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INNOVÁCIÓS KÖZPONT 2021. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGE 
 

Az idei év az Innovációs Központ számára mind a külső, mind a belső megújulás 
éve volt. A szakterületi feladatokat ellátó munkatársi létszám nagyrészt feltöltésre 
került, így az egyetemi és kiemelt pályázatkezelői területről érkezett új kollégákkal 
kiegészülve elhivatottan, csapatszemlélettel, az aktuálisan felmerülő 
problémákat szakmailag hitelesen és hatékony gyorsasággal kezelni tudó team 
jött létre az Innovációs Központban. 2021 őszén új, modern környezetbe költözött 
szervezeti egységünk, a Baross utcai BC22 Irodaházban várjuk az egyetemi 
polgárokat és partnereinket. 

 
Noha a világjárvány 2021-ben is a mindennapjaink része volt, az Innovációs Központ 

munkatársai az idei évben is elkötelezetten dolgoztak azon, hogy az innovatív 

gondolkodásmódot és gyakorlatot még szélesebb körben terjesszék el. Az 

egyetemi pályázati portfólió kezelése, a projekt-, tudás- és technológiatranszfer 

menedzsment, illetve a KFI területhez kapcsolódó oktatási tevékenység területén 

− a korábbi évek tapasztalataira is építve − igyekeztünk az egyetemi stratégiai 

célokhoz igazodó, az új szakmai-gazdasági-társadalmi kihívásoknak is megfelelő 

szolgáltatásokat biztosítani az egyetemi polgárok és külső partnereink számára.  

 

A technológiatranszfer és tudásmenedzsment szakterületen 2021-től a 

projektszintű feladatmegosztás párhuzamosan halad a szakterület szerinti 

feladatmegosztással, ezáltal a korábbiaknál láthatón hatékonyabban valósult meg 

az iparjogvédelmi folyamatok koordinálása és támogatása szabadalmi ügyvivők, 

jogi szakértők és projektmenedzser kollégák közreműködésével. A 

szellemitulajdon-kezelési eljárásokban az Egyetemi Innovációs Bizottság 

folyamatosan ülésrendben járt el, személyes (online) és írásbeli döntéshozatal 

keretében egész évben tárgyalta az egyetemi IP-ügyeket. 2021-ben összesen 28 



 
 
 

 

iparjogvédelmi bejelentést tett az Egyetem (18 hazai, 10 nemzetközi), továbbá az 

Innovációs Központ szakmai közreműködésével 5 hasznosítási szerződés is 

aláírásra került.  Az Egyetem született publikációk előszűrése körében idén 318 

beérkezett munkából 4 esetben történt iparjogvédelmi bejelentés. Az egyetemi 

szellemitulajdon-kezelési folyamatokat 2021-től az Innovációs Központnál a 

feltalálókkal közösen kialakított One-pager-ek és Flyer-ek segítik elő, továbbá 

folyamatban van az egyetemi Core Facility rendszer élesüzemű indulása is, amely 

az intézeteknél elérhető eszközök, berendezések és szolgáltatások naprakész 

nyilvántartásaként fogja szolgálni a tudományos tevékenységet, nem utolsó sorban 

kielégíteni akár piaci igényeket is. 2021 decemberében teljesült az egyetemi 

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat megújítása is, megfeleltetve azt a 

megváltozott jogszabályi környezetnek és az egyetemi KFI szervezetek 

struktúrájának. 

 

A pályázat- és projektmenedzsment szakterület idén is biztosította az egyetemi 

szervezeti egységek számára a nemzetközi és hazai pályázati lehetőségekről való 

folyamatos, naprakész tájékoztatást a „Pályázati és innovációs friss hírek” című 

hírlevél útján.  A szakterület fő feladata idén is a benyújtandó pályázatokkal 

kapcsolatos teljes körű adminisztratív ügyintézés volt, így különösen a 

pályázatokhoz szükséges statisztikai és azonosító adatok egységes formába öntése, 

a támogatási kérelmek formai ellenőrzése és a szerződéskötések lebonyolítása, 

pályázati adatbázisok kezelése, illetve a szakmai és pénzügyi beszámolók 

koordinálásában való részvétel.  Az Innovációs Központ pályázati csoportja jelenleg 

több, mint 300 megvalósítás alatt álló KFI projekt szakmai és adminisztratív 

támogatását biztosítja. Az NKFI Alapból 2021-ben 62 SE pályázat részesült 

támogatásban, emellett az Innovációs Központ közreműködött a megközelítőleg 

250 db, ösztöndíj jellegű pályázat (ÚNKP, TKP) megvalósításában, a Semmelweis 

Tudományos és Innovációs Alapból pedig több, mint 100 pályázatot 

megvalósítását kísértük figyelemmel. A STIA pályázati kiírásaira idén 132 pályamű 

érkezett be, 973 millió forintos rekordösszegű támogatási igénnyel, ebből 26 

pályázat részesült támogatásban, a projektcélok megvalósítására 243 millió 

forintnyi forrás került kihelyezésre.  

