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Kutatás módszertani jellemzői 

• Interjú típusa: strukturált interjú és mélyinterjú.  

• Adatfelvétel időpontja: 2016. március 

• Adatfeldolgozás módszere: 

• kvantitatív információk cél szerinti elemzése 

• esettanulmány 

• SWOT tábla 





 

PRIMER KUTATÁS 

Elsődleges, eredeti terepen zajló – field research – kutatás 

Új, még nem ismert és nem publikált, eredeti, elsődleges adatok 

megszerzése 

Adott probléma megoldása 

Nagyon összetett 

Magas 

Hosszú 

 



 

KVALITATÍV KUTATÁS 

Minőségi 

Mélyebb, árnyaltabb ismeretek szerzése a jogi szolgáltatások piacáról, 

motivációk, okok feltárása 

Kis elemszámú, nem reprezentatív minta 

Interjúvázlat (guide), megfigyelési lap 

Nem statisztikai jellegű: statisztikailag nem elemezhetőek! 

Tartalomelemzéssel, pszichológiai eljárások révén. 

Kutatási probléma pontosítása, értelmezése, hipotézisek felállítása, 

kvantitatív kutatások előkészítése 

 



A startup-ok támogatásának típusai 

Startupok 

és az IBM  

A befektetésre történő kiválasztás szempontjai, 
potenciál a startupoknál  



INNOVÁCIÓ 

Egy multidiszciplinárisan 
alkalmazható jogi informatikai 

útmutató kifejlesztése  

Működőképesség Változásképesség Fürgeség 

Alkalmazkodóképesség 

Piaci 
versenykritériumok 
versenytársaknál 

kedvezőbb 
teljesíthetősége 

Új értékesítési piac, új 
szervezetrendszer 

létrehozása 

Új technológia 

Magasabb 
jövedelmezhetőség 

Kísérleti 
fejlesztések szerepe 

Radikális és 
differenciál is 

innováció 

Új szolgáltatás és 
termék közvetítése 

Fogyasztóorientáltság 

Marketing innováció 

Folyamat innováció 

Piacvezérelt és 
technológiavezérelt 

innováció 

Új szolgáltatás és 
termék közvetítése 





• globális jogi szolgáltatások 
informatikai eszközökkel való 
forradalmasítása 

• egyedi jogi vállalatirányítási 
rendszer 

• IBM biztosít magas 
rendelkezésre állású és 
biztonságos üzemeltetési 
infrastruktúrát-globális partner 

• Apple pedig mobileszközöket 
biztosít 

 





• az első oktatási félévben a 
legújabb high-tech technológiák 
(augmented reality, virtual 
reality, artifical intelligence 
feature-k) alkalmazását is 
bemutatta 

• jövő vállalati jogi alkalmazási 
között 

• biztosította a hallgatók számára 
a cutting edge technológiák 
megismerését 

 

A kezdetek- basic level… 

• szélesebb spektrumú képzési program részesei 

• legújabb legal - tech  elsajátítása körében tett 
alapszintű ismeretek 

 





Master 
főcím 
editálása 

Ilex 

Élményalapú 

oktatás 

Kreativitás 

Igényesség Szakmaiság 

Keretrendszer 





INNOVÁCIÓ 

Egy multidiszciplinárisan 
alkalmazható jogi informatikai 

útmutató kifejlesztése  

Döntés-előkészítő és 

támogató rendszer. 

IBM felhő alapú 
Apple mobileszközökre 

optimalizált  

Termék-innováció 
Szolgáltatás-innováció Üzleti-modell innováció 



Mérföldkövek az iLex életében 
Forrás: saját szerkesztés 



1. Tervezés 

2. Döntés- előkészítés 
3. A finanszírozáshoz 

kapcsolódó 
kockázatok értékelése 

4. Döntés 

5. Végrehajtás 

6. Likviditás és cash-
management 

A finanszírozási tevékenység fázisai 
Forrás: saját szerkesztés 



1. Tervezés 

 pénzügyi tervezés 

Üzleti 

terv 

Business 

Plan 



1. Tervezés 

 Potenciális és ténylegesen elérhető finanszírozási megoldások számbavétele. 

