
A Medtech4 Europe projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és  
a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A harmadik Medtech4 Europe e-bulletin a projekt keretében 
azonosított jó gyakorlatokra fókuszál. Az összegyűjtött jó gyakorlatok 
döntő szerepet játszanak a tapasztalatcsere folyamatában, mivel ezek 
képezik az akciótervezés alapját.

A Medtech4 Europe célja 

a kutatási és innovációs 

kapacitásokra irányuló 

közpolitikák hatékony-

ságának optimalizálása 

az orvosi technológiák 

területén.

E-BULLETIN, 2020. Május 20.



Innovatív Technológiai Klinikai 
Vizsgálati Központ (CIC-IT)

1Módszertani támogatás és technikai platformok az in-
nováció és az egészségügyi technológia méréséhez.

A módszertani támogatásnak és a technikai platformoknak köszönhetően a CIC-IT képes 
támogatni az innovációt a fejlesztési ciklus minden szakaszában, az ötlettől a klinikai értékelésig:
 •  a koncepciók és a prototípusok klinikai igazolásainak feldolgozása,
 •  az egészségügyi technológiák műszaki, ergonómiai, pre-klinikai és klinikai értékelésének 

irányítása,
 •  a csúcstechnológia akadémiai kórházi környezetének biztosítása az ipar számára,
 •  innovatív induló vállalkozások létrehozásának támogatása.

A technológiai innováció klinikai gyakorlatba történő átültetése kritikus és 
kulcsfontosságú pont az egészségügyben, számos kérdést kell mérlegelni, 
mielőtt egy tervezett innovációt bevezetnék prognosztikai, diagnosztikai 
és terápiás célokra. Az Innovatív Technológia Klinikai Vizsgálati Központjait 
azért hozták létre, hogy megkönnyítsék az alapvető technológiai innovációs 
kutatások lehető leggyorsabban megvalósulását, ipari termék kifejlesztését 
az adott gondozási környezetben (diagnosztika és betegek terápiás kezelése). 
A jó gyakorlat számos különféle területet érint: orvostechnikai eszközöket, 
biológiai anyagokat, biomarkereket és képalkotó eszközöket.
A központok egyetemi kórházakban kaptak helyet, nyitott terekként 
szolgálnak kutatólaboratóriumok, ipari vállalatok (start-up vállalkozások, 
KKV-k vagy nagyobb ipari csoportok) és klinikusok számára. Franciaországban 
nyolc CIC-IT működik, amelyek mindegyike egy-egy területre specializálódott 
(pl.: Grenoble CIC-IT: számítógéppel támogatott orvosi beavatkozások). A 
központokat hálózatba szervezik, amelynek célja a készségek kölcsönös 
megosztása és a közös projektek előmozdítása.

Source: https://cic-it.org/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3302/clinical-investigation-center-in-innovative-technology/


Nyílt innováció: Brightlands 
Maastricht Health Campus

2A Brightlands Maastricht Health Campus egyedülálló, 
nyílt innovációs ökoszisztéma a regeneratív orvoslás, a 
precíziós orvoslás és az innovatív diagnosztika területén. 
A Brightlands Maastricht Health Campus-t triple helix kezdeményezésként 
alapította Limburg Tartomány, a Maastrichti Egyetemi Kórház (MUMC +) és 
a Maastrichti Egyetem annak érdekében, hogy innovatív kutatási és üzleti 
együttműködési környezetet hozzanak létre és megfeleljenek a medtech 
szektor kihívásainak a régióban. 
A Brightlands egy közösség, amely közel 20 000 ambiciózus kutatóból, 
vállalkozóból és hallgatóból áll. A nyílt innováció szellemiségében dolgoznak 
együtt, azaz megosztják tudásukat és találmányaikat egymással. Az egészség, 
a fenntarthatóság, a táplálkozás és a digitalizálás globális kihívásaira 
összpontosítanak. 
Ez a nyílt innovációs ökoszisztéma gyorsan növekvő kampuszaival otthont 
ad a legmodernebb létesítményeknek, alap- és alkalmazott kutatásoknak, 
amelyek célcsoportjai tudósok, vállalkozók, hallgatók és befektetők. Együtt 
új lehetőségeket és megoldásokat teremtenek a fenntarthatóság és az 
egészség szempontjából, amelyek környezet kímélőek, üzleti szempontból 
megfontoltak, pozitív társadalmi megítélésűek, és büszkévé tehetik a régiót. Source: https://www.brightlands.com/HTX

