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MÓDOSULT A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 

Az Egyetem Szenátusa 2012. március 6-i ülésén módosította az intézmény Szellemitulajdon-
kezelési Szabályzatát, amelybe beépítésre kerültek a Riglersystem Szellemi Eszköz 
Menedzsment Rendszer elemei. 

A jelenleg hatályos Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat elérhető az alábbi linken: 
http://tmk.sze.hu/images/docs/SZE_SZTSZ_SZEM%20bovitett_2012_03_06.pdf 

A Riglersystem Szellemi Eszköz Menedzsment Rendszer elérhető az alábbi linken: 
http://rigler-srv.eik.sze.hu/Riglersystem/Login.aspx 

 

EREDMÉNYESEN ZÁRULT AZ SZE-GYŐR – PWC MAGYARORSZÁG ÜZLETI MODELL VERSENY 

A 2012. május 23-án megtartott beszámolóval lezárult a SZE-Győr-PwC üzleti modell 
verseny. A szakmai zsűri előtt hat egyetemi hallgatókból álló csapat mutathatta be üzleti 
modelljét, amelyen mentoraikkal együtt dolgoztak. 

A már második alkalommal megrendezésre kerülő verseny lehetőséget biztosít a Széchenyi 
István Egyetem hallgatói számára, hogy innovatív ötleteiket a gyakorlatban is megvalósítsák, 
s akár egy saját vállalkozás alapjait is megvessék. A verseny keretében a csapatokat 
tapasztalt és sikeres helyi vállalkozók, vállalatvezetők segítették üzleti modelljeik 
kialakításában. 

A PricewaterhouseCoopers, a Primus Capital, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint az Egyetem képviselőiből álló szakmai zsűri az alábbi eredményt hozta: 

 L-360-Inno Kft. nyerte a PwC által felajánlott szenior tanácsadást 

 A JOAUTOT.HU csapat tagjai kapták a Primus Capital 200.000 Ft összegű díját 

 A Tudásmenedzsment Központ a JOAUTOT.HU csapatot díjazta, akiknek lehetősége 
nyílik beköltözni az Egyetem inkubátorházába 

 A GYMS Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által felajánlott média megjelenést a 
Kerékpáros Győr csapata kapta. 

Részletesebb beszámoló a verseny eredményéről elérhető az alábbi linken: 
http://tmk.sze.hu/content/index/id/8393  
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"VÁLTÓ" SZE-GYŐR EGYETEMI INKUBÁTOR NYÍLT NAP 

Május 30-án az érdeklődő egyetemi oktatók, szakkollégisták és hallgatók nyílt nap keretében 
ismerhették meg a „Váltó” SZE-Győr Egyetemi Inkubátort, amely az egyetemi könyvtárépület 
második emeletén található. Dőry Tibor, a Tudásmenedzsment Központ igazgatója bemutatta az 
inkubátor működési koncepcióját, amely legfeljebb hároméves tudásvállalkozások és most induló 
vállalkozások egymás melletti működését célozza. Szármes Péter innováció menedzser ismertette a 
bekerülés módját és menetét. A tájékoztatás után az érdeklődők be is járhatták az irodákat és 
megismerhették az elsőként beköltöző L360 Kft. tevékenységét, amely tréningeket és tanácsadást 
nyújt főleg logisztikai területen kis- és középvállalkozásoknak. 

A Váltó SZE-Győr egyetemi inkubátorról bővebb információ elérhető az alábbi linken: 
http://tmk.sze.hu/content/index/id/9355 

 

LEONAR3DO WORKSHOP A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN 

Június 1-jén a Széchenyi István Egyetem oktatói és hallgatói a Tudásmenedzsment Központ által 
szervezett workshop keretében ismerhették meg a hazai fejlesztésű Leonar3Do rendszert, valamint 
az ahhoz kapcsolódó „virtual reality” és előadótermi megoldásokat. Egy rövid bemutató után 
valamennyi jelenlévő kipróbálhatta a gyakorlatban is a rendszer működését. Ez a workshop volt az 
első lépés a Széchenyi István Egyetem és a Leonar3Do között körvonalazódó együttműködési 
programban. A program keretében a két fél 3D oktatási anyagok és gépészeti, illetve építészeti 
tervező alkalmazásokba épülő modulok fejlesztésére törekszik. A speciális 3DVR megjelenítés a 
mérnöki szakokon, egyedülálló módon tudja segíteni a legkülönbözőbb oktatási tartalmak könnyebb 
megértését és a kreatív munkát jobban támogató, gyorsabb tervezést. 

ÚJ MUNKATÁRS A TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONTBAN 

2012. június 1-től Szármes Péter személyében új innováció menedzsere van a Tudásmenedzsment 

Központnak. Az új munkatárs feladata a VÁLTÓ SZE-Győr egyetemi inkubátor üzemeltetése és 

tevékenységének megismertetése az Egyetem közösségével, valamint külső partnerekkel és 

vállalkozások számára.  

Elérhetősége 

Szármes Péter 

peter.szarmes@sze.hu 

96/613-605 

INNO-Share épület 101/1 

LEZÁRULT A 6. SZE-DUO PÁLYÁZAT 

A 2012. június 27-én megtartott beszámolóval lezárult a tavaszi szemeszter Széchenyi Duó 

alkotói pályázata, melynek keretein belül a támogatásban részesült három csapat mutatta be 

elkészült prototípusaikat. 

1. helyezett: 360°-ban használható új tömegkommunikációs eszköz kifejlesztése 
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Hallgató: Domokos Péter (Kereskedelem és marketing BA) 

Oktató: Rámháp Szabolcs (KGYK Marketing és Menedzsment Tanszék) 

 

2. helyezett: A lézerszinter komplex megmunkálási folyamatának fogtechnikai 

alkalmazása 

Hallgató: Kónya János (Mechatronikai mérnök Msc) 

Oktató: Hatos István (MTK- Anyagismeret és Technológia Tanszék) 

 

3. helyezett: Háztartási hűtőgép vezérlése a „minA-elv” alapján 

 Hallgató: Hegyi Levente (Közlekedésmérnök Bsc) 

                          Baladincz Emőke (Logisztikai menedzsment Msc) 

 Oktató: Bajor Péter (MTK- Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék) 

                         Dr. Makkos-Káldi Judit (KGYK- Marketing és Menedzsment Tanszék) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Széchenyi Duó alkotói pályázat hetedik fordulójának kiírására 
hamarosan sor kerül, így akik most nem nyertek, azok is jó eséllyel indulhatnak ötleteikkel, 
találmányi tervükkel. Kövessék nyomon híreinket a http://tmk.sze.hu címen! 
 

 

 


