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A projekt eredményei két csoportba sorolhatók terjesztési szempontból. Az első csoport: A társaság 
két területen fog létrehozni olyan kutatás-fejlesztési részeredményeket, amelyek a tervezett cél 
eléréséhez szükségesek, és amelyek ugyanakkor műszaki/tudományos szempontból is érdeklődésre 
tarthatnak számot. A társaság ezekről az eredményekről, a felhasználásukra vonatkozó konkrétabb 
kitanítások megadása nélkül, szakirodalmi publikációkat kíván létrehozni, amelyeket a célra 
rendelkezésre álló papíralapú és/vagy elektronikus csatornákon keresztül kíván terjeszteni. 
Amennyiben az összefüggések meghatározására irányuló kísérletezés során nem várt, jelentősen új 
összefüggések is feltáródnak, a társaság vállalja ezek szakmai konferencián történő ismertetését, 
amely lehet az eredményeket bemutató poszter és/vagy előadás és/vagy szakmai publikáció az adott 
konferencia erre célra szolgáló médiafelületein. Ilyen publikáció várható az MTA Kertészeti- és 
Élelmiszeripari Bizottságának éves szinten megrendezésre kerülő konferenciáin, közgyűlésein. A 
publikációk tartalma felöleli mind a két fejlesztési területet (szőlőtermesztési és diótermesztési 
technológia), hiszen a fent említett szervezetek számára mind a két terület hasznosítható 
eredményeket hoz. Az eredmények második csoportjába az ipari hasznosításra és piaci bevezetésre 
is alkalmas termékek, valamint technológiák dokumentációja, továbbá az ezeket alkotó műszaki-
technikai ismeretek sorolhatók, amelyek a kutatás-fejlesztés során feltárt összefüggésekre alapozott 
kísérleti fejlesztés során kerülnek létrehozására és kidolgozásra. A társaság az így létrehozásra kerülő 
tudást ipari titoknak is minősülő know-how-ként kezeli. Ennek megfelelően elsősorban az 
eredménytermékekkel elért jellemzőket és hatásokat kívánja terjeszteni, olyan módon, ami még nem 
jár együtt az ipari titok szükségesnél nagyobb mértékű feltárásával. A társaság ezért olyan leírást 
készít a kifejlesztett műszaki megoldásokról és jellemzőikről, amelyek a hagyományos értékesítési 
csatornákon keresztül is terjeszthetők. A társaság ezeket termékbemutatókkal, saját honlapján, 
publikációkkal, a termékértékesítést szolgáló kiállításokon és vásárokon is terjeszteni kívánja. A 
felsorolt nyilvánossági eszközök közül kiemelt jelentőségűek a fentebb felsorolt vásárokon és 
konferenciákon való megjelenés, hiszen alapvetően ezek a bevett fórumok az iparágban, amelyek 
segítik a széles körben való ismertséget és az értékesítést. Természetesen az értékesítés és az 
eredmények ismertetése nem korlátozódik és nem is korlátozódhat a fentebb felsorolt fórumokra. A 
társaság minden esetben hivatkozni fog arra, hogy a fejlesztési eredményeket pályázati úton 
támogatott kutatás-fejlesztés során hozta létre. 
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A Hilltop Neszmély Zrt. neszmélyi telephelyén kerül megvalósításra az „Eltérő fajtájú, nagyüzemi 
művelésű, dió- és szőlőkultúrák ellenállóképességét fokozó, gazdaságos és hatékony 
növényvédelmi és agrotechnológiai eljárásrendszerek kialakítása” című projekt a Széchenyi 2020 
program keretében elnyert 45% támogatási intenzitású, 74 020 369 forintos európai uniós 
támogatás segítségével. 