A Brightlands Maastricht Health Campus 
bérlői számos területről érkeztek, jelen 
vannak a világ vezető multinacionális 
cégei, innovatív KKV-k, ígéretes start-
up-ok, az állami és magánszektor 
tudományos intézetei illetve oktatási 
intézmények egyetemi, mesterképzési 
és továbbképzési szintet képviselve, 
valamint egy speciális szolgáltató 
csoport.
A Brightlands Maastricht Health Campus 
cég formájában működik, három 
tulajdonossal: Limburg Tartomány, 
Maastrichti Egyetem, és a Maastrichti 
Egyetemi Orvosi Központ.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3337/open-innovation-brightlands-maastricht-health-campus/


M²OLIE Kutatólabor, Mannheim  
Molekuláris Intervenciós Intézet. 

3A M²OLIE Kutatólabor az oligometasztatikus daganatos 
betegek kezelési lehetőségeinek fejlesztését kutatja.

Az eljárásokat három, egymással 
összekapcsolódó projekt keretében dolgozták 
ki, több mint 110 elkötelezett szakértő 
részvételével. Ez a ’zárt folyamatmodell’ 
támogatja a klinikai vizsgálatok és kezelési 
módszerek nyomon követhetőségét és 
fejleszthetőségét.

A M²OLIE, egy zárt, digitalizált és automatizálható orvosi kezelési eljárás. A 
rendszer nagyobb pontossággal, hatékonyabban, mérsékelt költségekkel és 
betegközpontúan biztosít lehetőséget a páciensek hatékony kezelésére.
A köz- és magánszféra partnersége egy minimálisan invazív rákkezelés 
beavatkozási környezet létrehozására összpontosít, ’egyablakos’ ügyintézési 
rendszer keretében. Olyan személyre szabott terápiákat alkalmaznak, mint 
az alkalmazott radiológia, nukleáris medicina, sugárterápia, emellett speciális 
képalkotó módszerek, betegre szabott sugárgyógyszerek, valamint robot 
vezérelt intervenciós asszisztencia. Mindezt egy multidiszciplinás környezet 
segíti a Mannheimi Orvosi Egyetem központjában, több mint 25 partnerrel 
az ipar, a kutatás és a közélet világából.

Source: https://www.m2olie.de/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3426/research-campus-m2olie-mannheim-molecular-intervention-environment/


CleanMed kompetencia hálózat

4A CleanMed hálózat azzal a céllal jött létre, hogy az 
orvosi technológiai termékek műszaki tisztaságát, 
tisztíthatóságát, sterilizálhatóságát és tiszta kezelését 
új szintre emelje. 

A CleanMed perspektívát nyújt a jövőorientált termékekkel, folyamatokkal 
foglalkozó hálózati partnerek számára. A kitűzött cél az alapításkor és azóta 
is, hogy olyan új gyártási folyamatokat fejlesszenek ki, amelyek nem hagynak 
szennyeződéseket a termékeken, valamint olyan termékeket, amelyek 
továbbfejlesztett tisztító tulajdonságokkal rendelkeznek mind a termelésben, 
mind a használatban.Pontosabban, a CleanMed a szabványosításra és hitelesítésére, a létrehozási 

folyamatokra (anyagok, tervezési alapelvek, gyártás), a funkcionális 
felületekre (antibakteriális, tapadásmentes), a műszaki tisztaságra (formázás 
és megmunkálás, részecskeforrások, kenőanyagok) és tisztításra (alternatív 
módszerek, ágensek) fókuszál. A MedicalMountains klaszter vezetése alatt a 
hálózat innovatív vállalatokat és kutatóintézeteket támogat az orvostechnika 
tisztasága területén. 
A CleanMed tagsága széles körből tevődik össze: a hagyományos orvosi 
műszerek és implantátumok gyártóitól a mosószerek gyártóiig. A bevont 
kutatási és fejlesztési szolgáltatók szakértelme számos további előnnyel jár.
2018. áprilisa óta a hálózatot ExpertTable formájában működik, amely a 
különféle stakeholderek közötti rendszeres ágazatközi tapasztalatcserére 
szolgál. Source: https://medicalmmountains.de/en/services/innovation-technology/experttables

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3486/cleanmed-competence-network/


Easytech program: Technológiai 
transzfer KKV-k számára

5Az Easytech egy technológiatranszfer program, amelynek célja a csúcstechnológia és az innováció integrálása 
a hagyományos KKV-kba.

