
A Semmelweis Egyetem 

Szenátusának 

 

162/2015. (XII.17.) számú határozata 

 

a “Semmelweis Innovációs Díj adományozásának rendje”  

című szabályzat elfogadásáról 

 

 

Az SZMSZ 21. § (14) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Szenátusa elfogadta a Semmelweis Innovációs Díj 

adományozásának rendjéről szóló szabályzatot. 

 

2. § A határozat és azzal együtt a szabályzat hatályba lépését követő első alkalommal a díjról 

– a szabályzat 1.2. pont (3) bekezdésétől eltérően – az Egyetemi Technológia Transzfer 

Bizottság javaslatából készült tudományos rektorhelyettesi javaslat alapján a rektor dönt. 

 

3. § Jelen határozat és annak melléklete, a szabályzat a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) 

alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2015. december 23.    Budapest, 2015. december 22. 

 

Dr. Bagdy György      Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 

tudományos rektorhelyettes gazdasági főigazgató  

 

Dr. Szél Ágoston      Dr. Szász Károly 

rektor h.       kancellár h. 

 

 

Egyetértési záradék 

 

Az SZMSZ I. rész 20.§ (4) bekezdés szerinti jogkörben eljárva az egyetértést megadom. 

 

Budapest, 2015. december 22. 

 

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 

gazdasági főigazgató  

 

Dr. Szász Károly  

kancellár h. 
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Dokumentum adatlap 

I. 

Szervezet neve: Semmelweis Egyetem 

Dokumentum típusa: Szabályzat                                                     X 

 Egyéb belső szabályozó                                 

Dokumentum címe: 
Semmelweis Innovációs Díj 

adományozásának rendje 

Iktatószám: INKP/536/2015 

Elfogadó: Szenátus                                                        X 

 Rektor                                                                   

 Kancellár                                                        

 Rektor és Kancellár                                        

Verziószám: 1 

Elektronikus 

változatok elnevezése 
Innovacios_dij_2015 

 

II. 

Előkészítő ügyintéző vezető 

Tudományos 

rektorhelyettes  

 Dr. Bagdy György 

Társelőkészítő ügyintéző vezető 

Innovációs 

Igazgatóság 

Radnai Anna Dr. Farkas Lilla 

 

Jóváhagyó rektor    X   Dr. Szél Ágoston 

kancellár       rektor  

rektor és kancellár    

 

III. 

III/1. A szabályozó dokumentum és az előterjesztés egyeztetése az SZMSZ 17. § (9) és 35. § 

(1) bekezdésben foglaltakkal mindegyikével megtörtént. 

 

III/2. A szabályozó dokumentumok végrehajtása költségvetési hatással nem jár   

A szabályozó dokumentumok végrehajtása költségvetési hatással jár   X 

 

Dr. Farkas Lilla 

előkészítő vezető 
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IV. 

 

 tett 

észrevételt 

nem tett 

észrevételt 

nem küldött 

választ 

Választott 

véleményezők 

(szakmai egyeztetés) 

….    

Kötelező 

véleményezők  

SZMSZ 17. § (9) 

bekezdés és a 35. § (1) 

bekezdés alapján 

kancellár    

rektor    

 általános rektorhelyettes     

 klinikai rektorhelyettes    

 oktatási rektorhelyettes    

 tudományos 

rektorhelyettes 

   

 Általános 

Orvostudományi Kar 

dékánja (ÁOK) 

   

 Egészségtudományi Kar 

dékánja (ETK) 

   

 Egészségügyi 

Közszolgálati Kar 

dékánja (EKK) 

   

 Fogorvostudományi Kar 

dékánja (FOK) 

   

 Gyógyszerésztudományi 

Kar dékánja (GYTK) 

   

 Doktori Tanács elnöke    

 Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgató (EGF) 

   

 Gazdasági Főigazgató 

(GF) 

   

 Jogi és Igazgatási 

Főigazgató (JIF) 

   

 Műszaki Főigazgató 

(MF) 

   

 Doktorandusz 

Önkormányzat elnöke 

(DÖK) 

