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Innovációmenedzsment Akadémia  
TANFOLYAMI ADATLAPOK #03

Oldd meg a startup paradoxont,  
válj vállalkozásképessé!
 Rövid idejű, a korai fázisú cégek gyakorlatában 
 közvetlenül hasznosítható tudással!
Engedélyezett képzés, nyilvántartási száma: E 001695/2017/D024

SYSTEM

www.glosz.hu
Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!1

1. Kinek és miért ajánljuk
Ezt a képzést azoknak a startup (korai fázisú) cégeknek ajánljuk, akik a sikeresen kifejlesztett, piacképes saját 
megoldásuk üzleti hasznosításához szükséges pénzügyi feltételeket befektető társak bevonásával kívánják 
biztosítani. A tanfolyam bemutatja a sikeres tőkebevonási folyamatot sok esetben akadályozó startup paradoxon 
jelenségét. Bevezeti a hallgatókat a sikeres tőkebevonáshoz szükséges vállalkozásképesség fogalmába,  
és három elemből álló módszertant mutat be a startup paradoxon megoldásához és a vállalkozásképesség 
eléréséhez szükséges feltételek megteremtésére. 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák és tudás

2.1 Megismeri és azonosítani tudja a következő fogalmakat: 
• Startup paradoxon jelensége és fogalma
• Vállalkozásképesség (enterprise fit) fogalma, elemei és feltételei
• Eredménytermék fogalma és típusai
• Szellemi vagyongazdálkodás fogalma és lényeges tartalmi elemei
• Szellemi vagyongazdálkodás és a vállalkozásképesség megteremtésének összefüggése
2.2. Gyakorlatban alkalmazható tudásra tesz szert az alábbi területeken:
• Azonosítani tudja a saját cége esetén a vállalkozásképesség eléréséhez hiányzó feltételeket
• Meg tudja tervezni a vállalkozásképesség eléréséhez saját cége esetén szükséges intézkedéseket
• 3 részből álló intézkedési tervet tud felállítani és alkalmazni saját cégére a vállalkozásképesség eléréséhez, 
a sikeres és a méltányos tőkebefektetéshez szükséges feltételek teljesítéséhez

3. A képzés lebonyolítása

3.1. Időtartam: 4,5 óra Elméleti órák száma: 3,5 óra 
3.2. Képzés helye: 1051 Budapest, Arany János utca 15. (Akadémia oktató terem)
3.3. Képzés díja: Ft/fő
3.4. Egyéb információ: Csoportos képzés. Minimum-maximum létszám: 5-15 fő 
3.5. Megengedett hiányzás: nincs
3.6. Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén certificate kerül kibocsátásra.
3.7. Minimális iskolai végzettség: Középfokú végzettség 
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4. A tananyag felépítése 

4.1. A tananyag fő tartalmi egységei
1. Bevezetés és alapfogalmak: 1,5 óra  
2. Hogyan valósítsuk meg a vállalkozásképességet: 1,5 óra  
3. Összefoglalás és konklúzió: 1,5 óra

4.2. A fő tartalmi egységek rövid érdemi leírása
1. Bevezetés és alapfogalmak (1,5 óra):
Bemutatásra kerül a startup paradoxon fogalma, és a befektetési folyamatra gyakorolt hatása. A megoldással 
kapcsolatban bevezetésre kerül az eredménytermék fogalma, és sajátos jellegéből következően a vállalati 
gazdálkodás körében való megjelenési formája. Bemutatásra kerül a vállalkozásképesség (enterprise fit) 
fogalma, fő elemei, különösen a startup vállalkozások esetén gyakran hiányzó elemei. Bemutatásra kerül  
a szellemi vagyongazdálkodás tartalma, elemei, és eljárási rendszere. Bemutatásra kerül a vállalkozásképesség 
megteremtéséhez szükséges intézkedések és a szellemi vagyongazdálkodás kapcsolata.

2. Hogyan valósítsuk meg a vállalkozásképességet (1,5 óra):
Bemutatásra kerül egy 3 lépésből álló szellemi vagyongazdálkodási technológia a vállalkozásképességhez 
leggyakrabban hiányzó 3 elem megteremtésére/pótlására. Ennek során áttekintjük a know-how/knowledge 
fit, az asset/value fit, és legal/IP fit fogalmat jelentését, szükségességét, és megteremtésének, elérésének 
eredményét, valamint ezek összekapcsolását egy intézkedési folyamatban.

3. Összefoglalás és konklúzió (1 óra):
Összefoglaljuk a vállalkozásképesség elérésének befektetési folyamatra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait 
és előnyeit. Egy esettanulmányon keresztül gyakorlati példát mutatunk a vállalkozásképesség megvalósítására. 
Konzultáció folytatunk a hallgatók által felvetett kérdések és példák közös áttekintésével.

4.3 A tananyag megjelenési formája
Prezentációval kísért előadás. Az előadási prezentációval megegyező tartalmú jegyzet a hallgatók részére. 
20 kérdésből álló teszt.
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5. Információk, jelentkezés
 
5.1. Képző intézmény: Glósz és Társa Kft., Innovációmenedzsment Akadémia  
5.2. Intézményvezető: Glósz Andrea ügyvezető
5.3. Szakmai vezető: Kiss János József szabadalmi ügyvivő
5.4. Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 15.
5.5. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 484. 
5.6. Telefon: +36 30 9926-156
5.7. E-mail: glosz.andrea@glosz.hu 
 

Jogi nyilatkozat

A Glósz és Társa és az Innováció Menedzsment Akadémia színes ábrás védjegyek a Glósz és Társa Kft. tulajdonát képezik.  

A tanfolyami tananyag a Szellemi Tulajon Nemzeti Hivatala által hivatalosan regisztrált szakirodalmi alkotás. A védjegyek 

és a tananyag, valamint ezek bármely része csak a Glósz és Társa Kft. írásbeli engedélyével másolható vagy használható fel.  

Minden jog fenntartva! © Glósz és Társa, Budapest, 2020. Az engedély nélküli felhasználást törvény bünteti.


