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2019. április 10.

Tisztelt Látogató!
Tíz évvel ezelőtt tartottuk az első Nyugatdunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és
Találmányi Vásárt a Széchenyi István Egyetemen,
a Nyugat-dunántúli Régió szellemi központjában. Azóta egyre többen ismerik és látogatják rendezvényünket, amellyel célunk
a mai napig változatlan: Teret és lehetőséget
biztosítani az új termékkel és szolgáltatással
rendelkező helyi, illetve a régióban működő
vállalkozásoknak, valamint tehetséges fiataloknak, egyetemistáknak, start-up cégeknek,
akik valamilyen innovatív megoldásra alapozzák az üzleti tevékenységüket. Emellett
bízunk abban is, hogy a kiállítás látogatói,
köztük az egyetemisták, oktatók és a vállalkozások szakemberei komoly inspirációt, valamint új ötleteket kapnak újabb innovációk
kidolgozására.
A kiállítás és annak a kísérőrendezvénye az
innovációt és az innovatív személyeket állítja fókuszba: szó lesz az innovatív személyek jellemvonásairól, tevékenységeiről és

egy-egy kerekasztal beszélgetés formájában
bemutatkoznak olyan vállalkozások, akik jelentősebb innovációs tevékenységeket valósítottak meg és olyan szervezetek is, amelyek
ilyet terveznek. A programhoz egy „design
thinking” workshop is társul, aminek során
megismerkedhetnek a résztvevők a termékés szolgáltatásfejlesztési út első lépéseivel.
A Széchenyi István Egyetem ebben az évben is
örömmel ad helyet a X. Regionális Innovációs
Kiállításnak és Találmányi Vásárnak, valamint minden olyan kezdeményezésnek, ahol a
tudomány, a gazdaság és a társadalom képviselői találkozhatnak egymással, illetve új
fejlesztéseket vitathatnak meg. A szervezést
az idei esztendőben is az Universitas-Győr
Alapítvány, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és az Universitas-Győr
Nonprofit Kft. vállalta.
Értékes és hasznos időtöltést kívánunk!

Dr. Dőry Tibor
Széchenyi István Egyetem
tanszékvezető, egyetemi docens
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X. Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár
Időpont:
Helyszín:

2019. április 10. (szerda) 9.00-16.00
Széchenyi István Egyetem Aula és ÚT–114 terem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

PROGRAM
8.30-tól

Regisztráció

9.00 – 9.15

Megnyitó
Dr. Földesi Péter, Rektor Széchenyi István Egyetem 				
Pintér-Péntek Imre, Elnök Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9.15 – 9.35

Az innovátor DNS-e - Várnagy Priszcilla, Be-novative

9.35 – 10.05

Innovációs gondolatok és innovatív megoldások azokkal, akik 		
már innoválnak - Kerekasztal beszélgetés
A Kerekasztal résztvevői:
Dr. Kovács Péter, Funkció Kft. (Darnó Hús) 				
Kónya János, Dent-Art-Technik Kft. 					
Kardos Lajos, Szintézis-Net Kft.						
Süle-Farkas Viktória, AUDI Hungaria Zrt.					
moderátor: Dr. Dőry Tibor, Széchenyi István Egyetem

10.10 – 10.40

Egy vállalati „innovációs maraton” tapasztalatai 			
Dr. Kovács Attila Knorr-Bremse, Lévai Katalin Human Telex Consulting

10.45 – 11.15

Innovációs gondolatok és innovatív megoldások azokkal, akik 		
innoválni szeretnének - Kerekasztal beszélgetés
A Kerekasztal résztvevői:						
Ferenczi Katalin, Ferenczi Fémipari Kft.					
Peredi István, Jankovits Engineering Kft. 					
Willisits Vilmos, Willisits Mérnökiroda Kft.					
Gudra Gábriel, Arrabona Racing Team 					
moderátor: Dr. Feszty Dániel, Széchenyi István Egyetem

11.15 – 12.00

Büfé

12.30 – 14.45

Design Thinking workshop (előzetes regisztráció szükséges)

15:00 – 15.15

A kiállítás szakmai és közönség díjának átadása

A kiállítás INGYENESEN látogatható.
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3D-film Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
3D minimozi

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Gráner József
+36 30 993 7100