   

 Hallgatói 

Önkormányzat elnöke 

(HÖK) 

   

 Közalkalmazotti 

Tanács  
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Semmelweis Egyetem 

Érdekvédelmi 

Szervezete 

   

Egyéb kötelező 

véleményező 

Minőségfejlesztési 

vezető 

   

 Orvos főigazgató    

: hallgatókat érintő ügyekben 

: közalkalmazottakat érintő ügyekben 

: egészségügyi tárgyú szabályozó dokumentumok esetén 
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PREAMBULUM 

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 48/b/2014. (III.27.) számú határozatával megalapította a 

Semmelweis Innovációs Díjat (a továbbiakban: díj). 

 

A díj célja hogy segítse az innovációs szemlélet és vállalkozói kultúra elterjedését az 

egyetemen, támogassa és jutalmazza az intézmény kutatóinak innovációs tevékenységét. 

 

1. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

1.1. A pályázati eljárás 

(1) A díj meghirdetéséről – az éves egyetemi költségvetésben rendelkezésre álló forrás 

függvényében – a kancellár dönt.  

(2) A fedezet biztosítása esetén az Innovációs Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) 

minden év májusában hirdeti meg a díjat (pályázati felhívás) szeptemberi beadási határidő 

megjelölésével.  

(3) A pályázati eljárás bonyolítása, az előterjesztések elkészítése és a díjak nyilvántartása az 

igazgatóság feladata.  

 

(4) Pályázni lehet 

a) bármilyen tudományterületen, az egyetemhez kötődő kutatómunka során létrehozott 

új, eredeti és egyedi, gazdaságilag hasznosítható (hasznosításra irányuló javaslat vagy 

induló vállalkozás), ötlet, elképzelés, fejlesztés, vagy kutatási eredmény 

bemutatásával; 

b) egyénileg, csapatban (pl. TDK-hallgatók, doktoranduszok, kutatók), vagy induló 

vállalkozások esetében az egyetemmel jogviszonyban álló hallgató, doktorandusz, 

kutató stb. megnevezésével. 

Induló vállalkozás alapításának ideje nem lehet korábbi, mint a tárgyévet megelőző 

második év január 1. 

 
(5) A pályázók köre: 

a) “A leginnovatívabb TDK munkáért” díj elnyeréséért pályázhat minden, a Semmelweis 

Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy, aki a Semmelweis Egyetem által 

meghirdetett témák keretein belül vesz részt TDK munkában.  

b) “A leginnovatívabb PhD munkáért” díj elnyeréséért pályázhat minden, a Semmelweis 

Egyetem Doktori Iskolájába bejegyzett hallgató, valamint minden fokozatszerző a 

PHD cím elnyeréséig.   

c) “A leginnovatívabb kutató munkáért” díj elnyeréséért pályázhat minden, a 

Semmelweis Egyetemmel foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy, aki részt vesz a 

kutató munkában.  

d) “A leginnovatívabb klinikai kutató munkáért” díj elnyeréséért pályázhat minden, a 

Semmelweis Egyetemmel foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy, aki részt vesz a 

klinikai kutató munkában. 

 

(6) A pályamunkát elektronikus változatban a pályázati felhívásban megadott email címre 

kell megküldeni.  
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(7) A pályamunka tartalmazza 

a) a kitöltött pályázati adatlapot (a sablon letölthető az 

http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/ oldalról, 1.  melléklet); 

b) a pályázó személy(ek) szakmai önéletrajzát. 

(8) A pályamunka részét képező képi anyagokat, prezentációkat, videókat beágyazva, 

fájlként, illetve hivatkozásként kell csatolni. 

 

1.2. Az értékelési eljárás 

(1) A beérkezett pályamunkákat az igazgatóság érkezteti, formailag ellenőrzi, majd róluk 

előzetes értékelést készít.  

(2) A pályamunkák szakmai értékelése, rangsorolása és a díj odaítélésére javaslatot tevő 

döntés az Egyetemi Technológia Transzfer Bizottság tagjai közül felkért Bíráló Bizottság 

feladata.  

