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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
A 21. századi Magyarország gazdasági fejlődése szempontjából kulcsfontosságúvá vált az innovációs potenciál fejlesztése. Ez a feladat egyrészt a kutatás-fejlesztési folyamatok, az ötletek
kibontakoztatásának szakpolitikai eszközökkel való támogatására, másrészt az innováció
jelentőségének széleskörű megismertetésére, tudatosítására támaszkodik. A Magyar Innovációs
Nagydíj pályázat immár 28. alkalommal teremt lehetőséget a hazai innovációs teljesítmények
bemutatására, amelynek köszönhetően meghatározó szereplő lett az innovációk népszerűsítésében. A pályázatnak köszönhetően a pályázók és különösen a díjazottak által létrehozott új
termékek, folyamatok ismertté válnak a szakmai közvélemény számára, amely képes tolmácsolni a társadalmi elismerést és támogatottságot, valamint saját csatornáin keresztül szélesebb
közönség felé is hírét viszi az újdonságoknak.
A Magyar Innovációs Nagydíj pályázat sikerét igazolja, hogy a díjak kiírásában résztvevő
szervezetek és a pályázók több iparágat képviselnek ezzel bemutatva, hogy nincs olyan terület,
ahol ne lehetne sikerre vinni az innovatív ötleteket, megoldásokat. Ez az innovációs rendszer
szereplőinek közös sikere. Tudjuk, hogy az innovációk teszik a magyar vállalkozásokat
versenyképessé, ezért minden pályázó nyertes, akinek pályázata befogadásra került, hiszen
sikeresen ment végig egy innovációs folyamaton.
A Magyar Innovációs Nagydíj díjazottjainak, pályázóinak és szervezőinek is gratulálok a
kimagasló teljesítményhez, amellyel együtt építik a jövő Magyarországát!

Dr. Palkovics László
Innovációs és Technológiai Miniszter
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Előzmények
A Magyar Innovációs Szövetség 1991. évi III. közgyűlése határozott a MAGYAR INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ megalapításáról. Az évente egyszer kiadott NAGYDÍJAT azok a Magyarországon
bejegyzett vállalkozások kaphatják, amelyek a díjátadást megelőző évben kiemelkedő műszaki,
gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése)
jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszakifejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Az Innovációs Nagydíj pályázati rendszerének kidolgozására és a pályázatok lebonyolítására a
Magyar Innovációs Szövetség, a COVENT Tőke Befektető Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Zöld
Újság Zrt., 1992. novemberében, mint alapítók létrehozták a Magyar Innovációs Alapítványt.
Az Alapítvány támogatja az innovációs tevékenységet, elősegíti az innováció számára kedvező
gazdasági környezet kialakulását. Az alapítók kiemelkedően fontosnak tartják többek között:
- kiemelkedő innovációs tevékenység elismerését, népszerűsítését és díjazását;
- fiatal innovatív vállalkozók és kisvállalkozások támogatását;
- fiatal tehetségek felkutatását, kreatív, innovatív tevékenységük támogatását.
Az Alapítvány kuratóriuma első ízben 1993. január 21-én hirdette meg az Innovációs Nagydíj
Pályázatot az 1992. évre vonatkozólag. Az eddigi huszonhét pályázati felhívásra összesen
beérkezett 1229 pályaműből 1068 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 210 kapott
különböző innovációs díjat. Az elmúlt huszonhét évben Innovációs Nagydíjat nyertek:

1992. | MOL RT.
Környezetkímélő motorbenzin-gyártás a
folyamatos katalizátor regenerálású
reformáló-4 üzem révén
1993. | KISKUN KERESKEDELMI ÉS
NEMESÍTŐ KFT.
Hibridkukorica nemesítés genetikai bázisának
megteremtése és a kukoricatermesztés hazai
hibrid vetőmaggal való ellátása
1994. | KÜRT COMPUTER KFT.
Számítógépes környezetben megsérült
adattárolóról történő információ-visszanyerés
és - helyreállítás
1995. | RÁBA RT.
Futómű-fejlesztések
1996. | NITROKÉMIA 2000 RT.
Új magyar növényvédő szer kifejlesztése,
hazai és nemzetközi bevezetése
1997. | GABONATERMESZTÉSI
KUTATÓ KHT.
A búza biológiai alapjainak fejlesztése és
annak hatása a magyar búzatermesztésre
1998. | JURA TRADE KFT.
Rejtett Alakzat Technológia digitális
hamisítás-védelmi eljárás

1999. | INNOMED MEDICAL RT.
TOP-X HF nagyfrekvenciás
röntgengenerátor-család
2000. | '77 ELEKTRONIKA KFT.
Dcont Personal egyéni vércukormérő
2001. | COMGENEX RT.
ComGenex Mátrix Technológia
2002. | RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Paroxetin, a Rexetin® új magyar
antidepresszáns készítmény hatóanyaga
2003. | 3DHISTECH KFT.
Digitális szövettani laboratórium
2004. | SOLVO BIOTECHNOLÓGIAI RT.
ABC transzporter tesztreagens termékcsalád
2005. | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT.
Lisonorm®, kombinált hatóanyag-tartalmú
vérnyomás-csökkentő gyógyszer
2006. | MEDISO ORVOSI BERENDEZÉS
FEJLESZTŐ ÉS SZERVIZ KFT.
NanoSPECT/CT® in-vivo kisállat-vizsgáló
rendszer

A 28., 2019. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

A 2018. évi Innovációs Nagydíj átadási ünnepsége, 2019. március 28-án.

2007. | MTA TAKI, MTA MgKI,
ProPlanta 3M Bt.
MTA TAKI-MTA MgKI költség- és
környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási
rendszer és szoftver
2008. | ROBERT BOSCH
POWER TOOL ELEKTROMOS
SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT.
UNEO az első lítium ionos fúrókalapács
2009. | PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű
blokkjain
2010. | MEDISO ORVOSI BERENDEZÉS
FEJLESZTŐ ÉS SZERVIZ KFT.
NanoPET/CTTM kisállat-vizsgáló rendszer
2011. | EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.
A vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett
Egitromb® 75 mg filmtabletta
2012. | NNG KFT.
iGO Automotive navigációs szoftvertermék
2013. | KKV KŐOLAJVEZETÉKÉPÍTŐ ZRT.
Nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztésfejlesztése

2014. | SANATMETAL KFT.
VORTEX poliaxális csontlemez rendszer
2015. | EVOPRO INNOVATION KFT.,
EVOPRO SYSTEMS
ENGINEERING KFT.
Az eRDM - dinamikus vasúti terhelésmérő és
diagnosztikai rendszer
2016. | '77 ELEKTRONIKA
MŰSZERIPARI KFT.
Félautomata vizelet üledék analizátor
termékcsalád
2017. | RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Cariprazine (Vraylar® /Reagila®), egy új
originális magyar gyógyszer kifejlesztése,
gyártása és forgalmazása
2018. | OMIXON
BIOCOMPUTING KFT.
Újgenerációs transzplantációs genetikai teszt
fejlesztése és globális piaci bevezetése
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A 28. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ KIÍRÁSA
A Magyar Innovációs Klub 2019. december 4-én, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett
konferenciáján hirdettük meg a 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíjat. A Magyar Innovációs
Alapítvány kuratóriuma kijelölte a pályázat szervezőbizottságát, elfogadta a pályázati kiírást és
a bírálat szempontjait.

A szervezőbizottság elnöke:
dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Magyar Innovációs Szövetség
tagjai:
dr. Antos László, a kuratórium titkára
Garay Tóth János, a MISZ kommunikációs igazgatója.
A kuratórium közel 300 szakmai és tudományos szervezet, kamara, felsőoktatási intézmény
segítségét kérte a pályázati felhívás terjesztésében, illetve a jelölésekben. Több mint félezer
sikeres vállalkozásnak, intézménynek közvetlenül is küldtünk levelet, és eljuttattuk hozzájuk a
pályázati felhívást.
Az
az

havilap a pályázati felhívás közzétételével támogatta a Nagydíj Pályázatot,
a közösségi média kampányban segített.

Továbbá számos napilap, folyóirat, kamarai és szakmai újság, hírlevél, rádió és televízió
tudósított a pályázati lehetőségről. A világhálón is folyamatosan megjelentek a pályázattal
kapcsolatos tudnivalók.

Dr. Pakucs János
a pályázat szervezőbizottságának
elnöke
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Prof. Závodszky Péter
egyetemi tanár
Magyar Innovációs Alapítvány elnöke
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BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

Elnök:
Dr. Palkovics László
innovációs és
technológiai miniszter

Tagok:
Dr. Ágoston Csaba
elnök
Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók
Szövetsége

Dr. Bérces Attila
FB-elnök
innovációs nagydíjas
Omixon Biocomputing
Kft.

Dr. Bedő Zoltán
akadémikus
Magyar Tudományos
Akadémia

Dr. Birkner Zoltán
elnök
Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs
Hivatal

Dr. Bendzsel Miklós
igazgatósági tag
Valor Hungariae Zrt.

Dr. Blazsek István
igazgatósági tag
Nitrogénművek Zrt.
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Dr. Bódizs Tamás
elnök-vezérigazgató
Aranybulla Zrt.

Dr. Greiner István
kutatási igazgató
innovációs nagydíjas
Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár Nyrt.

Dévényi Erika
vezérigazgató,
innovációs nagydíjas
Innomed Medical Zrt.

Henger Károly
műszaki szakértő
Rotanet Kft.

Farkas József
ügyvezető igazgató
innovációs nagydíjas
Sanatmetal Kft.

Hild Imre
ügyvezető
Global Traction

Dr. Fenyvesi László
professzor
Szent István Egyetem

Dr. Keserű György
Miklós
professzor
Természettudományi
Kutatóközpont
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Laufer Tamás
elnök
Informatikai
Vállalkozások Szövetsége

Dr. Pomázi Gyula
elnök
Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

Dr. Matolcsy Mátyás
ny. főmérnök

Thernesz Artur
vezérigazgató
ÁMEI Zrt.

Mészáros Csaba
elnök-vezérigazgató
evopro Holding Zrt.

Dr. Vajta László
professzor
BME Villamosmérnöki és
Informatikai Kar

Nádasi Tamás
elnök
Aquaprofit Zrt.

Zettwitz Sándor
ügyvezető igazgató
innovációs nagydíjas
77 Elektronika Kft.
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FELHÍVÁS
A 2019. ÉV LEGJELENTŐSEBB
INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNYÉNEK
ELISMERÉSÉRE
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A beérkezett pályázatok értékelése
A 2020. február 12-i határidőre 46 pályázat érkezett be a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára. A szervezőbizottság a pályázatokat a zsűri elé terjesztette.
Minden pályázatot 2-3 zsűritag előzetesen értékelt. A zsűritagok – szakértők bevonásával – részletesen tanulmányozták a pályázati anyagokat, és előzetesen pontoztak a következő szempontok
szerint:
Ÿ eredetiség, újszerűség, innovativitás (az innováció jellege: új, másoló, követő, továbbfejlesztő stb.) 0-25 pont
Ÿ 2018. évben a pályázónál elért többleteredmény, többlet árbevétel és egyéb előny 0-50 pont
Ÿ társadalmi hasznosság (jól becsülhető közvetett, közvetlen előnyök) 0-20 pont
Ÿ egyéb (pl. piaci részesedés növelése, új piacok megszerzése, kiemelkedő export teljesítmény
stb.) eredmény 0-5 pont
A zsűri tagjai a zsűriülésen szóban is értékelték a pályázatokat, megvitatták az értékeléseket,
amelyeket összegezve a 23 tagú bírálóbizottság testületileg hozta meg a döntést – minden esetben
többségi alapon. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve 42
pályázatot minősített 2019-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak.
A bírálóbizottság részletekbe menő vitát és értékelést követően, az értékelési szempontok szerint
a legjobbnak minősített pályázatok közül választotta ki a díjazott, ill. a kiemelt elismerésben
részesülő pályázatokat.
A titkos szavazás eredményeképpen a zsűri úgy döntött, hogy a
2019. évi Magyar Innovációs Nagydíjban
a 3DHISTECH Kft.
részesült,
a digitális patológiai diagnosztika céljára kifejlesztett
Pannoramic termékcsaládért.
A zsűri a szavazással kialakult sorrend és az egyes innovációs díjakat felajánló intézmények
képviselőinek véleményét figyelembe véve, odaítélte a további innovációs díjakat is:
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Ÿ

A 2019. évi Ipari Innovációs Díjban
a BorsodChem Zrt. részesült
az MDI, poliuretán alapanyag gyártási folyamatának komplex fejlesztéséért.

Ÿ

A 2019. évi Informatikai Innovációs Díjban
az Oncompass Medicine Hungary Kft. részesült
az Oncompass precíziós onkológiai döntéstámogató eljárásért.

Ÿ

A 2019. évi Agrár Innovációs Díjban
a Veresi Paradicsom Kft. részesült
mesterséges megvilágítású, hidrokultúrás rendszerben megvalósított téli termesztésért.

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

A 28., 2019. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

Ÿ

A 2019. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban
a ThalesNano Energy Zrt. részesült
a H-Genie® magasnyomású laboratóriumi hidrogén generátor berendezésért.

Ÿ

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
„Alapkutatástól a piacig˝ 2019. évi Innovációs Díjában
a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. részesült
az élvonalbeli idegtudományi kutatások céljára kifejlesztett világszínvonalú magyar
mikroszkópért.

Ÿ

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. évi Innovációs Díjában
az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete részesült
a 25 éves CSALOMON® Csapdacsalád újdonságaiért.

Ÿ

A VALOR HUNGARIAE Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség
2019. évi Startup Innovációs Díjában
a Fitpuli Kft. részesült
a Fitpuli – tudományos alapú digitális munkahelyi egészségprogramért.

A bírálóbizottság „kiemelt elismerésben” 3 innovációs teljesítményt részesített:
Ÿ

„Új környezetbarát lamináló-tekercsvágógép fejlesztése hajlékonyfalú csomagolóanyagok
laminálására
Megvalósító: Varga-Flexo Kft. (Budapest)

Ÿ

Biomechanikai megoldás az ízületek védelmére
Megvalósító: K9-Sport Kft. (Szigetszentmiklós)

Ÿ

„Elektronikus rögzítőfék megoldások˝
Megvalósító: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (Kecskemét)

A bírálóbizottság további 31 innovációs teljesítményt elismerésben részesített.

Budapest, 2020. március 3.

Dr. Pakucs János
a pályázat szervezőbizottságának elnöke

Dr. Palkovics László, a bírálóbizottság elnöke
innovációs és technológiai miniszter
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A
2019. ÉVBEN
MEGVALÓSULT,
DÍJAZÁSBAN
RÉSZESÍTETT,
SIKERES INNOVÁCIÓK
ISMERTETÉSE

A 2019. ÉVI
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJBAN
a 3DHISTECH Kft. részesült
a digitális patológiai diagnosztika céljára kifejlesztett
Pannoramic termékcsaládért.
(46. kód)

Az innováció tömör leírása:
A Pannoramic digitális patológia termékcsalád, a több mint 100 éves, optikai mikroszkóp alapú
patológiai szövettani diagnosztika úttörő, paradigmaváltó diagnosztikai módszer és alkalmazás
fejlesztése. A szövettani diagnosztika digitalizálására innovációs pályázati forrásból, egyetemiipari kooperációban, a 3DHISTECH Kft. kifejlesztette és gyártásba vitte a Pannoramic
termékcsaládot. A Pannoramic elnevezés utalás a fejlesztés és a termékek eredetére (Pannónia),
valamint a panoráma látásmódra, a mikroszkópos felbontásra. A Pannoramic termékcsalád
automata, nagy sebességű és kapacitású digitális tárgylemez szkenner rendszerből (Pannoramic
250, 1000), patológiai esetkezelő szoftver rendszerből (CaseManager), beteg-tárgylemezsorozat
bemutató digitális mikroszkóp szoftverből (CaseViewer) és digitális képfeldolgozó szoftver
rendszerből áll (QuantCenter), amelyek a digitális tárgylemezek tárolására szolgáló szerver
alkalmazással dolgoznak (CaseCenter). A fejlesztés elindítója és koordinátora Dr. Molnár Béla. A
3DHISTECH Kft. vezetőjeként, a vállalkozás fejlesztőivel, a Semmelweis Egyetem II. számú
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DÍJAZÁSBAN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

Belgyógyászati Klinika belgyógyász gasztroenterológusaként, a Molekuláris Gasztroenterológia
Laboratórium vezetőjeként az egyetem patológiai, szövettani rákkutatási intézeteivel
kooperációban dolgozott.
Az innováció eredményei:
A Pannoramic digitális patológiai termékcsalád CE IVD, a diagnosztikában történő
alkalmazáshoz 2019-ben kapott engedélyt, és közel 50 helyen került eladásra. Felhasználói a
Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, osztrák egyetemek (Bécs, Graz, Innsbruck, Linz).
Az európai patológiai laboratóriumok közül Anglia, Franciaország, Svájc, Németország,
Svédország vezető és előintézményei vásárolták meg a termékeket. A Pannoramic digitális
patológiai termékcsalád 2019-ben a 3DHISTECH Kft. 3 milliárd forintos bevétel-növekedését
eredményezte. 2019-ben a világpiacon piacvezető, referencia etalonná vált versenytársai, a
Phillips, a Leica, illetve a Roche cégek és termékeik számára. A Pannoramic 1000 Flash és 250
Flash tárgylemez digitalizáló rendszerek 1000, illetve 250 tárgylemez, festőautomata
magazinokból való betöltésére, azonosítására és gyors, 30-45 másodperc alatti digitalizálására
képesek, nagy pontossággal és fókusztartással. Különlegességük a több mikroszkópos felbontás
és objektív alkalmazása, a flash stroboszkópos megvilágítás alapján, folyamatos mozgásban
történő képdigitalizálás, másodpercenként 130 mikroszkópos látómezőnyi területen.
CaseCenter digitális tárgylemeztároló és archiváló szoftver-rendszer: a nagy felbontású,
multifókusz digitális tárgylemez mérete eléri a 0.5-1 GB méretet. Egyévi összesítésben, amikor a
digitális betegminták és adatok archiválásra kerülnek, ezen adatrendszerek mérete elérheti a PBban mérhető adatmennyiséget. Ennek kezelésére DICOM standard szerinti digitális
tárgylemezformátum kidolgozása és alkalmazása szükséges. CaseViewer digitális mikroszkóp
szoftver-rendszer: a beteg különböző szerveinek különböző mintáit tartalmazó blokkokból
származó, más és más festésű metszetek párhuzamosan orientált, közös mérési területeket
egymásnak átadó digitális mikroszkópos programja az alkalmazás, amely DICOM formátumú,
CaseCenter szerver szoftverben tárolt Pannoramic 1000 tárgylemez digitalizáló rendszerrel
rögzített digitális tárgylemezeket tud vizualizálni a szükséges beteg-, minta-, és orvosazonosítókkal. Képes olvasni a konkurrens fejlesztők digitális tárgylemezeit is. Telediagnosztikai
és reprezentációs alkalmazással is rendelkezik. A digitális mikroszkóp és a kvantifikáló
képfeldolgozó rendszer együttműködését is biztosítja. QuantCenter digitális mikroszkóp
szövettani sejtanalizáló rendszer: a képfeldolgozás, a patológus által a referencia tárgylemezen
kijelölt területen, a többi immunhisztokémiai festésű tárgylemezre átlokalizálva teszi lehetővé a
digitális tárgylemez adott területeinek kiértékelését 200-2000 sejten, nagy gyorsasággal, valós
időben. CaseManager szoftver-rendszer: a rendszer képes kórházi informatikai rendszerekhez
kapcsolódva a vizsgálati kérést, a betegadatokat, illetve a mintavételi körülményeket patológiai
információs rendszerbe átkérni; a betegminták azonosítóit a beteggel társítani, ezek után a
digitális munkafolyamat részeként a DICOM formátumú digitális tárgylemezekkel együtt
kezelni, vizualizálni az orvos-azonosítóval és esetkezelési „loggolással”- követéssel társítani; a
beteg-betegminta-patológus kapcsolatot esetkezelési lépcsőkben nyomon követni. Az
eredményeket továbbítja a kórházi adatbázisrendszer és PACS szerver felé.
Referenciák:
Sysmex Suisse AG, Dr. Ben Spindler, Director, Oncology & Biomedical Concepts
Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Prof Dr. Matolcsy András,
igazgató, a MTA r. tagja
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2019. ÉVI IPARI INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
a BorsodChem Zrt. részesült
az MDI, poliuretán alapanyag
gyártási folyamatának komplex fejlesztéséért.
(39. kód)

DÍJAZÁSBAN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

Az innováció tömör leírása:
A projekt célja az MDI technológia fejlesztése volt, mely fejlesztés a korábban létező technológiáknál hatékonyabb és flexibilisebb MDI-gyártást biztosít számos paraméter mentén, úgymint
hatékonyabb foszgénezés, reakciózárás és tisztítási lépések. Ezen több lépésből álló fejlesztés
kiemelt nehézsége, hogy a fejlesztendő részfolyamatok számítógépes szimulációkkal, illetve
laborméretben csak igen korlátozottan vizsgálhatók. Az ipari alkalmazhatósággal kapcsolatban
fellépő bizonytalanságok azonosítása és kiküszöbölése érdekében ezeket nagyüzemi méretben,
valós ipari körülmények között volt szükséges tanulmányozni.
A projekt során a fejlesztők a következő projektcélokat tűzték ki:
1) az MDI gyártás hatékonyabbá tétele,
2) a gyártás flexibilitásának növelése,
3) a szennyeződések eliminálása a gyártás során,
4) termék minőségének javítása több paraméter szerint,
5) gyártási energiahatékonyság növelése,
6) a kutatási eredmények tesztelése és alkalmazása gyártási körülmények között.
Az innováció eredménye:
1) az MDI üzem névleges éves kapacitásának növekedése 330 ktpa-ra, amely összességében 7.9 kt
többlet MDI-termelést tett lehetővé 2019-ben, ennek az addicionális volumennek az értékesítése
2019-ben € 4.6 M (1,5 milliárd Ft) fedezetet jelentett a vállalat számára,
2) új kialakítású, hatékonyabb és energiahatékonyabb foszgénező reaktor (kevert katalizátorú,
kettéválasztott reaktor), melynek tapasztalataiból szabadalom kidolgozása van folyamatban;
3) új, speciális gépészeti kialakítású, visszakeringetésekkel ellátott reaktor az MDI reakció hatékonyabb befejezésére;
4) új, a korábbinál hatékonyabb magas nyomású abszorpciós rendszer a sósavgáz foszgéneliminációjára;
5) új, a korábbinál hatékonyabb, alacsony nyomású abszorpciós rendszer foszgénoldat tisztítására;
6) új, a korábbinál hatékonyabb és energiahatékonyabb, flexibilisebb, jobb minőségű MDI-t előállító gyártási folyamat.
A tervek szerint, a projektnek köszönhetően, a következő években a többlet volumen 2022-re
fokozatosan eléri az évi 30 kt-át, ami további € 15 M-val (4,9 milliárd Ft) javíthatja majd évente a
vállalat eredményességét.
Referenciák:
A projekt megvalósítása során készült fényképfelvételek, illetve a vevői elégedettségről készült
kivonatolt táblázat, melynek alapját részletes vevői elégedettség felmérés képezi.
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2019. ÉVI INFORMATIKAI INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
az Oncompass Medicine Hungary Kft. részesült
az Oncompass
precíziós onkológiai döntéstámogató eljárásért.
(32. kód)

Az innováció tömör leírása:
Az Oncompass Medicine (OCM) egy hazai orvosi vállalkozás, amely daganatos betegek
személyre szabott célzott terápiás kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató
orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik. 2013-ra a daganatok genetikai kutatásai eljutottak
oda, hogy már 600 gén 6 millió mutációját ismerik és tudják, hogy minden beteg daganatában
ebből 4-5 mutáció kombinációja van jelen egyszerre. A cég által kifejlesztett orvosi
döntéstámogató eljárás, az „Oncompass”, segít az orvosnak több mint 100 forgalomban lévő és
több mint 1000 fejlesztés alatt álló hatóanyagból kiválasztani a megfelelő célzott kezelést minden
egyes daganatos beteg számára, a beteg daganatában lévő egyedi genetikai elváltozások alapján.
Az Oncompass által kifejlesztett speciális orvosi szoftver, a mesterséges intelligencia egy formája,
több mint 26 ezer tudományos bizonyítékon alapuló szabályrendszer és egyedülálló matematikai algoritmus segítségével, objektív és reprodukálható módon rangsorolja a beteg daga-
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natában lévő genetikai elváltozásokat, és az azokkal kapcsolatban álló terápiás lehetőségeket. Az
Oncompass eljárás során szakértők (orvosok, biológusok) felviszik a beteg előzetes leleteit az
informatikai rendszerbe, amennyiben szükséges elvégzik a megfelelő molekuláris diagnosztikai
vizsgálatokat, és azok eredményeit elemzik a szoftver segítségével a kezelést megtervező
onkoteam számára.
Az innováció eredményei:
Az Oncompass az EU-ban bejegyzett trademark, a Realtime Oncology Treatment Calculator az
USA-ban bejegyzett trademark. A szoftvert a szerzői jogok és nemzetközi (USA és EU) szabadalmi bejelentés védi.
2019. június 1-étől az OCM együttműködik a párizsi Marie Curie Intézettel és a milánói Európiai
Onkológiai Intézettel. Magyarországon eddig 26 onkológiai centrum onkoteam-je javasolta az
Oncompass eljárás alkalmazását.
A cég gazdaságilag dinamikusan fejlődik, már közel 50 munkavállalóval rendelkezik, ezek több
mint fele biológus, orvos, bioinformatikus, informatikus. Az árbevétel 2019-ben 26% emelkedett
és átlépte az 1 milliárd forintot. Ezen belül egyre nagyobb jelentőségű az export bevétele a
környező országokból, de a 2019-es nemzetközi sikerek óta jelentős a tengeren túli érdeklődés is.
Az OCM eljárás kifejlesztésére fordított beruházás az elmúlt öt év alatt elérte a másfél milliárd
forintot. Ennek forrása egyrészt saját nyeresége, magántőke finanszírozás, és a NKFIH által
megítélt kutatás-fejlesztési pályázati támogatások.
Referenciák:
1) Az elmúlt 3 évben több mint 100 onkológus kért több mint 1000 beteg számára egyedi méltányossági eljárás keretében NEAK finanszírozott Oncompasst.
2) Az amerikai Forbes a mesterséges intelligencia (MI) 5 legígéretesebb onkológiai felhasználási
lehetőségei között említette az Oncompass Medicine megoldását.
3) A cég alapítói és munkatársai a személyre szabott orvoslás területén végzett kutatásaikat
folyamatosan nemzetközi tudományos folyóiratokban publikálják (többek között Journal of
Clinical Oncology, Nature Reviews Drug Discovery), és nemzetközi tudományos konferenciákon mutatják be.
4) 2019.11.07-én az OCM nyerte meg a visegrádi országok GET IN THE RING V4! innovációs és
start-up versenyét.
5) 2019.10.11-én az Oncompass döntéstámogató rendszere az ASCO (American Society of
Clinical Oncology) Bangkokban megrendezett, a mesterséges intelligencia onkológiai felhasználásával foglalkozó “Breakthrough Innovations in Oncology” nemzeközi konferenciájának
legjobb absztrakt díját kapta.
6) 2019.06.03-án az OCM lehetőséget kapott (6000 jelentkező közül), hogy Magyarországot
képviselhesse a Global Entrepreneurship Summit-on Hágában.
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2019. ÉVI AGRÁR INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
a Veresi Paradicsom Kft. részesült
a mesterséges megvilágítású, hidrokultúrás rendszerben
megvalósított téli termesztésért.
(38. kód)

