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Az elmúlt évek tendenciái alapján elmondhatjuk, hogy mind a társadalom, mind a gazdaság 

szereplői, mind a szakmapolitika új elvárásokat támaszt a felsőoktatással szemben. A modern 

egyetemeknek az oktatás és a kutatás megtartása mellett egyre nagyobb erőfeszítéseket kell 

tennie az úgy nevezett harmadik missziós tevékenység terén. 

A Pécsi Tudományegyetem a régió meghatározó tudásbázisaként és kiemelkedő súlyú társadalmi-

gazdasági szereplőjeként felelősnek tekinti magát a leszakadó  térség erőforrásainak 

mobilizálásáért, a versenyképesség növeléséért, a gazdaság dinamizálásáért. Ezt a társadalmi 

felelősségvállalási missziót a régió gazdasági szervezeteivel folytatott kooperáció elmélyítésével, 

a tudástranszfer tevékenység erősítésével kívánjuk elérni.  

 

A projekt keretei között a 2005 óta folyamatosan működő Kutatáshasznosítási és Technológia-

transzfer Központ (KTTK) koordinálásával az Egyetem tudástranszfer tevékenységeinek 

újraszervezését, hatékonyságának javítását kívánjuk megvalósítani az egyetemközpontú 

innovációs ökoszisztéma kialakítása érdekében. 

Kiemelt feladatunk a kutatáshasznosítási és technológia transzfer tevékenység központosított 

menedzsmentjének ellátása, egykapus kapcsolattartási és innováció menedzsment pont 

biztosítása külső  partnerek és az egyetemi polgárok számára.  

A projekt első fázisában kívánjuk kialakítani az egyetemi innovációs ökoszisztéma stratégiai és 

operatív feltétel és keretrendszerét. Ennek keretei között folytatni kívánjuk a PTE 

kutatócsoportok K+F+I szolgáltatásainak felmérését, melynek eredményeként kialakított K+F+I 

portfoliónkat a megújított innovációs honlapon izraeli mintára kialakított nyilvántartó és 

bemutató rendszer keretei között tesszük láthatóvá gazdasági és tudományos partnereink 

számára. A meglévő rendszerek kiegészítésével, célirányos nyilvántartások, adatbázisok 



 

kialakításával biztosítjuk a kompetencia felmérések rendszerezését, bemutathatóságát. Szintén a 

portfolió megismertetését szolgálják a tervezett marketing anyagok: szórólapok, technológiai 

ajánlatok. 

A projekt elejére zárul az intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat frissítése, mely 

feladathoz a KTTK biztosítja a szakmai és humán erőforrás hátteret. A projekt keretei között 

biztosítjuk az új szabályzat megismerését és a vonatkozó folyamatok részletszabályainak 

elkészítését. 

Ugyancsak a kezdeti időszak fontos feladata az ökoszisztéma üzleti és működési modell 

elkészítése, melynek keretében részletes működési modellt dolgozunk ki az innovációs 

ökoszisztéma működtetésére. Ehhez kapcsolódóan alakítjuk ki a hallgatói és kutatói innovatív 

ötletek támogatását ellátó akcelerátor, mentor hálózatot és belső facilitátor hálózatot. 

Kiemelt szerepet szánunk a hallgatói innovációk támogatásának. Célunk, hogy inspiráló, az 

innovációs kezdeményezéseket, start-up törekvéseket és vállalkozóvá válást segítő környezetet 

biztosítsunk egyetemünk hallgatói számára, hogy ezzel a háttérrel sikeres üzleti szereplőként 

kapcsolódjanak be a szűkebben és tágabban értelemezett régió gazdasági életébe. Ennek 

érdekében kerülnek megrendezésre a Hackatonok és az innovációs és start-up versenyek, 

továbbá az ismeretbővítő képzések, illetve ezt a célt szolgálja még a Demola hálózathoz történő 

csatlakozás, a DEMOLA Pécs beindítása. A DEMOLA franchise megvásárlásával egy jól működő 

nemzetközi hálózatba kívánunk belépni, melynek célja, hogy vállalatok innovációs igényeire 

hallgatói demo megoldások készítését támogassa. A megrendelő cég a működtető egyetemnek 

fizet a hallgatói team mentorálásáért, a fejlesztett megoldás a hallgatók tulajdona lesz, sikeres 

fejlesztés esetén a cég az eredményt tőlük vásárolja meg. 

A DEMOLA program beindítása közvetve a régió gazdasági szereplői számára is jelentős értéket 

hordoz, a fejlesztések végső haszonélvezői ők lehetnek. A program egyben jó lehetőséget biztosít 

az egyetem és a gazdasági szereplők együttműködésének javítására, volumenének emelésére, az 

egyetemi-vállalati innovációs együttműködések és tudástranszfer erősítésére. Jelen projekt 

kiemelt célcsoportjaként a vállalati szférát is célozza több fejlesztésünk, így a kompetencia 

felmérések publikálása, a CRM rendszer kialakítása, a vállalati K+F+I tanácsadás, a kutatási 

szolgáltatások, innovatív technológiák értékesítése vagy a közös kutatási prokjektek generálása. 

Partnerek és a kutatói célcsoport számára kíván szakmai szolgáltatásokat biztosítani a 

H2020/Horizont Europe Információs Pont kialakítása, segítve a nemzetközi K+F+I programokba 

történő bekapcsolást. Kutatói innovációs aktivitást támogatja a tájékoztató rendezvények és 

képzések szervezése, a vállalkozási, vállalkozói és innovációs készségek fejlesztése, tudásszint 

növelése. Kutatóinkat célzó tevékenyégeink legfőbb célja, hogy a kutatási eredmények piacra 

jutása könnyebbé váljon, piacképes eredmények jöjjenek létre. Ennek kiemelt jelentőségű eszköze 

lesz a Proof of Concept pályázat, mely a találmányok piaci validációját, érettségének emelését 

kívánja támogatni. 