A KKV-projekt keretében az Easytech program a következő támogatásokat nyújtja:

 •  tanácsadói egyeztetések - havonta két alkalommal - vállalkozásonként 1 óra 15 perc 
időintervallumban,

 •  találkozók előzetes tanúsításhoz kapcsolódóan két Easytech szakértővel - egyikük az 
innováció marketingjével, másikuk a projekt műszaki területeivel foglalkozik,

 •  tanúsítás - helyi partnerek bevonásával (kereskedelmi kamara, állami befektetési bank, 
stb.),

 •  tanúsítást követően tanácsadás a KKV-k számára, amelyet a projekt marketing vagy 
műszaki szakértője biztosít (havonta fél nap a projekt időtartama alatt),

 •  monitoring bizottság - lezárási bizottság.

Az Easytech program az Auvergne-Rhône-Alpes régió (FR) 
támogatásával és a Minalogic klaszter vezetésével valósul meg. 
Az alábbi négy témakörre fókuszál:

 •  technológiák integrálása a hagyományos KKV-kba, amelyek nem 
ismerik a csúcstechnológiát és az innovációt,

 •  új termékek rövid időn belül (18 hónap) történő forgalmazása,
 •  KKV-k innovációs projektjeit azonosító szervezetek meglévő 

hálózatának megerősítése,
 •  támogatás nyújtása a KKV-knak a termékbevezetési folyamat 

során, a feltárástól a gyártás előtti szakaszig.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3555/easytech-program-technological-transfert-for-smes/


Kísérleti orvosi berendezések tervezése és 
fejlesztése a PTE 3D Központban

6A PTE 3D Központban kísérleti orvosi berendezések 
tervezése és fejlesztése, a prototípusok gyártása valósul 
meg, a piaci megvalósíthatóságra fókuszálva.

A munkacsoport legújabb kutatási projektjei között szerepel a kísérleti 
berendezések és prototípusok gyártásának hatékony tervezése, a 3D 
nyomtatási alapanyag technológiai kutatása, a rehabilitációs robotika 
fejlesztése (például a felső vagy alsó végtag rehabilitációja), valamint az 
orvosi szimuláció tervezése. A fő stakeholderek a kutatói munkacsoportok és 
az orvostechnológiai társaságok, fő haszonélvezői a kórházak és a betegek.Az orvostechnikai üzleti szereplőkkel együttműködésben végzett kísérleti 

orvostechnikai tervezési és fejlesztési tevékenységek jól szemléltetik a 
medtech szektor egyik legfontosabb alkalmazási területét Magyarország dél-
dunántúli régiójában. Ez a jó gyakorlat tükrözi azt is, hogy az új technológiáknak 
és az orvosi szimulációs megoldások sikeres piaci megvalósításának szorosan 
kapcsolódniuk kell egymáshoz. 
Tekintettel arra, hogy a robot és rehabilitációs robotika megoldásainak 
fejlesztése kezdettől fogva kitüntetett figyelmet kapott, a PTE 3D Központ 
Orvosi Munkacsoportja átfogó megközelítést alkalmaz a kutatás, a kapcsolódó 
technológiai fejlesztés és a piaci megvalósíthatóság szempontjából.  
Ez megköveteli, hogy kutatói rutinszerűen végezzenek alapvető kutatásokat 
a 3D nyomtatott anyagok teszteléséről és ezzel párhuzamosan bővítsék 
az orvostechnológia termékfejlesztési portfólióját, piaci partnerségeikre 
alapozva.