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A szervezet célja három dimenziós ismeretterjesztő filmek készítése, ezek bemutatása
mozikban, iskolákban, múzeumokban és látogatóközpontokban.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A 3D minimozi onnan kapta az ötletét, hogy
az általunk készített filmek nehezen kerülnek mozikban fő műsoridőben vetítésre.
Rengeteg film készül Amerikában, amikkel nehéz versenyezni. Ezért született az
ötlet a 3D minimozi elkészítéséről. Saját
filmek, saját vetítőben bárhol és bármikor. Egy remek termék konkurencia nélkül.
Jelenleg senki nem gyárt és nem rendelkezik hasonló berendezéssel a világon. A
minimozi pénzérme bedobása után akár
100 film vetítésére is alkalmas. Minden
film térhatású, játékidejük 4-5 perc. Interneten keresztül ellenőrizhető a működése,
forgalma. A kijelző típusa UHD felbontású
SONY mobiltelefon. Ez alapjában nem 3d-s,
de átalakítással már az. Sok egyéni innováció sűrűsödik a gép belsejében. Ennek köszönhető, hogy még nincs hasonló a piacon.
Még apróbb finomításokat kell elvégezni
a sorozatgyártás előtt. Ezek közé tartozik
a zavarszűrés. Megvalósítás a 3D film Kft.
nagykanizsai műhelyében lesz. Itt jelenleg
fagylaltgépek készülnek, amikből Európa 17
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országába sikerült értékesíteni. Cégünk egy
főt foglalkoztat, de sok külsős bedolgozónak
ad munkát. Ezek közé tartozik a fémforgácsolás, programozás, videószerkesztés, stb.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A 3D minimozi egy teljesen automata berendezés, ami kis méretű és súlyú, valamint
hordozható. Ezek a paraméterek rengeteg
felhasználási lehetőséget kínálnak. Tanítani,
informálni, szórakoztatni.....

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Arrabona Racing Team
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Formula Student versenyautó

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
info@arrabonaracing.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Az Arrabona Racing Team célja egy együléses versenyautó kifejlesztése és legyártása,
amellyel a versenypályán versenyeznek más
Formula Student csapat és az idő ellen. A versenysorozat a műszaki tanulmányokat folytató
hallgatók gyakorlatorientált fejlődését hivatott szolgálni azáltal, hogy a hallgatók végzik
az autók tervezését, építését, tesztelését és
a versenyek során gyakorlati tapasztalatokra
tesznek szert.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

2018-as sikeres regisztrációs időszakunk biztosította számunkra a részvételt a Formula
Student legrangosabb versenyeire, amelyek
a Formula Student East, a Formula Student
Austria, valamint a Formula Student Germany
voltak. Európa három legjobb versenyére való
bejutásunk nagy motivációt adott számunkra eddigi legjobb versenyautónk megépítéséhez. A megbízhatósági, jó szerelhetőségi
tulajdonságok, valamint a továbbfejlesztett
járműdinamikai paraméterek mellett sok időt
invesztáltunk mind a csapategység és az átgondoltan felépített szervezeti működés, mind
az ezt segítő szoftverek és eszközök fejlesztésébe. Az autó előző generációihoz képest közel
50 kg tömegcsökkenésen és számos gyártástechnológiai fejlődésen esett át. A Formula
Student Germany-n kategóriánkban a 169
belsőégésű kvalifikációt nyerni kívánó csapat

közül 9. bejutók voltunk a regisztráció során,
ezt követően pedig a világ legrangosabb Formula Student eseményén az 58 belsőégésű
autó közül összesített 18. helyen végeztünk. A
németországi Hockenheimringen megrendezett FSG autocross versenyszámában közel 5
másodperc köridő javulást értünk el a tavalyi
időnkhöz képest, valamint a versenyben megszerzett pontszámunk is 18%-os növekedést
produkált. Mindemellett a többi versenyhelyszínen is magas pontszámmal értékelték csapatunk mérnöki megoldásait.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A csapatunkban dolgozó fiatalok még a diploma megszerzése előtt szakmai tapasztalatot
szereznek. Megtanulják hogyan dolgozzanak
egy csapatban egy célért. Tervezési és gyártási tapasztalatokat kapnak. Megismerik egy
projekt költségtervének fontosságát. Dolgozhatnak nemzetközi környezetben. Fejlesztik az
angol nyelvtudásukat. Megtanulnak határidőket tartva hatékonyan dolgozni.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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AutoParadigm - Future of Mobility
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Az AutoParadigm olyan korszakalkotó megoldást kínál, amely lehetővé teszi az e-autók
mozgás közbeni töltését.

