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1. Új helyre költözött a Tudásmenedzsment Központ
Tájékoztatjuk tisztelt Kollégáinkat és Partnereinket, hogy a Tudásmenedzsment Központ munkatársai
immár új helyen, az INNO-Share épület első emeletén (IS 101) várják a személyes megkereséseket.
A központ elérhetőségei változatlanok maradtak.
Dr. DŐRY TIBOR igazgató
96/503-400/3386, doryti@sze.hu
IVÁNY VIKTÓRIA tudományszervezési referens
96/ 503-405, ivanyv@sze.hu
GONCZLIK ANDREA tréningmenedzser és irodavezető
96/613-708 agonczlik@sze.hu
VARGA ROZÁLIA innovációs bróker
96/613-707, vargar@sze.hu
TILINGER ATTILA elemző
96/503-400/3037, tilinger@sze.hu
SIMON DOROTTYA projekt- és pályázati menedzser
96/503-400/3175, simond@sze.hu

2. A Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítás innovációs versenyének díjazottjai
Áprilisban Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítást szervezett az Universitas-Győr Nonprofit
Szolgáltató Kft. a Tudásmenedzsment Központ együttműködésével. Az idén is igen sok érdekességet
tartogató programon az innovatív megoldások sorában különös hangsúlyt kaptak a Széchenyi Duó
alkotói pályázat díjazottjai. A második forduló győztes, már megvalósult pályaműveit a nap kezdetén
sajtótájékoztató keretében mutatták be az ifjú feltalálók.
A programhoz kapcsolódva innovációs versenyt hirdetett meg a Tudásmenedzsment Központ,
amelynek legjobb alkotásai díjazásban részesültek, az alábbiak szerint:
I. helyezett:
Sarkadi-Nagy Balázs: „Járműdiagnosztikai szofverfejlesztés hőkamerás alkalmazásokra”
Díj: 200.000.- Ft
II. helyezett (megosztva):
Balics Ákos: „A Cross és ETKA rendszerrel kommunikáló, autókba beépített Bluetooth technológia
bevezetése a Porsche Győrnél”
Hertner Dávid: „Járműflották üzemeltetési költségeinek csökkentése távdiagnosztikai eszközös
alkalmazásával”
Klaffl Balázs: „EOBD adatrögzítő továbbfejlesztési lehetőségei”
Díj: összesen 100.000.- Ft
III. helyezett:
Antalfi Péter: „Fenntartható városi közlekedés”
Díj: 50.000.- Ft
3. A MOBILIS Interaktív Kiállító Központ eszközpályázatának nyertesei
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben a
közeljövőben készül létrehozni egy különleges interaktív tudományos központot, amely a közlekedés,
a járműgyártás és a mobilitás témakörére alapozza kiállítását. Az új intézmény várhatóan 2012
tavaszán nyitja meg kapuit az egyetem területén. A Tudásmenedzsment Központ a beruházáshoz
kapcsolódva Agóra Pólus Kiállítási Demonstrációs Eszközpályázatot hirdetett meg a győri
középiskolásokból, illetve felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló csapatok számára (felkészítő
tanárral kiegészülve) a leendő győri „science center” kísérleti demonstrációs eszközeinek
megtervezésére.
A szakmai zsűri döntése alapján az alábbi pályaművek elkészítését támogatja a Tudásmenedzsment
Központ:
Wonder Designer csapat (Léber Szabolcs, Antalfi Péter, Fülöp András):
- Sok szög egy szögön
- Egy test három lyuk
- Kaotikus inga
- Legurulási verseny
Hidasok csapat (Alt Zsolt, Nagy Márton):
- Előfeszített hídmodell
Bud-Terence csapat (Giczi Tamás, Krajcsovics Ákos):
- Elektromágneses állóhullám
Spencer-Hill csapat (Tiborcz Lajos, Prukner Péter, Pintér Balázs):
- Mint a villám
Stirling a Környezetvédelemért csapat (Schéder Balázs, Gerencsér Gábor, Nagy Tibor):
- Stirling motor a jövő energiatermelésében

4. Az utolsó előadáspárral nem ér véget a Tudomány Győrben Mindenkinek
Június elején zárul a Széchenyi István Egyetem tudománynépszerűsítő rendezvénysorozatának
harmadik szemesztere, s ebben a formában ez lesz a két utolsó előadás. A szeptemberben tartandó
Kutatók Éjszakáján azonban sor kerül mind a jUNIor Egyetem, mind a Széchenyi Tudományos Est
egy-egy előadására, s a szervezők a jövőben is folytatni szeretnék a jelentős érdeklődést kiváltó
programot.
2011. június 8-án, szerdán az „E” épület „F” előadójában 14.30-tól dr. Takács Gábor várja a fiatalokat
„Hogyan gondolkodik a számítógép? – A mesterséges intelligencia világa” című, izgalmasnak
ígérkező előadásával a jUNIor Egyetemen, majd 17.30-től a Széchenyi Tudományos Est keretében
Olsvay Endre egy kulturális témájú előadással zárja a szemesztert, melynek címe: „Hét ajtó száz
esztendeje – Nagyító alatt Bartók operája, A kékszakállú herceg vára”.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
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.

