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BELÉPÉSI NYILATKOZAT  
az ANYpartners Startup Inkubációs programba 
 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda az ANYpartners startup inkubációs program alapítója 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (továbbiakban: Társaság) csoportszinten a közép-kelet-európai régió 
egyik legnagyobb árbevételű biztonsági és üzleti nyomtatványgyártó vállalkozása. A Társaság 
részvényeit 2005 óta a Budapesti Értéktőzsdén, Prémium kategóriában jegyzik. Pénzügyi helyzetét 
stabil és eredményes működés jellemzi, nemzetközi tevékenysége jelentős. Fejlődését innovatív 
termékei és organikus növekedése biztosítja a hazai és nemzetközi piacain. Az ANY Biztonsági Nyomda 
stratégiája a biztonságos személy-, és termékazonosításra, valamint a fizetést támogató termékekre 
fókuszál.  
 
 
Inkubációs program célja 
 
Az ANYpartners startup inkubációs program célja, hogy jogilag is szabályozott keretek között, az 
egyetemi és a startup szférából is képes legyen a Társaság bevonni új, a mai szóhasználattal élve ún. 
diszruptív ötleteket innovációs tevékenységébe, és ezáltal nemzetközi piacaira. Fókusztémák a 
Társaság jelenlegi tevekénységén túlmutatnak hiszen, ha valamit tanulhat egy cég a mai változó 
világból az az, hogy mindenki keresi az új, a jelenlegi helyzethez is jobban alkalmazkodó, hatékonyabb 
megoldásokat. Ez egy „boutique” befektetői program, amely a kiválasztott ötletek számára a Társaság 
különleges tudást, elbánást, odafigyelést ad, de ami a legfontosabb, hogy a már meglévő külföldi 
kapcsolatokat kihasználva, a jelentkezőknek a nemzetközi piacra lépés lehetőségét is nyújtja többek 
között Európában és Afrikában. 
 
 
Milyen területekre keres Partnereket? 
 
Olyan technológiákat keres az ANY Biztonsági Nyomda, amelyek segítségével innovatív megoldásokat 
dolgozhat ki a jelentkezőkkel együtt  

§ a személy- és termékazonosítás,  
§ az elektronikus pénzügyi megoldások,  
§ a digitális ügyfélélmény,  
§ a document management és  
§ a mesterséges intelligencia területén.  

Ezekhez a megoldásokhoz a nyomdaipari technológiák mellett felhasználná a cég 
§ a biztonságos felhőszolgáltatások,  
§ az 5G, az IoT, a blockchain, az RFID, az NFC, a Bluetooth, 
§ a 3D nyomtatás, és 
§ a biometrikus azonosítási megoldások előnyeit.  

A Társaság olyan megoldásokat keres célcsoportjai számára, amellyel elsődlegesen  
§ az államigazgatási,  
§ a banki-, biztosítási szektor,  
§ közszolgáltatási és közlekedési tevékenységet ellátó cégek,  

másodlagosan a nagyobb kereskedelmi- és gyártó cégek  
§ ügyfélélményét,  
§ költségcsökkentését,  
§ hatékonyságnövelését  

éri el úgy, hogy azok adatai mindvégig a legnagyobb biztonságban vannak. 
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Inkubációs program részei 
 
A jelentkezés után az inkubációs program vezetője értékeli a beküldött ötleteket és egy személyes 
találkozó alkalmával megismerkedik az alapítókkal, közvetlenül segíti őket a termék, a megoldás teljes 
kidolgozásában és egy rövid üzleti terv megírásában. Ez a folyamat az átadott információktól függően 
2-5 hét, ezután egy személyes találkozón, ún. Pitch-napon mutatkoznak be a jelentkezők a Társaság 
vezetőinek és az általuk bevont független szakértőknek. Amennyiben az ötletet támogatják, akkor 
léphet a jelentkező az ún. Mentor programba.  
 