DÍJAZÁSBAN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

Az innováció tömör leírása:
A Veresi Paradicsom Kft. 2014-től hidrokultúrás üvegházában tiszta termesztési metódussal,
biológiai növényvédelemmel, fenntartható, környezetbarát módon, magas beltartalmi értékű
koktélparadicsom-különlegességeket termeszt. 2018 végére, a mesterséges megvilágítású, innovatív, hidrokultúrás üvegház megnyitásával az első magyarországi termelő lett, amely az év
minden napján át, télen is ugyanolyan ízben és minőségben termeszt. Ez Magyarország
legkorszerűbb, mesterséges pótmegvilágítással ellátott növényháza. A fejlesztéssel hazánkban
elsőként jött létre teljes éves termesztési képesség, amellyel lehetővé válik a téli időszak kevésbé
minőségi import paradicsom behozatalának mérséklése. A Veresi Paradicsom jelentős, hozzávetőlegesen több mint 1000 tonna importot vált ki hazai termeléssel. A vállalat éves termelése
1700 tonna, paradicsomkülönlegességek termesztésében itthon piacvezető.
Az innováció része a mesterséges megvilágítású üvegház teljesen automata fényzáró ernyője,
valamint a saját meteorológiai állomás is, amely fontos része a szabályozásnak; az adatok alapján
klímakomputerrel elemzik és vezérlik a hőmérsékletet, páratartalmat, maximálisan kontrollált
körülmények között adagolják a vizet és tápoldatot a növényeknek.
Az innováció eredményei:
Az innovációból származó árbevétel-növekmény 2019-re 566 millió forinttal nőtt 2018-hoz
képest; míg 2018-ban 728 millió, addig 2019-ben 1,294 milliárd forint volt a bevétel. Az üzemi
eredmény 30 millió forintról (2018) 339 millió forintra növekedett, döntően az innováció
következményében. A fentebb említett 1000 tonnányi importkiváltás 566 millió forint értékű.
Referenciák:
Dr. Pék Zoltán egyetemi docens publikációja – Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezet-tudományi Kar Kertészeti Technológiai Intézet
http://ujkert.mkk.szie.hu/sites/default/files/files/mftvnltncsp.pdf
Nagy István agrárminiszter beszéde a Veresi Paradicsom mesterséges megvilágítású
üvegházának átadóján, 2018 decemberében
Tuzson Bence államtitkár beszéde a Veresi Paradicsomnál megtartott Prega-sajtótájékoztatón,
2020.02.10-én https://www.youtube.com/watch?v=X4U-HE7MzYk
Referencialevél az Auchan Magyarországtól mint kereskedelmi partnertől.
Étékeink:
https://drive.google.com/file/d/1Egxr1hTpy42fqAdEiqXC3QAs9dou9qGZ/view?usp=sharing
Honlap: www.veresiparadicsom.hu
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2019. ÉVI
KÖRNYEZETVÉDELMI INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
a ThalesNano Energy Zrt. részesült
®

a H-Genie magasnyomású
laboratóriumi hidrogén generátor berendezésért.
(16. kód)

Az innováció tömör leírása:
A ThalesNano Energy által fejlesztett H-Genie® az egyetlen és első biztonságosan használható,
nagy tisztaságú (4.0 vagy 99,99%), kompresszor nélküli, magasnyomású (100 bar), kézzel
mozgatható hidrogéngenerátor berendezés, amely már elegendő termelési kapacitással
rendelkezik egy átlagos kutatólaboratóriumi egység kutatási célú hidrogén igényének
kielégítésére (0.1-1 NL/perc).
Az összes elvégzett vegyipari reakció 5-10%-ára becsüli a szakirodalom a hidrogénezési reakciók
számát. A kémikusok döntő többsége karrierje során végez hidrogénezési reakciót. Minden
negyedik forgalomba hozott gyógyszer és klinikai gyógyszerjelölt szintézisének van legalább
egy hidrogénezési lépése. A hidrogénezés szükségszerűségének ellenére, a veszélyes jellege
miatt a hidrogénpalackok laboratóriumi használata helyett, a vállalatok drága, robbanásbiztos
infrastruktúra kialakítására, technológiaváltásra vagy biztonságosabb gázforrás felkutatására
kényszerülnek. Korábban is fejlesztettek vízbontásos elven működő hidrogéngenerátorokat, de
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ezek tipikusan analitikai eszközökhöz lettek optimalizálva, így alacsony nyomástartományban
működnek (átlagosan maximum 4 bar). A H-Genie® az első szabadalmaztatott nagynyomású
elektrolitikus cellával ellátott, kétlépcsős gáz-folyadék leválasztású hidrogéngenerátor, amelyet
kifejezetten a preparatív kémiai laboratóriumok számára fejlesztettek ki. Minden gyógyszeripari, agrokémiai, aroma- és illatanyag-ipari, petrolkémiai, élelmiszer-ipari, anyagtudományi, katalizátor-kutató és vegyipari-akadémiai laboratórium célpiacnak számít. A
kutatás-fejlesztés során a Szegedi Tudományegyetemmel szoros együttműködés alakult ki,
amelyből újabb projektek indultak a méretnövelés irányában.
Az innováció eredményei:
A kifejlesztett termék nem igényel olyan szigorú munkavédelmi intézkedéseket és robbanásbiztos infrastruktúrát, mint a jelenleg széleskörűen elérhető, de egyre inkább visszaszoruló
palackos forrású hidrogénezési technológiák.
1) Nincs szükség hidrogén tárolásra, mert azt a berendezés ioncserélt vízből igény szerint állítja
elő.
2) Üzemi körülmények között a H-Genie® belső térfogata kisebb, mint 150 cm3, ami egy átlagos
méretű laboratóriumi hidrogénpalack térfogatának töredéke.
3) A H-Genie® számos alapvető (hatékony ventilláció) és automatizált biztonsági funkcióval van
felszerelve (belső hidrogénérzékelés, nyomásépítés figyelés, induláskor önellenőrzés).
A H-Genie® akár 100 bar nyomást is képes elérni, ami egy alacsony nyomású hidrogén forrással
szemben a következő előnyöket tudja felmutatni:
1) A magas nyomás két módon gyorsíthatja a reakciót:
a Henry-törvény szerint nagyobb gáznyomás által, nagyobb a gáz oldhatósága egy adott
oldószerben, ezáltal könnyebben végbemegy a reakció;
az Arrhenius-egyenletből kiindulva nagyobb reakciósebességet érhetünk el.
2) Számos olyan magasnyomású hidrogénezési reakció van, ami 1-10 bar közötti nyomástartományban egyáltalán nem hajtható végre.
3) Csatlakoztatható áramlásos kémiai reaktorokhoz, és egyedülálló módon üzem közben változtatható a hidrogén nyomása és áramlási sebessége, így a reakció optimalizálható a reaktor
leállítása nélkül.
4) Autoklávhoz csatlakozva, a beállított nyomás felépítése után ellenőrzi a hidrogénnyomást és
csökkenés esetén feltölti azt a beállított értékre. Elmenti a hidrogénfogyás sebességét és
mennyiségét egy adott reakcióhoz kapcsolva , és a hidrogénfelvétel végeztével értesíti a
vegyészt a reakció leállásáról. Az összes adat grafikonon megjeleníthető, illetve exportálható.
A H-Genie® értékesítésének első évét követően több tucat berendezés működik Európa különböző országaiban, Észak-Amerikában és Ázsiában is, és 2019-ben 100 millió Ft feletti értékesítési
árbevételt sikerült generálni.
Referenciák:
1) 2019: R&D 100 Award „Innovációs Oscar-díj” (USA)
2) A berendezést és a technológiát nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT) és lajstromozott
nemzetközi védjegy védi
3) Nemzetközi publikáció, poszter és sajtóhír
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A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

„ALAPKUTATÁSTÓL A PIACIG”
2019. ÉVI INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. részesült
az élvonalbeli idegtudományi kutatások céljára
kifejlesztett világszínvonalú magyar mikroszkópért.
(45. kód)

Az innováció tömör leírása:
A KOKI spinoff cége a Femtonics Kft. küldetése, hogy egy-egy ötletet a magas szintű alapkutatástól, az alkalmazott kutatáson, K+F fejlesztéseken keresztül egészen az exportképes
termékig íveltessen. A Femto3D ATLAS lézerpásztázó 3D-s mikroszkópuk sok év megfeszített
munkájának köszönhetően, 2018 utolsó negyedévére megalkotott, a képalkotás legkorszerűbb
csúcstechnológiájával működő, több mint 40 szabadalomra épülő, Magyarországon tervezett és
gyártott „hungarikum”. Ez a több mint ezer optikai, mechanikai, elektronikai komponensből álló
moduláris lézerpásztázó mikroszkóp a jelenleg kereskedelmi fogalomban kapható berendezésekhez képest, akár több mint egymilliószor gyorsabb térbeli mérési sebességgel van
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felvértezve. A megnövelt sebesség lehetővé teszi az agyra, szívre, vagy más szervekre jellemző
gyors fiziológiás aktivitás-mintázatok 3D-ban történő mérését. Segítségével neuronhálózatok és
egyes idegsejtek nyúlványaiban zajló fiziológiás folyamatok is vizsgálhatók valós időben, nagy
térfogatban és nagy mélységben, éber, akár mozgó élőlényekben. A terméket alapkutatásban
való alkalmazás mellett elsősorban új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozására
vásárolják, használják (pl. látáshelyreállítás - kollaboráció Roska Botond -, epilepszia-terápia,
gerincvelő-sérülések kezelése, új gyógyszerhatóanyagok fejlesztése).
Az innováció eredményei:
Tudományos eredmények: A prototípussal számtalan, az értékesítési csapatukat erősítő, magas
impaktfaktorú közlemény született, mint pl.: Katona G, (2012) Nature Methods; Hillier D., (2017)
Nature Neuroscience; Holderith, (2012) Nature Neuroscience, Tønnesen J, (2015) Nature
Neuroscience; Szalay G, (2016) Nature. Com.; Popovic MA, (2015) Nature Com.; Deneux T, (2016)
Nature Com.; Wertz, (2015) Science; Szalay G., (2016) Neuron; Chiovini B., (2014) Neuron;
Bywalez WG, (2015) Neuron. A társaság vevői köre is számos magas IF-ú közleményt publikált,
csak az elmúlt mintegy egyhónapos időszakban két Science cikk jelent meg.
Gazdasági eredmények: Az NKFIH által biztosított piacorientált alap- és alkalmazott kutatást
segítő támogatások alapvetően hozzájárultak ahhoz, hogy az ATLAS termékcsalád kifejlesztését
a cég sikerre vigye. A megvalósult innovációk eredményeként az elmúlt 10 évet tekintve a
társaság megtízszerezte az árbevételét: míg 2009-ben még csak 97,2 M Ft volt az eladásokból
származó árbevétel, addig az utolsó, 2018-as lezárt pénzügyi évben ugyanez az érték 978 M Ft. Az
elmúlt 5 év lezárt pénzügyi periódusát (2014-2018), az azt megelőző 5 éves intervallummal
összevetve, az árbevétel több mint duplájára, 4763 M Ft-ra nőtt. 2019-ben az ATLAS
termékcsaládból származó extra export árbevétel nagysága a 2018-as értékesítési szinthez képest
mintegy 423%-ra, 480 M Ft-ra emelkedett. A 2019-es év során további négy ATLAS mikroszkóp
megrendelése érkezett be, összesen 607 M Ft értékben. A termék értékesítési rátája egyértelműen
felfutóban van, 2020 januárjában újabb 117 M Ft értékben történt megrendelés-visszaigazolás.
Azaz már most, 2020 elején több mint 725 M Ft-os megrendelésállománnyal rendelkezik a
társaság, a 2019-es bázishoz mérve több mint 150%-os szintű árbevétellel számolhatnak, csak az
ATLAS terméket illetően. Az ATLAS eddig a világ legrangosabb egyetemeire került értékesítésre
(pl. Columbia Egyetem, New York).
Referenciák:
All in One & ATLAS: https://www.youtube.com/watch?v=ZGIBY
PRODUCTS : https://femtonics.eu/products/
ATLAS web: https://femtonics.eu/femto3d-atlas/
Conferences: https://femtonics.eu/news/
ATLAS: https://www.youtube.com/watch?v=WfnWioImZLw
Publikációk (mind): https://femtonics.eu/publications/
A 2019-es vevők:
1) https://www.losonczylab.org/members/attila-losonczy
2) https://www.uniklinikum-jena.de/bioimaging/en/Research/Network+activity.html
3) https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Makinson

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

35

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

2019. ÉVI INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete
részesült
®

a 25 éves CSALOMON Csapdacsalád újdonságaiért.
(12. kód)

Az innováció tömör leírása:
A rovarvilágban az illatanyagos tájékozódás látszik meghatározónak, amit a látás és más
érzékelési módok jól kiegészítenek. Ha a fajtársak üzennek egymásnak, akkor feromonnak
hívjuk az adott fajra jellemző illatanyagot, míg a másik módja az illatanyagos tájékozódásnak a
táplálék egyes illatanyagaira támaszkodik. A látott színek, sziluettek, kontrasztok egyaránt
kombinálódhatnak az illatokkal a csalogatásra, azaz a viselkedési válasz kiváltására.
Az illatok és a vizuális ingerek optimalizált kombinációja, ami egy csapda-csalétek kombinációban valósul meg, tízszer, százszor, ezerszer több rovaregyedet csalogathat a célzott kártevő
rovarfaj viselkedéshez kialakított csapdákba, mint a nem optimalizált vagy csalétek nélküli
csapdák. Ezzel szemben, más nem-cél fajokból legfeljebb véletlenszerűen adódnak fogások.
A csapdafogások alapján kártevőnként más-más információt akarunk megtudni, így
következtetni lehet a kártevő előfordulására a területen, a rajzás kezdetére, a rovarpopuláció
nagyságára vagy éppen a fejlődő egyedek korára, így ezen keresztül a méretükből adódó
falánkságukra. A csapdázás helyszínére vonatkozóan minimális költséggel hozhatunk egyedi
döntést akár az éjszaka sötétjében repülő kártevőkről, a jelentős kártétel elkerülésére, a jól
időzített kezelés (permetezés) elvégzésére, vagy akár a kezelés elhagyására, így jelentős anyagi
megtakarítást, kisebb környezeti terhelést, de legfőképpen egészségesebb élelmiszert érhetünk
el. A csapdák előrejelzése lehetővé teszi a célzott növényvédelmet és ezen keresztül jelentős
növényvédőszer- használat csökkenést eredményez, ami humán egészségügyi,
környezetterhelési és gazdasági szempontból egyaránt előnyös. Mindezek mellet a csapdák
kártevő előrejelzési célú használata a biológiai termesztésben egyre inkább elterjed.
Az innováció eredményei:
Az elmúlt negyedszázad alatt több mint 190 kártevő rovarfajra fejlesztettek illatanyagokon és
vizuális csalogatáson alapuló csalogatási és csapdázási módszereket. A rovarviselkedés
tanulmányozása eredményeként a célfajokat szelektíven és nagy számban csapdázhatjuk. A
hazai és nemzetközi közönséget egyaránt elérő tudományos és ismeretterjesztő cikkeik és
előadásaik, valamint a honlapjuk pontos felhasználási útmutatói révén napra kész szakmai

36

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

tudást biztosít. A csapdákat együttesen a kísérő
használati útmutatókkal személyre szabott szaktanácsadás részeinek tekintik, ami költséghatékony megoldást közvetít a megrendelők növényvédelmi előrejelző munkájához, és a védekezést megelőző döntéshozatalához.
Gazdasági mutatók: A 2019-es évben 140 millió Ft
árbevételt értek el a CSALOMON® csapdacsalád
csapdáinak a forgalmazásával több, mint 3000
vásárló részére Magyarországon és külföldön,
jellemzően Európa országaiban. Működésük optimalizálásával és irányított marketing tevékenységgel jelentős, további piaci potenciál rejlik a kereskedelmi területben.
A legfrissebb újdonságok: Az egyik legújabb csapdájuk révén egy régi kukorica kártevő, a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) megbízható rajzáskövetése válik lehetővé egy egyszerű eszközzel.
Egy másik újdonságuk az Észak-Amerikában és
Nyugat-Oroszországban egész kőris állományokat kiirtó kőris-karcsúdíszbogár (Agrilus
planipennis) terjedésének a követését teszi
lehetővé, más kártevő díszbogarak mellett, ami
annál is inkább aktuális, mert ezekben az években
várható ennek az invazív kártevőnek a megjelenése az Európai Unióban. Mindkét megközelítés új technológiát jelent, amelyeket már most
nemzetközi érdeklődés övez.
Referenciák:
Különböző szervezetek támogató levelei, amelyek
közül három szervezetnek, illetve azok elődszervezeteinek (NÉBIH, NAK, Növényorvos Kamara)
a munkatársai évtizedek óta használják a korábban fejlesztett csapdáikat és a legfrissebb újdonságaikat egyaránt.
Szabadalom megadása 2019-ben a kukoricamoly
fogására alkalmas szintetikus növényi illatanyag
alapú biszex csalétek és csapda kifejlesztéséért.

A VALOR HUNGARIAE ZRT. ÉS A
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2019. ÉVI STARTUP INNOVÁCIÓS DÍJÁBAN
a Fitpuli Kft. részesült
a Fitpuli – tudományos alapú
digitális munkahelyi egészségprogramért.
(44. kód)

Az innováció tömör leírása:
A piacon napjainkban elérhető munkahelyi egészségprogramok magas emberi ráfordításigényük miatt drágák, emellett túlnyomó részüknek szakmai tartalma megalapozatlan, hatékonyságuk alacsony. A Fitpuli fejlesztése egyedülálló és újszerű módon, teljesen digitális
formában elérhető, ezáltal jelentős mértékben alacsony bevezetési költségek mellett
nagyságrendekkel több munkavállalóhoz juttatható el egy időben. Ennél is lényegesebb pedig,
hogy szakmai tartalma tudományos kutatásokon és evidenciákon alapul, amely a mérhetően
eredményes egészségmegőrzés záloga.
A Fitpuli egy okoseszközökkel szinkronizálható mobiltelefonos applikációra épülő egészségprogram, amely egészségtudatosságot növelő, életmódváltást elősegítő oktatási anyagokkal
segíti az egészségfejlesztést; valamint életmód és orvosi adatok gyűjtésével aktív és személyre
szabott visszajelzést ad a felhasználó számára az előrehaladásról. A program komplex módon,
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egy időben fejti ki hatását (1) a vállalatok által egyre súlyosabb mértékben tapasztalt munkaerőfluktuáció, (2) az egészségtelen életmód következtében kialakuló akut és krónikus megbetegedések okozta magas vállalati kiadások és (3) az alacsony munkavállalói motiváció és produktivitás terén. Duális motivációs rendszerének köszönhetően, egyéni és csapatszinten erősíti a
munkavállalói elköteleződést, egyúttal egészséges életviteli szokások kialakítása által növeli az
általános jóllétet, és csökkenti a megbetegedések valószínűségét.
Az innováció ezáltal egyszerre kezel népegészségügyi és gazdasági problémát; társadalmi
szinten egészségnyereséget, gazdasági szinten mérhetően javuló termelékenységet eredményez.
Az innováció eredményei:
1) Egyedülálló, tudományos bizonyítékokon alapuló, holisztikus szemléletű digitális munkahelyi egészségprogram, amely elérhető az Apple AppStore és Google Play alkalmazásáruházakban.
2) A 2017-ben alapított vállalkozás három körben, összesen 1,11 millió euró befektetést kapott.
3) A vállalat a tavalyi évben meghatszorozta eladott felhasználói fiókjainak számát (a 2018-as 5
ezer felhasználóról 30 ezerre).
4) Nagyvállalati partnereik száma 2019-ben ötszörösére nőtt.
5) A 2019. évben az eladott szolgáltatás összértéke meghaladta a 100 millió forintot, amely az
előző évi eredmény ötszöröse.
6) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában műnyilvántartásba vett alkalmazás és védjeggyel
ellátott logódizájn.
7) A termék értékesítési tárgyalásait négy európai országban (Németország, Ausztria, Portugália,
Lengyelország), valamint az Amerikai Egyesült Államokban kezdték meg. A külföldi piacszerzés részeként sikerrel teljesítették a bécsi székhelyű weXelerate akcelerátor program 5.
szériáját, valamit a 2019-es Web Summit technológiai világkiállítás ALPHA programját.
Referenciák:
1) Főbb sajtómegjelenések:
[Forbes] Fitpuli: magyar startuppal erősít a régió egyik legnagyobb biztosítója, az Union
[Forbes] 340 milliós befektetést kapott a nagyvállalati egészségügyi startup, a Fitpuli
[Portfolio] Magyar egészségügyi startup készül meghódítani Európát és Amerikát
[G7] Könnyebb betartani az újévi fogadalmat, ha a cég is beszáll
[M2 Petőfi TV] Fitpuli alkalmazás (KiberMa 48. adás)
[MTI/OTS] Magyar startupok kápráztatják el a világ legrangosabb technológiai kiállítását
2) Előadások nemzetközi rangos eseményeken: Personal Zukunft Europe (2019, Köln,
Németország), Berlin Health Week (2018 és 2019, Berlin, Németország)
3) Vállalati ügyfelek és befektetők referenciái: UNION Biztosító, META-INF, Design Terminál,
OKITI (6-9. sz. melléklet)
4) Fitpuli – Az egészség őrzője: Manifesto (videó); www.fitpuli.hu
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A
2019. ÉVBEN
MEGVALÓSULT,
KIEMELT ELISMERÉSBEN
RÉSZESÍTETT,
SIKERES INNOVÁCIÓK
ISMERTETÉSE

ÚJ KÖRNYEZETBARÁT LAMINÁLÓ-TEKERCSVÁGÓGÉP FEJLESZTÉSE
HAJLÉKONYFALÚ CSOMAGOLÓANYAGOK LAMINÁLÁSÁRA
(5. kód)
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:

Varga-Flexo Kft.

Az innováció tömör leírása:
A Varga-Flexo Kft. 26 éves, 3 generációt átívelő, 100%-ban magyar tulajdonú sikeres családi
vállalkozás a kezdetektől fogva flexonyomógépek és lamináló - tekercsvágógépek gyártással
foglalkozik. A legújabb VARGA | LAMINÁLÓ - TEKERCSVÁGÓGÉP típus legjelentősebb
előrelépései:
laminálás és tekercsvágás megvalósítása egy gépben, környezetbarát (szétválasztható) két
komponensű oldószermentes ragasztó alkalmazása az újrahasznosítás érdekében, továbbá új
design, 3 gép 1-ben, 5 funkció, 300 m/perc laminálási sebesség, 600 m/perc pályasebesség elérése,
Plug'n'play könnyű telepítés, installáció, saját fejlesztésű karbon-kompozit hengerek, tengelyek,
IPAR 4.0 szoftverek, mely a megrendelők vállalatirányítási rendszereivel közvetlenül
kapcsolódik, új, ergonomikus és praktikus kiegészítő berendezések, új élvilágító műszerfal 4K
monitorokkal (nem csupán esztétika, biztonsági és ergonómiai funkció), nyomatellenőrző
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rendszer automata hibafelismerő funkciókkal, karbon-kompozit távirányító, tapintható gombokkal (ipari tablet), modularitás, bővíthetőség a kiegészítők tekintetében, IPAR 4.0 távfelügyeleti és karbantartási szoftverek.
Környezettudatos jellemzők: környezetbarát ragasztó alkalmazása az újrahasznosítás érdekében, újrahasznosított alapanyagok laminálásra alkalmas a gép, kompakt, helytakarékos:
kisebb épület, kevesebb szállítási terhelés a környezetre nézve, kevesebb anyagfelhasználás,
nagy élettartam, hosszú életciklus, újrahasznosítható a gép, operátorok környezettudatossága,
papírt is tud laminálni, kevesebb enegriafelhasználás, minden világítás ledes, IPAR 4.0
alkalmazások által nem igényel az üzemeltetés papír alapú adatrögzítést és kommunkációt, a
gépben minimalizálták a műanyag alkatrészek számát.
Az innováció eredményei:
1) Árbevétel növekedés:
2017 - 680 millió forint, melyből 99 millió forint export
2018 - 1387 millió forint, melyből 76 millió forint export
2019 - 1507 millió forint, melyből 838 millió forint export
2) Megnövekedett hozzáadott érték
3) Piaci előrelépés, növekvő nemzetközi érdeklődés. Export erősödése, a vevői körünk bővülése.
Kis- és középvállalkozások mellett már a multinacionális cégek elvárásainak is megfelelünk.
4) A laminálógép gyártók élvonalába kerültek. A világ első 10 gyártója közé sorolják magunkat
minőség tekintetében. Pozitív megítélés a szakma részéről, erősödő bizalom nemcsak a vevők
felől, hanem a vevők-vevői részéről is.
5) Növekvő hatékonyság. Ugyanannyi és ugyanazok a kollégák jelentősen nagyobb értéket
állítanak elő. Nem mennyiségi, hanem minőségi fejlődésen mennek keresztül. Célunk „Hightech manufaktúrává válni”, melynek fontos eszköze a belső tehetséggondozás. A kollégáink az
iparág legmodernebb technológiáit használhatják és a sikeres „saját neveléseink” eredményeként világszinten a legjobb szakemberekké válnak.
6) Lehetőség nyílt kutatás-fejlesztésre. Például Bosch-Rexroth Kft-vel Ipar 4.0, referencia üzemet
valósítanak meg.
Referenciák:
Pénzügyminisztérium: https://www.youtube.com/watch?v=DF4Xq_ruic0
Varga Mihály – pénzügyminiszter:
https://hu-hu.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/196789224540918/
Partneri szakvélemény Bosch Rexroth Kft.-től, Vevői referencia: Nordfilm Packaging Kft.
Cikk: https://dc-hu.resource.bosch.com/media/hu/startpage_14/documents_184/051_DC_
Local_01_ver4_WEBI.pdf
Design Management Díj – 2019 (16-21. oldal)
Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=XlfM8A3-eYE
Kiállítások: a DRUPA - nyomdaipari világkiállításon Düsseldorfban nagy sikerrel bemutatták az
új VARGA | lamináló – tekercsvágógépet.
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BIOMECHANIKAI MEGOLDÁS AZ ÍZÜLETEK VÉDELMÉRE
(15. kód)
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:

K9-Sport Kft.

