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A lezárult TÁMOP 4.2.1-08/1-2008-0005 pályázatot követően a Tudásmenedzsment Központ 

továbbra is tájékoztatja Önöket a Széchenyi István Egyetem innovációs híreiről, valamint a 

központ tevékenységéről. 

 

6.  SZE-DUÓ oktató-hallgató pályázati felhívás 

A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja hatodik alkalommal hirdette meg 

a „Széchenyi Duó” alkotói pályázatot 2012. február 9-én, amelyre oktató(k) – hallgató(k) 

páros, együttes alkotásaira irányuló pályaművekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy 

anyagi támogatást nyújtsunk egy-egy üzleti ötlet „prototípusának”, „deszkamodelljének” 

elkészítésére. 

További részletek és a pályázati dokumentáció: http://tmk.sze.hu/content/index/id/8341 

Kapcsolat: Bella Bernadett (96/503-406/3734; bellab@sze.hu) 

 

SZE-Győr - PwC Magyarország Üzleti Modell Verseny 

A korábbi innovációs modell verseny sikerére tekintettel, névadó szponzornak sikerült 

megnyerni a múlt év végén Győrben irodát nyitott PricewaterhouseCoopers Magyarország 

Kft-t. A „SZE-GYŐR – PwC ÜZLETI MODELL VERSENY”-t célja hallgatói-oktatói üzleti ötletek 

gyakorlati megvalósításának és vállalkozás indításának a támogatása. 

A két fordulóból álló üzleti modell verseny előzetes szelekcióján túljutott csapatokat a PwC-n 

kívül neves győri vállalkozók és cégvezetők segítik, hogy két hónap mentorálást követően 

elkészülő üzleti modelljüket sikeresen tudják bemutatni hazai kockázati tőkebefektetők 

előtt. Ez a folyamat segíti a pályázókat, hogy lépéseket tegyenek az üzleti modelljük 

tesztelésében és az arra épülő vállalkozás elindításában. 

 

http://tmk.sze.hu/content/index/id/8341
mailto:bellab@sze.hu


A pályázók köre 
 

A versenyen 2-4 fős csapatok indulhatnak, amelynek legalább egy tagja jelenleg is a 
SZE-Győr nappali és/vagy levelező tagozatos hallgatójának kell lenni. 

 
További részletek és a pályázati dokumentáció: http://tmk.sze.hu/content/index/id/8393 

Kapcsolat: Gonczlik Andrea (96/503-406/3708; agonczlik@sze.hu) 

 

Megkezdi működését az IN-CUBE 

Az INNO-SHARE Regionális Tudástranszfer Központ 2. emeletén 350 m2-es területen a 
2011/2012 tavaszi félévében kezdi meg működését a Széchenyi István Egyetem 
inkubátorháza. Az IN-CUBE célja, hogy segítséget nyújtson az innovatív vállalkozási 
ötletekkel, üzleti koncepcióval rendelkező egyetemi munkatársak, illetve hallgatók számára 
vállalkozásaik beindításához. Az egyetemi inkubátor elindításának és üzemeltetésének 
kijelölt felelőse a Tudásmenedzsment Központ, ami az inkubátorházba betelepülő 
projektcsapatok kiválasztásáról is jogosult dönteni. Az elbírálás során az alábbi tényezők 
kerülnek vizsgálatra: 

• kapcsolódás az egyetem K+F+I prioritásaihoz; 

• üzleti potenciál nagysága; 

• a fejlesztés, hasznosítás költségei és 

• az ötlet megvalósíthatósága, az ötletgazda elkötelezettsége és az egyetemi 

szerepvállalás indokoltsága. 

További részletekkel kapcsolatban keressék a Tudásmenedzsment Központ munkatársait. 

 

Visszajelzés a TMK szolgáltatásairól 

Annak érdekében, hogy a Tudásmenedzsment Központ a jövőben az egyetemi oktatók, 

hallgatók és ügyfelei igényeit minél hatékonyabban ki tudja elégíteni, 2011. év végén 

ismételten kérdőíves felmérést végzett a szolgáltatásait igénybe vevő partnerei körében. A 

válaszadók elégedettek voltak a kínált szolgáltatásokkal, és pozitív véleményeket 

fogalmaztak meg a központ működéséről. A központ tevékenységére a hagyományos 

osztályozási rend (5) alapján a megkérdezettek átlagosan 4,7-es minősítést adtak. A 

visszajelzések szerint a jövőben a szolgáltatások hasznosságának erőteljesebb 

kommunikációja, valamint az egyetemen túlnyúló szakmai kapcsolatok bővítése lenne 

célravezető. 
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