei és eredményessége –
a gyógyszeripari „innovációs rés”

Az „olló” kinyílásának lehetséges okaival számtalan tanulmány
foglalkozik. Ezek elemzésére itt nincs mód, röviden azonban érdemes
megjegyezni, hogy ezek között leggyakrabban a gyógyszerkutatás során
alkalmazott technológiák egyre nagyobb költség-, tudás- és időigényét,
valamint a gyógyszeripari innovációs lánc folyamatának
bonyolultságából adódó nehézségeket emelik ki.

A 80-as évek közepétől fokozatosan egyre nagyobb teret kapó új
kutatási technológiák – a computer aided drug design (CADD), a
kombinatorikus kémia (combinatorial chemistry), a nagyáteresztő
képességű tesztek (high throughput screening, HTS), majd a human
genom projekt (HGP) a genomika, a proteomika és napjainkban a
rendszerbiológia (systembiology), a nanotechnológia – egyaránt nagy
reményeket keltettek és keltenek. Bár e technológiák alkalmazásába a
gyógyszercégek hatalmas összegeket fektettek, a remélt, „áttörő”, új
gyógyszerben is megjelenő eredmények nem születtek meg.

A szinte végtelen kémiai térben a lehetséges 1062-1063 db potenciálisan
gyógyszerré fejleszthető vegyület továbbra is felfedezésre vár. A jelenleg
elérhető kb. 14 ezer különböző gyógyszerkészítmény mindösszesen 500
és 1.000 közötti vegyületcsaládba sorolható. Az omics-éra (HGP,
genomika, proteomika, bioinformatika) nyomán az emberi genom 3 Mrd
bázispátjának feltérképezése, a 25-30 ezer gén és ezek funkcióinak
azonosításából várt, több ezer új gyógyszercélpont (target) helyett csak
alig több mint 400-zal lettünk gazdagabbak. A ma forgalomban lévő
gyógyszerek az emberi testet felépítő mintegy 100 ezer fehérje közül
összesen kb. 500 különböző targeten hatnak, és ezek döntő része is egy
fehérjecsoport, az ún. „G-protein kapcsolt receptor” (GPCR) család
tagja. Ez a target a mai gyógyszerek kb. 30%-nak támadási pontja évi
kb. 60 Mrd $ árbevétellel.

Milyen tényekkel kell
szembenézniük az
eredeti kutatást folytató
gyógyszeripari
vállalatoknak?

Az eredeti kutatást folytató gyógyszeripari vállalatoknak, különösen a
nagy multinacionális, cégeknek („big pharma”) nemcsak azzal a ténnyel
kell szembenézniük, hogy K+F-tevékenységük nem vezetett az utóbbi
években a várt eredményre, hanem azzal is, hogy a korábbi sikeres
„blockbluster”-eik és egyéb, jelentős bevételeket biztosító, eredeti
készítményeik szabadalmi védettsége lejár. (2006. és 2010. között közel
50 Mrd $ forgalmú termék szabadalmi oltalma ért véget.)

Mindez azzal párosul, hogy igen kevés ígéretes projekt van II/III klinikai
fázisban. A jó fejlesztési témák utáni „vadászat” pedig a néhány
megvásárolható projekt árát igen magasra hajtja. Az innovatív termékek
hiánya és a kettős szorítóba került gyógyszeripari K+F miatt nem
véletlen, hogy számos gazdasági lap, köztük a Wall Street Journal is a
2007. decemberi elemző írásában megkongatta a vészharangot a



gyógyszeripar üzleti kilátásai felett. („Over the next few years, the
pharmaceutical business will hit a wall.”)

Az előzőekben ismertetett problémák felhalmozódása jelzi, hogy az
elmúlt évtizedekben kialakult K+F-stratégiák kimerítették
lehetőségeiket, a megoldáshoz új paradigmá(k)ra van szükség. A
változások elindultak (önálló generikus üzletágak kialakítása az
originális kutatást is folytató cégeknél, a portfolió diverzifikációja,
diagnosztikumok stb.). Ezek közül külön érdemes megemlíteni a
gyógyszeripar közeledését a biotechnológia felé. A korábban kialakult
és megerősödött biotechnológiai vállalatok egyre inkább a hagyományos
gyógyszeripari cégek akvizíciós célpontjává váltak az utóbbi években.
2005-től napjainkig közel 100 Mrd $-t költöttek biotechnológiai cégek
felvásárlására (forrás: Irving Levin Associates Inc.). 2005-ben 20 Mrd $
körüli, 2006-ban 30 Mrd $-t meghaladó értékben történtek felvásárlások.