Az innováció tömör leírása:
A több, mint 20 éve alapított JULIUS-K9® vállalkozás 2014-ben célul tűzte ki egy új értékrend
világszintű megalapozását az állatok jólétével kapcsolatos innovációk területén.
A kutya, mint legfontosabb társállatunk az embert emocionálisan és fizikailag is megmozgatja.
Míg az előbbit hirdetve a JULIUS-K9® márkanév világszinten ismertté vált, úgy az utóbbi, fizikai
mozgás esetében a tudomány, az ipar és a műszaki látásmód segítségével tör új utat. Több
kontinensen, számos szabadalommal, formatervezési mintával védett innovációt alapoz ember
és kutya mozgáselemzésének eredményeire, rezgések, rántások nem kívánt hatásainak
csökkentésére. Mindezt a vásárlók nyelvére fordítva prezentálja a hosszabb sétákra tervezett
IDC®Longwalk kutyahám újdonság kapcsán, mely a kutya és a pórázt tartó ember minden
mozdulatára reagál. A hámba épített Duo-Flex® rugalmas rendszer, több ponton, a pórázon
érkező kisebb és nagyobb rántások, rezgések erejétől függően lép működésbe. Az ízületkímélő
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hatás eléréséhez és a tartós működés biztosításához magasfokú gyártási precizitás, több iparágra
kiterjedő fejlesztés és kutatás szükséges. Ennek kiépítését a vállalat Magyarországon végzi,
fenntartva vagy akár újraélesztve már elveszettnek hitt iparágakat is. A JULIUS-K9® a
fenntarthatóság jegyében, európai alapanyagokból, dolgozóit állandóan tovább képezve valósít
meg automatizált és manuális tömegtermelést és teremt egyedülálló tudásbázist. Mindemellett
20 éve töretlen sikerrel mozog a globális kis- és nagykereskedelem útvesztőiben, beleértve az
online világ legújabb kihívásait is.
Az innováció eredményei:
A IDC®Longwalk hám bevezetése a 2019-es év első felében történt meg, boltlánci listázása
augusztustól kezdődött Németországban, Franciaországban és Magyarországon, ami
folyamatosan bővül. Év végére már közel 20 országban jelentek meg az új fejlesztésű termékkel.
Ebben a tört évben a IDC®Longwalk hám 100 millió Ft-ot meghaladó árbevételt jelentett a cégnek,
amely kb. 300 millió Ft kiskereskedelmi értékkel bír. Az eladott termékek száma meghaladta a 14
000 darabot.
A bolti visszajelzés az első hónapok után pozitív, a tesztidőszak végén a permanens
termékkínálatuk részévé tették a hámot – sőt, megerősítették, hogy e prémium újdonság
bevezetésével még az alaptermékünk forgalma is növekedett – ezt vártuk is a dualitás-kampány
bevezetésével (más hámot ajánlunk hosszú túrákhoz, mint hétköznapi sétákhoz). Idén, 2020-ban,
a tavalyi IDC®Longwalk forgalom háromszorosát várjuk, a teljes éves hatás, további belistázások
és a termék marketingtámogatásának eredményeként. Ezzel ez a hámújdonság a harmadik
legerősebb termékcsoportuk lesz.
Referenciák:
Díjak: Red dot díj 2019: https://www.red-dot.org/project/julius-k9r-idcrlongwalk-38394
German Design Award 2020: https://www.german-design-award.com/diegewinner/galerie/detail/28587-idcr-longwalk-dog-harness.html
Szakvélemények: Az osztrák állatvédelmi hatóság termék bevizsgálása: https://juliusk9.com/hu/hivatalosan-is-biztonsagosak-hamjaink/
https://www.tierschutzkonform.at/gepruefte-produkte/2019-10-022/
Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont BME vizsgálata:
https://julius-k9.com/hu/tudomanyosan-bizonyitott-a-julius-k9-kutyahamok-komfortossaga/
https://julius-k9.com/pdf/tudomanyos-kutatas.pdf
INNOVATEX Zrt. szakítóvizsgálati jegyzőkönyve (csatolmányként)
Video: https://youtu.be/GVUtrADXg2E
Szakcikk: https://julius-k9.com/hu/100-legerdekesebb-magyar-innovacio/
Online cikk: https://healthypetguide.co.uk/julius-k9-the-original-dog-harness
Vásárlói vélemények:
https://shop.julius-k9.com/hu/kutyahamok/guard-your-joints-kutyaham/guard-your-jointskutyaham.html
https://julius-k9.com/hu/ami-jo-az-jo-longwalk-teszt/
https://julius-k9.com/hu/enzo-es-a-longwalk-kutyaham/
Interjú https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/A_talalmanyok_hosszu_poraza_az_innovacio
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ELEKTRONIKUS RÖGZÍTŐFÉK MEGOLDÁSOK
(26. kód)
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Az innováció tömör leírása:
A nagyközönség számára is szembeötlő, hogy a járművek egyre több funkciója elektronikus
vezérléssel egészül ki, illetve teljesen automatikussá válik. Ennek a folyamatnak a mozgatórugója az egyre gazdaságosabb, egyre biztonságosabb járművek iránti igény. Nincs ez
másképp a nehéz tehergépjárművek és buszok világában sem, ahol az elérhető biztonságosságbéli, illetve gazdaságossági előny hatványozottabban érvényesül a járművek személyautókhoz képesti jóval nagyobb kihasználtsága miatt. A nehéz gépjárművek sokszor jóval
összetettebb műszaki felépítésűek, változatosabb kialakításúak, és a személygépjárművekhez
képest eltérő műszaki követelményeknek is kell megfelelniük, gondoljunk csak a pótkocsik
kézifékvezérlésére, amely régiónként is eltérő sajátosságokat mutat. A Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft. Kutatás-fejlesztési Központjában megfogalmazódott az ötlet egy igen
alapvető, rég nem érintett járműkomponens, a rögzítőfék automatizálására. Ennek szükségessége két oldalról is megalapozott. Egyrészt egy automatizált rendszerrel csökkenthető a
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feledékenységből nem behúzott kézifékkel leparkolt járművek elgurulásából fakadó anyagi kár,
illetve személyi sérülés. Másrészt autonóm járművek sem képzelhetők el elektronikus rögzítőfék
nélkül. Ez utóbbi felhasználásra zárt területeken, bányákban már valós igény mutatkozik.
Először előfejlesztési szinten vették számba a lehetséges műszaki megoldásokat. A lehetőségek
műszaki és gazdaságossági szempontokból történő értékelése után prototípus szelepeket
fejlesztettek ki, amelyek labor és járműves vizsgálati tapasztalatait felhasználták a szériatermék
kifejlesztése során is. Lényeges eltérés a személygépkocsikhoz képest, hogy a haszonjárműveknél a kézifékkel adagolható módon lassítani is kell tudni a járművet/járműszerelvényt,
amelyhez egy robusztus, beépítési sajátosságokra kevésbé érzékeny nyomásszabályozó
algoritmust dolgoztak ki. A fejlesztési munka során számos nemzetközi szabadalom is született.
Termékük egy integrált változata 2012-ben jelent meg a Volvo/Renault kínálatában.
Az innováció eredményei:
Munkájuk eredményeként jelenleg egyedüli piaci szereplőként kínálnak elektronikus rögzítőfék
megoldásokat légfékkel felszerelt nehéz gépjárműveket gyártó vállalatok számára, termékük
különböző változatai megtalálhatók a legnevesebb haszongépjárműgyártók járműveiben. A
termék fejlesztéséből származó árbevétel a 2019-es évben 193.556 E Ft volt. A jelenleg is
megvalósítási fázisban lévő, „Globális, Skálázható Haszongépjármű Rendszerek fejlesztése”
elnevezésű; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projekt is segíti a
bemutatott innováció létrejöttét, további fejlesztését. A vissza nem térítendő támogatásból erre a
termékre 2019-ben közel 16 MFt támogatásban részesült a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Referenciák:
Scania.com (2017): New cabs and features for all kinds of requirements,
URL: https://bit.ly/2vaVFmU Letöltés ideje: 2020. február 5.
Keltruck.com (2019): Scania at Tip-ex 2019, 2019. április 1.,
URL: https://bit.ly/3bpYEIY Letöltés ideje: 2020. február 7.
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GYEREKKEL APP
(1. kód)

Szakterület: IT startup
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Gyerekkel.com Kft.
Az innováció tömör leírása:
A „gyerekkel” egy olyan web alapú platform és mobil applikáció, amely új dimenziót nyit a
családi programtervezésben! A különböző gyerekbarát szűrők segítségével a szülők gyorsan és
egyszerűen találhatnak olyan helyeket vagy programokat, ahová jó elmenni a gyerekekkel.
Az innováció eredményei:
1) Alig 9 hónap alatt 50.000 letöltés - 39.000 aktív user
2) Az Év Applikációja Különdíj
3) Startup Europe Awards Hungary - Best Social
4) X. Be SMART Startup verseny nyertese
Referenciák:
https://gyerekkel.com
https://vimeo.com/375357449
https://wmn.hu/juzer/51592-ketgyerekes-anyukakent-hianyzott-neki-valami-hat-megcsinalta-szente-aliz-az-ev-noi-startuppere-verseny-dontose--szavazz
http://bvk.hu/download/Meet_the_Best_Startups_Hungary_2019.pdf

TÁBORMINŐSÍTŐ,
MAGYARORSZÁG EGYETLEN
TÁBORÉRTÉKELŐ RENDSZERE
(3. kód)

Szakterület: gyermektáboroztatás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Taborfigyelo.hu gyermektábor-összehasonlító portál
Az innováció tömör leírása:
A Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál 13. éve áll összekötő kapocsként a
gyermektáborokat rendező szervezetek és a fogyasztó családok között. A portál több mint 1300
táborturnussal áll kapcsolatban és a nyilvánosság felé minden évben tájékoztatást nyújt az
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aktuális tábortrendekről, az árak alakulásáról, legnépszerűbb tábortémákról, egyúttal felhívja a
szülők figyelmét a biztonságos táborválasztásra.
Évek óta fennálló probléma volt a szülők eligazodása a táborpiacon. Nem lehetett tudni, hogy
mely tábor milyen értéket, minőséget képvisel, vagy épp nem jogilag rendezett módon valósítja-e
meg tevékenységét.
Az alapprobléma az volt, hogy Magyarországon nem létezett egy egységes táborértékelő
rendszer, ami objektíven felméri a táborokat. A Táborfigyelő a két fél közötti egyfajta híd szerepe,
szakmai tapasztalata, valamint függetlensége miatt felvállalta ezt a feladatot. Csapatunk több
hónap munkája után 2019 szeptemberében elindította a Táborminősítő.hu oldalt, mellyel
elkészült a magyarországi táborok komplex minősítési rendszere.
A Táborminősítő.hu rendszere egy komplex értékelési módszer, ami a táborok tevékenységét
vizsgálja és értékeli. A Táborminősítő.hu közel 300 kérdést tartalmazó elemzése tíz nagy témát
felölelve értékeli a táborokat. A vizsgálat kiterjed a táborszervező jogi és gazdasági
tevékenységére, a jelentkezéssel kapcsolatos szabályozására, a szülőkkel és a partnerekkel
történő kommunikációra, valamint a táborhelyszín paramétereire. Az értékelés vizsgálja ezek
mellett az egészség és biztonság témakörét, az étkezés, a szállás és a gyermekfelügyelet kérdéseit,
ahogy a programokat és a tábortémák tervezett megvalósítását is.
A családoknak könnyű eligazodni, hiszen hasonlóan a szálláshelyeknél tapasztalt csillagokhoz,
sátrakkal jelzi a rendszer az adott tábor minőségét, ami az értékelés elterjedésével azonnali
benyomást nyújthat a szülőknek, hogy milyen szolgáltatásra számíthatnak gyermekeik az adott
táborokban.
A több ezer családot érintő változással a gyerekek jobb minőségű ellátásban részesülhetnek,
magasabb színvonalú programokon vehetnek részt, és mindemellett az érintett szülők nagyobb
biztonságban érezhetik gyereküket.
Az innováció eredményei:
Az indulás óta eltelt, érdemben mindössze három hónapos projektidő alatt már 25 táborszervező
által működtetett táborok vizsgálatát végeztük el. Ennek a számnak a kiemelkedő értéke úgy
értelmezhető, hogy ezen szervezők táboraiban 2020-ban közel 5000 gyermek fog táborozni.
Ahogy a folyamatban lévő ellenőrzéseinket végezzük, mindkét szám folyamatosan növekszik, és
az, hogy már most ennyi gyermek táborozása lesz jobb minőségű, biztonságosabb, önmagában
hatalmas eredmény!
A Táborminősítő weboldal programozási feladataikor felmerült költség 254 000 Ft, míg az
indulás óta a minősítési díjakból befolyt árbevétel 436 080 Ft. A beruházás szellemi termékének, a
300 kérdést tartalmazó minősítő kérdőív kidolgozásának becsült költségét is kalkulálva is látszik,
hogy az innováció okán végzett beruházás megtérült és napjainktól nyereséget termel.
Referenciák:
A refereciák részletes kifejtését a csatolt pályázati anyag tartalmazza!
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F95 (EXTRA MAGAS FRUKTÓZTARTALMÚ KUKORICASZIRUP)
ELŐÁLLÍTÁSA ÉS PIACI BEVEZETÉSE
(4. kód)

Szakterület: agrárinnováció
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
KALL Ingredients Kft.
Az innováció tömör leírása:
A kutató-fejlesztő tevékenység során az F95 (extra magas fruktóztartalmú kukoricaszirup ), mint
új termék előállítását, tárolását, illetőleg piaci bevezetését végezték el, amelynek célja a KALL
Ingredients Kft. piaci részesedésének növelése és tartós versenyelőny biztosítása.
A kutató-fejlesztő tevékenység során a fruktóz gyártásából indultak ki, amelyet termékhozam és
energiafelhasználás szempontjából is megfelelő, ipari méretű F95 előállításra adaptáltak. Ennek
legfontosabb lépéseként a glükóz-fruktóz szétválasztó kromatográf beállításait úgy módosították, hogy a termék fruktóztartalma elérje a minimum 95%-os értéket. Ezt követte egy táskás
szűrés és ioncserés tisztítás kiépítése, amely a nemkívánatos íz-, illat-, szín- illetve egyéb gyengén
ionos szennyeződések eltávolítását célozta. Utolsó technológiai lépésként az előállított és
megtisztított F95 anyagáram mikrobiológiai szűrését és bepárlását alakították ki. Az eredmény
extra magas fruktóztartalmú kukoricaszirup.
Mindezek mellett hangsúlyt fektettek a komplex gyártósoron állandó termékminőség tartására,
amelyhez meghatároztuk a szennyezőanyagok keletkezési mechanizmusát, a késztermék
felhasználhatóságát, illetőleg kifejlesztették az ezekhez szükséges laboratóriumi vizsgálati
módszereket.
Az innováció eredményei:
A kutató-fejlesztő tevékenység eredményeként előállítottuk a piacon egyedülálló folyékony F95
terméket, amely kiváló édesítőszernek bizonyult. Jelentős előnye az édesítő hatása, amely a
referenciaértéknek tekintett hagyományos kristálycukornál 1,6-szer magasabb. Az F95
folyékony fruktóz főbb előnyös tulajdonságai a következők:
1) Sütéshez-főzéshez jól felhasználható.
2) A hagyományos kristálycukornál (szacharóz) jóval édesebb, ezért annak kb. 2/3 mennyiségét
elegendő alkalmazni.
3) Hagyományos és reformtáplálkozásba egyaránt beilleszthető. Felhasználása megegyezik a
már megszokott répacukoréval, viszont annál édesebb, így a kalória bevitel 34 – 40%-kal
csökkenthető.
4) Magas oldhatósága miatt nehezen kristályosodik, ezáltal omlósabbá, puhábbá teszi a vele
édesített ételeket.
5) Jelentős szerepe van a cukorbetegek étrendjében, mert glikémiás indexe közepes, ezért a
vércukorszintet lassan emeli.
6) Az F95 termék alkalmazásával az élvezeti érték megtartása mellett jelentősen csökkenthető az
üdítőitalok és más jelenleg F42/F55, vagy más folyékony cukor felhasználásával készülő
élelmiszeripari termékek energiatartalma.
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Referenciák:
A K-SWEET F95 fruktóz szörp felhasználása iránt a piaci bejelentéstől kezdve nagy érdeklődés
mutatkozott. A minősítések pozitív eredménnyel zárultak, és már számos ipari méretű tesztszállítást is maguk mögött tudhatnak. A visszajelzés minden esetben pozitív volt a vevők részéről, megkezdték a termék szerződésszerű kiszállítását. 2020-ban már mintegy 6670 tcp F95
fruktóz szörp értékesítése prognosztizált elsősorban magyar, román, olasz és német gyárakba.
Mindezek mellett a folyamatban lévő tárgyalások ezt a mennyiséget tovább növelik, a szállítási
kör kibővül szerb, osztrák, görög és cseh desztinációkkal, amely az innovatív termékfejlesztés
sikerét bizonyítja. A vevők kiemelték, hogy az F95 fruktóz szörp alkalmazásával technológiai
előnyhöz jutnak a korábbi, beoldott megoldáshoz képest, mely így hozzájárul energiahatékonyságuk növeléséhez is, amellett, hogy ezen innovatív termékkel a fogyasztók részére gyártott
termékek energiatartalma is csökkenthető.

KRÓM MEGJELENÉS KÖRNYEZETBARÁT ELJÁRÁSSAL
(6. kód)

Szakterület: ipar - környezetvédelem
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Chrome Style Technology
Az innováció tömör leírása:
A CHROME STYLE vegyi anyag egy tökéletes alternatívája a hagyományos galván vagy egyéb
krómozási eljárásoknak, és túl is mutat rajta. Felhasználási területe szinte kimeríthetetlen:
felhasználók között van autóipar, belső építészet, dekoráció, bútorgyártás, szobrászat, filmipar
stb.
Ez az első olyan magyarországi vállalkozás, mely kifejlesztett egy olyan vizes alapú króm hatású
eljárást, amely azonnali reakcióba lép egy adott tárgy felszínén és így létrejön egy tökéletes
tükröződő megjelenés. A technológia alkalmazása biztosítja a tartós bevonatot, mely néhány
mikronos felület, ami még az áramot is vezeti.
Lényegesebben olcsóbban és rövidebb idő alatt kivitelezhető egy tárgy króm megjelenésbe
öltöztetése. Elkészülést követően a felületének keménysége és tartóssága az autó fényezésével
egyenértékű, hiszen a felületet minden esetben ipari lakkal védik le. Nem csak natúr króm színt
lehet elérni, hanem különböző színekkel lehet még különlegesebbé tenni a tárgyakat. Ezek a
színek egymással keverhetők, így színátmenet vagy egyedi megjelenés is lehetséges.
Alapanyagaik 19x-esére vízzel higítva kerülnek felhasználásra, a folyamatok között ioncserélt
vizes tisztítással, ezáltal a fennmaradt folyadék az elenyésző mennyiségű vegyi anyagok miatt
nem környezet szennyező hatású. Nemrég a vegyész csapatuk egy olyan anyagot dolgozott ki,
ezt a visszamaradt folyadékot egy semlegesítő folyadékkal annyira ártalmatlanná teszi, hogy
klinikailag igazoltan semlegessé bontja.
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Az innováció eredményei:
Egy merőben új krómozási eljárás, ami jelentősen olcsóbb, gazdaságosabb, mint a hagyományos
eljárás. Eredménye, hogy a környezet és egészség károsító eljárásokkal szemben ez a vizes
technológián alapuló króm technológia sokrétűbb, bármilyen felületen, alapanyagon, bármilyen
méretben alkalmazható. Teljesen környezetbaráttá tehető.
Összeségében kijelenthető, hogy tartósabb, mint az eddig ismert króm színt utánzó festékek,
vissza adja ugyanazt a tükrösséget mint a krómozás, használható bármilyen felületen és méretű
tárgyon, színező anyagaikkal egyedivé varázsolható, jelentős idő- és költségmegtakarítás
jellemzi, környezeti hatás tűrő (+180°C ), UV álló, karc álló és nem igényel veszélyes sav fürdőt,
mint a hagyományos króm technológia.
Nemcsak a nagy krómozó műhelyek és cégek tudják elvégezni a műveletet. Egyszerűsége okán
bárki meg tudja tanulni, lehetőséget nyújt új vállalkozásoknak.
Referenciák:
1) Az egyik kedvenc büszkeségünk egy épített Harley-Davidson motorkerékpár, mely 1
helyezést ért el 2019-ben (St. Pölten) a nemzetközi motorépítő versenyen.
2) 2019. februárjában készültek el, az MISZ (Magyar Jégkorong Szövetség) sajtótájékoztatóján
debütált arany színű Chrome Style technológiával készült jégkorong sisakok-fejvédők.
3) 2019 év végétől, jelenleg is folyamatban levő kivitelezés, 300 db edzett üveg felületből tükör
készítése, melyek a MÁV vagonokban lesznek elhelyezve. A tükrök 0,5 m2 körüli felületűek és
natúr króm hatást kapnak.
4) Etyeki Filmstúdió 2019 nyarán tanulta meg nálunk az eljárásunk használatát. Egy most készülő
(amerikai producer által finanszírozott) sci-fi mozifilmben használják a technológiát. Nemcsak a
natúr króm megjelenést, hanem külön kérésükre a réz színt is ki kellett kísérletezni.
5) Linkek:
facebook: https://www.facebook.com/chromestylehungary/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCV-7oEXoBpQgYzF2EBTeQKQ
Pinterest: https://hu.pinterest.com/kridxhungary/
További referencia képeket feltöltöttem.
vevő véleményeket feltöltöttem
internetes oldalról letöltött véleményeket feltöltöttem
az alapjarat.hu oldalon megjelent szakcikket feltöltöttem.
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SIMPLEJOB − ÖSSZEHOZ TITEKET!
WWW.SIMPLEJOB.COM
(7. kód)

Szakterület: HR Tech
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
AppZone Kft.
Hiventures Zrt. − befektető − társtulajdonos
Az innováció tömör leírása:
A SimpleJob egy olyan állásportál, amit nem is állásportálként kell definiálni, hanem sokkal
inkább toborzó eszközként (recruitment tool). Elérhető weben, Android mobilapplikáción, és
IOS mobilapplikáción. Azzal a szándékkal alkották, hogy kezdve az álláshirdetések
megjelenítésétől, a jelöltkezelőig, az automatikus értesítésekig, chatbot-os kapcsolatvételig,
lefedje az egész toborzást, egészen a kiválasztásig.
A magyar piacon elsőként kezelik az álláskeresést kétoldalúan, hisz kettő szereplője van,
álláskeresők és álláshirdető cégek. Az álláskeresők látják a hirdetéseket és a céges bemutatkozót,
a hirdető cégek pedig látják az álláskeresőket, közösségi oldalhoz hasonlóan. Ilyen nincs még egy
a piacon. Az álláskeresők egy rövid bemutatkozó profilt hoznak létre, lehetőségük van videó
bemutatkozó készítésére is. A cégek felkéréseket tudnak küldeni az álláskeresőknek. Egy nagyon
egyszerűen kezelhető és automatizált jelöltkezelő rendszer spórol időt a toborzóknak. A
jelentkezőkkel azonnal chaten fel tudják venni a kapcsolatot. A döntést egyetlen gomb
lenyomásával meg tudják hozni, a SimpleJob pedig minden álláskeresőnek elküldi a jelentkezése
státuszát, így nyomon tudja követni, hogy hol tart a kiválasztásban. Arról is kap értesítést, ha
elutasítják.
A cégeknek egy, a jelölteket egy helyen kezelő eszközt adnak szó szerint a zsebükbe, a
mobiltelefonokra. Szintén elsőként vezették be a chatbot által, mesterséges intelligenciával
vezetett álláskeresést, és a chatbot profilozást. Erről bővebben:
https://www.origo.hu/gazdasag/20191204-mesterseges-intelligenciaval-toboroz-es-profilozegy-magyar-startup.html
Az innováció eredményei:
Az éves szerződéseik újraeladási rátája jelenleg 100%-os. Az egyedi hirdetők visszatérési aránya
60%-os. Olyan cégekkel sikerült újra megkötni az éves együttműködést, mint a Rossmann, OTP,
Bonafarm, Pepco, Kik, Danubius csoport, Tesco.
2019-ben a nettó árbevétel 31 M Ft volt, aminél lényegesen magasabbat várunk 2020-ban.
A chatbot keresés és profilozás bevezetését hatalmas média érdeklődés is övezi.
Több, mint 65.000 létrehozott álláskeresői profil, illetve több, mint 24.000 applikáció letöltés. A
PlayÁruházban a SimpleJob applikáció rendszeresen benne van az 1-10. hely között a
legnépszerűbb appok közt.
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Referenciák:
Kempinski: „Sok állásportált kipróbáltunk már, de egyik se vált be igazán, ekkor jött a Simplejob. Remek
látni, hogy követik azt, amit a piac megkövetel. Minden erejükkel azon vannak, hogy hidat képezzenek a mai
álláskeresők és a munkaadók között. Belátták, hogy a 10, 20 évvel ezelőtti toborzási módszerek nem állják
meg a helyüket napjainkban. Nem mellesleg, 1 perc alatt lehet náluk jelentkezni bármelyik állásra.”
Rossmann: „Harmadik éve dolgozunk együtt a Simplejob csapatával, nem véletlen. Rendszeresen
összeülünk, megvitatjuk napjaink problémáit és közösen találunk rá megoldást, amiben teljes mértékben
partnerek. Bármilyen kérésünk akadna, azonnal felveszik velünk a kapcsolatot és minél gyorsabban a
legjobb megoldást találják rá. Tavaly egy közös állásbörzét is tartottunk, amely remek eredményekkel zárult,
éppen tervezzük az ideit is.”
Guru: „Olyan jól sikerült a közös együttműködés az elejétől, hogy azonnal elgondolkoztunk rajta, hogy a
piacvezető állásportált teljesen elhagyjuk és a Simplejob oldalán hirdetünk kizárólag.”
Videók: https://youtu.be/8vVNvnQyMOY, https://youtu.be/bmRm_IEW1SU

HUMIN AQUA®
HUMINSAV ALAPÚ BIO, MÉHBARÁT TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI RENDSZER
(8. kód)

Szakterület: fenntartható mezőgazdaság a környezet terhelése nélkül
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Organic Humin Trade Zrt.
Az innováció tömör leírása:
30 éves kutatási projekt eredményeként, olyan önálló biológiai gazdálkodásra is alkalmas, tiszta
Huminsav koncentrátumot gyártanak egy védett és teljesen egyedi eljárással. A világpiacon
rengeteg huminsavav, vagy huminsav alapú termék elérhető, de jelenleg egyik sem tudja
megközelíteni sem az általuk létrehozott verziót. A Humin Aqua számos előnyei mellett rövid
idő alatt visszaállítja a talajéletet és talajszerkezettől és öntöző technológiától függően akár 50%al csökkenti a termesztett növény vízszükségletét. Minden növénykultúrában kihozza azok
genetikai potenciálját, fajtától és termesztés technológiától függően min. 20% - 60%-os
hozamnövekedést eredményez, mindemellett szignifikánsan emeli a beltartalmi értékeket.
Használatával megvalósítható az abszolút vegyszermentes termesztés úgy, hogy közben
fokozzák a biodiverzitást, megszüntetik a talajuntságot, nem terhelik tovább a környezetüket,
továbbá az évszázados nyakló nélküli műtrágya kihelyezések okozta talajterheléseket
fokozatosan csökkentik, visszaállítva a régi értékeket, mindeközben növelve a talaj
termőképességét és biztosítják az egyenletes termelés biztonságot. Az egyedülálló, minden
frakciójában VALÓDI VÍZOLDÉKONY HUMINSAV előállítási know-how csak a HUMIN
AQUA® termékek sajátja. A HUMIN AQUA rendszer kutató és tulajdonosi, valamint a szakmai és
gyártó csapatát családi - baráti közösség alkotja. Küldetésük, hogy ezt az egyedülálló magyar
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innovációt a hazai gazdákhoz eljuttathassák, jelentős gazdasági előnyt, vegyszermentes és
egészséges jövőt biztosítva, a megváltozott talaj és környezeti körülmények ellenére.
Az innováció eredményei:
1) valódi vízoldékonysággal (Fulvosav, Huminsav, Huminanyagok) rendelkező minimum 60%os bioaktív humin koncentrátum (a tudományos körökben a teljes vízoldékonyság nem
megvalósíthatónak tekintett, mivel a huminanyagokat nem tudják vízoldhatóvá tenni)
2) tudomásuk szerint a világon jelenleg egyedül rendelkeznek bio (Biokontroll Hungária),
méhbarát (Animal Production Nitra - Institute of Apiculture Liptovský Hrádok), valamint
humán szervezetekre veszélytelen minősítéssel (Slovenska Zoravotníca Univerzita)
3) Társadalmilag kiemelt eredmény, hogy a rendszer a klímaváltozás negatív hatásainak ellenére
biztosítja a termés és termelés biztonságot nagy hektárszámon is. Jelentősen csökkenti az öntöző
vízszükségletet, szignifikánsan emeli a beltartalmi értékeket. Vegyszermentes és egészséges
élelmiszer előállítása kiemelt potenciált jelent a hazai agrárágazat számára.
4) A teljes ipari méretű gyártást, a kapcsolódó engedélyeket,kutatásokat, 4 földrészen zajló
kísérleteket, az ehhez szükséges tárgyalásokat a nulláról sikerült kiépíteni, külső források,
befektetők bevonása nélkül.
5) a gyártás kapacitása napi 3.000 l / műszak, gyorsan skálázható megoldással kiépítve
6) 1 darab közzétett önkéntes műbizonylati oltalom a Gömöry-féle kivonási eljárásra, a knowhow 3 magánszemély tulajdona (ügyszám: Y1600754, nyilvántartási szám: 5287). 1 db
védjegyokirattal európai szinten védett HUMIN AQUA márkanév ( lajstromszáma: 221 056)
7) Magyarországon több 1000 hektáron alkalmazzák sikerrel a vegyszermentes HUMIN AQUA
technológiai rendszert, szántóföldi, kertészeti és üvegházi körülmények között egyaránt.
8) A magyarországi piacra lépés évében – a NÉBIH engedély megszerzését követően alig 6 hónap
alatt 10x nettó árbevétel.
9) Németországban, Közel-keleten és az Öböl-országokban, Észak és Közép Afrikában,
Oroszországban és az USA-ban kezdődött meg 2019-ben a termék forgalmazásához szükséges
regisztráció, mindezt szintén önerőből, pályázati és befektetői támogatás nélkül.
10) Ipari kollaborációkat folytatnak humán és állat irányú felhasználásban. A világviszonylatban
egyedülálló HUMIN AQUA huminsav koncentrátum több hazai és nemzetközi termékfejlesztés
és kutatási projekt figyelmét is felkeltette (Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Pécsi
Tudományegyetem, Tyimiryazev Egyetem Moszkva stb).
Referenciák:
1) Marokkó 2015, I. Dakhlai Mezőgazdasági Kiállítás – kiemelt partneri státusz
2) SIAL Paris, 2018, Párizs,V4 Klímakonferencia
3) NAK Szántóföldi napok, 2019
4) Budapest Water Summit 2019 – kiemelt magyar innováció
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INNOVATÍV VIIROLL GÖRKORCSOLYA V ALAKÚ
KERÉKFELFÜGGESZTÉSSEL
(9. kód)

