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Miért fontos és aktuális a téma? 

• A tudásgazdaságra épülő ágazatok előretörése miatt egyre inkább 
felértékelődik az egyetemi/ akadémiai tudástranszfer szerepe, jelentősége 

• A régiók tudás/ technológia/ ágazat specializációja (S3) régiós 
kiválóságokat teremt az egyes felsőoktatási kutatóhelyekből – amelyek jó 
alapot adnak a technológia intenzív, technológia igényes ipari 
fejlesztéseknek 

• ezek az együttműködések szinte mindig a kutatás-fejlesztési 
együttműködés mellett oktatási/ képzési fókuszúak is, így az ipari partner 
képzett szakember utánpótlást is kap jövőbeni fejlesztéseihez és a 
tudástranszfer nem csak közvetlenül, hanem közvetve is meg tud valósulni 

 



Mi is az a tudástranszfer? 

• Oktatáselméletben: 
– korábbi helyzetben elsajátított tudás használata egy új helyzetben 

(Alexander és Murphy, 1999) 

– eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a korábban megtanult válaszokat 
használni tudjuk új szituációkban (Gage és Berliner, 1992) 

• Kutatás-fejlesztés, innovációban: 
• az egyetemeken felhalmozódott tudományos-műszaki 

tudás ipari innovációkba való áramlása - (Varga, 2009) 

• Saját: az egyetemeken felhalmozódott tudományos-
műszaki tudás ipari innovációkba való áramlása és az ipari 
tudás és szemlélet visszaáramlása az egyetemi kutatásokba 

 

 



• Ugyanis a tudástranszfer lehet 
– Egyirányú v. kétirányú (kölcsönönös): egyetem- ipar, 

ipar-egyetem, egyetem↔ipar)   
– Közvetlen v. közvetett 

• A tudástranszfer mértéke függhet 
– A földrajzi távolságtól 
– Az alanyok térbeli koncentrációjától 

• A tudástranszfer tárgya szerint lehet 
• Iparjogvédelemben részesíthető, licenciába adható 
• Iparjogvédelemben nem részesíthető, licenciába adható 
• Iparjogvédelemben nem részesíthető, licenciába nem adható 

 
 
 
 



• Egyirányú: 
• egyetem→ipar:  

– klasszikusan a szabadalmi licencia megállapodások ilyenek; 

– K+F szerződések:  

» Ha az eredmény szerzői jogi védelemben részesül vagy 
iparjogvédelmi oltalomban részesíthető, a kutató a 
védelemből eredő vagyoni jogokat köteles a megrendelőre 
átruházni.  

» A szerződéssel összefüggő üzleti titok jogosultja a 
megrendelő. A kutató- munka alapján elkészített szellemi 
alkotás nyilvánosságra hozatalához a megrendelő előzetes 
hozzájárulása szükséges. (Görög, 2013) 

• ipar→egyetem: klasszikusan egyetem is lehet licenciavevő; 
nem klasszikusan pl. a vendégelőadók tevékenysége 

 

 

 



• Kétirányú v. kölcsönönös: 
• egyetem ↔ ipar:  

– Kutatócsere:  
» a tudástranszfer új módszer, eljárás/know how elsajátítására irányul;  
» általában együttműködési megállapodás és/vagy titkossági szerződés 

köttetik   
– K+F pályázati együttműködések:  

» az alapvető jogokat a felhívás és a konzorciumi szerződés rögzíti („A 
projekt megvalósítása eredményeként létrejövő szellemi alkotás, know-
how, üzleti titok annak megalkotóját illeti) ugyanakkor a konzorciumi 
megbeszélések és a közös munka folyamán átadott, átvett tudás 
leképezéséből keletkező közös tudás tulajdonjogát tekintve a felek 
megegyezésén alapszik (tapasztalat alapján kivételek a gyógyszergyárral 
közös konzorciumok tudástranszfer jellege – ez sokszor csak egyirányú…) 

– Közös alapítású tanszékek, intézetek, cégek 
» Közvetlen és közvetett tudástranszfer is zajlik 
» A közös vállalati tudás, szocializáció, milliő is átadódhat… 
» A legösszetettebb tudástranszfer 

 
 

 



• Közvetlen v. közvetett – hogyan transzferálódik át 
ténylegesen a tudás az egyik szervezettől a 
másikra 
– Közvetlen tudásátadás:  

• tárgyiasult: nyomtatott leírás, elektronikus hordozó 
• betanítás, oktatás, képzés 

– Közvetett tudásátadás:  
• labor/ gyárlátogatás;  
• study tour;  
• vállalati szakemberek bevonása a oktatási, kutatási 

folyamatokba (vendégelőadók; „nyitott ajtók”) 
• Vállalati részvétel az egyetem irányításában - konzisztórium 