(3) A díjakról az Egyetemi Technológia Transzfer Bizottság javaslatából készült tudományos 

rektorhelyettesi előterjesztés alapján a Szenátus dönt titkos szavazással.  

(4) A szakmai értékelés szempontjai: 

a) az ötlet/elképzelés/kutatási eredmény/ fejlesztés leírása; 

b) újszerűség, eredetiség, egyediség; 

c) célkitűzés, leírás, szakmai és műszaki színvonal, megvalósíthatóság; 

d) gazdasági hasznosíthatóság, hasznosítási koncepció; 

e) társadalmi jelentőség; 

f) a megoldás kidolgozottsági foka, a megvalósíthatóság feltételei; 

g) a fejlesztés állása; 

h) interdiszciplinaritás, ipari kapcsolatok; 

i) tudás alapú innováció; 

j) piaci igény(ek), lehetőség(ek) értékelése. 

 

1.3. A díjak 

(1) A díj nyertese minden kategóriában vándordíjban, oklevélben és pénzbeli támogatásban 

részesül. A vándordíj a díjazottnál marad a Semmelweis Innovációs Nap következő évi 

rendezvényéig.  

(2)  A pénzbeli támogatás összege 

a) a leginnovatívabb TDK munkáért 250 ezer Ft; 

b) a leginnovatívabb PhD munkáért 500 ezer Ft; 

c) a leginnovatívabb kutató munkáért 1 millió Ft; 

d) a leginnovatívabb klinikai kutató munkáért 1 millió Ft 

(3) A pénzbeli támogatás felhasználásának követelményei: 

a) A támogatás felhasználható a további kutatások és a projekt megvalósításának 

finanszírozására, amihez az igazgatóság komplex szolgáltatáscsomagot biztosít (a 

projekteket felveszi portfóliójába, segíti a hasznosítás további lépéseit stb.).  

b) A támogatás kiterjedhet az esetleges szabadalmaztatási költségek finanszírozására, 

konzultációra piaci tapasztalattal bíró mentorokkal, a projekt tagjainak innovációs/üzleti 

továbbképzésére, vállalkozások beindítására, a kezdő vállalkozások folytatására.  

c) A támogatás felhasználható továbbá tanulmányút, tudományos rendezvényen való 

részvétel, szakirányú továbbképzések finanszírozására.  
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(4) A díj átvételével a díjazott kötelezettséget vállal arra, hogy az átvételtől számított 180 

napon belül írásos összefoglalót nyújt be az igazgatóság részére a pénzbeli támogatás 

felhasználásáráról és annak eredményéről. Ennek elmulasztása esetén a díjazott kötelezhető a 

támogatás visszatérítésére.  

 

1.4. A díjak átadása 

(1) A díjakat az egyetem tudományos rektorhelyettese és az igazgatóság igazgatója adja át 

az évenként megrendezett Semmelweis Innovációs Napon.  

(2) A díjazottak a rendezvény keretében prezentációban mutatják be a nyertes 

pályamunkákat.  

(3) Az igazgatóság által befogadott, valamennyi pályamű poszterként jelenik meg a 

rendezvényen, és felkerül az igazgatóság honlapjára. 

 

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

(1) A benyújtott pályamunkákban szereplő adatokat az egyetem a vonatkozó 

jogszabályokban és belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően kezeli. A pályázó a 

pályamunka benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szellemi alkotása (2.  

melléklet).  

 

(2) A pályamunkában foglalt megoldások, eredmények alkalmazhatósága esetén a 

hasznosítás részleteiről az egyetem és a pályázó külön megállapodás keretében rendelkeznek.  
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1. melléklet, pályázati adatlap 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

a  ….  évi Semmelweis … Innovációs Díj pályázathoz 

 

1. A pályázó adatai 

Név  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Témavezető neve  

Intézet, klinika  

Kontaktszemély neve  

E-mail címe  

 

2. A pályázó rövid bemutatása (max. 10 sor) 

 

 

3. A pályázat rövid összegzése (max. 10 sor) 
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4. A kutatási eredmény gazdasági hasznosíthatóságának lehetősége (max. 10 sor) 

 

 

5. A kutatási eredmény lehetséges társadalmi jelentősége (max. 10 sor) 
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2. melléklet, nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Alulírott, ……………………………………………., kijelentem/kijelentjük, hogy a 

Semmelweis Innovációs Díj … évi pályázati felhívására benyújtott 

pályaművem/pályaművünk saját szellemi tevékenységem/tevékenységünk eredménye. 