Szakterület: sportszergyártás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
V4Roll Kft. Csepi Károly szabadalmi tulajdonos
Az innováció tömör leírása:
A ViiROLL görkorcsolyák egyedülálló újdonsága a V-alakú kerékfelfüggesztés, amely nagyobb
stabilitást, kényelmesebb korcsolyázást és jobb irányíthatóságot nyújt használójának.
A Viiroll görkorcsolya újdonsága a V-alakú futómű, melynek kialakítása kisebb erőkifejtéssel
gyorsabb előrehaladást, könnyebb manőverezést tesz lehetővé. A nagyobb kerekek gördülékenyebb haladást biztosítanak a kisebb súrlódás miatt. Sarokra helyezett súlyponttal a kerekek
összezáródnak, így a kerékösszetartás megváltozik, tehát a kerék egyben fékező hatást fejt ki.
Egyedi kialakítása révén a korcsolyát nem kell bokával tartani, mert az önmagában is stabil, ezért
használata könnyebben elsajátítható, biztonságosabb, mivel kisebb az esés kockázata. A
különböző típusú kerekek cseréjével a görkorcsolya mindig az adott terepviszonyokhoz
alkalmazkodik, legyen szó: aszfaltról, földútról vagy akár jégről. Hobby és verseny (görhoki,
agresszív, gyorsasági) célokra is egyaránt alkalmas.
Előnyei:
- rendkívül könnyű és kényelmes
- kis energiával nagy sebesség érhető el vele
- könnyen irányítató
- stabil és biztonságos a kezdőknek is
- cserélhető kerekek az eltérő terepviszonyokhoz: aszfalt, földút, jég
Az innováció eredményei:
A cég gazdasági eredménye: nettó árbevétel 39 millió Ft
Szabadalmi Hivatal különdíja - Magyar Formatervezési-díj (2005)
BIO 20 Design - Biennale, Ljubjana, Szlovénia (2006)
Magyar Formatervezési Vándorkiállítás (2006-2009)
Surf Expo - Orlando, USA (2008)
ISPO - München, Németország (2008)
ISPO CHINA, Peking, Kína (2009)
Magyar Formatervezési-díj kiállítot mű: Hatkerekű jég- és görkorcsolya (2009)
XXV. Magyar Innovációs Nagydíj - 2016 évben megvalósított jelentős innovációért elismerés
További megjelenések: Mongólia (2016), Csungking Kína (2019), Tel-Aviv, Izrael (Hungarian
Design Exhibition 2019)
Szabadalmi bejegyzési szám: DM/084846
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Referenciák:
www.viiroll.eu
https://www.youtube.com/watchtime_continue=1&v=NXwU_dLPe3Q&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=TllY8c88-cA&feature=emb_logo

SIMTONIA
ATOMERŐMŰ SZIMULÁTOR KERETRENDSZER
(10. kód)

Szakterület: energetika, informatika
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Energiatudományi Kutatóközpont
Az innováció tömör leírása:
A SIMTONIA (SIMulation TOols for Nuclear Industrial Applications) egy olyan keretrendszer,
vagyis egységes keretbe foglalt felhasználói programok és modellek gyűjteménye, amely
segítségével nukleáris erőművek valós idejű szimulátorát lehet felépíteni megfelelő szakterületi
technológiai ismeretek birtokában, de különösebb modellezési, vagy számítástechnikai szaktudás nélkül.
Az innováció eredményei:
A SIMTONIA keretrendszert felhasználva 2016 és 2019 között elkészítettük a Paksi Atomerőmű
ún. kompakt szimulátorát, amely egy virtuális vezénylőtermi felületen keresztül teszi lehetővé
az atomerőműben zajló folyamatok nyomon követését.
2019-ben hat szerződés keretén belül, 200 M Ft bevételt realizáltak.
Referenciák:
Paksi Atomerőmű Zrt.
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ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN
MŰKÖDŐ VÁLLALATOK SZÁMÁRA FEJLESZTETT
ROBBANÁSBIZTOS BENEDETTI M LED-EX CSŐ
(11. kód)

Szakterület: LED-es világításkorszerűsítés
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Benedetti Kft.
Az innováció tömör leírása:
A több évig tartó alapos, és minden részletre kiterjedő piackutatás során megállapították, hogy a
jelenlegi robbanásveszélyes piacon nincs olyan világítótest, amely LED − csővel üzemel, és
kompatibilis a jelenleg használatos fénycsövekkel. Vagy a korszerűtlen fénycsöves lámpatestet
vagy új LED paneles világítást alkalmazzák. A LED paneles megoldásnál a régi fénycsöves
lámpákat kidobják, azokat nem használják fel.
A robbanásveszélyes területen működő, olajipari, vegyipari, gyógyszeripari, festékipari stb.
gyárak/ vállalatok száma csak Magyarországon meghaladja az ötszázat. Az itt használt
fénycsövek darabszáma két millióra tehető. Ezen cégek döntően 3 műszakban termelnek, ezért a
lámpáik folyamatosan világítanak, így korszerűsítésük indokolt és szükségszerű, valamint jó
megtérülést eredményez.
A Benedetti M LED − Ex cső előtt nem volt olyan (Zóna 1-es) robbanásbiztos fényforrásokat
gyártó, amely rendelkezett volna olyan fényforrással, amely alkalmas, hogy a már meglévő és
tanúsított robbanásbiztos környezetben lévő lámpatestek meglévő foglalatába egyszerűen
beilleszthető legyen.
A két éven át tartó fejlesztés során sikerült véglegesíteni a Benedetti M LED-Ex csövet. Alapvető
célkitűzésünk az volt, hogy úgy csökkentsék 60%-kal az üzemek villamos energia felhasználását,
hogy közben a megvilágítási szint 10%-kal emelkedjen. Fontos szempont volt még, hogy az
üzemek CO2 kibocsájtása is egyre kevesebb legyen, hozzájárulva ezzel a környezetvédelemhez.
Lényeges szempont volt a fejlesztésnél az is, hogy a jelenlegi jó minőségű lámpákat ne kelljen
kidobni, hanem újrahasznosíthatóak legyenek.
Ezt a szakma Retrofit megoldásnak hívja.
A sorozatgyártást és prototípusok gyártását a versenyképesség megőrzése miatt Kínában
valósították meg. Ott találtak olyan gyárat, amely a nagyon speciális igényeinknek megfelelő
terméket kis szériában is képes állandóan jó minősségben gyártani.
Az innováció eredményei:
Teljesen új terméket vezettek be sikerrel a magyarországi robbanásbiztos LED fényforrások
piacára.
A robbanásveszélyes üzemek világításkorszerűsítése során beépítésre került Benedetti M LEDEx csövek értékesítsének köszönhetően a cég árbevétele stabilizálódott, és eléri az évi 60 M
forintot.
Egy üzem, amely 3000 db Benedetti M LED-Ex csövet használ fényforrásként, évi 30 M Ft
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energiamegtakarítást ér el. A cső teljes életciklusa alatt a megtakarítás eléri a 100 M Ft-ot.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. június 6-án 230 942 tulajdonszámon a P 15 00273
ügyszámú bejelentésre szabadalmat adott a termékre.
A protípus legyártását követően a Benedetti M LED-Ex csövet a robbanásbiztos berendezéseket
tanúsító ExVá Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomás Kft. bevizsgálta és tanúsította.
Így rendelkezik a BKI15ATEX0007X tanúsítvánnyal. Ezen kívül a termék rendelkezik CE; RoHs;
LVD tanúsítványokkal is.
Referenciák:
Chinoin Zrt.

MOTIVIVE
(13. kód)

Szakterület: HR Tech, motiváció
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Centaer Consulting Kft., Fővárosi Vízművek,
UniCredit Bank, Magyar Telekom, Vidanet, Mavir
Az innováció tömör leírása:
A Motivive a Centaer Consulting Kft. gamifikáció alapú szoftveralkalmazása, melyet elsősorban
üzleti környezetre terveztek. Lehetővé teszi, hogy a munkavállalók egy játékosított térben éljék
meg mindennapjaikat, ezáltal pedig fokozott motivációval és elköteleződéssel vessék bele
magukat a munka kihívásaiba. Cél a valóság és a „játék” összekapcsolása, hogy a felhasználók
különböző küldetéseken keresztül teljesíthessék munkahelyi feladataikat, melyekért pontokat,
jelvényeket, trófeákat gyűjthetnek és felépíthetnek egy saját világot az aktuális narratívához
kapcsolódóan (például egy fesztivált vagy vízivárost). A Motivive közösségerősítő és
motivációnövelő erejénél fogva a munkavállalói teljesítmény és elköteleződés fokozása által éri
el a vállalati teljesítmény növekedését. Kiváló eszközként szolgál például a következő területek
fejlesztésére: teljesítményértékelés, ügyfélelégedettség, vezetőfejlesztés, tudásmenedzsment,
értékesítés növelése, szervezeti kultúraváltás, kommunikációfejlesztés, változáskezelés vagy
visszajelzési rendszerek kiépítése.
Az innováció eredményei:
Iránymutató statisztikai adatok és eredmények
A Fővárosi Vízművekkel közös projekt alatt, végig anonim statisztikák készültek a Motivive
rendszer használatával és az ott mutatott aktivitással kapcsolatban. Figyelték többek közt a
belépések számát és gyakoriságát, a rendszer szabadidőben és munkaidőben történő
használatát, a kitöltött kérdőíveket, kvízeket, a teljesített kihívásokat, a lájkok és visszajelzések
számát, amit a játékosok adtak egymásnak. Ez tette lehetővé, hogy szükség esetén
beavatkozzanak a játékmenetbe és további kihívásokkal, csapatversenyekkel növeljék a
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résztvevők aktivitását. Erre szolgáltak például a csoportosan megoldandó feladatok is, ahol a
játékosoknak összefogva kellett teljesíteniük a kihívásokat. Ha a csapat egyik tagja nem vett részt,
a többiek eredményét is rontotta. Emiatt a csapatkihívások mindig jelentősen növelték a játékban
való aktivitást. Csakúgy, mint az offline környezetben elvégzendő feladatok, hiszen fokozott
motivációt nyújtott az irodai környezetből való kiszabadulás lehetősége.
Néhány számadat: összesen 351 felhasználó vett részt aktívan a programban, ami a teljes
munkavállalói létszám 64.5%-át jelenti. Összesen 7065 lájkot számláltak, 8356 kihívást
teljesítettek és közel 100.000 kérdés válaszoltak meg a játékosok, 735 pozitív visszajelzést adtak
egymásnak és 1,222,200 XP pontot gyűjtöttek. Utóbbi pontokat a Viziváros narratívájának
megfelelően, vízcseppek formájában kapták meg és a profiljukon folyamatosan megjelenő
pontszámláló segítségével tarthatták számon.
A megvalósításnak első sorban társadalmi, közösségi hatás szempontjából van jelentősége.
Minden vállalat azon dolgozik, hogyan teheti fenntarthatóvá a működését nem csak pénzügyi
szempontból, hanem környezetre és a dolgozókra gyakorolt hatások miatt. A pénzügyi
elvárásokból fakadó teljesítmény nyomás folyamatosan stressz alatt tartja a dolgozókat, hiszen
minden működési folyamat a hatékonyságra koncentrál – hogyan lehet még többet kisajtolni a
szervezetből. Ezzel szemben a Motivive megoldás tervezésének középpontjában a dolgozó van –
felhasználó központú tervezés. Ennek köszönhető, hogy úgy képes viselkedés változás elérésére,
hogy közben a dolgozók érdekeit is figyelembe veszi azaz egyszerre kerül maximumra a vállalati
teljesítmény és a dolgozói élmény.
Referenciák:
Fővárosi Vízművek, UniCredit Bank, Magyar Telekom, Vidanet, Mavir

ENERGIATAKARÉKOS SMILEY
ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓ CSALÁD FEJLESZTÉSE
(14. kód)

Szakterület: háztartási gépgyártás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
Az innováció tömör leírása:
A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal hivatalos éves statisztikai adatai alapján
megállapítható, hogy a háztartások a villamos energia közel harmadát használati melegvíz
előállításra fordítják, elektromos forróvíztárolókkal. Minden 10 háztartásból 4 háztartás
elektromos forróvíztárolóval állítja elő a használati melegvizet. Jelenleg Magyarországon közel
1,5 millió forróvíztároló üzemel. Az éves átlagos kalkulált CO2 kibocsátás készülékeként
meghaladja az 1 tonnát.
Nemzetgazdasági és villamos energia hálózat üzemeltetési szempontból a forróvíztárolók, mint

62

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

energia tárolók funkcionálnak, biztosítva a villamos energia termelés és felhasználás közötti
időbeni eltolódások kezelésnek nagy részét (napi szinten 8 Gwh). Környezetvédelmi és
gazdasági szempontokból kiemelt fontosságú az ezen termékek működéséből adódó tárolási
veszteség csökkentése. A HAJDU Zrt. − Magyarország egyetlen forróvíztároló gyártásával
foglalkozó, magyar tulajdonban lévő termelő vállalatának termék fejlesztési stratégiáját az
elmúlt években az energiafelhasználás csökkentése határozta meg. Így született meg az első
elektronikus vezérlésű, rétegfűtéses forróvíztároló család a Smiley. Az innovatív Smiley
terméksor teljesmértékben illeszkedik Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervéhez, s
szolgálja a Nemzetei Energia Stratégia 2030 (1. melléklet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozathoz)
céljait.
Az innováció eredményei:
Az innováció eredményeként egy olyan használati melegvíz ellátásra alkalmas készüléket
fejlesztettek, amely az EU energiahatékonyságra vonatkozó irányadó elvárásait túlteljesíti.
A SMILEY a speciális fűtési szabályozásával a fogyasztói igényeket a lehető legpontosabban,
ezáltal leghatékonyabban szolgálja ki.
A klasszikus forróvíztárolókkal szemben a rétegfűtésű kerámia fűtőtest és elektronikus
szabályozás akár 40% kevesebb energia felhasználást eredményez.
SMILEY-ből származó árbevétel 2019-ben: 48 464 E Ft.
Referenciák:
1) Érték és Minőség Nagydíj:
2019-ben a HAJDU Smiley zártrendszerű, elektromos fali forróvíztároló termékcsaládja Érték és
Minőség Nagydíj elismerésben részesült. Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk,
szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során
bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az
egyetemlegesen jó minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.
2) Észak-Alföldi Innovációs Díj:
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 2016-ban elismerő oklevélben részesült, „Rétegfűtésű
forróvíztároló fejlesztése és gyártásba vezetése” címen beadott tenderéért, melyet a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság Innovációs Díj
pályázatára nyújtott be.
3) PR/Szakcikkek
4) Termékfotók
5) Prospektusok
6) Tanúsítványok
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HEATTANK – TE COOL WAY TO STORE HEAT
(17. kód)

Szakterület: energetika, hőenergia-tárolás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
HeatVentors Hőenergiatároló Kft.
Az innováció tömör leírása:
A HeatVentors innovatív technológiát kínál a hőenergia tárolására fázisváltó anyagok
alkalmazásával. A jelenleg használt vizes tárolókhoz képest nem a víz hőmérsékletének
változtatásával tároljuk a hőt, hanem különleges fázisváltó anyagok (PCM) halmazállapotát
változtatjuk meg. A fagyás és olvadás által nagyobb mennyiségű hőt tudunk elraktározni és
felszabadítani, kihasználva hogy az olvadáshő nagyobb, mint a fajhő. Mivel a fázisváltó anyagok
olvadáspontja széles skálán -100− +600 °C között mozog, így alkalmazhatóak a mélyfagyasztástól
kezdve hűtésen, fűtésen, megújulós rendszereken keresztül, akár naphőerőművi szintig.
A koncentráltabb tárolásnak köszönhetően akár 90%-kal csökkenthető a tárolók mérete, olyan
területeken is megoldható lett a hőtárolás, ahol a helyhiány miatt eddig elképzelhetetlen lett
volna. A fázisváltó anyagok különböző olvadási hőmérsékleteinek köszönhetően széleskörű a
felhasználási lehetősége, a vizes tárolótól eltérően alkalmazható hűtési esetekre is.
A fentieken kívül a legnagyobb innováció a know-how, az optimalizációs algoritmusuk. A
forradalmi modellüknek köszönhetően képesek a tárolóban lezajlódó folyamatok figyelemmel
kísérésére, tudják a PCM halmazállapotát, a tároló teljesítményét, az eltárolt energia
mennyiségét, és előrejelzéseket is tudnak készíteni az okos szabályzás érdekében. Ezáltal
képesek a tároló szabályzására, hogy a rendszer a lehető legenergiahatékonyabban működjön, és
elérik a 0,5-3 év közötti megtérülést.
Jelenleg az adatközpontok/telekommunikációs siteok hűtésére fókuszálnak. Mivel a hűtési
rendszerek különböző hatékonysággal működnek a nap folyamán, az esti órákban, mikor jobb a
rendszer hatékonysága, több hűtési energiát termelnek, melynek egyrészét eltárolják, majd
napközben, mikor rosszabb a hűtési rendszer hatékonysága, kikapcsolják a rendszert és az előre
eltárolt hűtési energiával hűtenek. Ezenkívül kihasználhatjuk az éjszakai szabadhűtést, melynek
segítségével az éjszakai hideget eltárolva, napközben ingyen hűtünk. Ezáltal a
hatékonyságjavítás által rendszertől függően 20-50% villamosenergiát tudunk megtakarítani.
Az üzemeltetési költségeken kívül a másik nagy probléma az üzembiztonság. Egy áramszünet
vagy meghibásodás esetén a hűtési rendszernek 4-6 percre van szüksége ahhoz, hogy újra
induljon, ami kritikus lehet a szerverek számára, meghibásodhatnak, vagy akár ki is
gyulladhatnak. A HeatTank képes egyedül áthidalni ezt az időszakot, ezáltal növeli az
üzembiztonságot, így az adatközpont jobb Tier besorolást kap.
Az innováció eredményei:
Az első valós környezetben működő HeatTank 2019 január óta üzemel az MVM Net egyik
telekommunikációs bázisállomásán, ahol egy év alatt 51%-ot takarított meg a hűtési
villamosenergiafogyasztáson.
Jelenleg 3 szabadalommal büszkélkedhetnek:
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717721DO: Fázisváltó anyaggal töltött puffertároló elrendezés, PCT beadásának ideje: 2019
május. 718927DO: Rendszer és alkalmazás szerverterem hőmérsékletének szabályzására,
jelenleg magyar szabadalom, PCT beadásának ideje 2020 március.
718702DO: Eljárás és összeállítás egy elektromos autó hőmenedzsmentjéhez, jelenleg magyar
szabadalom, PCT beadásának ideje 2020 december.
Referenciák:
MVM Net Zrt.: HeatTank feladat a szerverek, telekommunikációs berendezések hűtése.
E.ON Hungaria Zrt.: 2020 januárjában épült be a HeatTank egy virtuális erőműben üzemelő
gázmotor mellé, hogy újrahasznosítsa a hulladékhőt. Várható megtérülés 2 év.
Antenna Hungaria Zrt.: 2020 februárjában épül be a HeatTank, feladata a szerverek hűtése.
Alperia SPA: Az olasz cég az első nemzetközi referencia. 2019 decemberében indult el az
együttműködés, melynek keretében 2020 márciusában fog beépülni a HeatTank a távfűtési
rendszerbe az energiahatékonyság növelése érdekében, majd kidolgoznak egy hosszú távú
együttműködést.

A FÖLD KÖRÜLI TÉRSÉG EMBER KELTETTE ELEKTROMÁGNESES
SZENNYEZETTSÉGÉNEK FELTÁRÁSA, FOLYAMATOS MÉRÉSE
CÉLORIENTÁLT FEJLESZTÉSŰ MŰHOLDAKKAL
(18. kód)

Szakterület: környezetvédelem, űrkutatás, űrtechnológia
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
BME VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
Az innováció tömör leírása:
Az utóbbi évtizedben gyorsuló ütemben nő a vezeték nélküli összeköttetéseket használó
rendszerek száma. A műsorszórás mellett egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra a mobil
rádiótelefóniában a különböző média igényeket kielégítő vezeték nélküli hálózatok. A növekvő
átviteli sebesség mellett az ellátottságok biztosítása egyre nagyobb teljesítmények alkalmazását
teszi szükségessé. Földi körülmények között csak az emberi egészség védelme szab határt a
teljesítmény további növelésnek. Antenna rendszereik irányítottsága földfelszín orientált,
azonban a kisugárzott teljesítmény jelentős része közvetlenül és/vagy reflexió útján elhagyja a
Földet, a világűrbe kerül. A világűrbe jutó jelek nem hasznosulnak, együttesen zajszerű
jelstruktúrát, ember keltette elektromágneses szennyezést, elektroszmogot alkotnak.
Kimutatásuk műholdas rendszerekkel oldható meg. A föld körüli elektroszmogot mérő
műholdas rendszerek a Föld távérzékelését végzők csoportjába tartozhatnak. Napjainkig
eleddig ezen káros jelek jelenlétére utaló mérések nem történtek. A Műegyetemen a jelenség
kimutatására készült műhold alapú mérőrendszerek éppen most végzik feltérképező mérésüket.
Ezen műholdak két területen innovatívak, világelsők.
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Az innováció eredményei:
1. A mérőműszert magával vivő műhold neve SMOG-P (5 cm-es kocka), 2019. december 6-án állt
pályára világ elsőként. A kismérethez tartozó megvalósítási kihívást ez ideig a világon csak a
műegyetemi hallgatókból, oktatókból álló, szponzorok támogatásával dolgozó csapatnak
sikerült leküzdeni. Az innovatív műhold konstrukció lehetővé tette az olcsó megvalósítást,
pályára juttatást. SMOG-P űrbeni életének, jelen sorok írásáig eltelt több mint két hónapos ideje
alatt sok mérési eredményt juttatott a földre, bizonyítva a Föld körüli elektroszmog jelenlétét.
SMOG-P-t 2020 közepén SMOG-1 követi, mely SMOG-P-től eltérő frekvencia sávban végez
méréseket.
2. A másik, innovatív jelleg az elektroszmog Föld körüli jelenléte tényének bizonyítása. A SMOGP által végzett mérések elsődleges feldolgozásából egyértelműen sikerült bizonyítani az
elektroszmog jelenlétét, és ezen keresztül felhívni a figyelmet egy eddig fel nem ismert ember
keltette szennyezési formára. Mérése, folyamatos ellenőrzése szellemi és tárgyi innovációt
igényel, mely segíti a föld - műhold összeköttetések tervezését a távoli űrből érkező jelek
zavarmentes vételének biztosítását.
SMOG-P az oktatási célú műholdak számára engedélyezett frekvencia sávban üzemel.
Telemetria rendszere nyitott, a feldolgozáshoz szükséges szoftver a műhold honlapjáról
letölthető. A közvetlen vétel lehetővé teszi, hogy az adatokat kiértékelő valós időben lássa a
fölötte lévő elektroszmogot.
A vett adatokból levonható következtetések két szervezetben kerülnek bemutatásra. Az Európai
Űrügynökség Föld Megfigyelési Munka Csoportjában és a Nemzetközi Távközlési Egyesület
nemzetközi frekvencia koordinációval foglalkozó részlegében.
Referenciák:
http://gnd.bme.hu:3443/
http://gnd.bme.hu:3443/Publications
NASA Spectrum Management Program
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/spectrum_guidance_smallsats_cubesats_2
7aug2015.pdf
ITU Radio Regulatory Framework for Space Services https://www.itu.int/en/ITUR/space/snl/Documents/ITU-Space_reg.pdf
http://152.66.80.46/smog1/
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EGY ÚJ HANGSZÓRÓ SZABADALOM
A HIGH-END VILÁGÁBAN
(19. kód)

Szakterület: audio ipar
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Bay Audio Bt.
Az innováció tömör leírása:
A jelenleg általánosan elterjedt hangszórókat a különböző gyártók az 1800-s évek végéről
származó szabadalom elveinek felhasználásával gyártják. Az új rendszerű, a hagyományostól
teljesen eltérő kialakítású Bay Radial Speaker (BRS) körsugárzó hangszóró hangtechnikai
tulajdonságai lényegesen jobbak az eredeti elvek szerint gyártott hangszóróknál. A hangszóró
(tweeter) különlegessége, hogy 360 fokban képes 1-50kHz sávban a jelenlegi hangszórók
hangminőségét lényegesen meghaladó hangminőségben sugározni. A hangszóró mágnestekercs elven működik, könnyen illeszthető a most használt rendszerekbe. Bay Zoltán egy
„egyszemélyes kutatóintézetként” több mint harminc éve foglalkozik énekhangok, zeneművek
élethű és a legjobb minőségre törekvő reprodukálását szolgáló high-end audiorendszerek
kutatásával és fejlesztésével. Az általa fejlesztett speciális erősítők, média lejátszók és
rendszerhez fejlesztett különböző kábelek itthon és külföldön is megtalálhatók az igényes audio
rendszereket használók egyre népesebb táborában.
Az innováció eredményei:
2018-ban kezdődött meg a nemzetközi piaci bevezetés folyamata. A feltaláló által a saját
laboratóriumában összeállított újrendszerű, formatervezett hangszórók számos szakmai
kiállításon (USA, Japán, Németország, Olaszország, Dánia, Korea, Svédország) arattak sikert, és
a kiállítók, szakértők az adott kiállítás legjobb hangjának választották. 2019-ben a Bayz Audio
Courante, elnyerte a hangszórók „Oscar díját” is.
Az elmúlt évben Bay Audio Bt. világszerte elsősorban az USA-ban értékesített hangszórói által a
múlt évben már 60 M Ft nettó árbevételt ért el. A különböző kialakítású hangszóró család
tagjainak a jelenlegi ára 60 000-140 000 USD között mozog.
A hangszórók high-end piaca mellett, amit a feltaláló maga menedzsel, megkezdődött a
hangszóró szabadalom hasznosítása más területeken is, és 2019-ben megkötésre került az első
licenc szerződés is egy indonéz céggel, amelynek hatalmas hangszóró gyára van, itt havi 1.2
millió hangszórót gyártanak. A világ hangszóró piaca több milliárd dollár. A kutatás-fejlesztés
folyamatos nemcsak a hangszórók fejlesztése (a megadott szabadalom mellett további három
van bejelentve), hanem a teljes hangtechnikai rendszer összes elemének vonatkozásában.
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Referenciák:
A találmány szabadalmi védettséggel rendelkezik számos országban.
A referenciák többsége a high-end ipar különböző szintű, véleményformáló szakértőitől
származik, akinek a nyilatkozataira figyelnek a hangszóró ipar minden területén:
“… The Bay Radial Speaker tweeter is among the best I have ever heard and it may very well be the best
in the world today. …”
Dan Foley, President of The Association of Loudspeaker Manufacturing and Acoustics
(ALMA)
“Undoutedly the Courante is an evolution of loudspeakers. The BRS delivers an amazingly low distortion,
an excellent frequency response and fast and precise speed that has been not yet achieved by any
conventional dynamic loudspeakers. The moment you listen to the Courante, you will be stunned by how
natural the sound is! The level of sound purity you will hear from the unique-shaped and low-mass cabinet
is simply overwhelming and breathtaking. Built on exceptionally innovative concepts, the Courante is the
best speaker machine no one has ever realized but Bayz Audio.”
Hideaki Nishikawa, designer of TechDAS High End turntables
“When I heard Zoltán Bay's new loudspeaker it was the first time in my life that my own recording took me
back in time to the concert venue itself. I had to wait 60 years for this experience, I have never heard anything
like it from a loudspeaker!”
Prof. Erno Sebestyén, former first violin and concertmaster of Leonard Bernstein, Lorin
Maazel and György Solti
“Ok folks, this was the best new loudspeaker at Munich. The reference Bayz Counterpoint speakers were
stunningly perfect. They do it all… soundstaging, micro dynamics, macro dynamics, total black
backgrounds, and impact. The video will blow your mind!”
Peter Breuninger, AV Showrooms etc.

