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A Tudásmenedzsment Központ (TMK) szervezeti jövőképe és szervezetfejlesztési 
folyamata 

 
A projekt szervezetfejlesztését támogató szakértők, az AAM Zrt. munkatársai részvételével 
meghatározásra és elfogadásra került, hogy a TMK szervezetfejlesztése és működésének 
kialakítása egy organikus fejlődésű, több szakaszos, a kapacitásokat figyelembe vevő 
folyamatként valósítható meg eredményesen. Ennek során a TÁMOP 4.2.1. pályázatban is 
tervezett technológia transzfer, információs és innovációs szolgáltatások kialakítása, bevezetése, 
valamint az ehhez szükséges jogosítványok megadása lépésről-lépésre, fokozatosan történik meg. 
A vezetői egyeztetések alapján elkészült egy lehetséges fejlődési folyamat, amely mentén haladva, 
sikeres technológia transzfer pilot projektek eredményeire támaszkodva a TMK eredményesen 
valósíthatja meg a vele szemben támasztott elvárásokat. Ennek a folyamatnak az állomásait az 
alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 



A szervezet befogadása és belső bizalomépítése érdekében a TMK első körben információs 
és adminisztrációs szolgáltatói funkciókra fókuszál, valamint a kutatáshasznosítási 
folyamatok, eljárások kialakítása mellett a fázisban megkezdi a kötelező pályázati vállalások 
alapján a különböző technológiai transzfer pilotok generálását. 
 
 
Tervezett fő eredmények 2010. év végéig: 
 

1. A TMK kiépíti az egyetem kutatási kompetencia-nyilvántartását, tudástérképét és 
biztosítja annak széles körű hozzáférhetőségét, a nyilvántartásra alapozva bemutatja az 
egyetem kutatási tevékenységét, tudásvagyonát, képességeit kiadványok és adatbázisok 
formájában (elkészíti a Kutatási Katalógust és az éves kutatási jelentést). 

2. Egyetemi szintű tudományos rendezvényeket szervez, folytatódik a „Tudomány 
Győrben Mindenkinek” rendezvénysorozat, aminek előadásai, videói az alábbi helyen 
érhetők el: http://tamop423.sze.hu  

3. Az Egyetemi Könyvtárral szoros együttműködésben kialakítja a tudásmegosztási 
folyamatokat. Elérhetővé teszi a tudásbázis elemeket, a könyvtári adatbázisokat. Erre 
alapozva a kutatási projektek megvalósítását segítő szolgáltatásokat definiál. 

4. A pilot kutatási projektekhez forrásokat keres, illetve a saját működését a pályázati 
időtartam után garantáló pályázatokat készít. 

5. A Stratégiai és Fejlesztési Igazgatósággal együttműködve megteremti az eredményes 
pályázáshoz szükséges háttér-infrastruktúrát (pl. referenciák, önéletrajzok). 

6. Technológia transzfer irodai működési know-how megvásárlása a Semmelweis 
Innovációtól, és beépítése a TMK napi működésébe. 

7. Kialakítja az egyetemi szintű szellemi tulajdonkezeléshez és a K+F+I projektek 
eredményeinek hasznosításához, az eredmények továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
eljárásokat, illetve szabályozásokat (pl. egységes szellemi tulajdonkezelési szabályzat). 

8. Az egyetemi oktatók (elsősorban a projektmunkacsoport tagjai) javaslataira építve 
technológia transzfer pilotokat definiál és indít el. 

9. Piacelemzés eredményeire alapozottan képzéseket definiál, készít elő és szervez 
(speciális képzésekkel/tréningekkel segíti az ötletgazdákat). 
 

 
Tanácsadói szolgáltatások 
A Tudásmenedzsment Központ Innovációs Irodája tanácsadói szolgáltatást (jogi, szabadalmi, 
üzletfejlesztési) ajánl az érdeklődő kollégák figyelmébe.  
Kérjük, hogy előzetes időpont egyeztetésért, bővebb információért keressék Varga Rozáliát 
(vargar@sze.hu)! 
 
 