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Hódosi Gergely
geri@autoparadigm.com

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Az e-autók piaca az utóbbi években robbanásszerű növekedésnek indult. A elektromos
utántöltés lehetőségei azonban nem követték
ezt a fejlődési ívet, ennek következtében az
e-töltőállomások túlterheltek lesznek. A gépjárművezetők számára nem megengedhető
a hosszú várakozás az e-töltőállomásokon, de
az AutoParadigm megoldásával nem is kell
emiatt időt veszteniük, mert a gépjármű töltését menet közben is meg lehet oldani. Ezzel
időt spórolnak, felszabadítják az e-töltőállomások limitált energiaellátását és kényelmesebbé teszik a hosszú távú utazásokat.
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A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:
A termék még fejlesztés alatt áll.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A kész termék előnyei az e-töltőállomásokkal szemben a hatékonyság, gyorsabb töltési sebesség, azonnali rendelkezésre állás. Az
AutoParadigm egyesíteni fogja a piacon mások
által csak részenként megvalósított e-töltő megoldásokat: egyszerre tölti az autót és mozgásban
is tartja.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

BENEDETTI Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Az Európai Unió országaiban robbanásveszélyes közegben működő vállalatok világításkorszerűsítése, alacsony energiafogyasztású
robbanásbiztos LED csővel.

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Benedetti Kft.
Rózsahegyi Barnabás +36 20 260 8486

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Benedetti Kft. a robbanásveszélyes piacon szerzett világítástechnikai tapasztalatait felhasználva, kifejlesztett egy speciális
fényforrást. Ebben a termékben egyesül a robbanásveszélyes térségben használt fényforrások specifikuma (ATEX 2014/34/EU) és a LED
technológia, kiegészítve a 35/2016.(IX.27)NGM
rendelet terméket érintő részeivel. Újdonságtartalma a robbanásveszélyes közegben
történő felhasználásában rejlik. A Benedetti
Rb-LED cső alkalmas a Zóna 1 besorolású
környezetben üzemelő, hagyományos fénycsövek kiváltására, így minimális átszereléssel,
maximális energiahatékonyság érhető el az
üzemekben. A Benedetti Rb-LED cső egy univerzális termék, azt a világ bármely pontján a
gyógyszeripartól elkezdve a kőolaj lepárlókon
át, a festékgyárakig a tanúsításban meghatározott lámpákban alkalmazható.

3. A beruházás megtérülési ideje 1 év alatti
legyen, hogy a termékre adott 2 éves garancia kellőképpen ösztönözze a gyárakat a
korszerűsítésre.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

1. EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvánnyal rendelkezik, száma: BKI15ATEX0007 X.
2. II 2 G Ex eb mb II C T4 védelmi jelölésű.
3. A tanúsítás lehetővé teszi a cső Zóna 1 térségben történő alkalmazását.
4. 60 %-os energia-megtakarítás a fénycsöves
világításhoz képest.
5. Élettartam 40.000 óra, 2 év garancia.
6. Nem igényel sem gyújtót, sem induktív,
sem elektronikus előtétet.
7. A feleslegessé vált elektronikus előtét értékesíthető.
8. A fénycsöveknél jobb színvisszaadású.
9. Minden 1 kWh villamosenergia megtakarítás 0,56 kg CO2 csökkenést eredményez.
10. Csereszabatos a jelenlegi T8-as fénycsövekkel.
11. Nem vibrál, nem zavarja a szemet.
12. Nincs káros UV kibocsátás.
13. Hideg környezeti hőmérsékleten is üzembiztosan működik.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Igen

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Innovatív termékünk kutatásfejlesztése során
három dolog vezérelt:
1. Jelentős széndioxid kibocsátás csökkenést
eredményezzen.
2. A jelenleg használatos fényforrásokhoz képest
60%-kal kevesebb energiát használjon fel,
15%-kal nagyobb fényáram elérése mellett.
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Candyfitt
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Kávéhelyettesítő keménycukorka

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Széchenyi István Egyetem,
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,
Élelmiszertudományi Tanszék,
tel.: +36 96 566 653