IPAR 4.0 ZERO POINT MES RENDSZER FEJLESZTÉSE
KKV SZEREPLŐK SZÁMÁRA
(20. kód)

Szakterület: Ipar 4.0 termelésfelügyeleti és ipari adatgyűjtő megoldások
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Autsoft Zrt., Master Partner Kft., Mobile Solution Kft.
Az innováció tömör leírása:
A három cég konzorciuma olyan Ipar 4.0 termelésfelügyeleti rendszert fejlesztett, amely
kimondottan KKV méretű cégeknek szól, a piacon lévő konkurens megoldásokhoz képes
forradalmian más nézőpontból. Modulos felépítése miatt a hasonló termékekhez képest a
töredék költségek mellett bevezethető, akár 6 hónap alatt megtérül a beruházás. A termelő
gépekből kinyert adatok alapján nagyon gyorsan 10% körüli hatékonyság növelést eredményez a
valós adatokon alapuló döntéshozás és termelés szervezés. A rendszer bármilyen technikai
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környezetre alkalmazható, bármilyen gyártó gépre. Nem kell hozzá kiépített IT infrastruktúra,
akár vezeték nélküli hálózati környezet kiépítésével is nagyon gyorsan telepíthető a megoldás.
Bármilyen vezérlésű gyártósorra és gépre alkalmazható, lehet automata PLC vezérlésű,
félautomata nyomógombos indítású, vagy akár teljesen manuális gyártást megkövetelő
termelési folyamat, a szoftverrel mindegyik megoldás követhető.
A modulok közül az alaprendszer bevezetése után, az első hónapok tapasztalatai és mérési adatai
alapján a megrendelő döntheti el, hogy a következő 5 bővítő modul közül milyen megoldásokra
van a továbbiakban szüksége (selejt azonosítás, munkatárs azonosítás a gyártósoron,
okostelefonon végződő kommunikációs értesítő megoldás, gyártó környezetet mérő különböző
szenzorok adatainak elemzése, adatbázis megjelenítő modul). A rendszer üzemeltetéséhez és
használatához nincs szükség külön szakemberre, a kezelő felület és a rendszerben elérhető
funkciók a legkisebb PC-s tapasztalatok alapján használhatóak.
A konzorcium tagjai a feladatokat egymást közt elosztva - Mobile Solution Kft, sales, marketing
megoldások, Master Partner Kft telepítés, hálózat és üzemeltetési feladatok, Autsoft Zrt
szoftverfejlesztés - végzik, így biztosítva még jobban a megrendelők felé nyújtott szolgáltatás
színvonalát.
Az innováció eredményei:
Az Ipar 4.0 Zero Point a magyarországi KKV szereplők számára elhozza a nagyvállalati
megoldásokat, a KKV-k számára is finanszírozható nagyságrendben és költségekkel, elősegítve
a termelésük hatékonyságának jelentős növekedését, és a digitális iparban történő belépésüket,
fejlődésüket.
Mintagyáruat és referenciájukat a Hirschler Glas Kft. soproni gyárát, és az ott bemutatott
fejlesztéseket és rendszerüket tavaly szeptemberben egy pályázat lezárásaként György László
államtitkár úr adta át.
A termék állandó kiállítóként, a Budapesti Műszaki Egyetem Ipar 4.0 laborjában és
bemutatótermében folyamatosan megtekinthető és a gyártósori környezetet modellező demo
aszatlon kipróbálható.
Referenciák:
Hirschler Glas Kft. MES rendszer bevezetése
Web Oldaluk: www.ipar4zeropoint.hu
Szakcikkek:
1. https://www.itbusiness.hu/Fooldal/hirek/legfrissebb/Kkv-k_az_Ipar_4_0_vonzasaban.html
2. https://autopro.hu/gyartosor/starter-kit-zsebmegoldas-a-digitalis-atallashoz/215775
3. https://ipar4.hu/hu/article/887
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MOBIL PB VÉSZÁTFEJTŐ BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE
HAVÁRIA HELYZETEK ELHÁRÍTÁSÁRA
(21. kód)

Szakterület: ipar
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
MOL Nyrt Logisztika Telepüzemeltetés
Az innováció tömör leírása:
A MOL Nyrt. 2010-ben a kereskedelmi igények változása, valamint a magas újraindítási költség
miatt véglegesen leállította a 30000 m3-es stratégiai cseppfolyós PB tároló tartályát. A kiesett
tárolási kapacitás pótlására a MOL magyarországi telephelyein vasúti tartálykocsis tárolás került
előtérbe.
2012-ben az előírt tűzvédelmi és villámvédelmi beruházások végrehajtásával, valamint az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével a MOL nyrt. megkezdte a saját
tulajdonú iparvágányokon vasúti tartálykocsikban a PB gáztárolást.
A vasúti tartálykocsis PB tárolás megkezdését követően több alkalommal fordult elő, hogy egyegy tárolóvágányon szivárgást tapasztaltak, melyet nem lehetett a helyszínen minden esetben
elhárítani. Az esetleges havária helyzetek elkerülése végett a hatóság előírta, hogy az
iparvágányokon tárolt sérült vasúti tartálykocsik biztonságos vészátfejtését a MOL Nyrt. oldja
meg.
Többszöri hatósági egyeztetés, hosszas előkészítő és fejlesztői munkát követően elkészült egy
mobil PB vészátfejtő berendezés, melynek kialakítása egy konténerben került elhelyezésre.
Mobil vészátfejtő berendezés gyakorlatilag egy komplett vasúti átfejtő technológia, amely
önmagában a teljes védelmi berendezésekkel kiegészítve egy szállítható és bárhol telepíthető
konténerben került elhelyezésre. A cseppfolyós gáztermék szállító vagy tároló vasúti
tartálykocsik meghibásodása, gázszivárgással járó balesete esetén haladéktalanul a helyszínen
tud gondoskodni a veszélyes gáz biztonságba helyezéséről. A mobil PB gázátfejtő konténer egy
cserefelépítményt szállító teherautóval mobilizálható 20'-as konténerben, tartalmazza az
átfejtéshez szükséges berendezéseket, és az ország bármely területén bekövetkező esemény
helyszínére transzportálható.
A vészátfejtő berendezéssel cseppfolyós propán, bután, PB és pentán gáztermékek fejthetők át
sérült, szivárgó vagonból az esemény helyére vontatott üres fogadó vagonba. A kifejlesztett
technológia olyan szivattyúval és kompresszorral rendelkező mobil berendezés, amely a sérült
vagon, valamint a fogadó vagon folyadékfázisának egymáshoz csatlakoztatása flexibilis
tömlőkkel történik szivattyú közbeiktatásával.
Az átfejtő berendezés Magyarországon, sőt európai viszonylatban egyedülálló, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködési megállapodást kötött a MOL Nyrt-vel,
melynek értelmében akár harmadik feles események esetében az eszköz bevethető az
üzemeltetését, szállítását végző személyzettel egyetemben. A MOL Nyrt. területén éles
helyzetben először 2019. novemberében került bevetésre, amikor a MOL Szajol iparvágányon
tárolt szivárgó vasúti kocsiból 40 tonna cseppfolyós PB gáz került sikeresen átfejtésre egy üres
vasúti kocsiba.
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Az innováció eredményei:
Havária helyzet elhárítás időszükségletének, járulékos költségeinek csökkentése:
1) MÁV vegyielhárítás kiszállás nem szükséges
2) Katasztófavédelmi Igazgatóság és robbanásvédelmi előírások által meghatározott irányvonattal történő lefejtő helyre történő szállításra nincs szükség
3) nem szállítható (kisiklott, felborult) vasúti tartálykocsik is átfejthetők
4) lakossági kockázatok csökkentése
Referenciák:
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest

MÁSODIK GENERÁCIÓS, NAGYMÉRETŰ
ACÉLSZERKEZETŰ, KÚPOS-HENGERES HŰTŐTORNYOK
TARTÓSZERKEZETI INNOVÁCIÓJA, TERVEZÉSE ÉS
MEGVALÓSÍTÁSA A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN
(22. kód)

Szakterület: építőipar
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
PI-Hun Mérnöki Tervező Kft.
Az innováció tömör leírása:
A céget 2015-ben megkereste a kínai Shuangliang Eco-energy System Co. Ltd. nevű cég
képviselője, kínai erőművi projektekben való tervezési részvételre invitálva. Az acélszerkezetű
hűtőtornyok második generációjának kifejlesztése ezen a kínai elváráson alapszik, mely többféle
igénynek kíván megfelelni: egyre növekvő geometriai méretek, azaz a tornyonkénti
hűtőkapacitás jelentős növelése, melytől gazdaságosabb ( MW-ra vetített ) anyagfelhasználás
várható; környezetvédelmi előny elérése az acélszerkezet újrahasznosíthatósága révén;
füstgázkéntelenítő beépítésével kapcsolatos tartószerkezeti újítások alkalmazása.
Az együttműködés keretében Kínában bejegyzett vegyesvállalat jött létre, Jiangyin Shuangliang
PI-Hun Steel Structural Engineering Technology Co. Ltd. (SLPH) néven. Az együttműködésben a
magyar fél, a PI-Hun Mérnöki Tervező Kft., a tartószerkezet fejlesztését és tervezését végzi. A
torony tartószerkezete hegesztett/csavarozott acél váz, mely térbeli hálózatot alkot és fémlemez
héjjal borított. Merevítő gyűrűi a hemgeren belül, vagy kívül helyezkednek el. Ez utóbbi
kialakítást a kürtőbe telepített füstgázkéntelenítő berendezés esetében alkalmazzák. Az
innováció műszaki tartalma:
1) a korábbi hűtőtorony tartószerkezet geometriai méretek jelentős növekedése, úgymint,
maximális magasság növekedése 190 m-ig (41%-os növekedés az elsőgenerációshoz képest),
torokátmérő növekedése 104 m-ig (37%-os növekedés az elsőgenerációshoz képest ),
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2) a tartószerkezet domináns terhét jelentő szélsebesség és torlónyomás nagyságrendbeli ugrást
jelentő növekedése,
a szélsőséges hőmérsékeleti viszonyok kezelése: -40/+60 C⁰ környezeti hőmérséklet,
a hatalmas méretek megépítését lehetővé tevő innovatív építés-szerelési megoldások bevezetése,
3) újtípusú szerkezeti megoldások és részletek kidolgozása.
A folyamat 2019-ben érte el eddigi tetőpontját, amikor létrejött SEES és a PI-Hun Mérnőki
Tervező Kft. között az a szerződés, mely lehetővé teszi a Kft számára az ismereteik szerinti eddigi
legnagyobb méretű hűtőtorony acélszerkezet tervezését. A tervezés tárgya a Gou Dian Shuang
Wei 2x1000 MW teljesítményű hűtőtorony tartószerkezeti tervezése. A torony méretei az
alábbiak:
teljes magasság: 190.20 m, köpenyátmérő a torony tetején: 92.50 m, toronyátmérő a 0.000 m-es
szinten: 148.70 m.
Az innováció eredményei:
A PI-Hun Mérnöki Tervező Kft., azaz egy 100%-ban magyar tulajdonú tervező vállalat, tárgyi
fejlesztése révén
1) közvetlen szerződéses kapcsolatba kerülhetett a kínai cégóriással,
2) kizárólagosan szellemi terméke a kínai piacon vevőre talált,
3) a kínai céggel való kapcsolat szellemileg megtermékenyítő hatású a magyar cégben dolgozó
mérnökök számára is, hiszen egyes kínai műszaki tapasztalatokba és eljárásokba is bepillantást
nyerünk,
4) további kapcsolat kínai tervező cégekkel, úgymint a pekingi székhelyű, állami tulajdonban
lévő CABR, azaz China Academy of Building Research nevű kutató-tervezőintézettel, amely a
projektekben a magyar tervek kínai honosítását, valamint szélcsatorna kísérleteket végzett és
végez.
Az innováció a 2019-es évig 0,5 Mrd Ft árbevételt eredményezett.
Referenciák:
1) Együttműködési nyilatkozat. Létrejött 2015 május 22.-én a Shuangliang csoport képviselője és
a PI-Hun Mérnöki Tervező Kft. képviselője között.
2) Ezüst érem, 17. Kínai Nemzetközi Ipari Vásár. Kitüntetettek a Shuangliang ECO-Energy
Systems Co. Ltd. és PI-Hun Engineering Ltd.
3) Xinjiang-Qitai project. Hűtőteljesítmény 660 MW/torony.
4) Huaneng Da Ba project. Hűtőteljesítmény 660 MW/torony.
5) Shaanxi Linyou project. Hűtőteljesítmény 2x350 MW/torony.
6) Mengneng Xilinhot project. Hűtőteljesítmény 2x350 MW/torony.
7) Kivonat a Goudian Shuangwei projekt acélszerkezetű hűtőtorony kutatás-fejlesztési
szerződésből.
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MAGASABB ELLÁTÁSBIZTONSÁG A FOGYASZTÓKNÁL ÉS
GAZDASÁGI ELŐNYÖK A SZOLGÁLTATÓNÁL – SMART MODEM
ALKALMAZÁSA AZ ELMŰ-ÉMÁSZ ELOSZTÓHÁLÓZATÁN
(23. kód)

Szakterület: villamosenergia-ipar
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve: ELMŰ Nyrt.
ÉMÁSZ Nyrt., ELMŰ Hálózati Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Auware Kft.
Az innováció tömör leírása:
A villamosenergia-ellátás biztonságának növelése az egész társadalomnak és gazdaságnak elemi
érdeke. A pályázat tárgyát képező innováció éppen ezt az elemi érdeket szolgálja. A smart
modem, amelyet transzformátor állomásaikban helyeznek el, azt segíti elő, hogy a
villamosenergia-hálózatban keletkező hibákat és azok helyét minél gyorsabban meg tudjuk
határozni, és így azok kijavítását minél előbb meg tudjuk kezdeni. A digitális megoldások mára
már lehetővé teszik, hogy egy áramkimaradásról az áramelosztó társaság ne úgy értesüljön, hogy
a fogyasztók felhívják az ügyfélszolgálatot, és az üzemzavar elhárítás már abban a pillanatban
elindulhasson, amikor a smart modem érzékeli a feszültségesést egy adott hálózati szakaszon.
Innovációjuk lényege tehát abban áll, hogy automatizálják a hibabejelentést a hálózat megfelelő
pontjain elhelyezett smart modem segítségével.
Az innováció eredményei:
A modem fejlesztését a kollégák egy „garázsban” kifejlesztett prototípus megalkotásával
indították el, amelyet internetes áruházakból megrendelt olcsó alkatrészekből állítottak össze.
Ezt követte egy már ipari változat kifejlesztése, majd – egy gyártó partnerrel, az Auware Kft-val
közösen – a sorozatgyártásra alkalmas készülék kialakítása.
A modem funkció lehetővé teszi szenzorokból érkező adatok valós idejű kommunikációját a
diszpécserközpontba. A legfontosabb ezek közül a feszültségszenzoroktól érkező információ,
amely jelzi, ha a feszültség egy bizonyos szint alá csökken, ami az adott vonalon
áramkimaradásra utal. Ezen felül a modem egy sor más funkciót is ki tud szolgálni, úgy, mint a
környezeti paraméterek mérése, a vagyonvédelmi eszközök jeleinek továbbítása, a különböző
hálózati eszközök állapotának felügyelete, vagy éppen a közvilágítási lámpák egyedi vagy
csoportos vezérlése.
A smart modem újszerűsége abban áll, hogy a hagyományos, emberi beavatkozással történő
intézkedést automatizálja, ami gyorsabb intézkedést tesz lehetővé, minimalizálja a
hibalehetőségeket és gazdasági szempontból is hatékonyabbá teszi az üzemzavar-elhárítás
folyamatát.
A smart modem legfontosabb előnye, hogy használatával csökkenteni lehet az áramszünetek
hosszát, amit a villamosenergia-iparban a SAIDI (System Average Interruption Duration Index)
mutatószámmal szoktak jellemezni. Ez azt mutatja meg, hogy egy év alatt átlagosan hány perc
áramkimaradással kell egy fogyasztónak szembesülnie. Az ELMŰ és az ÉMÁSZ ellátási
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területén ez a szám az 55 és 70 perc közötti tartományba esik. A smart modem alkalmazásával ez
mintegy 7 perccel csökkenthető, ami 10-13%-os javulásnak felel meg. További előny, hogy az
eszköz lehetőséget biztosít az adott transzformátor körzetben a közvilágítás vezérlésére,
használatával energiát lehet megtakarítani, ezáltal csökkenteni lehet a közvilágítás karbon
lábnyomát, hozzájárulva a klímapolitikai célok megvalósulásához.
A smart modem többféle gazdasági előnnyel is jár. Használatával az elosztóhálózat több energiát
tud eljuttatni a felhasználókhoz, ami az elosztás és az értékesítés árbevételét és eredményét
növeli. Ehhez adódik még hozzá a – teljes hálózatra való kiterjesztés esetén – több tízmillió forint
nagyságrendű üzemeltetési megtakarítás, valamint a több mint 500 millió forint értékű
beruházási megtakarítás. További – nehezen számszerűsíthető – haszon jelentkezik a
kisfeszültségű hálózaton vételező ipari és szolgáltató vállalkozásoknál.
A smart modem nem csak a magyar villamos hálózaton alkalmazható, hanem külföldön is hozzá
tud járulni az ellátásbiztonság növeléséhez. Gyártása Magyarországon történik egy kreatív és
innovatív hazai középvállalkozásnál, ahol munkahelyeket teremt, hozzájárul a hazai GDP
növeléséhez és a nagy hozzáadott értékű export fokozásához.
Referenciák:
IGC és MEE Konferencia előadások

ELJÁRÁS ÉS MÉRŐBERENDEZÉS TERMÉKEK
GÁZTÖMÖRSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA
(25. kód)

Szakterület: ipari minőség ellenőrzés, vákuumtechnika
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Vákuum Tömörség és Mérés Technika Kft., Kon-Trade+ Kft.
Az innováció tömör leírása:
Tömegspektrométeres, nagy érzékenységű ipari szivárgásvizsgáló célberendezések kifejlesztése
sorozatgyártásban készülő termékek gyártósorba illesztett tömörségi ellenőrzésére.
Az innováció eredményei:
20 db, különböző típusú gyártmányok minősítésére szolgáló célberendezés kifejlesztése,
megépítése és üzembe telepítése. Ipari szivárgás vizsgálat új, speciális jelzőgáz nélkül működő
megoldásának kidolgozása.
Referenciák:
Electrolux Lehel Kft. Jászberényi és Nyíregyházi gyárai.
Bundy Kft, Jászárokszállás.
Eagle Industries Kft., Maglód.
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MOBILFIZETÉSI ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSE
SZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS ELÉRÉSÉHEZ
(27. kód)

Szakterület: országosan egységes mobilfizetési megoldás biztosítása
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
i-Cell Mobilsoft Zrt.
Az innováció tömör leírása:
A társaság platform szolgáltatások összekapcsolásával olyan ökoszisztémát épít ki, amely
országosan egységes rendszerek révén biztosítja az állampolgárok számára fontos
élethelyzetekben a gyors, megbízható, biztonságos és készpénzmentes üzleti- és
közszolgáltatások elérését, amelyek során a fizetési tranzakciók mobilfizetéssel a Nemzeti
Mobilfizetési Rendszerben (továbbiakban: NMFR) valósulnak meg.
A 2019-ben megvalósított innováció(k) következtében a mobilfizetési rendszeren keresztül már
elérhető az úgynevezett zárttéri, például bevásárlóközpontokban megvalósuló parkolás díjának
elektronikus úton történő megfizetése is, egyes kulturális létesítményekben (pl. Fővárosi Állatés Növénykert, Budakeszi Vadaspark, Debreceni Állatkert) a belépőjegyek mobilfizetéssel való
megvásárlása, a közösségi közlekedés igénybevétele (Budapest, Tatabánya) is. Az
alapszolgáltatások mellett a platform képes annak a lehetőségét is biztosítani, hogy a valós
élethelyzetekhez igazodó kombinált szolgáltatásokat hozzanak létre (pl.: P+R, Közlekedési
jegy(ek) + belépőjegy stb.).
Az innováció eredményei:
Három akcelerátor megoldás létrehozása az állampolgárok mobilitáshoz kapcsolódó és
készpénzmentesen kezelhető élethelyzetinek összekapcsolása az egyes szegmensekben elért
értékesítési volumenek növekedését eredményezte.
1) mobil belépőjegy / belépőjegy vásárlása mobiltelefonon keresztül
2) közlekedési mobiljegy / helyi közösségi közlekedési jegyek, bérletek vásárlása és felhasználása
mobiltelefonon keresztül
3) behajtási rendszer / városi védett övezetbe történő behajtási jogosultság vásárlása és
felhasználása mobiltelefonon keresztül
A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen növekedett a tranzakciók száma, a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül. 2019-ben több
mint 37 millió mobilfizetési tranzakció valósult meg, az elérhető szolgáltatásokat már 2,6
millióan használják. Mindezen volumennövekedések azt okozták, hogy a korábbi években soha
nem tapasztalt mértékben, 20%-kal emelkedett, összességében 30 milliárd forintra nőtt a
Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül értékesített innovatív, készpénzkímélő termékek
forgalma, ezzel a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2019-ben az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító,
tisztán magyar tulajdonú fintech vállalattá vált.

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

75

ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

Referenciák:
„Úgy ítéljük meg, hogy az NMFR szolgáltatás révén a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a hazai elektronikus
pénzügyi szolgáltatók kiemelkedő szereplőjévé vált”
/Vodafone/
„Vitathatatlan, hogy jelen Magyarország társadalmának digitális átalakulásában ezeknek a hétköznapi,
mobiltelefonon könnyen használható szolgáltatásoknak óriási szerepük van.”
/Telekom/
„Az eddig tapasztalt nagyfokú üzembiztonság és egyre népszerűbbé váló fizetési mód miatt várhatóan a
teljes BudaPart fejlesztés során számítunk partnerünk közreműködésére.”
/Kopaszi Gát Kft./
„A BKK Zrt. méltónak tartja, ezért javasolja a Nemzeti Mobilfizetési Rendszert (NMFR) az Innovációs
Díjra, figyelemmel arra, hogy a „Közlekedési Mobiljegy” bevezetése a fővárosi közösségi közlekedés
szolgáltatásminőségének és az ezzel kapcsolatos ügyfélelégedettség növelését támogató fejlesztés.”
/BKK Zrt./

ROBBANÓANYAG-KERESŐ KUTYÁK KÉPZÉSÉNEK
ÉS ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
A LÉGI KÖZLEKEDÉS VÉDELMÉBEN
(29. kód)

Szakterület: légi közlekedés védelem
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Power Shield Innovációs és Szolgáltató Zrt.
Az innováció tömör leírása:
A magyarországi repülőtereken alkalmazott védelmi átvizsgálások módszerei között a
robbanóanyag-kereső kutya alkalmazása a Power Shield Zrt. folyamatos és kitartó munkájának,
fejlesztéseinek köszönhetően jelenleg teljesen elfogadott és megbecsült rangra emelkedett. A
nemzetközi fenyegetések hatására szigorodó hatósági elvárások alapján az áruk és egyéb áruhoz
hasonló eszközök, tárgyak, termékek repülőtéri átvizsgálása során már minden esetben előírják a
nem röntgenezhető légi áruk belső átvizsgálását, azaz a robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazása során nyitni kell a csomagokat. Ezeken a területeken óriási előrelépést jelentett a 2017
februárjában az Európai Unió pályázatának elnyerését követő több ezer (2221) kutatási mérés:
hiszen a pontosan regisztrált körülmények között végrehajtott mérések eredményei kapcsán, a
gyakorlatban sokkal nagyobb biztonsággal alkalmazhatjuk a kutyáinkat. A projekt kísérleti
mérései során derült ki az a jelenség is, hogy a jogszabályi előírások szerinti 1,3 méter mérési
magasságot egy légterű áru belsejének átvizsgálása során 1,7 méterre lehetne emelni az erre
vonatkozó jogszabályokban. Ez a méretváltozás komoly logisztikai előny a raktári személyzet
részére az átvizsgálások előkészítése során.
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A robbanóanyag-kereső kutyák képzése során előírt képzési követelmények közé a GINOP
eredményei kapcsán a Power Shield Zrt. szakemberei javasolják megjeleníteni a szagbiztonság
folyamatos fejlesztését és szinten tartását. Láthatóan és kimutathatóan ez a kulcsa a kutyák által
végzett magabiztos mintavételek eredményes végrehajtásának. A Társaság új képzési módszerének legfontosabb elemévé vált az újonnan kifejlesztett két fázisú szagbiztonsági tréning is,
ami alapjává vált a nagyon kis mennyiségű tiltott anyagok eredményes felderítésének. Ezen a
módszeren alapul a Társaság egyedülálló személyforgalmi átvizsgálási technológiája is. A Power
Shield Zrt. a robbanóanyag-kereső kutyáinak egy új, eddig még sem Magyarországon, sem más
országban nem alkalmazott speciális személyek átvizsgálására alkalmas technológiát dolgozott
ki, amit a felelős hatóságok is jóváhagytak.
A védelmi berendezésként alkalmazott szolgálati kutyáink a kutatásunkon alapuló technológiai
fejlesztésünk során tudományosan is megalapozottá vált képzési módszertanunk segítségével
folyamatosan „kalibrálhatóak”, mindig figyelembe vehető a jelzésük eredménye, akár a
műszereké.
Szakmai eredményeinket támasztja alá az a szemléletváltás is a hatóságok részéről, mely alapján a légiközlekedés védelem szakmai területén meghatározó piaci szereplőként tekintenek a
Power Shield Zrt-re. Ennek eredményeként 2018-ban első alkalommal kaptunk meghívót a
robbanóanyag-kereső kutyák vizsgáztatásában közreműködő szakhatóság, a Rendőrségi
Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ által szervezett
nemzetközi KYNOPOL konferenciára, majd ezt követően Párizsba az Európai Unió által
szervezett szakmai konferenciára.
Az innováció eredményei:
Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a Hévíz-Balaton sármelléki
repülőtéren jóváhagyásra és alkalmazásra kerültek robbanóanyag-kereső kutyákra épülő
védelmi technológiák.
Referenciák:
Malév GH, Menzies Cargo, Celebi GH, Wizz Air, Hévíz-Balaton Airport
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LOKÁCIÓELEMZÉS
A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN
(30. kód)