Az egyik legjelentősebb eseménynek számított az, hogy az AstraZeneca
15,6 Mrd $-ért vásárolta meg a MedImmune-t (az Eli Lilly-vel
versengtek és verték fel az árat). A 2008. év érdekessége, hogy a Teva
400 M $-t fizetett a 2006-ban alapított CoGenesys-ért. Az akvizícióknak
további lendületet adott az utóbbi évek pénzügyi válsága azzal, hogy a
kisebb biotechnológiai cégek hitelekből nem tudták tovább finanszírozni
a K+F-tevékenységüket, ami értékük csökkenéséhez, ezzel pedig
felvásárlásukhoz vezetett.

Az akvizíciók mellett a saját fejlesztések is elindultak. 2006-ban a
Novartis és a Pfizer is bejelentette, hogy „in-house biotech unit”-ot hoz
létre. A hagyományos gyógyszeripar és a biotechnológiai cégek közötti
erősödő függőség, kapcsolat jele az is, hogy az utóbbi években a
gyógyszeripar által a piacra bevezetett termékek jelentős része kisebb
(pl. biotechnológiai) cégektől vásárolt projektekből származik.

A gyógyszeripar – és ezen belül a K+F is – keresi a megoldásokat ezekre
a kihívásokra. A sok változás közül az akvizíciók és fúziók során történt
szerkezeti átalakulások mellett a K+F folyamatában létrejött
átalakulásokat szeretném részletesebben bemutatni.

A gyógyszeripari innovációs lánc

A gyógyszeripari K+F egy rendkívül összetett, sok száz, a nagy
multinacionális gyógyszercégeknél sok ezer ember munkájára, szakmai
együttműködése épülő folyamat. Egyaránt alkalmazásra kerülnek az
élet-, a kémiai, a biológiai, a farmakológiai és a műszaki tudományok, az
üzleti, gazdasági ismeretek, a szabadalmi, hatósági kérdések, a
nemzetközi kapcsolatok (tudományos és üzleti), hogy csak a
legjellemzőbbeket emeljük ki.

A gyógyszeripari innovációs láncot leggyakrabban lineáris folyamatként
szokták leírni (3. ábra). Ennek legjellemzőbb lépései, ezek szakmai
tartalma, sorrendje, hossza és kapcsolódása azonban folyamatos
változáson mentek és mennek keresztül. Az ábrán feltüntetett modellel
szemben a valóságban a gyógyszeripari innovációs lánc egy folyamatos
visszacsatolásokkal és elágazásokkal teli folyamat, amelyben szinte
bármelyik döntési pont egy elágazás lehet, ahol újabb és újabb
folyamat(ok) indulhat(nak) el.



3. ábra: A gyógyszeripari innováció két fő típusa: az eredeti és a generikus
kutatás-fejlesztés folyamatait bemutató, egyszerűsített modellek

4. ábra: A gyógyszeripari kutatás-fejlesztési folyamat fő lépései

Mely tényezők
határozzák meg döntően
a korai kutatási fázis
szakmai tartalmát?

Az első lépéseket a felfedezés útján azonban csak alapos megfontolások
után szabad megtenni. A vizsgálódásnak ki kell terjednie valamennyi
következő lépésre, a lehető legnagyobb pontossággal kell megpróbálni
előretekinteni a sok-sok éves folyamatba és feltérképezni a
megvalósíthatóság érdekében követendő feladatokat. Meg kell határozni
a kritikus paramétereket, a szükséges erőforrásokat és a várható hasznot,
hiszen az első lépések jogosultságát az évekkel később megjelenő
klinikai (gyógyító) és piaci (pénzügyi) visszajelzések fogják csak
igazolni. Ezért, ennek az előretekintésnek („jóslásnak”) a módszertani
jellegzetességei (pénzügyi, piaci, klinikai, orvosi, technológiai vagy más
szempontok a dominánsok), illetve az innovációs folyamatot működtető
objektív adottságok (a szervezet erőforrásai) egy-egy gyógyszercégre
jellemzők, és döntően meghatározzák a témaindítás, azaz a korai kutatási
fázis szakmai tartalmát.