 

 

 



• A tudástranszfer mértéke függhet 
– A földrajzi távolságtól: egyes tanulmányok (Jaffe és szerzőtársai 

[1993], Feldman [1994a], Audretsch–Feldman [1996], Varga 
[1998], Acs–Anselin–Varga [2002]) szerint az egyetemekről 
származó tudás ipari innovációkba való „átszivárgása” igen nagy 
mértékben helyi jelenség, mivel a tudásátszivárgás erőssége a 
térbeli távolság növekedésével fordított arányban áll. Az egyes 
iparágak között jelentős különbségek fedezhetők fel. – 
egyetemek/kutatóhelyek köré szerveződő science parkok 
létjogosultsága; lsd ELI Science Park; AUDI vs Járműipari 
Kompetencia Központ 

 

 



• Az alanyok térbeli koncentrációjától 
– Az innovációban részt vevők (ipari vállalatok, üzleti 

szolgáltatók, kutatólaboratóriumok) térbeli 
koncentrációja meghatározó abban a tekintetben, hogy 
az egyetemeken felhalmozódott tudás milyen 
mértékben válik a helyi vállalatok technológiai 
fejlődésének előmozdítójává (Feldman [1994b], Koo 
[2005], Goldstein–Drucker [2006]) 

– hasonló nagyságú egyetemi kutatási kiadások jóval 
nagyobb számú ipari innovációt eredményeznek 
nagyobb agglomerációkban, mint a relatíve kisebb 
városrégiókban; Varga [2000] 

– DEMOLA-modell 



A Demola program mára 11 országban 
van jelen, és 37 egyetemen alkalmazzák 
kiemelkedő sikerrel, segítve a 
vállalkozások építését.   

A DEMOLA™ egy nyílt innovációs platform hallgatók, 
vállalkozások és felsőoktatási intézmények számára. 
A finnországi Tamperéből 2008-ban indult 
programban olyan hallgatói csapatok dolgoznak, 
amelyek tagjai a tudomány több különböző 
területéről érkeznek. A multidiszciplináris hallgatói 
csapatok, mint „mini-vállalkozások”, a piacról érkező, 
„éles” projekt koncepciókon, fejlesztési feladatokon, 
az adott partner céggel közösen dolgozzák ki a 
megoldásokat. Ha a projekt végén demonstrált 
eredményt hasznosítják, az bevételt jelent a 
résztvevőknek, ha nem, akkor a projektben végzett 
feladatukért járó kreditponttal „vigasztalódhatnak” a 
hallgatók. A csapatok összeállításánál alapvető 
szempont, hogy az adott projektfeladatok 
illeszkedjenek a megoldásban résztvevő hallgatók 
tanulmányaihoz. 

DEMOLA-modell 

http://budapest.demola.net/


• Ville 
Kairamo,2012 





• A BME keretei közt működik 
• Több mint 50 lezárult projekt  
• Próbálkozások más hazai 

egyetemek bázisán 
• Kritikus tömeg – hallgatók, 

cégek 
• Elhelyezés: neutral location 

(not in the university, not in a 
business) 
 

A Demola Budapest eddig mintegy tucatnyi sikeres hazai 

startup indulását segítette. A HandInScan olyan eszközt 

fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a kézhigiénia objektív 

ellenőrzését orvosi környezetben. A Rabbit speciális 

karkötője például a konferencia- és rendezvénylátogatást 

forradalmasítja, de a gépjármű- és műszeriparban 

használható, rezgéscsillapításra szolgáló vagy 

éppenséggel elektromos horgász-kapásjelző fejlesztésére 

alapított startupok is vannak. A Canon-nal közös projekt 

eredményeképpen a nagyvállalati nyomtatás olyan új funkcióit 

fejlesztették ki a hallgatók, amelyeket a Canon megvásárolt, 
hogy azokat világszerte bevezesse.   

http://www.handinscan.com/
http://wearrabbit.com/
http://budapest.demola.net/projects/gyrospring
http://budapest.demola.net/projects/energofish-project-2-hu
http://budapest.demola.net/projects/energofish-project-2-hu
http://budapest.demola.net/projects/energofish-project-2-hu


• A tudástranszfer tárgya szerint 
• Iparjogvédelemben részesíthető, licenciába adható – pl. 

szabadalom 

• Iparjogvédelemben nem részesíthető, licenciába adható – 
pl. know how 

• Iparjogvédelemben nem részesíthető, licenciába nem 
adható – pl. vállalati kultúra, viselkedés, milliő, szervezeti 
tudás 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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