
 
 

 

 

JELENTÉS 

 
az AGROGEO KFT. DA_TRAN_07-GEOTRAN8 azonosítójú pályázata 

(Címe: Komplex hatású környezetvédelmi technológiák 

versenyképességének növelése tudás- és technológiatranszfer 

tevékenységek megvalósításával) 8. részfeladatának (A 

környezetvédelmi-technológiai komplex csomag piacképességének 

fokozása érdekében TT hálózatok felkutatása, új ajánlati profilok 

elkészítése és menedzselése) megvalósításáról.   
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A fenti pályázat 8. részfeladata kiírásának megfelelően cégünk első lépésben 

elkészítette az AGROGEO Kft. környezetvédelmi technológiái portfóliójába tartozó 

komposztáló technológiáinak technológiai adatlapjait, mely kiindulópontként szolgált 

a további technológia transzfer szolgáltatások elvégzéséhez. Ezekben a technológiai 

adatlapokban angol nyelven röviden összefoglaltuk az adott technológia 

legfontosabb jellemzőit, innovatív tulajdonságait, a felhasználás lehetséges helyeit, 

iparjogvédelmi státuszát és az elvárt együttműködési formákat.  

 

Az AGROGEO Kft. fenti technológiai portfoliójában 7 különböző komposztáló 

technológia kapott helyet, melyek elkészült technológiai adatlapjait jelen jelentés 1. 

mellékleteként csatoljuk.   Az elkészült adatlapok a megbízó AGROGEO Kft. által 

jóváhagyásra kerültek, csak ezek után történt velük érdemi munka. 

 

Ezután cégünk felkutatta mindazon nemzetközi technológiai adatbázisokat és 

hálózatokat, melyekben a technológiai portfólió mindegyik tagjának technológiai 

adatlapja elhelyezésre került. Az egyes technológiai leírások az alábbi hálózatokban 

kerültek publikálásra: 

 

•  Enterprise Europe Network (http://een.csmkik.hu/databrowser.htm) 

•  APCCT (http://technology4sme.net/home.aspx) 

•  JETRO TTPP (http://www.jetro.go.jp/ttppoas/index.html)  

•  TYNAX (http://www.tynax.com/) 

•  IP NET (http://www.theintellectualproperty.net/) 

•  YET2.COM (http://www.yet2.com/app/about/home) 

 

A fenti hálózatokat részletesebben is bemutatjuk a jelentésünk 2. mellékletében.  Az 

AGROGEO Kft. technológiai portfóliójába tartozó technológiai adatlapok feltöltése 

ezek után mindegyik fenti hálózatba megtörtént, melyekről a visszaigazolásokat jelen 

jelentésünk 3. mellékleteként csatoljuk.  

 

A fenti hálózatokban a profilokat folyamatosan frissítettük és kezeltük a rajtuk 

keresztül érkezett érdeklődéseket. Amennyiben egy érdeklődés érkezett a 

hálózatokon keresztül, akkor azokról azonnali értesítést küldtünk a megbízó 
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AGROGEO Kft. részére, elküldve nekik a külföldi érdeklődő által küldött üzenetet. 

Számos esetben a külföldi partner tisztázó kérdéseket tett fel a profilokkal 

kapcsolatban, illetve kérte azok további adatokkal, eredményekkel való 

kiegészítését. Erre felhívtuk minden esetben az AGROGEO Kft. figyelmét.  

 

Miután megérkezett a válasz tőlük, azt azonnal továbbküldtük a külföldi partnernek 

kiértékelésre, majd ha az további kérdéseket tett fel, akkor a fenti folyamatot 

ismételtük. Mivel a külföldi kapcsolatteremtés és tárgyalások menete elég 

hosszadalmas folyamat, ezért gyors sikerre, megkötött üzletekre nem igazán lehetett 

számítani, azonban az elmúlt 1 év során számtalan bíztató érdeklődés során 

segítettük az AGROGEO Kft. munkáját információ közvetítőként, szakmai segítőként 

a technológia transzfer ügyekkel kapcsolatban. Az elmúlt 1 év során technológiai 

hálózatokon és további egyéb csatornákon keresztül végrehajtott nemzetközi 

kapcsolatteremtések és információcserék leírásait jelen jelentés 4. mellékleteként 

csatoljuk.  

 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy számos érdeklődés érkezett az AGROGEO Kft. 

technológiáira, és az elhúzódó tárgyalások eredményeképpen több jövőbeli 

üzletkötés megtörténte vetíthető előre.  


