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1. Nagy érdeklődés kísérte a VI. CégtalálkozóT
Hatodik alkalommal rendezett Cégtalálkozót a Széchenyi István Egyetemen a Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar és a Műszaki Tudományi Kar. „Az innováció, mint az üzleti siker záloga”
mottónak megfelelően a résztvevők a jelenlegi, bizonytalan gazdasági környezetben keresték az új
innovációs stratégiai válaszokat.
Az előadók között szerepelt Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke és a Szegedi
Tudományegyetem rektora, a győri egyetemet pedig Szekeres Tamás rektor, Égert János, a Műszaki
Tudományi Kar dékánja, Józsa László, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja, valamint
Dőry Tibor, a Tudásmenedzsment Központ igazgatója képviselte. A népes hallgatóság körében a
régió gazdasági életét meghatározó üzletemberek, valamint a Széchenyi István Egyetem hallgatói
képviseltették magukat.
2. Rendszerbe foglalt szellemi tulajdonkezelés
Riglersystem™ (RS) néven szellemi eszközmenedzsment kultúra és technológia rendszert szerzett be
a Tudásmenedzsment Központ a TÁMOP 4.2.1 konstrukciójú projekt keretében. A rendszer az
egyetem Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatában foglaltak szerint követi végig a szellemi
tulajdonkezelési folyamatokat, azok menedzselését, illetve a szellemi eszközök értékpotenciálját.
A Riglersystem™ (RS) Rendszer a szellemi eszköz menedzsment (SZEM) magas szintű kultúrájának
és technológiájának az eszközrendszere. Felhasználásával megvalósul a szellemi alkotások és egyéb
nem-fizikai vagyoni elemek szakszerű nyilvántartása, menedzselése, monetáris értékelése és azok
hasznosítása.
A szellemi tulajdon védelmével foglalkozó munkatársak és az egyetem vezetői a rendszer
segítségével nyomon tudják követni, hogy milyen szellemi eszközök keletkeznek az intézményben,
azok milyen státuszban vannak és milyen értéket képviselnek.
3. Élénkül a szabadalmaztatási tevékenység az egyetemen
A Tudásmenedzsment Központ támogatásával jelenleg két szabadalom bejegyzése van folyamatban,
két további találmány esetében előzetes újdonságkutatást végeztet a szervezet, egy újabb találmány
szabadalmi bejelentésének előkészítése is zajlik. A közelmúltban megtörtént egy védjegy bejelentése,
egy másik hasonló bejelentés folyamatban van.
4. Fiatal Vállalkozók Hete: módszerek és eredmények
A Tudásmenedzsment Központ a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
társszervezésével 2011. november 16-án rendezte meg a Fiatal Vállalkozók Hete győri workshopját
„Egyetemről induló vállalkozások lehetőségei – trendek, módszerek, eredmények” címmel.
A köszöntőben Borkai Zsolt polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő, Szekeres Tamás
rektor, valamint Dinnyés Előd kamarai titkár egybehangzóan szóltak az innováció jelentőségéről,
regionális gazdasági és munkaerő-piaci szerepéről, valamint a Széchenyi István Egyetemnek, a

kamarának és a városnak az innovációs folyamatban betöltött szerepéről és a nevezett felek
együttműködésének jelentőségéről.
A workshop további részében az egyetemekről kibontakozó vállalkozások meghatározó trendjeit
ismertette Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem kommunikációs és közkapcsolati
rektorhelyettese. A „módszerek” blokkban izgalmas előadásokat hallhattunk arra vonatkozóan, hogy
miként lehet ötleteket generálni, majd azokat kibontakoztatni, akár világszerte keresett termékké vagy
szolgáltatássá fejleszteni. Az utolsó, „eredmények” című blokkban egyetemről indult vállalkozások
vezetői osztották meg tapasztalataikat a vállalkozásaik buktatóin, sikerein keresztül. A hallgatóság
soraiban jelenlevő egyetemi hallgatók, cégek és bankok képviselői, befektetők, partnerszervezetek a
gyakorlatban is használható ötletekkel, új kapcsolatokkal gazdagodhattak a workshop során.
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Idén ősszel véget ért a Széchenyi István Egyetem tudomány-népszerűsítő projektje. Dőry Tibor, az
intézmény Tudásmenedzsment Központjának igazgatója a záró rendezvényen örömmel összegezte,
hogy közel két év alatt 89 különböző rendezvényen, közérthető nyelvezetű előadásokon, élményszerű
formában tudták közelebb hozni az érdeklődőkhöz a sokszor talán bonyolultnak tűnő kutatási
eredményeket. A legismertebb programsorozatként a Tudomány Győrben Mindenkinek került
említésre, amelynek 34 előadásán több ezren vettek részt – a középiskolásoktól a nyugdíjasokig
számos korosztály képviseltette magát.
Elkészült, és a magyar mellett angol nyelven is kiadásra került az egyetem két hiánypótló kiadványa, a
Kutatási Katalógus és az elmúlt évek kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeit összegző, a
vállalati partnerek számára is hasznos olvasmányként szolgáló Éves jelentés.
Létrejött egy új egyetemi tudományos portál, amely a http://tud.sze.hu cím alatt nyújt hasznos
információkat a SZE-Győr tudományos eredményeiről, rendezvényeiről és projektjeiről hallgatók,
oktatók, egyetemi projektgazdák és a külső érdeklődők számára egyaránt.
Innovációs versenyt, valamint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ eszközeivel kapcsolatos
pályázatot is lebonyolítottak a projekt munkatársai, akik máris a folytatásra, a tevékenységek további
fenntartására koncentrálnak.
Hírlevelünket a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 azonosítójú, „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ
létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfer segítő szervezeti
fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen” című projekt, valamint a TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011
azonosítójú, „Tudás-és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen” című projekt
tevékenységének részeként állítottuk össze és juttattuk el Önhöz.