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Az általunk kifejlesztett Candyfitt fantázianevet viselő koffein, illetve antioxidánstartalmú
keménycukorka. Összetételét tekintve – a termék alapanyaga csökkentett energiatartalmú
cukor, emellett további hozzáadott cukrot nem
tartalmaz - e termék a 36/2004. ESZCSM rendelete alapján azonban a különleges táplálkozási célokra szánt, azon belül a szénhidrát
anyagcsere-zavarban (diabétesz) szenvedő
személyeknek szánt élelmiszerek közé is besorolható. A Candyfitt cukorka rendelkezik további funkcionális hatásokkal is; mely szerint
magas antioxidáns tartalma – jelen esetben
fenolos vegyületek és antocianinok, valamint
a hozzáadott C-vitamin, és a fogyasztási ajánlások, valamint egészségügyi előírások figyelembe vételével kialakított koffein tartalma
megkülönbözteti a piacon található hasonló
készítményektől. A termék csomagolását tekintve a gyűjtőcsomagolása újrahasznosított
papír, míg fogyasztói csomagolása emberi fogyasztásra alkalmas.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A Candyfitt cukorka megjelenését tekintve lilás-bordó színű, gömb alakú termék, illata
semleges. Kétféle ízben készítettük el, kellemesen édes, enyhén gyümölcsös, illetve savanyú, gyümölcsös verzióban.
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A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A Candyfitt alapvetően kávéhelyettesítő keménycukorka szerepét hivatott betölteni, azonban ennél sokkal több rejlik benne,
ugyanis összetételének kialakításakor célzottan kerestünk olyan hatóanyagokat, melyek
iránti fogyasztói igények növekvő tendenciát
mutatnak. Fő hatóanyagként a koffeint választottuk, mely a bevitelt követően stimulánsként
hat a központi idegrendszerre. Újdonságereje
a megnövelt antioxidáns tartalomnak köszönhető, melyet acai szupergyümölcs őrleménykivonat hozzáadásával tettünk meg, melynek az
antioxidáns hatású antocianin (pl. resveratrol)
tartalma a vörösborénak több, mint 10-30-szorosa. A cukorkába 100% tőzegáfonya kivonatot
is helyeztünk. A Candyfitt további előnye, hogy
nem tartalmaz tartósítószert, sem mesterséges színezőanyagot. A cukorka színét teljes
egészében az acai és a tőzegáfonya színanyagai adják, alacsony nedvességtartalma, no meg
a kis mennyiségben alkalmazott savanyúságot
szabályzó anyag elősegítik a romlásmentes
tárolást. A keménycukorkát cukorbetegek is
fogyaszthatják.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

ChocoCard
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
ChocoCard Bean-to-Bear

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Lapos Csokoládé Kft,
Foki Izabella és Koncos Zoltán

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Kiváló minőségű kakaóbabból (általunk megismert forrásból) - saját csokoládét - adalék- és
segédanyagok nélkül előállítani - ez a cél, mely
felé az utóbbi néhány évben tartunk.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A ChocoCard Bean-to-Bear csokoládék előnye
a boltban kapható csokoládékkal szemben:
- kiváló minőségű kakaóbabból készülnek a pörkölés alacsony hőmérsékleten történik, emiatt az ásványi anyagok, antioxidánsok
a csokoládéban is jelen lesznek - nem tartalmaznak adalékanyagokat - az édesítéshez
bio nádcukrot használunk - kakaótartalmuk
magas, a tejcsokoládéink is minimum 58-60%
kakaótartalmúak.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Bear-to-bar csokoládéinkhoz a következő
országokból (termőterületekről) szerzünk
be alapanyagot: - Nicaragua (La Dalia) Madagascar (Sambirano) - Dominican Republic
(Zorzal) - Tanzania (Mbingu) - Colombia (Santa
Marta). A sor reményeink szerint a következő
években tovább bővül.
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Darnó-Hús - A Házias Ízek Világa
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Májpástétom termékcsalád
Szigetközi kolbászvariációk termékcsalád/
Szigetközi mangalica szalonnás

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Funkció Kft. (Darnó-Hús)
9232 Darnózseli, Fő. u. 94. www.darno-hus.hu
FB: www.facebook.com/DarnoHus95