Hosszú évek tapasztalata, hogy a korai kutatási fázis sikerének, az
innováció mértékének egyik sarokköve a tudományos érték („scientific
merit”) a szó legtisztább értelmében. A tudományos eredmények
értékének mérése viszont rendkívül nehéz feladat, ami sok esetben
bizonytalanságot teremt különösen az ipari, vállalkozói környezetben,
ahol a tudományban szokásos (ha nem is hibátlan) mérési módszerek
(impakt faktor, publikációk stb.) kevésbé alkalmazottak.

Milyen tényezők állnak
a gyógyszerfejlesztés

A reménybeli molekulák hatékony készítménnyé fejlesztésének ideje
igen hosszú. Egy hatásos kémiai anyag gyógyszerré fejlesztése és
forgalomba kerülése az 1950-70 években 5-8 évet vett igénybe. Ez az
időtartam mára 15-20 esztendőre növekedett. A gyógyszerek forgalomba
hozatalát engedélyező hivatalok az utóbbi időben igen sok kritikát
kaptak azért, mert több, sok millió beteg által szedett gyógyszerről derült
ki, hogy súlyos mellékhatásokkal jár. A hivatalok ezért határozottan



időtartamának
megnövekedése
mögött?

szigorították a forgalomba hozatal szabályrendszerét. E folyamat
eredményeképpen az emberen végzett vizsgálatok (klinikai fázis) több
évig, akár egy évtizednél hosszabb ideig is tarthatnak.

Ezeket, a hosszú ideig futó, több helyszínt, esetleg országot, kontinenst
és sok száz különböző tudással, ismerettel rendelkező szakembert
mozgósító projekteket sikeresen végrehajtani igen nehéz feladat.
Gyakran nem is a szakmai kihívásokból eredő, „belső” problémák,
hanem a törvényi, társadalmi és egyéb, a gyógyszeripar elsődleges
hatáskörén kívül eső szempontok változása miatt bukik el, vagy
kényszerül jelentős korrekcióra egy-egy program.

Együttműködések

E bonyolult folyamat minden elemét sikeresen működtetni képes
szervezet létrehozására és fenntartására csak néhány nagy,
multinacionális gyógyszercég („big pharma”) képes. A gyógyszercégek
zöme azonban nem rendelkezik ehhez elegendő erőforrással sem a
költségek, sem a szükséges szakemberek, technológiai tudás és a
hozzájuk tartozó eszközök hatalmas arzenálja vonatkozásában. Az
utóbbi években az igen költséges kutatási stratégiák, technológiák, igen
gyorsan váltották egymást. Gondoljunk itt – csak néhányat említve – a
kombinatorikus kémia, az esszétechnológiák (HTS, HCS), az „omics”
vagy az in vivo képalkotói eljárások (PET, fMRI) térnyerésére a
gyógyszeripari K+F folyamán és ezen technológiák gyorsan változó
tudásigényére.

A tudományos megismerés és a technológiai fejlődés (méréstechnológia,
miniatürizálás, bioinformatika stb.) diktálta tempóval, a sok
szempontból zártnak tekinthető „klasszikus” gyógyszeripari K+F
innovációs gyakorlata már nehezen, vagy egyáltalán nem tudja felvenni
a lépést. Nem csoda tehát, ha a gyógyszercégek az utóbbi években egyre
„nyíltabbá” váltak, és fokozódó mértékben támaszkodtak a „falaikon
kívül” kialakult és működő, kutatóhelyek erőforrásaira. Ezek az ún.
CRO-k (contract research organization) egyre nagyobb jelentőséggel
bírnak a gyógyszeripari K+F működtetésében. A gyógyszercégek körül
valóságos CRO „holdudvar” kialakulásának lehettünk tanúi az elmúlt
években.

