
Fórum-tagság 

 

A Fórum-tagság alkotja a Fórum szakember-bázisát. 

 

Feladata 

- új tagok felvétele, indokolt esetben kizárása 

- három Koordinátorból kettő jelölése. 

 

Szavazás bármilyen témában csak az előre megbeszélt időben (pl. heti rendszerességgel, 
munkaidő után) két Koordinátor jelenlétében történik. Lehetőség van előadásokat és egyéb 

összejöveteleket szervezni, konferenciákon részt venni stb. Ilyen értelemben a Fórum egy 

„klub” a hasonló érdeklődésű embereknek. 
 
 

 

Koordinátorok 

 

A három Koordinátor a Fórum irányítója. Döntéshozatal két Koordinátor 

egyetértésével történik. A három Koordinátor egyikét a Kivitelező ügyvezetője, a másik két 
Koordinátort a Fórum-tagság jelöli. 

 

Feladata 

- gazdasági/üzleti információk kezelése 

- erőforrásokkal való gazdálkodás, fejlesztések koordinálása 

- képviselet 

- moderálás 

 

Koordinátor csak a Kivitelező alkalmazottja lehet. A bizalmas információkkal való 
visszaélés munkaügyi következményekkel is járhat. 



Téma-kör 

 

A Téma-körök a Fórumon belüli kutatócsoportok. Megalakulásához a Koordinátorok 

hozzájárulása szükséges. Ha az ötlet egy már létező fejlesztést egészítené ki, javasolják az 

ehhez való csatlakozást. 
 

Joguk, kötelességük: 

- a fejlesztés ütemezése 

- a fejlesztés publikus részének megállapítása (a Koordinátorok beleegyezésével) 

- elszámolni a Koordinátoroknak a kapott erőforrásokról. 

 

Téma-köri tagok kiválasztása: 

- az Ötlethozó az adott Téma-kör első tagja. 

- az Ötlethozó választhatja ki az első Téma-kör tagot. 

- továbbiakban a Téma-köri tagok többségének véleménye alapján történik. 
 
 

 

Megjegyzés 

 

Egy Téma-körnek induláskor elsősorban a tájékozódás (tájékoztatás) a feladata. Annak 

kiderítése, hogy a Téma tényleg újszerű, rentábilis, illetve nincs-e már szabadalmi védettség 
alatt. 

 

Az Ügyvezető lehet Ötlethozó, aki egy létező termék továbbfejlesztésére alakít Téma-

kört. Természetesen erre a Fórumtól függetlenül is lehetősége van. 
 

Megállapodás kérdése, hogy egy Ötlethozónak vagy Téma-köri tagnak kötelező-e a 

Kivitelező munkavállalójának lenni. A Kivitelező és/vagy a Koordinátorok feladata külsős 

ötlet vagy hozzájárulás ellenőrzése. A projekthez az összes érdekelt félnek írásban kell 

hozzájárulnia. 

 

A termék fejlesztése és gyártásával kapcsolatos munkavállalói kötelesség egymástól 

független. A fejlesztett termék gyártásával a munkáltató megbízhatja akár őt akár más 

munkavállalót. 

 

A projekt befejezésével Téma-kör nem oszlik fel. Terméktámogatásra/fejlesztésre a 
továbbiakban is szükség van. 



Motiváció 

 

A Kivitelező a már befejezett (profitot hozó) projektekből jutalmazza a fejlesztő 

csapatokat, emiatt mindenki a fejlesztés sikerében érdekelt. A kockázat nagy része a 

fejlesztőkhöz kerül, így biztosítva a rugalmasságot és a hatékonyságot. 
 
 

 

50% Kivitelező cég 

25% Fórum 

20% Folyamatban lévő projektek finanszírozása 

5% Koordinátorok jutalmazása 

25% Téma-kör 

5% Ötlethozó 

20% Fejlesztők jutalmazása 

 

Konkrét számok a későbbi példák könnyebb értelmezése miatt lett rögzítve. Az 
arányokat a Kivitelező a Fórum alapításánál határozza meg. 
 
 

 

Koordinátorok jutalmazása 

 

Fórum projektjeiből a kutatásokból befolyó profit 5%-a a mindenkori Koordinátorok 

között megbízatásuk idejének arányában oszlik el. 

 

Példa 
 

A Fórum 10 éve működik. A Fórum fejlesztéseinek eredménye az adott hónapban 10 
millió forint. Ha valaki két évet dolgozott Koordinátorként, ebben a hónapban 

((2év/10év)/3)*10000000*5%=33ezer forintot kap akkor is, ha már leköszönt. 

 

A Koordinátorok munkáját célszerű lehet egyéb módon (fizetéssel) honorálni. 



Fejlesztők jutalmazása 
 

A Fejlesztők jutalmazása a Téma-köri szavazáson (a fejlesztéshez való hozzájárulás 

arányán) és a termék profitján alapul. A Téma-köri szavazás az összes Téma-köri tag 
részvételével, egyetértésre törekedve két Koordinátor jelenlétében történik. A Koordinátorok 

a szavazás eredményéről tájékoztatják a Kivitelezőt és a Fórumot. 
 

Példa        

  Ötlethozó Ádám      

  Téma-köri tag Béla és Cecil    

  hozzájárulók Dénes és Elemér    

          

   Ádámra  Bélára  Cecilre Dénesre Elemérre 

 Ádám szavazata 70%  10%  15% 5% x 

  Béla szavazata 50%  20%  30% x x 

 Cecil szavazata 55%  20%  15% 8% 2% 
 
 

A három Téma-köri tag a profit 20%-áról dönt (ami ebben az esetben 300 % szavazat). 

Ez alapján 1%-nyi szavazat a profit (20/300)%=(1/15)%, azaz kb. 0.067 %-át éri. 

 

Ádám  kapja a profit 5%-át  + (70+50+55) * 0.06667 % = 16,67%-ot 

Béla a profit (10+20+20) * 0.06667 % = 3,33%-ot 

Cecil a profit (15+30+15) * 0.06667 % = 4,00%-ot 

Dénes a profit (5+0+8) * 0.06667 % = 0,87%-ot 

Elemér a profit (0+0+2) * 0.06667 % = 0,13%-ot 

Összesen    25% 

 

Megjegyzés 

 

Bélának lehetősége lett volna csak magára szavazni, de mivel a fenti táblázat a Fórum-
tagság számára nyílt, ez nem lehet érdeke. Dénes és Elemér viszont szívesen fog részt venni 

további projektekben is. 

 

Ezek a ”bér” járulékos költségeit is magába foglaló, bruttó összegek. 
 
 
 
 
 

Publikálás 

 

Műszaki megoldások, tudományos eredmények publikálása lehetséges úgy és akkor, ha 
a termék piaci helyzetét nem veszélyezteti. Egy cikk kidolgozásához szükséges erőforrásokat 

a Téma-kör kezdeményezésére a Koordinátorok biztosítják. 



 
 

 

Termék, 
Publikációk szabadalom 
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1. ábra.  K+F Fórum felépítésének sémája 

 

Megjegyzés  
A szervezet elsősorban nagyobb kutatóintézetek/egyetemek/cégek K+F potenciáljának 
kihasználását teheti lehetővé a már rendelkezésre álló műszerek/eszközök, szakemberek és 

kapcsolati tőke miatt, a későbbiekben független résztvevők bevonásának lehetőségével. 
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2. ábra. A K+F Fórum főbb üzleti információ-áramlásának sémája 

 