 

 



 
 
 

 

Az oktatás, képzés és szakmai rendezvények területén − arculatában és 

tartalmában is – megújult az Innovációs Központ honlapja 

(https://semmelweis.hu/innovacio/), különös figyelmet fordítva a naprakész, 

felhasználóbarát megjelenésre. Honlapunk már angol nyelven is olvasható 

(https://semmelweis.hu/innovacio/en/), reményeink szerint elősegítve meglévő 

nemzetközi együttműködéseink elmélyülését és új kooperációk kialakítását.  

 

Kifejezett eredményként szeretnénk bemutatni, hogy idén − a világjárvány által 

emelt tér- és időbeli akadályok ellenére − megközelítőleg 1600 főt értünk el az 

Innovációs Központ által vagy közreműködésével lebonyolított 

rendezvényekkel, oktatásokkal, képzésekkel.  A rendezvények sorát az ÚNKP 

online konferencia nyitotta, ennek keretében az ÚNKP - Bolyai+ ösztöndíjasok 3 

alkalommal, alkalmanként 2 órás időkeretben ismertették a kutatási tervük alapján 

megvalósított eredményeiket. Társszervezőként az egyetem részt vett a „Falling 

Walls Lab” nemzeti előválogatóján, a Németország újraegyesítése alkalmából 

megszervezett berlini „Falling Walls” konferenciához kapcsolódó innovációs 

verseny nemzeti előválogatóját a Semmelweis Egyetem nyerte meg. A 

Semmelweis Tudományos és Üzleti Szalon keretében idén 4 előadást szerveztünk, 

az onkogenomika, a versenyképes publikációk, a pályázatírási technikák és a 

tudománykommunikáció területén.  2021-ben is az Innovációs Központ koordinálta 

a „Kutatók Éjszakája” rendezvényt, az országos programhoz 38 intézetünk 

csatlakozott, 78 előadással közel 1300 személyes és virtuális látogató számára hozta 

közel a Semmelweis Egyetem az orvostudomány világát. 2021. október 21-én nagy 

sikerrel bonyolítottuk le a 2021. évi Semmelweis Innovációs Nap és Innovációs Díj 

átadó ünnepséget. Az Innovációs Díj pályázatra idén 10 pályamű érkezett be: a TDK, 

a PhD, és a kutatói kategóriákban összesen 5 nyertes részesült elismerésben. Az 

Innovációs Nap tematikus fókuszában ez alkalommal az adat-vezérelt egészségügy 

állt, az eseményen a digitalizált egészségügy vezető magyar cégei kiállítóként is 

bemutatkozási lehetőséget kaptak.  

 

2021-ben − a járványhelyzet miatt online formában − ismét útjára indítottuk a 

„Healthcare Innovation and Entrepreneurship Course” angol nyelvű kurzust, 

amelyen a résztvevők gyakorlatorientált módon szerezhetnek ismereteket a KFI és 

a szellemi tulajdon védelmi rendszerének elsőre nehezen átlátható világáról. 

https://semmelweis.hu/innovacio/
https://semmelweis.hu/innovacio/en/


 
 
 

 

 

Munkatársainkkal az általános hatásköri feladatok ellátása mellett 2022-ben 

továbbra is kiemelt célnak tekintjük, hogy: 

 a Semmelweis Egyetem 2030-ra bekerüljön a világ 100 legjobb, 

szakterületén Európa 5 legjobb egyeteme közé; 

 kiépüljön az egyetemi központosított KFI projektmenedzsment; 

 még hatékonyabban tudjunk közreműködni a támogatási források 

felhasználásában és az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésében, ide 

értve a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs park létrehozását; 

 növeljük az egyetemi pályázati, projektmegvalósítási és iparjogvédelmi 

tudatosságot; 

 fokozzuk az egyetemi KFI és IP projektgeneráló aktivitást; 

 rendszeres kiadványokkal és minél több tájékoztató napot szervezésével 

naprakész és gyakorlati tájékoztatást, támogatást adjunk az Innovációs 

Központ hatáskörébe tartozó szakterületeken. 

 

Az Innovációs Központ nevében ezúton köszönjük a 2021. során is tanúsított 

együttműködést és kiemelt figyelmet. Kívánunk békés, boldog karácsonyt, 

valamint KFI sikerekben is gazdag új évet! 
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