Source: pte3d.hu

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3700/design-and-development-of-experimental-medical-equipment-at-pte-3d-center/


Multidiszciplináris kutatóintézet az orvos- 
technika és az ipari igények kiszolgálására

7Folyamatos és szoros orvostechnológiai együttműkö-
dés kialakítása a tudományos kutatók és az ipari part-
nerek között, az innovációs ökoszisztéma előmozdítása 
érdekében.

A legkorszerűbb műszerparkkal és magas szintű 
tudásbázissal rendelkező 24 kutatócsoport kiváló 
alapot biztosít egy kiterjedt és eredményes együtt-
működési hálózathoz. A kutatóközpont az oktatás, 
a kutatás és az innováció valamennyi aspektusát 
lefedi. Az elvégzett egészségügyi kutatási tevékeny-
ségeket a nemzetközi tudományos tanácsadó testü-
let (a nemzetközi szintű referenciaérték biztosítása 
érdekében) és az ipari tanácsadó testület (a régió 
vezető egészségügyi, mérnöki stb. társaságait képvi-
seli) koordinálja és támogatja. Az ipari szereplőkkel 
együttműködésben kidolgozott javaslatok, elvégzett 
alapkutatás mind bizonyítják, hogy a kutatóközpont 
koncepciója megfelelő.
A jó gyakorlat fő stakeholderei a kutatási és ipari 
szereplők.

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Kutatóközpontja jól szemlélteti a 
regionális orvostudományi innovációs ökoszisztémát a K+F+I infrastruktú-
rák (platformok, K+F-központok, kórházak, egyetemek) és az orvostechnikai 
szektor értékláncát, a kutatásoktól kezdődően a gyakorlati felhasználásig. 
A kutatóközpont többek között az alábbi célokkal, regionális problémákkal 
foglalkozik:
 •  szoros és folyamatos együttműködés megteremtése a tudományos  

kutatók és az ipari partnerek között,
 •  gyors és rugalmas reagálás a modern kutatási trendekre és a tudásala-

pú gazdaság igényeihez,
 •  innovatív projekteket támogató külső szolgáltatások nyújtása (pl. szaba-

dalmi kutatás és menedzsment, jogi tanácsadás).

Source: https://szkk.pte.hu/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3701/multidisciplinary-research-facility-in-service-of-medical-technology-and-industrial-needs/


Baross Gábor Regionális 
Kutatási-Innovációs Alap

8Baross Gábor Regionális Kutatási-Innovációs Alap  
kutatási és fejlesztési infrastruktúrák kiszolgálására, 
termék- és szolgáltatásfejlesztésre koncentrált.

Az orvostechnológiai ágazat fejlesztése során tá-
mogatható tevékenységek között szerepeltek saját 
iparági K+F tevékenységek, technológiai háttér-szol-
gáltatás igénybevétele a K+F prototípus és szoftver 
prototípus gyártásához, teszteléséhez és minősí-
téséhez, hazai és nemzetközi szabadalmak, dizájn, 
valamint védjegy használat, know-how és licenc 
vásárlása is. A támogatásra jogosult szervezetek a 
kutatóintézetek és az egyetemi szervezetek, ezek 
konzorciumai, beleértve a vállalatokat és a KKV-kat 
(magánpiaci szereplők).
A stakeholderek állami és magán orvosi technológi-
ával kapcsolatos kutatási szervezetek, valamint kór-
házi orvostechnikai eszközök gyártásával és forgal-
mazásával foglalkozó KKV-k voltak.

A jó gyakorlat szemlélteti a K+F+I kapacitások meglévő üzleti és finanszí-
rozási modelljeit. A Baross Gábor Regionális Kutatási-Innovációs Alap egy 
olyan támogatási rendszer volt, amelyet Magyarország központi kormányza-
ti költségvetési alapjai társfinanszíroztak abban az időszakban, amikor a K+F 
nem volt kulcsfontosságú EU fejlesztési prioritás az újonnan csatlakozott kö-
zép-kelet európai tagállamokban.
Az ország mind a hét tervezési statisztikai régiójában működött, így Dél-Du-
nántúlra szabott helyi eredményeket is hozott.
Az Alap által támogatott projektek célja többek között a kutatási kapacitások 
bővítése és az egészségügyi termékek és szolgáltatások fejlesztése és piacra 
juttatása volt. 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3703/baross-gabor-regional-research-innovation-fund/
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