Mely fázisokban
leggyakoribbak a
kooperációk? Az egyes
esetekben kik az
együttműködő felek?

Az innovációs folyamat szinte mindegyik lépéséhez kapcsolódóan
találunk együttműködéseket. Ezek között két területen, a korai
felfedezés („drug discovery”) fázisában, illetve a klinikai vizsgálatok
kivitelezésében leggyakoribban a kooperációk. Míg az első esetben az
egyetemi, akadémiai szféra, a másodikban inkább a vállalkozói, üzleti
partner az együttműködő fél.

Az utóbbi években az egyetemek egyre fontosabb szerepet játszanak az
innovatív technológiák kidolgozásában, alkalmazásában. Ennek oka az
lehet, hogy az egyetemek – elsősorban a nagy nyugati intézmények, de a
hazai kutatóegyetemek is – gyorsabban és hatékonyabban tudtak (és
tudnak ma is) igazodni a tudomány diktálta változásokhoz, mint az ipari
kutatóhelyek. Az eredmény pedig az, hogy napjainkban az egyetemek
meghatározó szerepet játszanak az alapkutatásban, míg ez a tevékenység
a vállalkozásokból eltűnik. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú, hogy
az egyetemek tudnak olyan környezetet nyújtani, ami „tápláló” és
megtartó erőt biztosít azoknak a szakembereknek (egyes becslések
szerint világszerte ma több embert foglalkoztat az „egészségipari” K+F,
mint a gépipar), akik folyamatos munkája, alapkutatási eredményekkel
táplálja az „egészségipari” innovációs láncot, kulcsszerepet játszva ezzel



annak mozgásban tartásában.

Hasonlóan fontos folyamat a K+F eszköztárának folyamatos bővülése, a
laboratóriumi felszerelések hihetetlen bőségének és bonyolultságának
kialakulása az elmúlt évtizedekben. Elég, ha csak a korabeli fényképek
segítségével magunk elé képzeljük Paul Ehrich laboratóriumának képét,
és összevetjük egy, robotokkal és komputervezérelt mérőeszközökkel
telezsúfolt mai gyógyszerkutató laboratórium képével. E műszerek
működtetése egyre nagyobb és speciálisabb tudást igényel, ami a
technológiai ciklusok folyamatos és egyre gyakoribb változása miatt a
kezelők számára folytonos tanulást, fejlődést követel. Ennek
biztosítására az egyetemi kutatóhelyi környezet szintén alkalmasabbnak
bizonyul, mint egy gyógyszeripari vállalaton belül működő
kutatócsoporté.

Jól jellemzi ezt a folyamatot, hogy a vezető angol és amerikai
egyetemek kutatási volumene 20 év óta folyamatosan közel 10%-al
emelkedik. A megnövekedett teljesítmények „felvevői”, hasznosítói
pedig a nagy K+F-kapacitást igénylő vállalkozások, többek között a
gyógyszeripar. Az együttműködés szükségességét, illetve a benne rejlő
lehetőségeket természetesen nem minden K+F-szervezet ismerte fel,
vagy tudja a maga javára fordítani. A siker mögött számos tudományos,
szervezeti, pénzügyi és társadalmi tényező áll.

A leggyakoribb együttműködési formák

Az előzőkből látható, hogy egy versenyképes gyógyszeripari K+F
részére elengedhetetlen a megfelelő kutatói „partnerhálózat” felépítése.
Nem véletlen, hogy a legnagyobb hozzáadott értékű termékekkel
megjelenő gyógyszercégek olyan egyetemi, akadémiai környezetben
vannak, amely folyamatosan képes a legújabb technológiákat, a
legfrissebb ismeretekkel rendelkező szakembereket biztosítani.
Elengedhetetlen tehát, hogy egy gyógyszercég tisztában legyen azzal,
hogy a számára elérhető környezetben (logisztikai, kulturális és
pénzügyi szempontokat is figyelembe véve) hol vannak olyan
„tudásgazdák”, „tudásbázisok”, amelyek saját K+F-tevékenységük
szempontjából – gyakorlatukat, illetve stratégiai céljaikat ismerve
–partnerként szóba jöhetnek.