Szakterület: adatvezérelt működés, lokációelemzés,
értékesítés támogatás, KKV működésfejlesztés
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Helix Kft - Insight üzletág
Az innováció tömör leírása:
Képzeljünk el egy térképet, melyen minden lehetséges információ ott van, egy olyan térképet,
amelyen ki és be lehet kapcsolni a legkülönbözőbb nézeteket és ezek együttes elemzésével olyan
rejtett információk, összefüggések, mintázatok kerülhetnek a felszínre, amelyre mindezidáig
nem volt példa. Innovációjuk azon alapul, hogy külső – mindenki számára hozzáférhető –
adatforrásokat monitoroznak és folyamatosan gyűjtik az így elérhető adatokat. Ezeket az
adatokat a mára elérhetővé vált legfejlettebb elemzési algoritmusok segítségével feltárják és az
üzleti élet legkülönbözőbb szereplői számára használható információvá alakítják.
Mindezeken túlmenően olyan tudományos kutatásokon alapuló eredményeket is beépítettek az
elkészült platformba, amely részben magyar kutatók eredményein alapulnak, ezzel a humán
mozgást leíró algoritmusok bárki számára értelmezhetők, felhasználhatók. Képesek
nagyvárosok gyalogos forgalmát modellezni, vonulási útvonalakat felvázolni, különbséget tenni
akár egymástól 5-10 méteres távolságban lévő pontok között, de ugyanígy meg tudjuk határozni
egy-egy cím vonatkozásában a boltlátogatási és vásárlási preferenciákat is.
Platformjuk segítségével ügyfeleik leggyakrabban „mikro-piacokat” elemeznek, ami néhány
utcányi területeken vizsgálja egy-egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kereslet és
kínálatot.
Mára az elkészült platform egy Európában egyedülálló és export képes technológiai innovációvá
nőtte ki magát.
A mai világban a nagyok mellett már a legkisebb vállalkozásoknak is van lehetősége arra, hogy
ösztönös cégvezetés helyett könnyen hozzáférhető adatelemzési platform segítségével,
megalapozott és biztosabb döntéseket hozzaník. Megoldásuk az adatvezérelt üzletfejlesztést és
vállalati működést alapjait teremti meg. Egy olyan termék született, mely jelentősen
hozzájárulhat a hazai kis- és nagy vállalkozások képességének, teljesítményének
megerősítéséhez, digitális – adatvezérelt – működésének kialakításához.
Az innováció eredményei:
A kezdetekben 1-2 fős csapat, mára egy 6 fős önálló üzletággá érett. A Kft. árbevétele 350 millió
forintról, 2019-es évre 462 millió forintra növekedett. Az innováció kapcsán szerzett új
nagyvállalati ügyfelek száma csaknem elérte a két tucatot.
Elkészül a innovációra épülő kisvállalati megoldás is, amely 2020 második negyedévében kerül
publikálásra - www.locathor.com és demo.locathor.com Az innováció eredménye azok a működési és értékesítési hatékonyságot célzó feladatokkal elért
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teljesítmények is, amelyeket az ügyfeleik értek el, pl. több tízezer megspórolt kampány hívás és
kiküldött levél, több százezer megspórolt (feleslegesen kiszórt) szórólap, több tucat profitábilis
értékesítési pont, csaknem száz felújított, átalakított üzlet és sokkal kevesebb potenciálisan
veszteséges beruházás.
Referenciák:
Magyarország egyik legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező lakossági bankja − ATM lokációk
elemzése és lokációelemző alkalmazás fejlesztése.
Multinacionális nagyvállalat − Értékesítési pontjainak lokció elemzése, a területen elérhető
vásáróerő és ügyféligények számszerűsítése, piaci potenciálokat becslő térképes alkalmazás
kialakítása.
Multinacionális petrolkémiai vállalat − Benzinkúthálózat átalakítását, célzó lokációelemző
eszköz kialakítása.
Hazai kiskereskedelmi hálózat − Tömeges szórólapozási tevékenység vizsgálata és
hatákonyságjavítása, térképes "ügyféligény-elemző" eszköz kialakítása.
Nemzetközi telekommunikációs cég − Termékértékesítéshez és hálózatfejlesztéshez kapcsolódó
lokációelemző térképes dashboard-ok fejlesztése.
Nemzetközi gyorsétteremlánc − Potenciális új lokációk részletes elemése, autós és
gyalogosforalom becslése, térképes eszköz kialakítása a hálózatfejlesztés számára.
Nagy nemzetközi tanácsadócég − Lakossági banki és biztosítási piac és piaci részesedés
meghatározása irányítószámok szintjén.
Nemzetközi biztosítótársaság − Innovatív, lokációhoz kapcsolódó mobiltechnológiai termék
kifejlesztésének támogatása.

IPARI DRÓN ALKALMAZÁSOK
(31. kód)

Szakterület: vegyipar, olajipar
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
MOL Nyrt. Logisztika, Karbantartás és Technológia,
Műszaki Felügyelet, Plant Design Kft.
Az innováció tömör leírása:
A tartályparki területeken hagyományos módszerekkel végzett munkák kiváltását drónos
megoldással alapvetően két oldalról közelítették meg. Vagy pénzügyi megtakarítást hozzon
vagy azonos költségszinten magasabb műszaki színvonalú eredményekkel szolgáljon.
A technológia kipróbált alkalmazásaival (a 3D modellezéssel ötvözve) a térképészeti felmérések,
a magasban végzett munkák, az anyagvizsgálatok, a technológiai felmérések és az EBK
(Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) területein jelentős eredményeket

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2019

79

ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT, SIKERES INNOVÁCIÓK ISMERTETÉSE

sikerült elérni, műszaki szempontból teljes megújulást jelent. A tartályparki technológiai,
térképészeti felmérések 3D modellezéssel történő megvalósítása jelentős előrelépés. A
forgatható, nagyítható modelleken léptékhelyes méréseket lehet végezni, mely akár utólagos
adatfeldolgozást is lehetővé tesz. A modellek lehetővé teszik tervek, megvalósulások, korábbi
állapotok egyértelmű összehasonlítását. Lehetőség nyílik például földalatti területek betemetés
előtti felmérését, melyet utólagosan a helyreállított a területre vetítve jelentősen csökkenti az
esetleges EBK kockázatokat egy esetleges későbbi feltárás során. A tartályparki kármentő
medencék drónos ellenőrzésével megelőzhetőek az esetleges havaria események esetén fellépő
súlyos környezetkárosítások.
A technológia kipróbált elemei az üzemeltetés, karbantartás területein implementációs fázisba
kerültek. Egyes esetekben több szakmát lefed, így javítva a hatékonyságot.
Az innováció eredményei:
Pénzügyi eredményeik közül jelenleg a tartályok belső- és külső vizsgálatával (visszamérhető
módon) mutatható ki jelentős megtakarítás (60.000 € / tartály) az állványozás tekintetében.
Becsült megtakarítás a MOL Magyarország 10 db tartály/év esetén: 600.000 €/év. A föld alatti
csővezetékek nyomvonal felmérései kapcsán hasonlóan, projektenként visszamérhető módon
250.000. €/év becsült megtakarítás realizálható. A MOL csoporton belül példaként százas
darabszámú ipari létesítmények, az ezres darabszámú tárolótartályok felmérése kapcsán
milliárdos nagyságrendű, forintban kifejezett megtakarítás becsülhető.
Az egyéb drónokkal végzett 3D modellezésen alapuló, kipróbált szolgáltatásokra vonatkozóan
kijelenthető, hogy jóval magasabb műszaki színvonalú eredményt ad a hagyományos szakmai
munkák tekintetében. Egyes esetekben több szakmát lefed, így javítva a hatékonyságot. A
fotorealisztikus megjelenítés lehetőségével nagymértékben támogatja a vezetői döntéshozatali
folyamatokat, nagyban segíti a közérthetőséget, mely a polgári életben is rendkívül hasznos.
Különböző időpontokban készített felmérések látványos és hasznos segítséget nyújt a projektek
előrehaladásának valós nyomonkövetésében, továbbá az korábbi állapotok archiválásában és
összehasonlíthatóságában nyújt kiemelkedő támogatást. A technológiában rengeteg további
lehetőség rejlik, melyek kipróbálása jelenleg is folyik.
Referenciák:
1) A folyamatosan fejlesztett alkalmazások és az eredmények bemutatásra kerültek több Műszaki
Biztonsági Konferencián, melyek programja elérhető (Előadó: Kámán László és Ádori Csaba).
https://tartalyszovetseg.hu/hirek/xvi-muszaki-biztonsagi-konferencia/
https://tartalyszovetseg.hu/hirek/xvii-muszaki-biztonsagi-konferencia/
2) Letölthető prezentációk és bemutató videofilm (Ádori Csaba előadásában):
https://tartalyszovetseg.hu/hirek/koszonet-nyilvanitas/
3) A drónok ipari alkalmazásairól és a MOL Nyrt. logisztikai bázistelepeken elért eredményei
bemutatásra kerültek az Ipar 4.0 Konferencián partnerünk, a Plant Design Kft. prezentálásában
(Előadó: Kováts-Megyesi Balázs.)
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191017/az-ipar-40-lehet-a-valasz-a-magyar-gazdasagotfenyegeto-kihivasokra-404207
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191015/szazezrek-munkahely eit-fenyegeti-magyarorszagona-negyedik-ipari-forradalom-mi-lehet-a-megoldas-403433
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4) Az alkalmazások és az elért eredmények bemutatásra kerültek az Oil and Gas IOT Summit
nemzetközi konferencián (Előadó: Fehér Csaba)
https://www.oilandgas-iot.com/speaker-interview-game-of-drones-with-csaba-feher-mol/

INNOVATÍV DOKUMENTUM FELDOLGOZÓ ÉS FORDÍTÁS
MEGRENDELŐ ALKALMAZÁS − GYORSFORDÍTÁS.HU
(33. kód)

Szakterület: fordítás, lokalizáció
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Gyors Fordítás.hu Fordítóiroda, A+P Magyarország Kft.
Az innováció tömör leírása:
A GyorsFordítás.hu által fejlesztett alkalmazás egyedi dokumentum-feldolgozási megoldásainak köszönhetően jelentős költség takarítható meg, és ezzel egy időben az árajánlatkérés és
megrendelés folyamata pár másodpercre csökken, kiváltva ezzel a korábbi hosszadalmas
levelezéseket és egyeztetéseket:
A https://gyorsforditas.hu címen elérhető alkalmazás a forrás- és célnyelvek kiválasztását és a
dokumentumok feltöltését követően másodpercek alatt automatikusan feldolgozza a
dokumentumokat és kiszámolja az árakat, így akár pár kattintással megrendelhető, kifizethető és
el is indítható a fordítás.
Egyedülálló megoldás, hogy a fejlesztés az árszámításnál figyelembe veszi a dokumentum
hosszát, a szövegben lévő ismétlődéseket, és a korábban már lefordított szövegeket is. Ennek
érdekében a folyamat során valós időben vizsgálja meg az alkalmazás az ismétlődő
szövegrészeket, és össze is hasonlítja a feltöltött fájlokat a korábban már elkészített fordításokkal.
Így ha sok az ismétlődő rész, akkor olcsóbb díjat fog megállapítani az alkalmazás.
További egyedülálló megoldás, hogy szkennelt dokumentumok és képek is feltölthetőek, melyek
esetében optikai karakterfelismerést követően határozza meg az alkalmazás a szöveg
mennyiségét és az árakat. A feltöltött dokumentumok nyelvét pedig mesterséges intelligencia
segítségével azonosítja az alkalmazás.
Az innováció eredményei:
A nyelvi szolgáltatók és fordítóirodák nagy része jellemzően nem foglalkozik az ismétlődő
szövegrészekkel, és a korábban már lefordított szövegekkel, hanem ezeket újra és újra kifizetteti
a megrendelővel, vagy nem ad elegendő kedvezményt az ismétlődésekből. Pedig a fordítási
költségek akár 20-30%-a, vagy akár 50%-a is megtakarítható az ismétlődő szövegek figyelembevételével.
Erre kínál azonnali és hatékony megoldást a GyorsFordítás.hu egyedülálló alkalmazása.
Ráadásul Magyarországon eddig kifejezetten körülményes volt ajánlatot kérni és megrendelni
egy fordítást: általában először meg kellett várni mire a fordítóiroda kiértékelte a lefordítandó
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dokumentumokat, utána pedig egyeztetni kellett a cég adminisztrátoraival. Szkennelt
dokumentumok, vagy képek esetében ez a folyamat még hosszabb volt.
Ezek a folyamatok a bemutatott új alkalmazással másodpercekre rövidülnek, ugyanis a
GyorsFordítás.hu-ra feltöltött fájlokat az alkalmazás pár másodperc alatt átvizsgálja és
megállapítja a szöveg terjedelmét és az árat. Sőt az alkalmazás az észlelt ismétlődő szövegeket
figyelembe véve azonnal mérsékli is az árat. Így az ár azonnal látható, és azonnal el is indítható a
fordítás.
Referenciák:
Az alkalmazás a 2019. évben elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat és a Tudományos Újságírók
Klubja által felajánlott Gazdaság és Tudomány Díjat is. A díjátadó szeptember 10-én volt az
Országház Felsőházi Termében.
Szakmai cikkek az innovációval kapcsolatban:
ORIGO: Megreformálná a fordítási piacot egy magyar vállalkozás
https://www.origo.hu/gazdasag/20190613-megreformalna-a-forditasi-piacot-egy-magyarvallalkozas.html
InsiderBlog: Megreformálják a fordítási piacot
http://insiderblog.hu/blogzine/2019/06/14/megreformaljak-a-forditasi-piacot/
Technokrata: A mesterséges intelligencia és az optikai karakterfelismerés a fordítók rémálma
http://www.technokrata.hu/egazdasag/dotkom/2019/06/14/a-mesterseges-intelligencia-es-azoptikai-karakterfelismeres-a-forditok-remalma/
HRportal: Így spórolj a nyelvi költségeken
https://www.hrportal.hu/hr/igy-sporolj-a-nyelvi-koltsegeken-20200102.html
HRPWR: Három tipp, hogy csökkentsd a külpiacra lépés költségeit
http://hrpwr.hu/aktualis/cikk/harom_tipp__hogy_csokkentsd_a_kulpiacra_lepes_koltsegeidet

DIOO - DIGITÁLIS OKOSJÁTÉK ÓVODÁSOKNAK
(34. kód)

Szakterület: oktatás, pedagógia, társadalomtudomány
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
DIOO Kft.
Az innováció tömör leírása:
Az DIOO mérő és fejlesztő rendszer óvodások számára készült érintőképernyős játék. Célja
felmérni a gyermek iskolaérettségi szintjét, és fejlesztő feladatokkal segíteni őket, hogy az
iskolakezdés időpontjára a legfontosabb képességterületeken elérjék a sikeres teljesítéshez
szükséges, szakma által elvárt készségszintet.
A rendszer létrehozása során azokat az óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok által
alkalmazott és ajánlott, publikált tudományos és komplex elveket vették figyelembe, melyek a
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matematika tanulás és annak zavarai, az értő olvasás kialakulása és annak zavarai, illetve a
tanulási képességek fejlesztése témakörben rendelkezésre állnak. A játék feladatok
összességében a tesztelt és egyben fejlesztett készségek, képességek azon csoportját ölelik fel,
amelyek az iskolaérettséghez szükségesek.
Mindezek alapján kialakították saját fejlesztőprogramjukat, mely az óvodapedagógiai szakma
által követett gyakorlatot az érintőképernyő által biztosított lehetőségekkel ötvözi (egér és
billentyűzet nélküli, kizárólag hangutasítással működő, hiszen elsősorban az írás és
olvasáskészséggel még nem rendelkező felhasználók számára készült). Mindezt olyan
formában, hogy a gyermekek folyamatos érdeklődése fenntartható legyen, a visszamérés
minden esetben megtörténjen, illetve a gyermek által elért eredmény és fejlődés folyamatosan
monitorozható legyen. Programukban az egyes képességek és készségek mérése komplex
módon valósul meg, ezáltal is biztosítva azt, hogy egyszerre több oldalról tudjuk megítélni a
gyermek képességeit, eredményeit.
Mivel a játékidő beállítható, a pedagógus (és szülő) döntésén múlik, mennyi időre veszi igénybe a
gyerek, az életkori sajátságainak jobban megfelelő, digitális „tesztmegoldó” rendszert.
A programba épített 2500 feladatszint 16 képesség fejlesztésére szolgáló, 16 játék feladatsora.
Továbbhaladás csak sikeres feladatmegoldással lehetséges. A program azonnal jelzi a hibás
megoldást, így az nem rögzülhet. Meghatározott számú hiba esetén vagy az adott szinten
maradva kell gyakorolni gyermeknek, vagy könnyebb szintre lépteti vissza a program. A
gyerekek minden játék végén szóbeli kiértékelést, és hanggal kombinált képes „dicsérő
animációt” kapnak, mely megerősíti őket a teljesítés sikerességéről.
A gyerek feladatmegoldó tevékenységéből származó adatok grafikonos kiértékelésének
rendszeres megtekintésével a pedagógus és a szülő folyamatosan tájékozódhat a gyermek
képességeiről, előrehaladásáról, érdeklődési köréről, esetleg a hanyagolt fejlesztési területekről.
Az óvodai csoport fejlődésről heti és havi jelentést küld a rendszer a gyermekek regisztrált
pedagógusai részére. Területi szintű (városi, megyei, országos) bevezetés esetén, a felhasználók
számától függetlenül teljes, átfogó és objektív statisztika készülhet, emberi erőforrások igénye
nélkül.
Az innováció eredményei:
Komplex, digitális online mérőrendszer bevezetése, írni, olvasni nem tudó óvodások számára.
Csak Magyarországon 670 regisztrált pedagógus, több mint 9,000 gyermek és több mint 5,000,000
megoldott feladat van mögöttük. A konkurencia nélküliség és az országos lefedettséget biztosító
kiépíthetőségnek, valamint a Valor Hungariae Zrt. támogatásának és kapcsolatrendszerének
köszönhetően határozott érdeklődés van rá Fehéroroszországban, Lengyelországban,
Bulgáriában, Oroszországban és Németországban.
Referenciák:
Bemutatkozó film: http://bit.ly/DIOO_video
Referencia videó 1: http://bit.ly/DIOO_referencia1
Referencia videó 2: http://bit.ly/DIOO_referencia2
Referencia videó 3: http://bit.ly/DIOO_referencia3
Orosz állami bevezetést támogató levél.
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UNIVERZÁLIS LEPÁRLÓ BERENDEZÉS AROMAPROFILRA
KIFEJLESZTETT SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉRLÉSSEL
(35. kód)

Szakterület: élelmiszeripari gépgyártás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az innováció tömör leírása:
A Hagyó Kft. 1999-ben alakult magyar tulajdonú kisvállalkozásként, azóta foglalkozik
élelmiszeripari berendezések és technológiák fejlesztésével, gyártásával és kereskedelmével. A
cég az elmúlt években főleg a borászati, gyümölcsfeldolgozási, és pálinkafőzési területen lévő
világszínvonalú innovatív technológiáival szerzett ismertséget.
Legújabb fejlesztésük egy olyan univerzális, világszínvonalú, egyedülálló berendezés, és a hozzá
tartozó teljes technológia, ami lehetőséget biztosít bármely nemzet párlatának tökéletes
minőségű megalkotására. Fejlesztésénél alapvető cél volt egy olyan technológia megalkotása,
mely akár gabona, akár gyümölcs cefréből képes mind aromákban gazdag (pl. pálinka, whisky,
rum), mind pedig aromákban szegény, de alkoholban dús (pl. vodka) prémium minőségű párlat
előállítására, teljesen kontrollált formában. A berendezés moduláris egységeinek köszönhetően
tökéletesen kontrollálható a keletkező párlat alkoholtartalma és aromaprofilja, valamint fel van
készítve az olyan különlegesebb eljárást igénylő párlatok előállítására is, mint a gin. A rendszer
olyan finombeállítási lehetőségekkel van ellátva, melynek köszönhetően ugyanabból a cefréből
termékkategórián belül maradva akár teljesen más tulajdonságokkal rendelkező párlatot lehet
előállítani (pl. barackcefre esetében szabadon eldönthető, hogy kompótosabb, vagy a friss
gyümölcsre emlékeztető üdébb aromatikával rendelkező pálinkát szeretnénk előállítani). Ha
figyelembe vesszük tehát, hogy azon túl, hogy számos termékkategória előállítható a
berendezéssel, de a kategóriákon belül is hatalmas szabadsági fokunk van, könnyen belátható,
hogy az előállítható végtermék-variánsok száma gyakorlatilag végtelen, számának csak a
főzőmester fantáziája szab határt.
Az innováció eredményei:
Lepárlóberendezésük nem egyetlen projekt eredménye, hanem a társaság fejlődésének és
szakmai tapasztalatának kiteljesedése. Sok évnyi munkából szerzett tapasztalataikat sikerült
letisztázni és ötvözni az Irinyi-terv által megvalósult kutatási eredmények segítségével.
2019. július 6-a mérföldkő volt a 20 éves Hagyó Kft. életében, Palkovics László, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium minisztere és Kovács András, a Hagyó Kft. ügyvezetője avatták fel az
Irinyi Terv keretében megvalósult Prototípus fejlesztési és kapacitásbővítési projektük
eredményeként univerzális lepárló prototípusát, melyet 2019 második felében belföldre
értékesítettek, a telepítése és üzembe helyezése 2020 tavaszán várható.
Technológiájuk exportképességét igazolja, hogy az átadást követően nemcsak belföldről
érdeklődtek, hanem folyamatosan érkeznek a külföldi megkeresések is, melyek közül többen
már tárgyalási szakaszban vannak.
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Referenciák:
KÜLFÖLDI REFERENCIÁK:
CHAINBRIDGE DISTILLERY (Oakland Park, FL, USA)
SAVANNAH SPIRITS DISTILLING (110 Whitaker St, Savannah, GA 31401, USA)
SOURLAND MOUNTAIN SPIRIT (Hopewell, NJ, USA)
BOARDROOM SPIRIT (Lansdale, PA, USA)
FLYING DUTCHMAN SPIRITS (Eden Paraire, MN, USA)
COLD SPRING HOLLOW DISTILLERY (8 Findlay Dr, Mercersburg, Pennsylvania 17236, USA)
LOVE LANE BREWERY (62 Bridgewater St, Liverpool L1 0AY, UK)
SNOWDONIA SPIRIT (Plas-Y-Wern Lodge, Cardigan, Tresaith, New Quay SA43 2JP, UK)
NAO SPIRITS (Sao Jose de Areal, Goa, India)
MAGYARORSZÁGI REFERENCIÁK:
ELSŐ MAGYAR GIN MANUFAKTÚRA ZRT. (Budapest, Kiss Ernő utca 3/A.)
SOMLÓ SPIRIT (Somlóvásárhely, Somló-hegy 044/4 hrsz.)
KUNSÁG-SZESZ ZRT. (Kiskőrös, Bánffy u. 35-37.)
ZSINDELYES PÁLINKAFŐZDE (Érpatak, Zsindelyes tanya)
SZICSEK PÁLINKAFŐZDE (Tiszaföldvár, Ókincsem III. keresztút 10-14.)
PRESIDENT PÁLINKA SZALON (Vértessomló, Gesztesi út 1.)

GYÓGYSZERFEJLESZTÉS AZ EPILEPSZIÁS BETEGEK
PREHOSPITALIS TERÁPIÁJÁBAN
(36. kód)

Szakterület: egészségügy
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Octo Pharma Kft.
Az innováció tömör leírása:
Magyarországon közel 60 000 érintettek az epilepsziában. A betegek közel 70%-a tünetmentessé
tehető folyamatosan szedett antiepileptikumok alkalmazásával, 30%-uknak azonban
rendszeresen visszatérő rohamai vannak.
Az öt percet meghaladó, spontán nem szűnő, generalizált epilepsziás rohamot status
epilepticusként kell kezelni. Azonnali terápia nélkül fatális következményekkel járhat
(agykárosodás, halál), ezért a prehospitalis ellátás életmentő, amelyet laikus hozzátartozók is
végezhetnek. Hazánkban mostanáig a rectalis diazepam kúpon kívül nem volt más készítmény a
prehospitalis rohamoldásra. A diazepam, a leggyakoribb epilepsziákban hatásos, de a Dravetszindrómában hatástalan. Serdülőkorban a kúp sürgősségi használata szociálisan nehezen
elfogadható. Ötven kg testtömeg felett, epilepsziás nagyroham esetén, amennyiben a segítő
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egyedül van, nem tudja a rectalis készítményt alkalmazni.
Ezért célul tűzték ki, hogy a Magyar Epilepszia Liga kérésének eleget téve a Mikszáth
Gyógyszertárban egy korszerűbb, hatékonyabb és szociálisan is elfogadható új készítményt
fejlesszenek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet jóváhagyása után.
Választásuk a midazolam oldatra esett, mely felszívódik buccalisan és nasalisan adva és gátolja a
rohamot Dravet-szindrómában. Az orrba történő fecskendezés, az erre a célra fejlesztett Mucosal
Atomisation Device gyógyszerporlasztó rendszerrel történik. A midazolam oldatot Becton
Dickinson gyártmányú polypropilén fecskendőkbe szerelik ki lamináris áramlású fülkében
aszeptikus körülmények között, így növelve az oldat stabilitását és biztosítva a hosszabb
lejáratot. Gyermekek esetében az individuális egyszeri dózisokat testsúly (0,2 mg/ttkg) alapján
számolják és személyre szabottan készítik.
Innovatív megoldásokat alkalmazó gyógyszerükre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
társadalombiztosítási finanszírozást kaptak. Ezért a szakorvosok normatív és közgyógyellátás
terhére is rendelhetik.
Az innováció eredményei:
Az újonnan fejlesztett készítményükkel nagyon rövid idő alatt országos ellátottságot értek el.
Orvosi vény ellenében nemcsak járóbetegek részére, hanem több kórház számára is értékesítik az
új, innovatív készítményüket. Rendszeres vásárlóik lettek: a Bethesda Gyermekkórház, a Heim
Pál Gyermekkórházak, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, a Szent Borbála Kórház és
számos más vidéki kórház.
2019. évben összesen 5 300 gyermek részére készítettek életmentő gyógyszert, amely jelentősen
hozzájárult vállalkozásuk árbevétel-növekedéséhez (kb. 55 millió forint).
Az orvosok és a szülők visszajelzése alapján a terápia gyors és hatékony. Az új beviteli eljárás
praktikus, használata a laikusok számára is könnyen elsajátítható.
Összegzésként kijelenthető, hogy jelentős minőségi ugrást értek el a terápia rezisztens
epilepsziás betegek ellátásában az újonnan bevezetett, hatóság által is engedélyezett életmentő
magisztrális gyógyszerükkel.
Referenciák:
OGYÉI nyilatkozat
Gyógyszerészet folyóiratban megjelent cikk
Fényképek
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A VILÁG ELSŐ HIBRID TÉRRÁCSSZERKEZETŰ MŰREPÜLŐGÉPE
(37. kód)

Szakterület: repülőgépgyártás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
GENEVATION AIRCRAFT KFT.
Az innováció tömör leírása:
A cég első fejlesztése, a GENPRO unlimited (+/- 10g terhelhetőség) műrepülőgép a jósági
tényezőket komplexen tartalmazza, amelyek számos repülésbiztonsági megfontolással
párosulnak. A repülőgép tervezése, gyártása, tesztelése az EASA CS-23 dokumentumban
meghatározott követelmények szerint történt a főkonstruktőr, Dr. Farkas Csaba vezetésével. A
műrepülőgépek esetében az esztétikai és gyártás-minőségi mutatókon felül a teljesítmény
paraméterek még dominánsabban jelentkeznek. A gép jóságát több komplex tényező együttes
értékelése mellett lehet meghatározni, ahol a legfontosabbak: a szerkezeti súly, a repülőgép
aerodinamikai kialakítása, vezethetőségi karakterisztikája. Emellett fontos szempont még
természetesen a repülőgép mérete és vonalvezetése, a műrepülő figurák bírók általi pontosabb
értékelhetősége érdekében. Valamint az, hogy az eltérő méretekkel rendelkező pilóták többsége
komfortosan érezze magát nem csak a hosszabb idejű átrepülési feladatok során, de a nagy
terheléssel járó műrepülő repülés közben is.
Az innováció eredményei:
A repülés igen érzékeny a repülőgép szerkezeti tömegére. Ebből az alapkövetelményből indult el
az a K+F tevékenység, hogy miként lehetséges a repülőgéptörzs teherviselő szerkezet – az acél
térrácsszerkezet – szerkezeti tömegének csökkentése a szilárdsági tényezők megtartása mellett.
Az innováció eredményeként született meg a hibrid térrácsszerkezet, melyet sikerült ipari
környezetbe is integrálni a GENPRO műrepülőgép megépítésével.
A megvalósult innováció egy speciális kötéstechnológiát és több innovatív hegesztési megoldást
foglal magában, amit a cég első terméke, a GENPRO unlimited (+/- 10g terhelhetőség)
műrepülőgép mind magában hordoz. A repülőgép építése során a számítógéppel támogatott
tervezés, gyártás-előkészítés számos elemét alkalmazták, a kialakítás mind szilárdsági, mind
áramlástani szempontból részletes tesztelés sorozaton esett át. A repülőgépbe számos további
unikális megoldást fejlesztett és épített be a cég.
A gyártás során a katonai és a kereskedelmi repülőgépeken is a jelenleg elérhető legkorszerűbb
prepreg kompozit-technológiákat és karbon alapanyagokat használják a kedvező
teljesítmény–súly arány elérése érdekében.
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Referenciák:
A GENPRO 2016-ban Szegeden emelkedhetett első alkalommal a levegőbe Rohács Tamás
berepülőpilóta közreműködésével. A fejlesztések alatt fontos szerep jutott a teszteket folytató
pilótáknak is. A tesztelésbe a későbbi fázisokban bekapcsolódtak Besenyei Péter és Francois Le
Vot műrepülő világbajnokok, akik számos fejlesztési javaslattal segítették a repülőgép
tökéletesítését. Repülési tulajdonságait tekintve teljes mértékben felveszi a versenyt bármely,
jelenleg piacvezető gyártó termékével, illetve számos repülési paraméterben jobb teljesítményt
nyújt ezeknél. A cég viszonylag egyszerű feltételek mellett biztosítja a tesztrepülésre jelentkezés
lehetőségét. 2019-ben sikeresen rendezte meg a Modern Gyárak Éjszakáját, amelyen számos
érdeklődő vett részt. A műrepülésben érdekelt pilóták körében a repülőgép ismertsége egyre
nagyobb, és a kiváló repülési tulajdonságok mellett az ergonómiai tulajdonságok és a biztonsági
szempontok is kiváló értékelést kaptak a tesztrepülések során.