Megszerzés 

helye/realizáló

dás formája 

Belső finanszírozás Külső finanszírozás 

Tulajdonosoktól Működés során keletkezett Végleges Átmeneti 

Saját forrás 

Jegyzett tőke: 

tőkeemelés meglévő 

tulajdonosoktól (részvény 

kibocsátás) 

Tőketartalék: jegyzett tőkén 

felül rendelkezésre bocsátott, 

pótbefizetés 

- mérleg szerinti 

eredmény (visszatartott 

eredmény) 

- tartalékok 

(felhalmozott 

eredménytartalék, tőke- 

és lekötött tartalékból 

felhasználható) 

- bevételből megtérülő 

értékcsökkenés 

- működés 

racionalizálása során 

keletkezett források 

- tőkeemelés új 

tulajdonosi 

körben részvény 

kibocsátással, 

- vissza nem 

térítendő 

támogatások 

(tőketartalékba 

kerülő), 

- más vállalat 

felvásárlása 

  

  

- üzleti angyalok 

- kockázati tőke 

  

Idegen forrás       

- kötvény kibocsátás 

- lízing 

- kölcsönök, hitelek 

- visszatérítendő 

támogatások 

A finanszírozási megoldások csoportosítása 2 dimenzió mentén 
Forrás: saját szerkesztés 



 Alternatíva- és komplex hatásvizsgálat (eredmény, kockázat, cash flow). 

2. Döntés- előkészítés 
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A meglévő finanszírozói
struktúra és gyakorlat

Az alaptevékenység
jellege

Management
preferenciái

Potenciális
finanszírozókkal
történő előzetes

tárgyalás eredménye

Közép- és hosszú távú
tervek

A finanszírozási koncepciót befolyásoló tényezők szerepe ötfokozatú Likert skálán  
(1: nem meghatározó…5: leginkább meghatározó) 

Forrás: saját szerkesztés 



A finanszírozáshoz kapcsolódó kockázatok fontosságának 

értékelése ötfokozatú Likert skálán 
Forrás: Balogh [2005] és primer információgyűjtés alapján saját szerkesztés 
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Információs aszimmetria

Üzleti kockázat

Menedzsment kockázat

Cégmúlt hiánya

Soft költségek magas aránya

Fedezetek hiánya

Fejlesztési bizonytalanság

Hosszú futamidő

Forrásköltségek kigazdálkodása

Downside risk (bukáshoz kapcsolódó
kockázat)

3. Kockázatok értékelése 



4. Döntés 

 Optimálisnak tartott forráskombináció kiválasztása. 

Az innováció finanszírozásának forrásösszetétele a startup 

vállalkozásnál 
Forrás: saját szerkesztés 

Új startup finanszírozási modell! 



A bizalmi startup vagyonkezelési modell működtetésének 

feltételrendszere 
Forrás: saját szerkesztés 

Új startup finanszírozási modell!  bizalmi startup vagyonkezelési módszer v. 

 partneri finanszírozás v. 
 együttműködő tőke 



•Veszélyek •Lehetőségek 

•Gyengeségek •Erősségek 
A vállalat megőrizheti 

az integritását, 
önállóságát.  

A vállalkozást 
létrehozó eredeti 

tulajdonosi kör 
részesedik a vállalkozás 

által megtermelt 
összes hozamból 

(benefit). 

Gyakran előállhatnak 
forrásszegény időszakok, 

ebből kifolyólag 
állandóan a finanszírozás 
rendelkezésre állásának 

biztosításán kell 
gondolkodni, mely 

erőforrásokat köt le. 
(Pozitív :az innovatív 

gondolkodás erősítése.) 

Legnagyobb kockázat 
az üzleti kockázat, 

vagyis hogy a kitűzött 
célt az innovációval 
nem tudják elérni. 

Egy adott iparágon 
belül a partnerhálózat 

működtetésével 
összességében 

nagyobb és sokrétűbb 
haszon (benefit) 

érhető el. 

Az iLex által alkalmazott finanszírozási megoldás SWOT táblája 
Forrás: saját szerkesztés 



Alapvetően nem követi a klasszikus startupok viselkedését, mert  

1. Startup vállalkozás: újonnan alapított vállalkozás ↔ nincs új jogi entitás.  

2. Finanszírozási politika: új modell → bizalmi startup vagyonkezelési 

módszer/partneri finanszírozás/együttműködő tőke. 

 iLex = Sikertörténet!   

 iLex = BEST PRACTICE az innovatív startupok körében 



Növekedési potenciál → további fejlesztési irányok az iLexnél 