Miért hasznos a
gyógyszercégek
szempontjából a
„tudástérkép”
összeállítása?

Ezek azonosítása természetesen nem könnyű feladat, hiszen sok
K+F-helyet kell megvizsgálni, és tevékenységüket valamilyen
„objektív”, a gyógyszercégre jellemező adottságokat is figyelembe vevő
mérce szerint rangsorolni. E „tudástérképre” felkerült
K+F-szervezeteket gyakran egyfajta akkreditációs eljárás során tovább
jellemzik. Ez a „háttérmunka” kiterjedt szakmai ismereteket és
kapcsolatokat feltételez. Az eredmény azonban nagyon hasznos, hiszen
így, a „tudástérkép” birtokában sokkal hatékonyabban lehet egy-egy,
gyorsan felmerülő szakmai igény kielégítésére alkalmas, együttműködő
kutatóhelyet azonosítani.

Egy gyógyszeripari vállalat és egy akadémiai, egyetemi kutatóhely
közötti közeledés gyakran első lépése egy ún. „együttműködési
megállapodás” aláírása. Ennek fő jellemzője, hogy általános, nem túl
szigorú titoktartási feltételek mellett a felek kölcsönösen tájékoztatják
egymást az érdeklődésükben lévő K+F-területekről. Ennek módja
általában az, hogy a kutatóhelyek munkatársai rendszeresen (pl. évente
kétszer) találkoznak, és egy tudományos fórum keretei között áttekintik
az aktuális kutatási témákat. Mindez jó lehetőséget biztosít arra, hogy
alaposan megismerjék egymás céljait és munkáját anélkül, hogy



különösebb elköteleződést, anyagi kockázatot vállalnának. Ennek
keretében a tájékoztatás a szerződésben foglaltak szerint a lehető
legszélesebb körű és átláthatóbb, biztosítva az együttműködők felső
vezetőinek beleszólását is. Mindkét fél számára előnyös, hiszen az így
szerzett információk segítik a különböző, nagyobb elköteleződést jelentő
szerződések létrejöttét.

Gyakori, hogy az együttműködés keretében a gyógyszeripari vállalat
ösztöndíj formájában támogatást nyújt az egyetem, akadémia
legtehetségesebb munkatársainak. Ennek legelterjedtebb formája a
PhD-ösztöndíj.

5. ábra: Jellemző együttműködések a gyógyszeripari innovációs folyamatban

Egy igen érdekes és egyre nagyobb teret kapó kezdeményezés a Procter
& Gamble által elindított együttműködési forma, a „connect and
development”. Ennek szellemében a vállalati K+F-stratégia az ötlet
felvetésében és kidolgozásában alapvetően külső forrásokra épít. A
megfelelő külső források az internet segítségével könnyen felkutathatók,
pl. a honlapon közzétett felhívás segítségével. Az érdeklődés
megalapozása után a megfelelő együttműködési forma és a közös
érdekeltség megtalálása mindkét fél számára igen gyümölcsöző lehet.

6. ábra: A Procter & Gamble honlapjáról elérhető „connect and development” oldal

Mit szabályoznak a
megbízási szerződések?

A K+F-együttműködésre irányuló szerződések leggyakrabban megbízási
szerződések. Ennek fő jellemzője az eredménykötelezettség, a szigorú
titoktartás, illetve az eredmények kizárólagos hasznosításának kikötése.
A megbízási szerződések jellemzően rövid időtartamra, néhány hétre
vagy hónapra, és csak ritkán egy évet meghaladó időtartamra szólnak, de
minden esetben pontosan ütemezett feladatvégzés és határidők
meghatározása mellett. A megbízó ilyenkor pontosan megfogalmazott
feladat elvégzését várja a megbízottól, aminek szakmai tartalmáról és
teljesíthetőségéről pontos ismeretei vannak. Gyakran a munkavégzés
technikai részleteit (pl. mérési módszerek, pontos paraméterek,
alkalmazott eszközök és anyagok) a megbízó meghatározza, illetve



egyezteti a megbízottal, és az arra vonatkozó leírásokat a szerződésbe
foglalják.

