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Akadémiai együttműködés a technológiatranszferért a magyar-szlovák-román-ukrán 

határtérségben 

 

 

2015 nyarán zárult a Miskolci Egyetem Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

kivitelezett projektje: „CONTENT - Határon átnyúló innovációs hálózat a 

technológiatranszferért” (CONTENT project - Cross-border innovation network for technology 

transfer). A projekt fő célja volt az intézményközi technológia- és tudástranszfer elősegítése a 

magyar-szlovák-román-ukrán határtérségben. Ezáltal erősítve a vállalati aktivitást és a 

nemzetközi hálózatosodást az érintett országok, régiók között. 

A projekt keretében a Miskolci Egyetem kollégái három partnerintézmény, három műszaki 

egyetem munkatársaival dolgoztak együtt: 

• Ivano-Frankivszki Nemzeti Műszaki Kőolaj és Gázipari Egyetem - Ukrajna; 

• Kassai Műszaki Egyetem - Szlovákia; 

• Nagybányai Északi Egyetem - Románia. 

 

A projekt majd két éves (22 hónapos) időtartama alatt a felek feltérképezték a négy egyetem 

kutatási portfólióját és kapacitásait, azonosították a közös fejlesztési és tudományterületeket 

(anyag- és erőforrás-gazdálkodás, bányászat, informatika, mechatronika, nanotechnológia), 

valamint a rendelkezésre álló technológiákat, szabadalmakat. A konzorcium tagjai mind a négy 

városban (Ivano-Frankivszk, Kassa, Miskolc, Nagybánya) képzések tartottak, illetve 

technológiai kiállításokat szerveztek. A workshopok keretében a vendéglátó intézmény 

munkatársai, és partnerei a tudásmenedzsment és technológiatranszfer helyi gyakorlatáról, 

módszereiről, és eredményeiről kaptak információt. 

Miskolcon 2015 februárjában került sor egy szeminárium-sorozatra („Technological fairs: plans, 

problems, suggestions”), majd egy technológiai kiállításra. A szemináriumok előadói között 

köszönthettük a Gazdaságtudományi és más karok oktatóit; az egyetem Technológia és 

Tudástranszfer Központjának vezetőjét, munkatársait; a Szellem Tulajdon Nemzeti Hivatalának 

szakértőjét. 

 

A technológiai kiállítás során a Miskolci Egyetem, a Gazdaságtudományi Kar és a 

partnerintézmények a vállalati szféra képviselőinek mutatkoztak be. Az esemény nagyban 

fokozta a duális képzésbe bevonni kívánt vállalatok elkötelezettségét az egyetem iránt. 

A projekt záró időszakában a Miskolci Egyetem szakmai vezetésével egy „pilot informatikai 

alkalmazás” fejlesztése zajlott. Az on-line térinformatikai rendszer az üzleti szféra szereplői 

számára nyújt lehetőséget a partnerek keresésére, és a határon ívelő kommunikációra, 

hálózatosodásra. 

A projekt a négy felsőoktatási intézmény technológia- és tudástranszfer képességeinek és 

kapacitásainak fejlesztésével fontos szerepet játszott az intra- és interregionális kohézió és 

kapcsolatok erősítésében. Reményeink szerint az együttműködés folytatása újabb projekteket, 

közös kutatásokat és oktatásokat, publikációkat eredményez a jövőben. 

 

 