Mentor program: a jelentkezők az inkubációs program vezetője mellett, a Társaság pénzügyi, jogi és 
szakmai kollégáival véglegesítik a részletes üzleti-, termék- és finanszírozási tervet. Majd a Társaság 
Vezérigazgatója mindezt a javasolt befektetési tervvel együtt beterjeszti a soron következő 
Igazgatósági ülésre. Ez a folyamat kb. 2-3 hónapig is eltarthat.  
 
A pozitív befektetési döntés után a jelentkezők a Finanszírozási programba kerülnek, amelyben az 
inkubációs program vezetője folyamatosan nyomon követi a céget és heti találkozók alapján, havi 
riportokat készít a cég tevékenységéről, az üzleti terv előre haladásáról.  
 
 
Jelentkezés feltételei az ANYpartners inkubációs programba 
 
Az ANYpartners inkubációs programba való jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező az any.hu/startup 
oldalon elektronikusan kitöltse a jelentkezési oldalon lévő kérdéseket és elektronikus hozzájárulással 
jóváhagyja a jelen belépési nyilatkozat feltételeit. Az elektronikus jelentkezés akkor válik érvényessé, 
amikor az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. elektronikus válaszlevelében visszaigazolja, hogy hiánytalanul 
megkapta az átküldött kérdőívet és az esetlegesen csatolt dokumentumokat. 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vállalja, hogy a beküldött anyagokat bizalmasan kezeli és nem adja át 
harmadik félnek. Amennyiben úgy dönt a Társaság vezetősége, hogy nem kívánja támogatni az ötletet, 
akkor azt a későbbiekben sem használja az ötlet tulajdonosa nélkül. Ezenkívül vállalja, hogy az ezzel 
kapcsolatos adatokat törli rendszereiből. 
 
 
A jelentkezés feltételei:  

• a pályázat megfelel a Társaság által meghirdetett céloknak, azaz olyan ötletet, innovációt, esetleg 
már kidolgozott know-howt ajánl befektetésre, amely segítségével a kiírásban szereplő 
célcsoportok ügyfélélménye és tevékenységének hatékonysága nő, 

• elfogadja a jelentkező, hogy ötletét kizárólag a jelentkezéstől számított maximum 90 napig csak az 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nek mutatja be, ebben az időszakban ún. kizárólagosságot adva az 
együttműködés lehetőségére (a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy 90 napon belül döntést 
hoz és egyeben tájékoztatja a jelentkezőt a közös munka folytatásának feltételeiről/nemleges 
válaszáról), 

• kijelenti a jelentkező(k), hogy az ötlet saját szellemi terméke és harmadik félnek nincs olyan joga, 
mely az ötlet bármilyen használatát/hasznosítását korlátozná/kizárná, 

• elfogadja, hogy a jelentkezés után az inkubációs vezető jelentkezik és további információkat kérhet 
majd azért, hogy véglegesíteni lehessen az ötletet egy Pitch-napra,  

• elfogadja, hogy a jelentkezése után részt vesz egy előre egyeztetett Pitch-napon és 
személyesen/online bemutatja ötletét a Társaság vezetőinek, külsős szakértőinek, 

• elfogadja, hogy a Pitch-napról film- és fényképfelvétel készül, amelyet a Társaság – az ötlet 
elutasítása esetén is – felhasználhat kommunikációjában, 
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• elfogadja, hogy ötletéről a Társaság vezetősége dönt, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy tovább 
folytatjuk a közös munkát, akkor megismertetjük Mentor programunk részleteivel. Ennek 
keretében már a Társaság több területének vezetője is részt vesz abban a folyamatban, amelyben 
kidolgozásra kerül a teljes termék-, költség-, pénzügyi- és befektetési terv, sőt, ha lehetőség van 
rá, akkor kidolgozásra kerülhet egy prototípus és megtörténhet a Társaság hazai és/vagy 
nemzetközi ügyfélkörében is a termék/szolgáltatás validálása. A Mentor programba történő 
belépés feltételeiről a pozitív döntés után tájékoztatjuk a jelentkezőt. 