A megbízási szerződések szinte minden esetben egy, a megbízónál futó
projekthez kapcsolódó részfeladat elvégzését jelentik, és sokszor a
feladat „kiszervezésének” oka, nem más, mint hogy nincs „házon belüli”
erőforrás, eszköz, ember vagy idő. A feladathoz kapcsolódóan a
megbízó gyakran saját szabadalmakkal rendelkezik, ami tovább erősíti a
bizalom és titoktartás igényét. További jellemzője a megbízási
szerződéseknek, hogy a megbízó belső K+F-szervezeténél a kapcsolódó
projekt szoros ütemezésben zajlik, pontosan meghatározott elvárások
szerint szerepel a portfolióban, illetve a projekt teljesülésével
kapcsolatban a megbízónak meghatározott hasznosítási elképzelései
vannak. A megbízott részéről ezért fontos annak ismerete és elfogadása,
hogy megbízónak üzleti érdeke fűződik a feladat pontos és
professzionális ellátásához, így tőle a lehető legjobb munkavégzést
várja.

Megbízási szerződések megkötése előtt megbízó általában tájékozódik,
hogy milyen K+F-szervezetek lennének alkalmasak a feladat
elvégzésére, és több árajánlat bekérése, valamint személyes
tárgyalásokat követően választja ki megbízottat. Fontos tehát annak
elfogadása a megbízott részéről, hogy a feladatot erős versenyhelyzetben
látja el. A tevékenység elvégzését követően – a szerződésben foglaltak
szerint – a megbízó a munkát, illetve az azzal kapcsolatos költségeket
megfizeti a megbízottnak, aki az eredményre vonatkozóan semmilyen
további igénnyel – pl. annak felhasználása más projektben vagy a
megbízó által később létrehozott termék hasznosításából származó
bevétel (royalty, licencdíj) – nem élhet.

Melyek a lényeg
különbségek a kutatási
szerződés és a
megbízási szerződés
között?

Egy másik fontos és gyakori szerződési forma a kutatási szerződés,
amely hasonlóan szigorú a titoktartást és az eredmények hasznosítási
jogát illetően, de általában nem eredményköteles. Ezt a szerződési formát
jellemzően egy vagy több évre (általában 2-3) kötik. A megbízási
szerződéshez képest ebben az esetben a pontos cél kevésbé
meghatározott. Jellemzően a megbízó gyógyszeripari cég
K+F-célkitűzéseit támogató kutatási területen kötik a felek, ahol a
megbízott olyan tudás birtokában van, amely alapján remélhetően a
későbbi termékben jelentős hozzáadott érték keletkezik. Bár a kutatási
szerződésben megfogalmazott munkaterv célját a megbízó határozza
meg, és az eredmény hasznosítását illetően is – az esetek túlnyomó
többségében – a megbízót kizárólagos jogok illetik meg, a kutatási
módszereket és a kutatás során alkalmazott tudást – korábbi munkáiból
eredően – a megbízott biztosítja.

A kutatási szerződés
sokkal inkább stratégiai
együttműködés, mint a
megbízási szerződés, és
sokkal nagyobb
elköteleződést feltételez
mindkét fél részéről.

Látható, hogy a kutatási szerződés sokkal inkább stratégiai
együttműködés, mint a megbízási szerződés, és sokkal nagyobb
elköteleződést feltételez mindkét fél részéről. Ebben az esetben a
szerződés tárgyát jelentő projekten a felek folyamatosan dolgoznak a
maguk módszereivel és megközelítéseivel, s ennek eredményeit
rendszeresen megosztják egymással. Nagyon gyakori, hogy ilyen típusú
szerződést régi partnerek kötnek (l. együttműködési megállapodások),
akik már jól ismerik egymást esetleg a megelőző években több
megbízási szerződést is kötöttek, így megfelelő tapasztalatot gyűjtöttek a
másik munkavégzéséről. Fontos, hogy a felek pontos információkkal
rendelkezzenek egymás szakmai teljesítményéről annak érdekében, hogy
az elvárt eredmény vonatkozásában a lehető legközelebb álljanak a
valósághoz. Szükséges, hogy az akadémiai, egyetemi partner adott
kutatási területen meggyőző publikációs eredményekkel rendelkezzen,
illetve, hogy nemzetközi szinten is elismert szakemberek és



infrastruktúra birtokában legyen.

