
 

Technológiatranszfer menedzser 

Óbudai Egyetem – EKIK, Tudáshasznosítási Iroda 

 

Az álláshoz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  

Az Óbudai Egyetem innovációs ökoszisztémájának (EIÖ) fejlesztéséhez kapcsolódó 

feladatok:  

 iparjogvédelmi bejelentések előkészítése és az ehhez kapcsolódó szabadalmi 

ügyvivői vélemények, újdonságkutatások, valamint egyéb szakvélemények 

beszerzése  

 Technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, 

konferenciákon, workshopokon való részvétel 

 Szellemitulajdon-védelmi szabályozással kapcsolatos feladatok 

 K+F+I kompetencia és portfólió kialakítása, gondozása 

 hallgatói innováció támogatása: innovációs versenyek szervezésében való részvétel 

 innovációs rendezvények, Horizont Europe tájékoztató rendezvények szervezésében 

való részvétel 

 az iroda honlapjának kezelése, közösségi média felületeteken történő kommunikáció 

 EIÖ Neptun-adatbázis feltöltése, gondozása (kompetencia-anyagok feltöltése) 

 CRM rendszer kezelése 

 hazai és nemzetközi iparjogvédelemmel kapcsolatos pályázatok összeállítása 

 kapcsolattartás külföldi partnerekkel (pl., EPO, külföldi kutatási partnerek) 

 az egyetemi szolgáltatásokat tartalmazó egykapus webes rendszer működtetése 

(innobuda.hu) 

Az elbírálásánál előnyt jelent: 

 grafikai tervezési, képszerkesztési, tördelőszerkesztési ismeretek,  

 honlap szerkesztési ismeretek 

Állás, munka területe(i): 

 Projektmenedzsment 

Szükséges tapasztalat: 

 iparjogvédelmi területen szerzett tapasztalat 

Szükséges végzettség: 



 felsőfokú végzettség: technológiai, műszaki terület 

Egyéb feltételek (csak felvétel esetén): 

 büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány) 

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 

Szükséges nyelvtudás: 

 angol nyelv középfokú társalgási szintű ismerete 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 

1034, Budapest, Bécsi út 96/B,  

Jelentkezés módja:  

 szakmai önéletrajz, motivációs levél,  

 az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését 

„Technológiatranszfer menedzser – Tudáshasznosítási Iroda” és az álláshirdetés 

azonosítószámát  is: OE-RH, 1026,2021 

A munkakör betöltésének időpontja: 

 az elbírálást követően azonnal 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 

 2021. december 2.  

A benyújtás módja: 

 elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül 

Az elbírálás határideje: 

 2021. december 8. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: 

www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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