
TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT – 5. HÍRLEVÉL 
Egy éves a Tudásmenedzsment Központ 

2010. július 6. 
 
Tisztelt Kollégák! 
 
Eseményekben és eredményekben gazdag időszak áll mögöttünk, amiről ezúton kívánunk tájékoztatni 
minden egyetemi munkatársat. Olvassa haszonnal újabb hírlevelünket! 
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Dőry Tibor 
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doryti@sze.hu 
96/503-400/3386 
 
 
Megjelent az egyetem kutatási katalógusa 
 
A kutatási katalógus bemutatójára 2010. július 2-án, pénteken 10:00 órakor került sor a VIP teremben. 
A 3000 példányban elkészült marketing kiadványt az egyetem partnereinek elküldi a 
Tudásmenedzsment Központ, illetve a katalógusból minden tanszék számára 30 nyomtatott példányt 
biztosítunk, amit az Innovációs Irodában lehet személyesen átvenni. A kiadvány elektronikusan is 
elérhető a http://tud.sze.hu/ honlapon, angol változata pedig ősszel készül majd el. 
 
Bemutatkoztak a nyertes SZE Duó pályázók  
 
A kutatási katalógus bemutatásával egy időben szervezett sajtótájékoztató keretében mutatta be a 
három nyertes „Duó” a pályázati forrásokból megvalósított fejlesztéseiket. Prof. Dr. Rechnitzer János 
általános- és tudományos rektorhelyettes méltatta a látványos fejlesztési eredményeket, az elkészített 
prototípusokat és rámutatott, hogy ez egyetem vezetése fontosnak tartja ezt a típusú pályázatot és 
keresi a kezdeményezés folytatásának lehetőségét TÁMOP 421 pályázati források kimerülései után is. 
Az elkészült művek hamarosan elérhetők lesznek a http://tud.sze.hu honlapon. 
 
Már most érdemes elkészíteni a 2010. szeptemberében meghirdetésre kerülő Széchenyi Duó 
pályázatokat, amelyeket a korábbival azonos feltételekkel hirdeti meg a Tudásmenedzsment Központ. 
 
Tudásmenedzsment Központ folyamatai és IT architekt úra terve 
 
Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. szakértőinek közreműködésével elkészült a 
Tudásmenedzsment Központ kialakítását célzó TÁMOP 421 és TÁMOP 423 projektek hatókörébe 
tartozó informatikai komponensek és azok más egyetemi rendszerekhez történő illeszkedésének 
terve, amit a következő ábra szemléltet: 
 

 



 
A bemutatott architektúra tervhez kapcsolódóan az Informatikai Munkacsoport tagjai 
megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek, amelyek alapján kiírható lesz 2010. őszén az 
informatikai rendszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzés. 
 
Jelenleg zajlik a Tudásmenedzsment Központ által végzett folyamatok tervezése, a kutatási 
projektekhez kapcsolódó eljárásrendek meghatározása. A 2010. szeptemberre elkészülő 
folyamatleírások harmonizálásra kerülnek az egyetemi szabályzatokkal és az egyetem vezetésének 
döntését követően 2010. szeptemberében kerülnek bemutatásra a munkatársak számára. 
 
 
Semmelweis Innovations technológia transzfer iroda működtetésére vonatkozó know-how 
átvétele 
 
2010. július 12-14. között zajlik majd a Semmelweis Innovations know-how átadása . A 
Tudásmenedzsment Központ ezáltal technológia transzfer projektek menedzselésére vonatkozó 
ismeretekkel és módszerekkel fog gazdagodni. A 2010. július 13-án 10-12 óra között megrendezésre 
kerülő áttekintő előadáson részt vesz a Széchenyi István Egyetem vezetősége, többek között a Rektor 
Úr és Rektorhelyettes Úr. Az így megszerzett tudás birtokában a technológia transzfer 
szolgáltatásokat ősszel tervezzük elindítani, amiben a Semmelweis Innovations szakértői is 
közreműködnek a hatékony tudásátadás érdekében.  
 
 
Fordított Technológia-transzfer Pályázat 
 
Elbírálás alatt állnak a „Fordított Technológia-transzfer Pályázatra” beérkezett pályaművek, az 
eredményhirdetés 2010. július 8-a után várható. 
 
 

Hírlevelünket a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 azonosító számú, „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 azonosító számú, „Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen” 
című projekt tevékenységének részeként állítottuk össze és juttattuk el Önhöz. 
 