 
Ezen kívül a jelentkező elfogadja, hogy az ötlet 
• nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való 

felhívást, 
• nem sérthet üzleti titkot, szellemi alkotáshoz fűződő jogot, szabadalmi és védjegy jogot, know-

how-t, vagy egyéb jogosultságot, 
• nem tartalmazhat jogosulatlanul megszerzett adatot, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit sértő információt, vagy a 
2018. évi LIV. törvény rendelkezéseibe ütköző, vagy egyéb módon megszerzett üzleti titkot, illetve 
egyéb olyan információt, amelyre vonatkozóan a jelentkezőt harmadik személy felé titoktartási 
kötelezettség terheli, 

• nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseit, 

• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, és nem sértheti az általánosan elfogadott 
erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.  

 
Azt a jelentkezőt, akinek ötlete nem felel meg a fenti követelményeknek, továbbá bebizonyosodik, 
hogy más szellemi alkotásához fűződő jogot sért vagy egyéb okból jogsértő, a Társaság kizárja az 
ANYpartners inkubációs programból. 
 
A jelen belépési nyilatkozat elfogadásával a jelentkező kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy csak 
saját ötletet, találmányt, vállalkozást, szellemi alkotást mutat be, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy 
a jelentkezése során bemutatott ötlet alapját/tartalmát képező szellemi alkotás, mű vonatkozásában 
korlátlan és kizárólagos vagyoni felhasználási jogosultsággal rendelkezik. A jelentkezési lap 
feltöltésével a jelentkező vállalja, hogy a harmadik személyek jogainak megsértéséből fakadó 
jogkövetkezményekért teljeskörűen helytáll, és erről a Társaság kérése esetén külön nyilatkozatot is 
tesz. Ezen felelősségvállaló nyilatkozat megtételének megtagadása vagy elmulasztása esetén a 
jelentkező az ANYpartners inkubációs programból kizárásra kerül. 
 
Azzal, hogy a jelentkező ötletét az any.hu oldalán beküldi:  
• feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és/vagy cégét az ANYpartners 

inkubációs program keretében kommunikálják; 
• kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ötletét, és az abban feltüntetett személyes adatait az 

ANYpartners inkubációs program keretében az ANY Biztonsági Nyomda Csoporthoz tartozó cégek 
vezetőivel, munkatársaival, valamint az értékeléshez behívott külső szakértőkkel a szükséges 
mértékben megossza, azért, hogy az a lehető legteljesebb mértékben értékelhető legyen, 

• kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés, bemutatkozás során, valamint különösen a 
prezentáció során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
ezen felvételek akár teljes egésze, akár egyes részletei később az ANYpartners inkubációs program 
keretében, illetve az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által idő- és alkalombeli korlátozás és külön 
díjazás nélkül, reklám, promóciós, vagy tájékoztatási céllal felhasználásra kerüljön. 
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Jelen nyilatkozat elfogadásával a jelentkező képviseletében eljáró kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. 
 
A jelentkező ötlete benyújtásával/feltöltésével kijelenti, hogy a jelen belépési nyilatkozat 
rendelkezéseit elolvasta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázó kijelenti, hogy a 
jelentkezés benyújtásakor/feltöltésekor, valamint a jelentkezés későbbi szakaszában általa az ANY 
Biztonsági Nyomda Nyrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, 
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai változása esetén a Társaságot ezen 
változásokról haladéktalanul értesíti. 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a fentiekben nem szabályzott kérdéseiben az alábbi linken elérhető, 
általános Adatvédelmi tájékoztatói az irányadók: https://www.any.hu/gdpr/  
 
 
Elérhetőségek 
 
ANYpartners inkubációs program vezetője Kis-Fleischmann Attila inkubációs vezető, akit az attila.kis-
fleischmann@any.hu email címen és a 06 30 9327 828 telefonszámon érhető el. 
 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
1102 Budapest, Halom utca 5. 
startup@any.hu  
 
 
2021. szeptember 1. 
 
 
 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 


