A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Technológia-Transzfer Irodája (PPKE TTI)
A PPKE TTI megalapításának célja az egyetemen születő gazdasági potenciállal bíró szellemi
alkotások, kutatási eredmények proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme, valamint az
optimális gazdasági hasznosítás elősegítése, a hazai és nemzetközi ipari-gazdasági kapcsolatok
kiépítése és menedzsmentje volt. A hosszú távú cél értelemszerűen a PPKE tudásbázisának és
versenyképességének növelése volt, valamint az egyetem mint munkahely vonzerejének növelése a
kutatók és az ipar szereplők körében. Ugyanakkor a termékorientált innovatív szemlélet és a vállalkozói
szellem bátorítása is cél volt, hogy a szellemi alkotásokból a társadalom számára hasznos termékek és
szolgáltatások legyenek. A TÁMOP-4.2.1/1/08/1/KMR pályázat keretében 2009 szeptemberében
létrejött a PPKE TT Irodája. Az alapok kialakítása a Semmelweis Egyetemen már működő know-how-k
átvételével indult. Az ehhez szükséges erőforrásokat 2009-től a két évre szóló TÁMOP támogatás
mintegy 51M Ft-jából és a PPKE saját erejéből biztosította. A PPKE szervezetén belül a TTI-s
tevékenység fókusza főként az Információs Technológiai Karra összpontosul, hiszen a jogi, a
bölcsészettudományi, vagy a hittudományi területen kevesebb innováció várható.
Első tevékenységként a PPKE TTI elkészítette az egyetemi tudástérképet, amit évente frissít és annak
kivonatát a honlapra is felteszi, hogy az esetleges érdeklődök, piaci szereplők a fő projektjeinkről,
kutatási területeinkről értesülhessenek. Ebben a TÁMOP pályázat lezárásakor 29 kutatási téma szerepel.
A TTI ezen kívül még segít az intézményi kapcsolatrendszer feltérképezésében, valamint a
műszerkapacitás és a kapcsolódó szolgáltatások felmérésében is.
A TT Iroda eddigi működése alatt a számos megjelenő projektötlet közül 12-t emelt ki, melyből 4-gyel
foglalkozott részletesebben. Ezekből az ötletekből születtek meg a későbbi szabadalmak, illetve
cégkezdeményezések. A TÁMOP pályázat végén az egyetemnek két működő spin-off cége van és egy
igen előrehaladt cégkezdeményezés. A TTI feladata ezeken kívül a kiemelt egyetemi pályázatok
szervezésének támogatása és koordinálása is: közel 1500M Ft-nyi pályázati forrásszerzésben vett részt
az Iroda, részben ezzel is hozzájárulva további működésének alapjaihoz.
A TÁMOP pályázat keretében a TTI 3 új szabadalmi eljárást indított meg, továbbá egy szabadalmat tart
fenn, és jelenleg is számos további kezdeményezés van az újdonságvizsgálati fázisban. A TTI jelenleg
is tárgyalásokat folytat ezek további hasznosításáról és licenc-szerződésekben való rögzítéséről. A TT
Iroda szabadalmi ügyvivő bevonásával ismertetőt tartott a TechShow 2011-en, a kutatók figyelmének a
szabadalmi jog meghatározó szerepére való felhívása céljából.
Az egyetemen nemcsak a PhD-hallgatók szintjén jelenik meg számos nagyon jó kutatási téma és ötlet,
hanem már korábban is: ezek jól követhetőek a PPKE ITK OTDK-s eredményein is. Ezért - több más
rendezvény mellett - a TT Iroda megjelent a XXX. Jubileumi OTDK-n is, ahol a PPKE ITK volt a
házigazda az Információs Technológiai szekcióban. A TTI ötlet-, és projektfelméréseket végzett az ott
debütáló PPKE-s projektek között is, és a legjobb OTDK-s munkák a Mobilitás és Multimédia Klaszter
által szervezett TechShow 2011-en kaptak szélesebb körű megjelenést.

A PPKE TTI tevékenységeinek, szolgáltatásainak elfogadtatása a Karon belül és kívül fontos, ezért több
tájékoztató rendezvényt, Roadshow-t is szervezett az Iroda. A TÁMOP pályázat konzorciumán belüli
további együttműködések körvonalazódnak az SE és a SZIE TT Irodáival, valamint a PPKE TTI részt
vesz az országos TTI-hálózat kialakításában is, többek közt a pécsi, győri, tatabányai, valamint a
debreceni egyetemekkel közösen. A TTI nemzetközi kapcsolatépítést is fontosnak tartja, ezért 2012
elején felvette a kapcsolatot a londoni Imperial College TT Irodájával, valamint az ISIS Innovations
Ltd.-vel, mely az Oxfordi Egyetem TT Irodájaként működik.

