
HUSZÁR SÁNDOR 
tanársegéd 
 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
Üzleti Tudományok Intézete 

2016. március 21. 

A KUTATÁS NONBUSINESS MARKETING VONATKOZÁSAI 

Egyetemi kutatási eredmények 

üzleti hasznosításával kapcsolatos attitűd vizsgálata 

felsőoktatási intézmények kutatóinak körében 



A kutatásról röviden... 

 Kutatás célkitűzése 

– Egyetemi kutatási eredmények üzleti hasznosításával kapcsolatos attitűd 

vizsgálata felsőoktatási intézmények kutatóinak körében. 

– Theory of Planned Behavior vizsgálata... 

• Szabadalmaztatási szándék 

• Spin-off vállalkozásban történő hasznosítási szándék 

– Egyetemi technológia Transzfer irodákkal kapcsolatos vélemények 

megismerése 
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A kutatás non-business 

vonatkozásai 

alapvetően non-business 

intézmények szereplői 

vs. 
üzleti hasznosítás 

piaci környezetben 



Módszertan 

Kvalitatív kutatás 

 22 mélyinterjú 

 10 fő – 3 mini fókuszcsoport 

 Hangfelvétellel rögzítve, 

begépelve 

Kvantitatív kutatás 

 660 válaszadó 

– Teljes populáció: 7.967 

– Válaszolási arány: 8,28% 

 Online kérdőívezés 
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Vélemények az üzleti hasznosításról... 
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A kutatási eredmények üzleti hasznosítása hozzájárul a társadalmi 

fejlődéshez. 
621 

Az üzleti hasznosításban való részvétel a kutatói és oktatói 

tevékenységre pozitívan hat. 
598 

Megfelelő ipari kapcsolatokkal rendelkezem. 645 

Az ipari szereplők az egyetemi kutatási eredmények hasznosítása 

iránt érdeklődnek 
558 

Az egyetemi találmányok többsége az üzleti hasznosításhoz elég 

érettek 
502 

Az egyetemeknek az üzleti hasznosításban nagy tapasztalatuk van. 567 

A potenciális befektetők (pl. üzleti angyalok, kockázati tőke befektetők, 

stb.) az egyetemi kutatási eredmények hasznosítása iránt érdeklődnek. 
465 

Az egyetemi szabályzatok a  kutatók üzleti hasznosításban való 

részvételét ösztönzik. 
521 



Kutatók a kutatókról... 
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Skálák N 

azokra a kutatókra, akik üzletileg hasznosítják kutatási 

eredményüket, pozitívan tekintenek. 
567 

a kutatási eredményeik üzleti hasznosítását fontosnak 

tartják. 
619 

úgy érzik, ha nem sikerül hasznosítani a találmányukat, akkor 

az a kutatói megítélésükre pozitívan hat. 
525 

az aktuális ipari igényeket figyelembe veszik. 604 

a hasznosítás üzleti megtérülését figyelembe veszik. 585 

kiterjedt ipari kapcsolatokkal rendelkeznek. 594 

a megfelelő üzleti/vállalkozói ismeretekkel rendelkeznek. 585 



Összegzés 

Pozitívumok 

 Üzleti hasznosítás iránti attitűd 

Negatívumok 

 Belső tényezők: 

– Kutatók felkészültsége 

– Kutatói közösség véleménye 

– Egyetem tapasztalata és szabályzatai 

 

 Külső tényezők: 

– Ipari szereplők érdeklődése 
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Következtetések 
 

 Egyetemnek nagyobb szerpet 

kellene vállalnia 
– Ösztönzés 

– Támogató szervezetek 

fejlesztésében (TTO) 

– Ipari partnerekkel való 

kapcsolatok fejlesztése 

 

 Szabályzatokban tisztázni a 

hasznosítás feltételeit 

 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 

Üzleti Tudományok Intézet 