TERRÁN GENERON - NAPELEMES TETŐCSERÉP
(40. kód)

Szakterület: építőipar - tetőfedés és napelemes rendszer
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Az innováció tömör leírása:
Az építőiparnak hatalmas a környezetre gyakorolt hatása, ezért jogosan merült fel az a kérdés,
hogy otthonunk és értékeink alapvető védelmi feladatán túlmutatva, miért ne tölthetne be a tető
aktív, környezetbarát, tiszta és biztonságos energiatermelő funkciót is. Számos megoldás létezik
már arra, hogy felhasználható legyen a Nap energiája arra, hogy elektromos áramot állítsunk elő.
Napelemek használata a tetőn az egyik igen széleskörűen alkalmazott módszer. A tető azonban
nemcsak funkcionális-, hanem esztétikai értékeket is képvisel, viszont a piacon jelenleg kapható
nagypaneles modulok, nem biztosítják az esztétikus megjelenést, így a fogyasztóknak eddig
választaniuk kellett a kellemes, szép látkép és a környezettudatosság között. Erre a problémára
kínálnak megoldást, új innovatív napelemes tetőcserepükkel, mellyel mind az esztétika, mind
pedig a környezettudatosság nagy hangsúlyt kap.
A Nap kimeríthetetlen erejét felhasználva létrehozták a forradalmian új napelemes tetőcserepet.
A Terrán GENERON különlegességét az adja, hogy a tető napenergiahasznosító szerepe
esztétikusan, elegánsan valósítható meg, így ez az extra tetőfunkció teljes mértékben
környezetbe illeszkedő megjelenést kölcsönöz az épületnek, ugyanis a napcellák olyan speciális
módon vannak az egyedi tetőcserepek felszínére integrálva, hogy azok megjelenése és
felhelyezése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekkel. Ezzel a megoldással egy
kifejezetten esztétikus, a tetőfedés textúrájába belesimuló fedésképet kapunk, amely műszakilag
is megfelelő, egyúttal gazdaságos, hatékonyan előállítható és reprodukálható. A napelemes
tetőcserép ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a jelenlegi termékeik
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(fagyállóság, méretpontosság, vízzáróság, felületi védelem), így biztosítva a tökéletes védelmet.
Az új tetőcserép egyik különlegességét az adja, hogy a standard modulos megoldásoktól eltérően
nem szükséges hozzá külön tartószerkezet és keret sem, ezáltal nem törik át a cserépfedést, ami a
rendszer vízzáróságát is tökéletesen biztosítja. A cserépfedés és a napelem tömege valamivel
kisebb súlyú, a standard modulos rendszerhez viszonyítva, így nem okoz tehernövekedést a
tetőn. Meghibásodása esetén az elem cserélhető egy ugyanolyan méretű elemre, az elektronika
kialakítása pedig olyan, hogy egyetlen elem meghibásodása vagy részleges árnyékolása nem
okozza a teljes kör kiesését.
Az innováció eredményei:
A Terrán Generon napelemes tetőcserép a piaci bevezetése óta több magyar és nemzetközi díjban
is részesült, mint például a szlovákiai Coneco Nagydíj, a magyarországi Construma Nagydíj és
az Energy Globe Award magyar fordulójában elért kategóriagyőzelem. A termék bevezetésének
a hatására több új munkahely is létrejött, mely a gazdaság és a vállalat fejlődését szolgálja.
Referenciák:
https://www.youtube.com/watch?v=wNm9EGHmsNU
https://www.youtube.com/watch?v=nG5gvhRgAyE
https://www.youtube.com/watch?v=g6KCyiMPCMo
https://www.youtube.com/watch?v=j7cfj3QLizE
https://www.youtube.com/watch?v=EQ6LAIbQvPo&t=5s
https://www.octogon.hu/epitoipar/a-21-szazad-technologiai-kihivasaira-keresik-a-valaszt-aterrannal/
https://epiteszforum.hu/megerkezett-a-magyar-napelemes-tetocserep
https://magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/energy-globe-dijat-nyert-a-terran-generonnapelemes-tetocserep/
http://epulettar.hu/cikk/terran-generon-construma-nagydij
https://www.szephazak.hu/epitoipari-hirek/milyen-cserepet-valasszunk-az-otthonunkra/1326/
https://www.epitesimegoldasok.hu/tetocserepre-integralt-napelemek.html
https://forbes.hu/uzlet/meg-iden-piacra-dobjak-a-napelemes-tetocserepet-egy-sor-beruhazastindit-a-top100-as-magyar-ceg/
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EASYLIN FELTÁRT LENMAGDARÁRA ALAPOZOTT
TAKARMÁNYOZÁSI STRATÉGIA
(41. kód)

Szakterület: állattenyésztés és takarmányozás
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt.
Az innováció tömör leírása:
A VITAFORT Zrt. a magyar takarmányipar vezető vállalata csaknem négy évtizedes szakmai
múlttal szolgálja a magyar állattenyésztést. Termékválasztéka teljes körű: takarmány előkeverékeket (premix, koncentrátum) és késztakarmányokat gyárt, illetve értékesít minden haszonállatfaj és korcsoport számára. Intenzív kutatási-fejlesztési tevékenysége eredményeként
folyamatosan innovatív termékekkel jelenik meg a takarmány alapanyag és késztermék piacon.
Az utóbbi évtizedben az agrárium termelését és piaci igényeit befolyásoló kérdések, amelyekkel
számos kutatás foglalkozik, a klímaváltozás, az egészségmegőrző táplálkozás és az állatok
igényeit kielégítő takarmányozás és tartásmód. A Vitafort Zrt. a széleskörű termékpalettája
mellett teljes körű szolgáltatást biztosít partnerei számára, amely szolgáltatásokat és termékeket
a piaci igények kielégítéséhez igazít. Az említett kutatási témákkal szakembereik folyamatosan
foglalkoznak és követik a hazai és nemzetközi változásokat, így esett a választásuk a feltárt
lenmagos takarmányozásra stratégiájukban. A lenmag előnyeit önmagában, feltárás nélkül
nehezen használhatjuk fel. A Vitafort Zrt. tejelő szarvasmarha takarmányozási programjában a
francia VALOREX cég egy speciális,szabadalmaztatott extrudálási eljárással előállított feltárt
lenmag készítményeit alkalmazza. A Valorex vállalat egyedi technológiai eljárásával előállított
lendara termék az Easylin. A lenmag értékes élettani hatásainak köszönhetően a humán
táplálkozásba és az állatok részére gyártott takarmányokba is jól beilleszthető. A Vitafort Zrt.
takarmányozási stratégiájának kialakításában az állatjóléti kérdések mellett szem előtt tartja az
egészségtudatos takarmányozást.
Az innováció eredményei:
Az Easylin használata tejelő szarvasmarhák esetében jelentős szerepet tölt be, mivel a szervezet
számára könnyen hasznosítható energiaforrást biztosít. Kedvező zsírsavösszetétele javítja az
omega-3/omega-6 arányt. Az ideális omega-3/omega-6 arány hatására javulhatnak a szaporodásbiológiai eredmények és jobb egészségi állapot érhető el. Az Easylin használatával
növelhető a tejben a telítetlen zsírsavak aránya és csökkenthető a bendőben keletkező metán
mennyisége, így növelve a tejtermelésre jutó energiát. A termék és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások bevezetésével csökkenthető vagy teljesen elhagyható a védett fehérje és a védett
zsírok használata. Ez a módszer magasabb oldódó fehérje ellátást igényel. Az említett
alapanyagok elhagyása a tejelő tehenészetek számára költségcsökkentő hatással bír,
mindamellett kedvező tulajdonságainak köszönhetően a profit oldalt erősítheti. A termék
használatának további előnyét képezi, hogy az állatok által fogyasztott omega-3 zsírsav a
szövetekben álakul át, így a tej- és húsfogyasztás során az emberi szervezet számára megfelelő
omega-3 forrást biztosít. A Vitafort Zrt. 2012-ben kezdte alkalmazni a lenmagdarára épülő
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stratégiát, amely részeként került bevezetésre a TEJTÜKÖR elnevezésű diagnosztikai és
értékelési módszer. A módszer alkalmazása során havonta mintát szükséges venni az elegytejből.
A minta értékelését követően képet kapunk a megvalósult takarmányozás hatásáról és rávilágít
azokra a kulcsfontosságú tényezőkre, amelyeket szükséges módosítani. A Vitafort Zrt. által
képviselt újszerű takarmányozási irányelv bevezetésével csökkent az állattartó telepek költsége,
növekedett a termelés és javult az állományok egészségügyi állapota
A Vitafort Zrt. 2019-es nettó árbevételének (11 milliárd Ft) közel 8 %-át az Easylin használatának
köszönheti.
Referenciák:
Jelenleg 23 partner telepén alkalmazzák ezt az új környezetbarát takarmányozási módszert,
amely 15 000 tehén bevonásával és napi 450 000 liter megtermelt tej mennyiséggel támasztja alá a
módszer sikerességét.

PAJZSMIRIGYHORMON HATÁS INDIKÁTOR(THAI)
TRANSZGENIKUS EGÉR: IN VIVOMODELL GYÓGYSZERFEJLESZTÉS
ÉS KÖRNYEZET-TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ELŐSEGÍTÉSÉRE
(43. kód)

Szakterület: orvostudomány
Az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve:
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Integratív Neuroendokrinológiai
Kutatócsoport és Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport
Az innováció tömör leírása:
A pajzsmirigyhormon (PMH) számos biológiai folyamat kritikus szabályozója, befolyásolja
többek között az agy fejlődését és működését, a metabolizmust, reprodukciót és növekedést. A
PMH a hatásait a sejtek alapvető folyamatainak befolyásolásán keresztül fejti ki, szabályozza a
sejtek energiaháztartását és osztódását. A vér viszonylag stabil PMH szintje ellenére az egyes
szövetekben a PMH hatás nagyon különbözően szabályozódhat. A PMH hatás sejt-típus
specifikus szabályozása egy komplex folyamat, amiben szerepet játszanak a PMH aktiváló, és
inaktiváló enzimek, PMH transzporterek, receptorok és receptor koregulátorok (Fekete és
Lechan, Endo Rev 2014; Gereben és mtsai. Nature Rev Endo 2015). A szövet-specifikus PMH
hatás monitorozása elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük és befolyásolni tudjuk a PMH által
szabályozott biológiai folyamatokat. A PMH hatás monitorozása szintén elengedhetetlen PMH
receptor-típus vagy szövet-specifikus PMH hormon analógok fejlesztéséhez, és az ipar által
használt egyre nagyobb számú vegyület PMH hatást befolyásoló toxikus hatásainak
feltárásához. E célok elérése érdekében a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Fekete Csaba
és Gereben Balázs által vezetett munkacsoportjai előállítottak egy PMH hatás indikátor (THAI)
transzgenikus egérvonalat. A THAI egérmodell a szövetspecifikus PMH hatás monitorozását
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teszi lehetővé in vivo élő állatokban, ex vivo szövetekben és in vitro sejtekben. A THAI
egérmodell lehetővé teszi a PMH génexpresszióra gyakorolt hatásának szövetspecifikus
mérését. A luciferáz riporter mérhető aktivitását, ill. mRNS-ének szintjét kizárólag az endogén
PMH jelátviteli mechanizmus szabályozza, ideértve a különböző PMH receptor izoformákat,
koregulátorokat, és PH metabolikus enzimeket. A modellben a fényt kibocsátó, kódon
optimalizált luciferáz a legtöbb szövetben, így például az agyban is PMH függő módon
termelődik. Egyes szövetekben a PMH hatás élő állatokban is mérhető az állat
fénykibocsátásának mérésével, ami lehetővé teszi a PMH hatás ismételt mérését ugyanazon
állatban. A riporter fehérje aktivitása igen érzékeny módszerrel mérhető kísérleti állatokból
kivett szövetekben is, illetve e szövetekben qPCR alkalmazásával mérhető a luciferáz mRNS
szintjének változása is.
Az innováció eredményei:
K+F kutatások PMH receptor-típus/szövet specifikus, PMH hatást befolyásoló vegyületek
kifejlesztését célozzák, hogy kihasználhassák a PMH jótékony hatásait a nemkívánatos hatások,
pl. a szívhatások elkerülése mellett. Kísérleteik igazolták, hogy a THAI egérmodell hatékony in
vivo modellt biztosít PMH receptor-típus specifikus vegyületek hatékonyságának és
specificitásának teszteléséhez. A környezeti szennyezők endokrin rendszert befolyásoló hatása
egyre jelentősebb közegészségügyi problémát jelent az ipar által gyártott szerves vegyületek igen
nagy száma miatt. Igazolták, hogy a THAI egér alkalmas e szennyezők PMH háztartásra
gyakorolt szövet specifikus hatásainak detektálásra. Jelenleg tárgyalások folynak gyógyszeripari
és toxikológiai vizsgálatokat végző cégekkel az állatmodell hasznosításával kapcsolatban.
Referenciák:
Publikáció: Mohacsik, P ; Erdelyi, F ; Baranyi, M ; Botz, B ; Szabo, G ; Toth, M ; Haltrich, I; Helyes,
Z ; Sperlagh, B ; Toth, Z, Sinkó, Lechan RM, Bianco AC, Fekete C, Gereben B. A transgenic mouse
model for detection of tissue-specific thyroid hormone action ENDOCRINOLOGY 159 : 2 pp.
1159-1171. , 13 p. (2018)
Szabadalmak: Magyar (HU230964) és Európai Uniós (EP3223606) szabadalmak
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A 2019. ÉVI INNOVÁCIÓK ÖSSZEVONT ÉRTÉKELÉSE
A pályázati adatok szerint a 42 megvalósult innovációs teljesítmény révén a
megvalósító vállalkozások összesen több mint 15 milliárd Ft többlet árbevételt
értek el (melynek jelentős hányada exportból származik). A megtakarítások, az
árcsökkentő hatás, a környezeti terhelés csökkentése stb. nyomán további több
10 milliárd Ft társadalmi haszon keletkezett.

Az elfogadott pályázatok szakterület szerinti eloszlása:
12%

12%

12%

14%
9%

17%
17%
7%

Villamosipar, energetika
Informatika, szoftver
Egészségipar
Agrárium, élelmiszeripar
Gépipar
Vegyipar
Egyéb ipar
Egyéb szolgáltatás

17%
14%
12%
12%
12%
9%
17%
7%

Az innováció megvalósításának módja szerinti eloszlás:

86%

14%
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Az innovációt önállóan
valósította meg
Az innováció
együttműködésben valósult
meg

86%
14%
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A pályázók területi eloszlása:
62%

Budapest és környéke
Kelet-Magyarország
Nyugat-Magyarország

62%
24%
14%

24%

14%

A pályázók üzleti formája szerinti eloszlás:
62%

Kft.
Nyrt., Zrt.
Egyéb

62%
24%
14%

24%

14%

Az innováció megvalósításának módja szerinti eloszlás:

71%

Hazai piacon hasznosul az
innováció
Export piacon is hasznosul az
innováció

71%
29%

29%
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Az innováció kiindulása szerinti eloszlás:

88%

Saját K+F
Belföldi technológia transzfer

88%
12%

új
továbbfejlesztő
követő
másoló

45%
35%
16%
4%

12%

Az innováció jellege szerinti eloszlás:

35%

45%

4%
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A Magyar Innovációs Nagydíjon a megvalósult innovációnak minősített
pályázatok száma 1992 és 2019 között elérte az 1110-et
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AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON
DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK
2018. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Újgenerációs transzplantációs genetikai teszt
fejlesztése és globális piaci bevezetése

Omixon Biocomputing Kft.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Extrém üzemi körülményekre tervezett nagyfeszültségű távvezeték fejlesztése és gyártása

FUX Zrt.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Informatikai
Innovációs Díja

WIWE szívdiagnosztikai eszköz

Sanatmetal Kft.

Agrárminisztérium Agrár
Innovációs Díja

Új típusú bőtermő martonvásári búzafajtákkal
megvalósított innováció

MTA Agrártudományi
Kutatóközpont

Agrárminisztérium Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Icon hematológiai termékcsalád

Norma Instruments Zrt.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal „Alapkutatástól
a piacig˝ Innovációs Díja

Neutronspektroszkópia kifejlesztése, és
alkalmazása a tudományban és az iparban

Mirrotron Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Teqball SMART – kis helyigényű multifunkciós
sporteszköz
Innovációs Díja
Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja

Kiszervezett logisztikai szolgáltatás

Teqball Kft.

Webshippy Kft.

2017. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe
®

Megvalósító
®

Magyar Innovációs Nagydíj

Cariprazine (Vraylar /Reagila ), egy új originális
magyar gyógyszer kifejlesztése, gyártása és
forgalmazása

Richter Gedeon Nyrt.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

XXL Diesel - speciális, csökkentett emissziójú
üzemanyag

MOL Nyrt.

Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Időjárás független starter trágyázási rendszer

KITE Zrt.

Földművelésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Trutina - növény súlymérésen alapuló, növény
aktivitást valós időben megmutató, technológiai
döntéstámogató rendszer

Gremon Systems Zrt.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Gyártástechnológiájában és csomagolásában
innovatív sajtkrém és tejalapú élelmiszerkészítInnovációs Díja
mény kifejlesztése és nemzetközi piacra történő
sikeres bevezetése
Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja
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Shapr3D, 3D tervező alkalmazás

Kőröstej Tejfeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.

Shapr3D Zrt.
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2016. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Félautomata vizelet üledék analizátor
termékcsalád

77 Elektronika
Műszeripari Kft.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Digitális tomoszintézis elvén működő alacsony
röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai
képalkotó eszköz (Lineáris CT)

Innomed Medical Zrt.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Informatikai Innovációs Díja

Big Data Management szolgáltatások

Starschema Kft.

Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

MÁD brand, a világ új íze - The new taste of the
world

MAD WINE Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejlesztési Innovációs Díja

15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a
Paksi Atomerőműben

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala FuranFlex, nagy hő- és korrózióállóságú
flexibilis műanyag béléscső rendszer
Innovációs Díja
kifejlesztése és forgalmazása
Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja

Aimotive aiDrive

Kompozitor Műanyagipari
Fejlesztő Kft.

AImotive Informatikai Kft.

2015. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

eRDM – dinamikus vasúti terhelésmérő és
diagnosztikai rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Az alumíniumhab gyártástechnológiájának kiter- Aluinvent Zrt.
jesztése és az alumíniumhab termékek piacosítása

Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Csípős fűszerpaprika nemesítési program

Univer Product Termelő és
Kereskedelmi Zrt.

Földművelésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Az arzén tartalmú vizek tisztítása, több lépcsős
előoxidációval és ózonos oxidáció segítségével

Aquaprofit Zrt.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Innovációs Díja

Komplex vészhelyzeti kommunikációs rendszer

BHE Bohn Hungary
Elektronikai Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Biztonságos acél közúti visszatartó rendszer
Innovációs Díja
Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja

CyrpTalk hívástitkosító szolgáltatás

evopro Innovation Kft. és
evopro systems engineering
Kft.

DAK Acélszerkezeti Kft.

Arenim Technologies
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2014. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

VORTEX poliaxális csontlemez rendszer

Sanatmetal Kft.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Bisoprolol-Amlodipin fix kombinációs tabletta
kifejlesztése

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Szőlőőr rendszer

QuantisLabs Kft.

Földművelésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Gumibitumen technológia és gumibitumennel
épített aszfaltút fejlesztése

MOL. Nyrt. és a Strabag
Általános Építő Kft.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Innovációs Díja

Univerzális forgóvázas darus jármű kifejlesztése

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja

VORTEX poliaxális csontlemez rendszer

Sanatmetal Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja

Neuromarketing média kutatási technológia
kifejlesztése

Synetiq Kft.

2013. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj
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Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztésfejlesztése

KVV Kőolajvezetéképítő
Zrt.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

NanoScan PET/MRI integrált pre-klinikai in vivo
képalkotó rendszer

MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Szántóföldi lágyszárú növénytermesztés
TeGaVill Kft.
melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést
csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat
biztosító géprendszerek kifejlesztése

Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Új generációs alumínium elektrolit kondenzátor
és EPCOS teljesítmény induktivitások
kifejlesztése

EPCOS Elektronikai
Alkatrész Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja

Hipertónia kezelésére kifejlesztett Egiramlon®
készítményének gyártása és forgalmazása

Egis Gyógyszergyár Nyrt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

HU-GO Elektronikus Útdíjszedési Rendszer
megvalósítása

Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt., az I-Cell
MobilSoft Zrt. és az ARH
Hungary Zrt.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

Új generációs alumínium elektrolit kondenzátor
és EPCOS teljesítmény induktivitások
kifejlesztése

EPCOS Elektronikai
Alkatrész Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Startup Innovációs Díja

Tresorit, fájlmegosztási és szinkronizálási
szoftver kifejlesztésé

Tresorit Kft.
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2012. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

iGO Automotive navigációs szoftvertermék

NNG Kft.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Tevékenység-felügyeleti eszközök új
generációjának kifejlesztése

BalaBit IT
Biztonságtechnikai Kft.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Új, korszerű permetezőgépek kifejlesztése

Farmgép Kft.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

Víztakarékos, öntözési és halászati fejlesztés

Dalmandi Mezőgazdasági
Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja

GRP Plasticorr Kft.
Műgyanta alapú Plastimol PR javító bilincs
kifejlesztése, gázvezetékek hibahelyeinek javítása
és rehabilitációja céljából

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Kétkomponensű PUR-habokhoz kifejlesztett
MikaTech membrán rendszer

Mikropakk Műanyag-és
Fémfeldolgozó Kft.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

Tevékenység-felügyeleti eszközök új
generációjának kifejlesztése

BalaBit IT
Biztonságtechnikai Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Új Innovatív Kisvállalkozás Díja

Kültéri nagyelosztó szekrények termékfejlesztése

Jáger Prod Kft.

2011. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

A vérrögképződés megelőzésére
kifejlesztett Egitromb® 75 mg filmtabletta

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Metapay Fesztiválkártya bevezetése

Meta-MPI Kft.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Komplett fejéstechnológia rendszer, a
HungaroLact kifejlesztése

Agro Legato Kft.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

„Hatékonyabb üzemeltetés – élhetőbb környezet” Budapesti
Szennyvíztisztítási Kft.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja

2D és 3D Két-foton mikroszkópfejlesztés

Femtonics Kft.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

„TIPPLEN K 850” polipropilén termék

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

„Hatékonyabb üzemeltetés – élhetőbb környezet” Budapesti
Szennyvíztisztítási Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Új Innovatív Kisvállalkozás Díja

PVC menetes, tekercselt szűrő, mélyfúrású ivóvíz GWE Budafilter Kft.
kutakba
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2010. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító
MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Magyar Innovációs Nagydíj

NanoPET/CTTM kisállat-vizsgáló rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

Elektronikus útátjáró-fedező berendezés komplex Műszer Automatika Kft.
rendszer

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

A sertés dizentéria kialakulásának megelőzésére
kifejlesztett költségkímélő, hatékony készítmény

Pharmatéka Bt.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi Innovációs Díja

A sertés dizentéria kialakulásának megelőzésére
kifejlesztett költségkímélő, hatékony készítmény

Pharmatéka Bt.

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala Innovációs Díja

Előregyártott vasbeton hídgerenda-család

Ferrobeton Zrt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Hordozható egyszemélyes laboratórium

NI Hungary Software és
Hardware Gyártó Kft.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

Hordozható egyszemélyes laboratórium

NI Hungary Software és
Hardware Gyártó Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Innovációs Díja

AS-T70 2 tengelyes mozgatású Solar Tracker

AsiaNet Hungary Kft.

2009. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Magyar Innovációs Nagydíj

Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű
blokkjain

Paksi Atomerőmű Zrt.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Erőművi alkalmazásra kifejlesztett új típusú
hegesztettházú kettősbeömlésű szivattyú

Ganz Engineering és
Energetikai Gépgyártó Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Kifejlesztett és megvalósított B1-15 és B2-15
Minisztérium Agrár Innovációs Díja típusú szárítóberendezések felújítására
alkalmazható IKR-F3 energiatakarékos adapter
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Kompenzált mágneses terű energiatakarékos
vezető sodronyok termék- és gyártásfejlesztése

PORTIRON® Termékcsalád
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja

102

Megvalósító

IKR Termelésfejlesztési és
Kereskedelmi Zrt.

FUX Ipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt.

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

ULTRA ONE – a valaha épített legjobb porszívó
és tartozékrendszer

Electrolux Lehel Kft.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Fejlesztett és gyártott szellemileg független
generikus pravastatin hatóanyag

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

ULTRA ONE – a valaha épített legjobb porszívó
és tartozékrendszer

Electrolux Lehel Kft.