 

Tudomásom/tudomásunk szerint e pályamunkával nem sértem/sértjük meg más szerzői vagy 

iparjogvédelmi jogait. 

 

Tudomásul veszem/vesszük, hogy amennyiben a pályamunkában más szellemi alkotását 

részben vagy egészben megsértem/megsértjük, és ezzel az értékelési, döntéshozói eljárásban 

résztvevőket megtévesztem/megtévesztjük vagy tévedésben tartom/tartjuk, az 

általam/általunk elnyert díjat a kiíró visszaköveteli és kizár a későbbi pályázati eljárásokból.  

 

Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy a pályamunkában szereplő szellemi alkotásra 

kiterjednek az egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései. 

 

Budapest,  

 

 

 

………………………………… 
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3. melléklet, pályázat értékelő adatlap 

Semmelweis Innovációs Díj  

pályázati értékelő adatlap 

 

Az értékelést végző neve:  ..........................................................................................................  

A pályázat címe/kategória:  .......................................................................................................   

A pályázó(k) neve(i): .................................................................................................................. 

 

Jellemző Pontszám Súlyozás 
Súlyozott 

pontszám 

1. Összegzés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x  

2. Ötlet/kutatási eredmény/ 

fejlesztés leírása 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x 

 

3. Újszerűség, eredetiség, 

egyediség 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x 

 

4. Célkitűzés, leírás, szakmai és 

műszaki színvonal, 

megvalósíthatóság 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x 

 

5. Gazdasági hasznosíthatóság, 

hasznosítási koncepció 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,5x 

 

6. Társadalmi jelentőség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x  

7. A megoldás kidolgozottsági 

foka, a megvalósíthatóság 

feltételei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,5x 

 

8. A fejlesztés állása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x  

10. Interdiszciplinaritás, ipari 

kapcsolatok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5x 

 

11. Tudás alapú innováció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5x 
 

12. Piaci igény(ek), lehetőség(ek) 

értékelése 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5x 

 

 

Összes pontszám:  

 

Vélemény:....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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4. melléklet, ellenőrzési nyomvonal 

 

 

A folyamat lépései 
Előkészítő szervezeti 

egység 

Felelősségi szintek A folyamat 

eredményeként 

keletkezett dokumentum 
A feladattal 

megbízott személy 
Ellenőrző Jóváhagyó 

A pályázati felhívás 

meghirdetése 
Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser csoportvezető innovációs igazgató pályázati felhívás 

A beadott pályamunkák 

érkeztetése, ellenőrzése, 

előzetes értékelés 

készítése 

Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser csoportvezető innovációs igazgató előzetes értékelés 

A pályamunkák szakmai 

értékelése és rangsorolása  
Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser 

csoportvezető 

innovációs igazgató 
Bíráló Bizottság  rangsor, döntési javaslat 

Előterjesztés készítése a 

Szenátus számára 
Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser 

csoportvezető 

innovációs igazgató 

tudományos 

rektorhelyettes 
előterjesztés 

Döntés a díj odaítéléséről Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser 
csoportvezető 

innovációs igazgató 
Szenátus határozat 

Díjátadás Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser csoportvezető 

innovációs igazgató/ 

tudományos 

rektorhelyettes 

program 

Írásos összefoglaló 

ellenőrzése 
Innovációs Igazgatóság technológiamenedzser csoportvezető innovációs igazgató 

elfogadásról vagy 

visszafizetési 

kötelezettségről szóló 

dokumentum 

 