A kutatási szerződések finanszírozására jellemző – éppen a nagy
kockázat miatt – hogy a felek valamilyen formában azt közösen végzik,
azaz mind a munkavégzés, mind a pénzügyi ráfordítások tekintetében
megosztják a kockázatot. A feladat lezárását követően, a szerződésben
meghatározott munkadíj kifizetése után is kapcsolatban maradnak.
Gyakori, hogy a megbízó a megbízottnak a feladatban betöltött
szerepéért, „kockázatvállalásáért”, illetve átadott tudásáért a termék
hasznosulása esetén a forgalommal arányos ún. royalty-t vagy
licencdíjat fizet.

Korai kutatási témák együttműködésben történő megvalósítása gyakran
pályázati keretek között történik, ahol a költségek jelentős részét
valamilyen közfinanszírozású forrás fedezi. A pályázatokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtását a tagokkal kötött konzorciumi, illetve a
támogatási szerződés szabályozza. A pályázati keretek között
megvalósuló projektek időtartama jellemzően 2-4 év. Különösen
körültekintően kell ezért eljárni a munka tervezésnél, a részfeladatok
elosztásánál, illetve a keletkezett szellemi termékek hasznosítási jogát
illetően. A konzorciumi szerződések szellemi alkotások hasznosítására
vonatkozó rendelkezései jelentősek a tekintetben, hogy milyen jogokat
biztosítanak az egyes szereplők számára a pályázat keretei között
létrejött eredmények hasznosítására.

Az együttműködés sikerének pillérei

Az együttműködések sikerének számos tényezője van. Ezek közül csak
néhányat kiemelve, a legfontosabbakról tennénk említést. A
leggyakoribb problémák az egyetemi és vállalati kultúrák közötti
különbségre vezethetők vissza. Legtöbbször a projekt indításában döntő
szerepet játszó szellemi termék értékének megítélése okoz nehézséget.
Az egyetemi kutatóhelyek sokszor nem megfelelő gondossággal becslik
meg, hogy egy „ötlet” termékké fejlesztése (innováció) mekkora
erőforrást igényel. Az ipari részről sokszor jelentősen tévednek egy-egy
ötletben rejlő piaci potenciál helyes megítélésében. Az egymástól távol
eső álláspontok gyakran a projekt indulását veszélyeztetik.

Miben rejlik a
technológiatranszfer-
irodák jelentősége?

E folyamatban lényeges változást hozhat az egyetemeken, akadémiai
kutatóhelyeken létrehozott technológiatranszfer-irodák működése. Az
egyes egyetemek együttműködési készsége és lehetőségei között nagy
különbség van, ami leginkább az intézmények szellemi tulajdon-jogokra
vonatkozó szabályozásától és a technológiai transzfer működésétől függ.
E tekintetben kiemelkedő és modellértékű az Oxford University és az
Massachusetts Institute of Technology, (MIT, Industrial Liaison
Program) vállalkozásokkal kialakított együttműködése. Lényeges tehát,
hogy az együttműködni szándékozó felek ismerjék egymás szellemi
tulajdonjogi szabályzatait, és ennek tudatában kezdjenek tárgyalásokat.

Egy másik fontos szempont az egymás iránti bizalom. Tekintettel arra,
hogy a korai felfedező kutatás számos kockázatot tartalmaz, a kölcsönös
bizalom elengedhetetlen feltétele az együttműködésnek. A bizalom
megteremtésének egyik legjobb módja a folyamatos kapcsolattartáson
alapuló megismerés. Ennek érdekében fontos, hogy a felek megtalálják
azokat a formákat, amelyekben mindkettőjük számára elfogadhatóan és
eredményesen tudnak ismereteket cserélni és közös élményeket szerezni.
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