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Elfogadva:  

2021. október 19., hatályba lép: 2021. október 21-én 



 

Technológia és Tudástranszfer Központ ügyrendjét a Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban: 

Egyetem) Szenátusa – összhangban az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával (a 

továbbiakban: SZMSZ) és mellékleteivel - az alábbiakban fogadja el: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Technológia- és Tudástranszfer Központ létrehozásának célja, hogy elősegítse az 

egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia transzfert, 

valamint az egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológia és 

innovációs (K+F+I) együttműködéseket, felnőttképzési tanfolyamok szervezését, a 

célcsoportok számára történő kiajánlását/szolgáltatását, továbbá a hazai és európai uniós 

pályázati források elérését és minél hatékonyabb felhasználását. 

 

 

II. A Technológia és Tudástranszfer Központ szervezete 

 

1. A Technológia- és Tudástranszfer Központ a rektor és a kancellár közös irányításával 

működő szervezeti egység. 

 

2. A Technológia- és Tudástranszfer Központ szervezeti egységei: 

a. Pályázati és Projekt Iroda 

b. Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda 

c. Partiumi Tudáscentrum 

 

3. A Központot a központvezető vezeti, vezetői megbízás alapján.  

 

4. A Központ működési helye: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/B. 

 

 

III. A Központvezető feladat- és hatásköre 

 

1. A Központot a központvezető vezeti, vezetői megbízás alapján. A központvezető 

munkáját - vezetői megbízás alapján - irodavezetők segítik. 

2. A központvezető feladata a Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 40/A. § (3) bekezdésben a Technológia és Tudástranszfer Központ 

számára meghatározott feladatok irányítása és koordinálása. 

 

 

IV. A Technológia és Tudástranszfer Központ feladatai 

 

1. Az Egyetem K+F+I kapacitásának felmérése, felülvizsgálata, az ezt hasznosító 

kompetenciamenedzsment kialakítása és működtetése, 

2. az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosításának és technológia-

transzferének elősegítése, 



3. vállalatoknak üzleti alapon nyújtott K+F+I szolgáltatások értékesítése és koordinálása 

az egyetem K+F szervezeti egységeinek bevonásával, 

4. a vállalkozói szemlélet és tudás fejlesztése és erősítése az egyetemi oktatók, kutatók és 

hallgatók körében, 

5. az Egyetemi ökoszisztéma és technológia és tudástranszfer működésének, céljainak, 

feladatainak, tevékenységének megismertetése az egyetem szervezeti egységeivel, 

6. intézményi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a pályázati lehetőségek 

folyamatos monitoringozása, 

7. a pedagógus szakirányú továbbképzések és akkreditált továbbképzések, valamint 

felnőttképzési szolgáltatások biztosítása. 

 

A Technológia- és Tudástranszfer Központ irodáinak részletes feladatait és hatáskörét 

működésének – Szenátus által elfogadott – ügyrendje tartalmazza. 

 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Technológia és Tudástranszfer Központ ügyrendjét a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 

az IHK/25-135/2021. (október 19.) számú határozatával, 2021. október 21-i hatállyal 

fogadta el. 

 

Nyíregyháza, 2021. október 19. 

               

   A Szenátus nevében:  

  

 Vassné prof. dr. Figula Erika 

 rektor 
 
 
 
 
 
 
 

 