Magyar Innovációs Szövetség
Innovációs Díja

iziSHOP® mTicket és eTicket elektronikus
menetjegy

Hedz Magyarország Kft.
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2008. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

UNEO az első lítium ionos fúrókalapács

Robert Bosch Power Tool
Elektromos Szerszámgyártó
Kft.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Generikus quetiapine hemifumarát hatóanyagot
tartalmazó KETILEPT® 25, 100, 150, 200 és 300
mg-os filmtabletta

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Precíziós gazdálkodási rendszer
Minisztérium Agrár Innovációs Díja

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Vevői igényekből eredő innovatív koncepció:
Ultrasilencer Green a környezetbarát porszívó

IND iMobile banking – pénzügyek bárhol,
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja bármikor

IKR Termelésfejlesztési és
Kereskedelmi Zrt.

Electrolux Lehel Kft.

IND Kft.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Őszi árpa nemesítése és fajtaoltalmi eredménye

Károly Róbert Főiskola,
Fleischmann Rudolf
Kutatóintézet

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Transponder tekercs és rezgésbiztos nedves
alumínium kondenzátor

EPCOS Elektronikai
Alkatrész Kft.

Iparfejlesztési Közalapítvány
Szervezeti Innovációs Díja

Vevői igényekből eredő innovatív koncepció:
Ultrasilencer Green a környezetbarát porszívó

Electrolux Lehel Kft.

2007. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

MTA TAKI-MTA MgKI költség- és
környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási
rendszer és szoftver

MTA Talajtani és
Agrokémiai Kutatóint., MTA
Mezőgazdasági Kutatóint.,
ProPlanta 3M Bt.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Automata vizelet-laboratórium

77 Elektronika Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Világszínvonalú csirkefeldolgozó vonal
Minisztérium Agrár Innovációs Díja
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Jelentős műszaki és technológiai innováció a
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. új Salétromsav
üzemi nagyberuházása során

Beraprost ipari szintézise és piaci sikere
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja

HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
Nitrogénművek Vegyipari
Zrt.

CHINOIN, a Sanofi Aventis
csoport tagja

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Erőművi füstgázok bevezetése Heller-Forgó
hűtőtoronyba a talajszinti légszennyezés
csökkentésére

EGI Energiagazdálkodási
Zrt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

VELAXIN® retard gyógyszer-készítmény
fejlesztése

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
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AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK

2006. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

NanoSPECT/CT® in-vivo kisállat-vizsgáló
rendszer

MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Dunaújvárosi Duna-híd

Hídépítő Speciál Kft.,
Ganzacél Zrt., BME Hidak
és Szerkezetek Tanszéke és a
Barabás Mérnökiroda Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Rita, Carmen és Axel magyar nemesítésű
Minisztérium Agrár Innovációs Díja cseresznyefajták termesztésbe vonása

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Világelső hibridhűtés a Mátrai Erőmű Zrt. V.
blokkján

Napelemgyártó berendezés és komplett önálló
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja gyártósor

Érdi Gyümölcs- és
Dísznövény-termesztési
Kutató-Fejlesztő Kht.
ALSTOM Power Hungária
Zrt. és a Mátrai Erőmű Zrt.

KPE Kraft Project
Elektronikai Kft.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

RIPEDON® 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletta

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Saját technológián alapuló, új poliuretán
alapanyag-gyártó üzem a BorsodChem Nyrt-nél

BorsodChem Nyrt.

2005. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe
®

Magyar Innovációs Nagydíj

Lisonorm , kombinált hatóanyag-tartalmú
vérnyomás-csökkentő gyógyszerkészítmény

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Anyagminták hidrogénezésére szolgáló H-Cube®
laboratóriumi készülék

Thales Nanotechnológiai Rt.

Informatikai és Hírközlési
Minisztérium Informatikai
Innovációs Díja

Jármű specifikus kommunikációs integrációs
rendszer (ice>Link Plus)

Dension Audio Systems Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Diabet-Mix diabetikus sütő- és tésztaipari
Minisztérium Agrár Innovációs Díja termékcsalád recepturájának kifejlesztése, ipari
szintű hasznosítása
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Gabonatermesztési Kutató
Közhasznú Társaság; Diabet
Trade Kft.

Környezetbarát zárt technológiával megvalósított BorsodChem Rt.
PVC kapacitásbővítés

Általános célú napelem és napelemNemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja alapanyagminősítő berendezés
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Megvalósító

Semilab Rt.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Innospot 1000 T/TM digitális tüdőszűrő röntgen
állomás

Innomed Medical
Orvostechnikai Gyártó és
Fejlesztő Rt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

A Twinclean porszívó készülék

Electrolux Lehel Kft.
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2004. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

ABC transzporter tesztreagens termékcsalád

SOLVO Biotechnológiai Rt.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

Képerősítő nélküli disztális célzórendszer

Sanatmetal Kft.

Informatikai és Hírközlési
Minisztérium Informatikai
Innovációs Díja

ISeeSec Adatbiztonsági Audit Rendszer

Megatrend 2000
Informatikai Rt.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Művelőnyomos (művelőutas) cukorrépaMinisztérium Agrár Innovációs Díja termesztési technológiák kidolgozása,
agronómiai/műszaki-fejlesztési vizsgálatai és
hazai adaptálása
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Nagy sótartalmú szervesanyaggal szennyezett
technológiai vizeinek kezelésére kidolgozott új
membrán biotechnikai eljárás alkalmazása

Terbisil® - gombaellenes készítménycsalád
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja

FVMMI GM Gépminősítő
Közhasznú Társaság, BETAKUTATÓ és Fejlesztő Kft. és
GSD Agrárprodukt Kft.
BorsodChem Rt. és
Zenon Systems Kft.

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

STIMULOTON® antidepresszáns tabletta

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Megújuló energiaforráson alapuló energiatermelése

Pannonpower Holding Rt.
és Pannongreen Kft.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

A juh kefír termék gyártmány-fejlesztése és piaci
forgalmazása

Bakonszegi Awassi Rt.
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AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK

2003. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Digitális szövettani laboratórium

3DHISTECH Kft.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

TALLITON® tabletta

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Többfunkciós mezőgazdasági szállítóeszköz

Bagodi Mezőgép, Mezőgazdasági Gép- és Fémszerkezetgyártó Kft. és FVM
Mezőgazdasági Gépesítési
Intézete

„Legyél Te is Felfedező” kémiai tanulókísérleti
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Technológiai Innovációs Díja eszközkészlet

Fodor Erika, egyéni
vállalkozó

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

Szerves hulladékok környezetkímélő
ártalmatlanítása

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Meleghengerműi revés-olajos szennyvíz kezelése Dunaferr Dunai Vasmű Rt.
és Körte Organica Rt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Környezetbarát betonházas
transzformátorállomás-család

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Digitális szövettani laboratórium

3DHISTECH Kft.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

A BorsodChem új biológiai szennyvízkezelési

BorsodChem Rt.

Bátortrade Kft.

AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK

2002. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe
®

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Paroxetin, a Rexetin új magyar antidepresszáns
készítmény hatóanyaga

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Ipari Innovációs Díja

A NuclineTM DH-V és D90 kétdetektoros kamera MEDISO Orvosi Berendezés
család
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Gruiz Bio Interaktív System (BIS) gombakomposzt Champignon Union Kft.
Minisztérium Agrár Innovációs Díja szabadalmi értékű technológiai know-how
Oktatási Minisztérium
Innovációs Díja

Új műanyag alapanyag gyártása Magyarországon BorsodChem Rt.
(A lágy poliuretán habok alapanyaga, a toluiléndiizocianát (TDI) gyártásának honosítása és a
termék piaci bevezetése

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Környezetvédelmi
Innovációs Díja

PLASTIMOL®D a megbízható talajés vízvédelem

Informatikai és Hírközlési
Minisztérium Informatikai
Innovációs Díja

Az Informatikai Biztonsági Technológia (IbiT®)
módszertanának és alkalmazás-technológiájának
kidolgozása, valamint a hazai és a nemzetközi
piaci bevezetése

KÜRT Computer
Rendszerház Rt.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Kábelmérő műszercsalád

Elektronika Átviteltechnikai
Szövetkezet

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara MOL TEMPO 99 EVO környezetbarát, prémium
motorbenzin kifejlesztése, gyártása és
Innovációs Díja
forgalmazása

GRP Plasticorr Kft.

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

A Magyar Office irodai szoftvercsalád kifejlesztése MultiRáció Gazdaság- és
és piaci bevezetése
Pénzügyinformatikai
Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

Az acélgyártás során képződő konverter salak
csapolás közbeni érzékelésének kifejlesztése,
mennyiségének meghatározása és a salak
csökkentésének megoldása

Dunaferr Acélművek Kft.
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AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK

2001. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

ComGenex Mátrix Technológia

ComGenex Rt.

Gazdasági Minisztérium Ipari
Innovációs Díja

TEBS (=Pótkocsi Elektronikus Fékrendszer)
termékcsoport kifejlesztése és a hozzá tartozó
kompetencia felépítése a Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft.-nél

Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Környezetbarát sertéstartó telepek kialakítása
Minisztérium Agrár Innovációs Díja

FVM Műszaki Intézet

Oktatási Minisztérium
Innovációs Díja

A polipropilén csövek alapanyagaként gyártott,
nagysebességgel feldolgozható R 806 típusú
polipropilén por kifejlesztése

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és
Inno-Comp Kft.

Környezetvédelmi Minisztérium
Innovációs Díja

Maradékfeldolgozás komplex megvalósítása a
MOL Rt. Dunai Finomítójában

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Elektronikus izzólámpa-vizsgáló és -mérő
berendezés

Doppler Kft. és
Micrologic Kft.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

A magyar villamosenergia-rendszer irányításának Magyar Villamos
Művek Rt.
2001 októberében befejeződött komplex
információ-technológia alapú funkcionális
innovációja

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Úszó-emelőmű nagyfolyami
acélhidak helyszíni szerelési munkálatainak
jelentős idő- és költségcsökkentése céljából

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

Flukonazol: A MYCOSYST®, MYCOSYST GYNO® Richter Gedeon Rt.
új magyar szisztémás gombaellenes készítmények
hatóanyaga

Ganz Híd-, Daru-, és
Acélszerkezetgyártó Rt. és
BME Hidak és Szerkezetek
Tanszéke

2000. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe
Dcont Personal egyéni vércukormérő

'77 Elektronika Kft.

Gazdasági Minisztérium
Ipari Innovációs Díja

578 típusú gumihevederes traktorfutómű

Rába Futómű Gyártó és
Kereskedelmi Kft.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

IGES – Korszerű városi villamos járművek
energiatakarékos hajtásrendszere

Ganz Transelektro
Közlekedési Kft.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Zalalövő-Bajánsenye vasútvonalon épült
1400 m és 200 m hosszú vasúti völgyhidak
tervezése és kivitelezése

Hídépítő Rt.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

A BuilDog intelligens épület-felügyeleti szoftver

Compaq Computer
Magyarország Kft. és
Scadasys Ipari
Automatizálási Kft.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Magyarországi durum vertikum innovációjának
Minisztérium Agrár Innovációs Díja megvalósítása a stabilan jó tésztaipari minőségű
GK bétadur fajta köztermesztésbe vonásával
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Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj
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Gabonatermesztési
Kutató Kht. és
Diamant International Kft.

AZ 1992-2018. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOKON DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT INNOVÁCIÓK

Oktatási Minisztérium
Innovációs Díja

Mérőberendezés félvezető kristályok vizsgálatára: Semilab Rt.
SIRM-300 Tömbi Mikrohiba Analizátor

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Digitális fotólabor szolgáltatás magyar fejlesztésű Digital Fotó Labor Kft.

Környezetvédelmi Minisztérium
Innovációs Díja

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása higanyvisszanyeréssel

Borsodchem Rt.

1999. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

TOP-X HF nagyfrekvenciás röntgengenerátorcsalád

Innomed Medical Rt., BME
Automatizálási Tanszék

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

TOP-X HF nagyfrekvenciás röntgengenerátorcsalád

Innomed Medical Rt., BME
Automatizálási Tanszék

Gazdasági Minisztérium Ipari
Innovációs Díja

Környezetbarát motorhajtóanyagok
előállítása

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

Környezetvédelmi Minisztérium
Innovációs Díja

Környezetbarát motorhajtóanyagok
előállítása

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

®
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Az ÖKO-10 tönköly búzafajta nemesítése,
Minisztérium Agrár Innovációs Díja fajtafenntartás és a belőle készíthető termékek
előállítása és forgalmazása

ÖKO-10® UBM Kft.

FABICAD Kft.
BME Gépgyártástechnológia Tanszék

Oktatási Minisztérium
Innovációs Díja

Gyorsprototípus-gyártó technológiai centrum
létesítése Magyarországon

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

A Paksi Atomerőmű reaktorvédelmi rendszerének Paksi Atomerőmű Rt.
rekonstrukciója

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium Innovációs Díja

MATÁVŐR országos vagyon-védelmi rendszer,
ill. Országos, többszintű integrált térinformatikai
rendszer a térképkezelési, műszaki tervezési és
nyilvántartási feladatok támogatására

Magyar Távközlési Rt.,
Hungarocom Híradástechnikai Kft., ElektroTop Kft. és
Magyar Távközlési Rt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

A MOL Rt. terméktávvezeték-hálózat
Üzemfelügyeleti Rendszer

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt. és Cason Rt.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

Közepes és nagy aktivitású peroxidok kifejlesztése Borsodchem Rt.
és Variábilis Peroxid Iniciátor Üzem létesítése a
Borsodchem Rt.-nél
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1998. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Rejtett Alakzat Technológia - digitális
hamisításvédelmi eljárás

Jura Trade Kft.

Környezetvédelmi Minisztérium
Innovációs Díja

Új farostlemez-lakkozási eljárás bevezetése

Mohácsi Farostlemezgyár
Rt.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Poliuretán alapanyaggyártás-fejlesztés

Borsodchem Rt.
PUR Üzletág

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium Innovációs Díja

Részterhelésű Elosztott Zavarók Módszere
(FL-MRP)

Westel 900 GSM Mobil
Távközlési Rt.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési „Egészséges táplálkozásért” program keretén
Minisztérium Agrár Innovációs Díja belül végzett kutatás-fejlesztési tevékenységek

Miskolci Sütőipari Kft.

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Díja

Új intarziás (Gravint*) eljárás a feliratok, felirati
rendszerek gyártásának területén

GRAVOFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Díja

AUDI TT típusú sportautó

AUDI HUNGARIA
MOTOR Kft.

Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

Az ún. H-tok rendszerű égetési segédeszköz
Burton-Apta
termékcsalád, valamint a hozzá kapcsolódó
Tűzállóanyag-gyártó Kft.
termék-, anyag- és gyártási technológia fejlesztése

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Díja

Eljárás és CNC vezérlésű, kétorsós marógép Hgkatódos elektrolizáló cellák fenéklemez hibáinak
helyszíni, üzem közbeni javítására

Borsodchem Rt.
Elektrolízis Üzletág és a
Pro INVENT Kft.

Gazdasági Minisztérium
Innovációs Díja

Stratégiai motorhajtóanyagok tárolásához új
tárolóterek építése, beruházás irányítása

Terméktároló Rt.

1997. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj
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Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

A búza biológiai alapjainak fejlesztése és annak
hatása a magyar búzatermesztésre

Gabonatermesztési
Kutató Kht.

Földművelésügyi Minisztérium
Innovációs Díja

A búza biológiai alapjainak fejlesztése és annak
hatása a magyar búzatermesztésre

Gabonatermesztési
Kutató Kht.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium Különdíja

Modern távközlési szolgáltatások a Matáv új
adatátviteli hálózatán

MATÁV Rt.

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Különdíja

E94 és E94G típusú, szóló és csuklós kivitelű,
városi, elővárosi autóbusz

IKARUS Egyedi
Autóbuszgyár Kft.

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Különdíja

Különleges építésű lemeztekercs-szállító vagonok Ganz-Hunslet Rt., MÁV Rt.
és Dunaferr Dunai Vasmű Rt.

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Különdíja

Korszerű és környezetkímélő benzinkeverés
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MOL Rt. Feldolgozási és
Kereskedelmi Ágazat
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Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Különdíja

Dezogesztrel, a Regulon® és Novynette® új,
magyar fogamzásgátló filmtabletták hatóanyaga

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Innovációs Díja

A D10 típusú motorcsalád kialakítása, annak fo- RÁBA Magyar Vagon- és
lyamatos fejlesztése a mindenkori környezetvéGépgyár Rt.
delmi előírásoknak való megfelelőség érdekében

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Az MVM Rt. CENTREL-UCPTE integrációja
Különdíja
Magyar Szabadalmi Hivatal
Innovációs Díja

NEXUS háztartási villamos-kapcsoló és dugalj
család

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.

Magyar Villamosművek Rt.

KONTAVILL
Villamosszerelési Rt.

1996. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Új, magyar növényvédő szer kifejlesztése, hazai
és nemzetközi bevezetése

Nitrokémia Rt.

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Különdíja

Cink-hyaluronát, a Curiosin® nevű gyógyszer
originális hatóanyaga

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Különdíja

Recognita Plus 3.0/3.2 optikai karakterfelismerő
program

RECOGNITA Rt.

Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium
Innovációs Díja

O-additív katalizátor kidolgozás

MOL Rt. Feldolgozási
Kereskedelmi Ágazat,
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet és Kerámia Anyagkutató és Fejlesztő Kft.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Különdíja

Programcsomag a földgázforgal-mazással
kapcsolatos tervezés optimalizálására

MOL Rt. Kutatási-termelési
Ágazat és a Miskolci
Egyetem Gázmérnöki
Tanszék

Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Különdíja

Akkumulátorok fő alkatrészeinek visszavezetése
/reciklizálása a gyártásba

Perion Akkumulátorgyár Rt.

Földművelésügyi Minisztérium
Innovációs Díja

Eljárás Kolin-Klorid por előállítására kukoricacsutka-őrlemény hordozóanyagon

Bólyi Mezőgazdasági
Termelő és Kereskedelmi Rt.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium Különdíja

Telefonhálózat minőségi és gazdasági mutatóinak MATÁV Rt.
javítása

Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Különdíja

2RZN Kalickás forgórészű és 2CZN csúszógyűrűs EVIG Villamosgépgyártás
Kft.
forgórészű nehézüzemű darumotorsor
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1995. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Futóműfejlesztések

Rába Rt.

Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Az Alföld-90 szabadalmaztatott őszibúza fajta
fenntartása és elterjesztése a köztermesztésben

Agrogén Mezőgazdasági
Kutató-fejlesztő és
Tanácsadó Kft.

Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium
Innovációs Díja

MOL 2000 környezetvédelmi innovációs program MOL Rt. Feldolgozási
Kereskedelmi Ágazat

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Különdíja

Olaj-, és gázkutak fúrásához alkalmazott
kitörésgátló rendszerek elfojtó és szabályozó
flexibilis vezetékei külszíni és tengerszint alatti
kitörésvédelemhez

TAURUS EMERGÉ
Gumiipari Kft.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium Innovációs Különdíja

Két távközlési mérőműszer

Budapesti Műszaki Egyetem
Távközlési és Telematikai T.,
Elektronika Szövetkezet és
az Euró-Triasz Kft.

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium B módosulatú Famotidin ható-anyagot tartalmazó Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.
QUAMA-TEL nevű gyógykészítmény
Innovációs Különdíja
A Magyar Vállalkozás-fejlesztési
Alapítvány Innovációs Különdíja

Molekuláris kapszulázás ciklodextrinekkel

Cyclolab Ciklodextrin
Kutató-fejlesztő
Laboratórium Kft.

Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Különdíja

Epires-158, epoxigyanta-intermedier és eljárás
ipari gyártására

KEMIKÁL
Építőanyagipari Rt.

1994. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

112

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Számítógépes környezetben megsérült
Kürt Kft.
adattárolóról történő információ-visszanyerés és helyreállítás

Az Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium Innovációs Különdíja

Alacsony padlós városi autó-buszcsalád
kifejlesztése és gyártásba vétele

Ikarus Járműgyártó Rt.

A Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium
Innovációs Díja

Az AD-67 antidótum kifejlesztése és értékesítése

Nitrokémia Rt.

A Magyar Vállalkozás-fejlesztési
Alapítvány Innovációs Különdíja

Microlaparotómiában végzett cholecisztectomia
műtéti technológia kidolgozása és eszközeinek
kifejlesztése

Prof. Rozsos István - Kaposi
Mór Kórház, Pannon
Agrártudományi Egyetem
Állattenyésztési Kar K+F
Műszaki Egység

A Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

A búza- és napraforgó- termelés biológiai
alapjainak fejlesztése, hasznosítása

Gabonatermesztési
Kutatóintézet

Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány Innovációs Különdíja

ArchiCAD 4.5/4.55 integrált építészeti tervező
szoftverrendszer

Graphisoft R&D
Számítástechnikai Rt.
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Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Különdíja

A D 10 típusú környezetbarát motorcsalád
kifejlesztése

Rába Rt.,
Autóipari Kutatóintézet

A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Különdíja

Korszerű és környezetkímélő motor-benzinkeverő komponens gyártása a MOL Rt. Dunai
Finomítójában

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt.

1993. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj

Pályázat címe

Megvalósító

Magyar Innovációs Nagydíj

Hibridkukorica nemesítés genetikai bázisának
megteremtése, a nemesítés és fajta-kísérlete-zés
módszertani továbbfejlesztése, a hibrid-kukorica
fajtapolitika alakítása és a kukorica-termesztés
hazai hibrid vetőmaggal való ellátása

Kiskun Kereskedelmi és
Nemesítő Kft.

Az Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium Innovációs Különdíja

Hidrogénező paraffintalanítási technológia
kifejlesztése és integrálása a MOL Rt. Dunai
Finomító gázolaj-kénmentesítő üzemébe

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Rt., MTA Központi
Kémiai Kutatóintézet,
Szilikátipari Kutatóintézet

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Különdíja

Élettartammérő berendezés tömbi szilícium
mérésére

Semilab Rt.

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Különdíja

Fehérjeszegény gyógyélelmiszerek receptúrájának kidolgozása, kísérleti, referenciaszintű
hasznosítása

Gabonatermesztési
Kutatóintézet

A Földművelésügyi Minisztérium
Agrár Innovációs Díja

Prosztaglandin termékcsalád

CHINOIN Rt.

A Magyar Vállalkozás-fejlesztési
Alapítvány Innovációs Különdíja

Előtét tartállyal ellátott légcsőkanül

dr. Lichtenberger György és
a FEMA Kft.

1992. évi Innovációs Nagydíj Pályázat
Díj
Magyar Innovációs Nagydíj

Pályázat címe
Folyamatos katalizátor regenerálású reformáló-4
üzem megvalósítása

®
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Cordaflex koszorúér-tágító termékcsalád
Innovációs Különdíja

Megvalósító
MOL Rt. Feldolgozási és
Kereskedelmi Ágazat,
MOL Rt. Dunai Finomító,
Százhalombatta
EGIS Gyógyszergyár Rt.

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Különdíja

Ciklosporin, az immunszupresszáns
gyógyszerhatóanyag

Gyógyszerkutató Intézet,
BIOGAL Gyógyszergyár Rt.

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság Innovációs Különdíja

Félvezető szerkezetek, valamint amorf szilícium
napelemek és részecske-detektorok minősítésére
alkalmas mérőrendszer

SEMILAB Félvezető Fizikai
Laboratórium Rt.
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MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY

MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
A Kuratórium elnöke:
Prof. Závodszky Péter ELTE egyetemi tanár,
az MTA TTK Enzimológiai Intézet kutató professzora
A Kuratórium tagjai:
Bolyky János Antal ügyvezető igazgató, Triax International Kft.
Bőthe Csaba igazgató, Telenor Magyarország
Dévai Endre elnök, Innomed Medical Zrt.
dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, OTIndustries Zrt.
Székhely:
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 06-1 430-3330, e-mail: innovacio@innovacio.hu

A Magyar Innovációs Szövetség, a COVENT Tőke Befektető Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Zöld
Újság Zrt. 1992. novemberében közösen létrehozták a Magyar Innovációs Alapítványt.
Az Alapítvány kuratóriuma 1993 óta minden évben meghirdeti a Magyar Innovációs Nagydíjat.
Az évente kiadott Innovációs Nagydíjat az a magyar egyéni vállalkozó vagy Magyarországon
bejegyzett társaság kapja, aki (amely) a pályázati kiírást megelőző évben a legnagyobb
jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt hozta létre.
A Magyar Innovációs Alapítvány támogatja az innovációs tevékenységet, elősegíti az innováció
számára kedvező gazdasági környezet kialakulását. Az alapítók kiemelkedően fontosnak tartják:
, információs szolgálat létrehozását és működtetését az innovációs szervezetek információ-

ellátásának javítása érdekében
, innovációs szolgáltató irodák, ügynökségek felállítását az új kutatási eredmények elterjesztése,

megvalósításuk felgyorsítása érdekében
, a nemzetközi és hazai technológiai és know-how átadás támogatását
, továbbképzések, kiállítások és konferenciák szervezését
, innovációs menedzsment kurzusok szervezését
, fiatal vállalkozók és kisvállalkozások támogatását
, fiatal tehetségek felkutatását, kreatív, innovatív tevékenységük támogatását
, ösztöndíjak alapítását és adományozását az arra érdemes fiatalok részére
, kiemelkedő innovációs tevékenységek díjazását, jutalmazását pályázatok kiírása útján.
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MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
Elnöke:
Dr. Szabó Gábor professzor, Szegedi Tudományegyetem
Tiszteletbeli elnök:
dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, OTIndustries Zrt.
Ügyvezető igazgató:
dr. Antos László
Székhely:
1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
Telefon: 06-1 430-3330
e-mail: innovacio@innovacio.hu,
portál: www.innovacio.hu

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) mint szakmai szervezet tevékenységének
középpontjában az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. Jelenleg 253 intézmény
(vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) közvetlen tag, 455 intézmény pedig közvetett
tag. A tagintézmények a következő tagozatok keretében végzik tevékenységüket: K+F;
felsőoktatási; vállalkozás-fejlesztési; agrár és startup tagozat.
A MISZ képviseli a tagintézmények szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének
érdekképviseletét, és jelentős szakmai (K+F, iparjogvédelem stb.) munkát folytat. A Szövetség
részt vesz – sok esetben kezdeményezőként – a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő törvények,
államigazgatási koncepciók, állásfoglalások előkészítésében, véleményezésében.
Szorosan együttműködik állami szervezetekkel, parlamenti bizottságokkal, kamarákkal és
egyéb szakmai, érdekvédelmi testületekkel. A szövetségi híreket, a beérkező információkat a
kéthetente megjelenő elektronikus HÍRLEVÉL-ben teszi közzé. Tagjai számára szolgáltatást
biztosít, elsősorban hazai és külföldi kapcsolat-teremtési lehetőségeket feltáró, a különböző
pályázati lehetőségeket ismertető formában. Évente szervezi az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyt.
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MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG REGIONÁLIS KÉPVISELETEI
! Észak-magyarországi Képviselet

3515 Miskolc-Egyetemváros
! Észak-alföldi Képviselet

4225 Debrecen, Szirom u. 19.
! Dél-alföldi Képviselet

6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34. G/24.
! Dél-dunántúli Képviselet

7624 Pécs, Őz u. 5.
! Közép-dunántúli Képviselet

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
! Nyugat-dunántúli Képviselet

9028 Győr, Gesztenyefa u. 4.
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DR. SIPOSS ISTVÁN
igazgató

Tel.: 46/365-560

VÖLGYINÉ NADABÁN MÁRTA
igazgató

Tel.: 30/387-0421

DR. MOGYORÓSI PÉTER
igazgató

Tel.: 62/463-574

KERESNYEI JÁNOS
igazgató

Tel.: 72/212-863

SZÉPVÖLGYI ÁKOS
igazgató

Tel.: 22/514-111

BUDAVÁRI LÁSZLÓ
igazgató

Tel.: 96/506-900

A NAGYDÍJAT
A MAGYAR INNOVÁCIÓS
SZÖVETSÉG ALAPÍTOTTA
1992-BEN

