
2015.07.20. 

1 

„Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és 
felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre 

környezetbiztonsági kutatási területeken” 
GEO-TEAM 

Nyitó konferencia - Miskolc 

DR. NYIRY ATTILA 
PROJEKTMENEDZSER 
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TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030 
 

Az egyetem működésének nemzetközesítésével a Miskolci Egyetem tevékenysége egyre 
inkább láthatóbbá válik a nemzetközi fórumokon. Ugyanakkor el kell ismernünk azt, hogy 
az Egyetem nemzetközi aktivitása ma még nem éri el a kívánt szintet, nem tudunk 
hatékonyan bekapcsolódni a nemzetközi kutatások vérkeringésébe. 
 
A kapcsolatépítés egyik lehetséges módja a közös pályázati tevékenység, a nemzetközi 
pályázati konzorciumokba való bekapcsolódás. Ehhez azonban komoly előkészítő munka 
szükséges 
 
A projekt keretében megvalósuló K+F+I tevékenységek eredményeképpen a Miskolci 
Egyetem tudományos láthatóságának növelése nagyobb hazai és nemzetközi ismertséget 
és elismertséget hoz magával, ami elősegíti a helyi, regionális, országos és nemzetközi 
partnerségek további kialakítását, illetve hosszú távú működtetését.  
 

A projekt fő adatai: 
  
Kedvezményezett:A Miskolci Egyetem és az Innocenter Innovációs Központ Nonprofit 
Kft. konzorciuma 
Megítélt támogatás: 242.854.462 Ft  
Támogatás intenzitása: 100%  
Támogatás időtartama: 2015.04.01. - 2015.11.30.  
    
Kutatói munkacsoportok: 
  
CO2 geológiai formációkban történő elhelyezésének környezetbiztonságával  foglalkozó 
kutatói munkacsoport: 
Kutatói team vezető: Dr. Jobbik Anita 
  
Geotermikus energiatermelés felszín alatti környezetbiztonságával foglalkozó kutatói 
munkacsoport: 
Kutatói team vezető: Dr. Tóth Anikó 
 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 
-  Kutatói teamek létrehozása, kutatók alkalmazása, megbízása, alap és célzott       
alapkutatási feladatokra 
-  Fiatal kutatók, doktoranduszok hallgatók bevonása a teamek munkájába 
-  A teamekben tevékenykedő tudománymenedzser típusú kutatók továbbképzése 
-  Tudományos kutatási és innovációs együttműködések kialakítása 
-  Generált új alapkutatási projektek minőségi előkészítése 
-  Nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi 
kapcsolat- és hálózat építés a H2020 keretében potenciálisan pályázó szervezetekkel, 
intézetekkel 
-  Nemzetközi pályázatmenedzsment, pályázatíró és hálózatépítést segítő módszertani 
képzések előkészítése és megszervezése 
-  Projekt szintű együttműködések generálása 
-  A kutatói teamek beillesztése a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein 
működő kiválósági központok struktúrájába 
 

Mutató neve 
Típus 

(output-eredmény) 
Mértékegység 

Minimálisan elvárt 

célérték 

Célértéke 

elérésének 

időpontja 

Mutató forrása 

A projekt keretében 

képzésben, 

felkészítésében részt vevő 

személyek száma 

Output fő 40 2015. 11. 30.  
Intézményi 

adatszolgáltatás 

A projekt során elért 

potenciális Horizont2020 

partnerek száma 

Output db 10 2015. 11. 30.  

Pályázói adatközlés, 

együttműködési 

megállapodás 

A projektbe bevonásra 

került oktatók, kutatók, 

hallgatók száma 

Output fő 56 2015. 11. 30.  
Intézményi 

adatszolgáltatás 

A projektbe bevonásra 

került oktatók, kutatók, 

hallgatók számán belül 

fiatal kutatók, hallgatók 

száma 

Output fő 14 2015. 11. 30.  

Intézményi 

adatszolgáltatás, 

projekt-

dokumentáció 

A projekt során létrejött 

hazai és nemzetközi 

együttműködések száma Eredmény db 6 2015. 11. 30.  

Projekt 

eredményeképpen 

újonnan létrejött 

együttműködési 

megállapodások 

Előkészített K+F projektek 

(létrehozott 

kutatócsoportok) száma 

Eredmény fő 2 2015. 11. 30.  Projekt leírás 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

"A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030 jelű projekt részeként – az Új Széchenyi Terv 
keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg" 

 

Kapcsolattartás:Projekt menedzsment iroda: 
(E/7 épület, 5. em. 518. szoba). Email: 
tudnyiry@uni-miskolc.hu Telefon: 46/565-
111/17-63 Projektmenedzser: 20 348-5656 
 


