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SZAKMAI TAPASZTALAT
2009-től a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály munkájában elsősorban az
alábbi részvétellel:
- az egyetemi szellemi alkotások azonosítása, forrásszerzés, üzleti partner- és befektető
keresés, iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lebonyolítása, innováció
menedzsment,
- az Egyetem innovációs és kutatási potenciáljának, kutatási infrastruktúrájának
rendszeres felmérése;
- az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásainak felkutatása, szolgáltatási
portfolió kialakítása, menedzselése;
- a gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése a kutatók felé
- KFI projektek generálása, üzleti tervezése, forrásszerzés, KFI marketing, vállalati
kapcsolatépítés, üzleti partnerek és projektek felkutatása;
- K+F pályázatok fejlesztése (TÁMOP, GINOP, EFOP)
- spin-off alapításhoz kapcsolódóan egyetemen belüli ügyintézés, szükséges szerződések
elkészítése, azokban foglalt feltételek kialakítása
- hasznosítási (pl. BASTILLE LLC-vel, valamint a Humeltis Kft.- vel /kockázati
tőkebefektetéssel érintett spin-out cég/ kötött PTE-s szerződések) és K+F megbízási
szerződések teljes lebonyolítása (pl. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft és PTE között megkötésre került cca. bruttó 1 milliárd Ft értékű
szerződés) a hazai és külföldi partnerekkel;
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képzések, fórumok, partnertalálkozók, valamint oktatásaink keretében végzett üzleti
innovációs kultúra terjesztése.

TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS
A nem kereskedelmi klinikai vizsgálatok innováció menedzsmentje
Az Egyetemeknek vállalkozó egyetemmé kell válniuk, tehát olyan kutatási folyamatokat kell
kialakítaniuk, amely képessé teszi őket arra, hogy a társadalmi innovációt szolgálják, valamint
ellássák a regionális katalizátor szerepüket. Ehhez még akad bőven fejlesztendő terület, az
egyik ilyen az orvostudományi alapkutatásoknak, klinikai fejlesztéseknek a hasznosításig
történő eljuttatásának felgyorsítása. Hazánkban az egyetemi szempontokon túl a nem
szponzorált gyógyszervizsgálatok szerepének fontosságát, számuk növelésének szükségességét
támasztja alá az is, hogy a kereskedelmi gyógyszervizsgálatok száma sem tud a megfelelő
ütemben növekedni. A problémát elsősorban az okozza, hogy a korábbi évtizedekhez képest
kevesebb új gyógyszerjelölt jelenik meg a piacon, és hogy a törzskönyvezéshez szükséges
vizsgálatokat a cégek igyekeznek az „olcsóbb” helyeken végeztetni. A vizsgálóhelyek
(kórházak, klinikák) az orvostudományi és humán klinikai vizsgálatok területén csak kisebb
fejlesztéseket és szervezeti fejlődést tudnak felmutatni az elmúlt évtizedekben, a gyártókkal és
vizsgálatszervezőkkel szemben. A magyar klinikai kutatás helyzetének áttekintése azt mutatja,
hogy a nem kereskedelmi vizsgálatok Magyarországon kis számban, és rendszerint egy-egy
centrumban történnek. Ennek egyik oka lehet az, hogy nincs működőképes modell az
intézményi menedzsmentre vonatkozóan.
Fentieknek megfelelően kutatásom célja - nemzetközi best practice-k, szabályozások elemzése,
értékelése segítségével az orvostudományi – nem szponzorált – kutatások eredményeire épülő
klinikai vizsgálatok innovációs menedzsment modellének kidolgozása. Jelen kutatási téma a
PTE vezetésével és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Debreceni Egyetem
partnerségével benyújtásra kerülő „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” című,
EFOP-3.6.2-16. azonosítószámú, a HECRIN konzorcium céljaira, tevékenységeire épülő
pályázati projektbe is beillesztésre került.
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Az innovációmenedzsment kihívásai és megoldásai a felsőoktatásban – I. rész 11. (121.)
évfolyam 2. szám 2016. április; Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala)
Az innovációmenedzsment kihívásai és megoldásai a felsőoktatásban – II. rész11.
(121.) évfolyam 3. szám 2016. június; Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala)
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