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Termékeink fejlesztésénél törekszünk a hagyományos és a szigetközi ízvilág megőrzésére.
Termékeink kiváló alapanyagokból készülnek,
teljesen allergén- és E-mentesek. Célunk az
egészségtudatos fogyasztói réteg bevonása,
prémium termékeink, kiemelten új májpástétomaink országos bevezetése.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Magyar Termék Nagydíjas szigetközi kolbászvariációink széles körben népszerűek, a
hagyományos érlelés-füstölésnek köszönhető harmonikus ízekre nyitottak a fogyasztók,
legyen szó csemege vagy csípős házikolbászról, pokolian csípős vagy snack kolbászról,
ló- vagy szarvaskolbászról.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Májpástétom termékcsaládunk tagjai kiemelkedően magas, 55%-os májtartalommal készülnek, mentesek a 14 fő allergéntől,
valamint E-mentesek. A végső technológiai
fázisban viaszoljuk, amely az eltarthatóságot
növeli, majd belehelyezzük az ehhez a prémium termékhez illő exkluzív díszdobozba.
Szigetközi kacsamáj pástétom sült kacsamáj
darabokkal – viaszolt kacsamáj különleges-

12
12

ség. Tanyasi májpástétom – viaszolt sertésmáj
különlegesség. Royal májpástétom – viaszolt
sertésmáj különlegesség. Borjú májpástétom
– viaszolt borjúmáj különlegesség. A Szigetközi kolbász variációk termékcsalád: A Szigetközi házikolbász, Csemege házikolbász, Darnói
vastagkolbász a hagyományos kolbászok kedvelőit célozza meg, míg a Szigetközi csípős
házikolbász a markánsabb ízvilágot szeretők
kedvence. A szarvaskolbászt, Lókolbászt a különlegességeket előnyben részesítők vásárolják. A snack kolbászok a konferenciák, party
rendezvények kedvenc csemegéje. Szigetközi
mangalica szalonnás A „kövesztett” azaz csak
„roszogós” állagúra előfőzött tokaszalonnát
belekockázzuk egy markánsan fűszeres, paprikás mangalicahúsos pépbe, ez adja a termék
egyediségét.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Dent-Art-Technik Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Individuális arc- és állcsont sebészeti pótlások

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Dent-Art-Technik Kft.,
9024 Győr, Csokonai u. 10.,
labor@dentarttechnik.hu,
www.dentarttechnik.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Cégünk, a Dent-Art-Technik Kft. egy fogtechnikai laboratórium, amely több mint 27 éves
múltra tekint vissza a modern gyógyászati
segédeszközök gyártása és kereskedelme
területén. A vállalkozás rendkívül innovatív,
folyamatos K+F tevékenységet végez. A legmodernebb technológiai eljárásokkal állítjuk
elő a termékeinket, többek között additív és
szubsztraktív módon. Az individuális fog-, arcés állcsont sebészeti pótlások közé tartoznak
a subperiostealis implantátumok, a 3D-s albuminozott allograftok (csont blokkok), a koponya rekonstrukciók, mandibula pótlások és az
implantációs protetikai megoldások. Az egyéni
implantátumok, a csont blokkok, a koponya
és állkapocs pótlások megoldást jelentenek
a betegségből vagy balesetből származó
csontvesztésre. A virtuális tér vizualizációja
az ideális fogmű megvalósítása során elkerülhetetlen. Ehhez egy megoldást dolgoztunk ki,
amely egy gyártási folyamatot formál meg az
implantációs protetika azaz, az implantátumokon rögzülő fogpótlások elkészítésének módszertanában.

ténik. A csont pótlások estében a kivitelezés
a Dent-Art-Technik által kifejlesztett speciális microretenciós felületrögzítéssel, segédanyag használata nélkül valósul meg,
a 3D-s megmunkáló központban. A koponya
és mandibula pótlásokkal lehetőség nyílik
az arc rekonstrukciójára. A subperiostealis
implantátummal, valamint a csontpótlással
akár a teljes rágóképesség visszaállítható.
Az implantációs protetikában használt újdonságunk eredménye jobb, tökéletesebb,
tartósabb fogpótlások, amely a páciens funkcionális, fonetikai és esztétikai igényeit maximálisan kielégíti.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Az általunk fejlesztett módszerrel magasabb
elvárásoknak tudunk megfelelni. A legfontosabb, a beteg amellett, hogy a pótlásának
élettartama is nagymértékben nőhet, érezheti,
hogy mind szolgáltatás minőségben mind esztétikában az elvárt maximumot kapta.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Az egyéni implantátumok és a csont pótlások
CBCT felvétel alapján kerülnek megtervezésre. A gyártás az implantátumok esetében
additív módon 3D nyomtatással titánból tör-
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Digita
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Online Tudásmegosztó Központ

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Magyar Kultúra Kiadó Kft.,
9061 Vámosszabadi, Béke utca 4.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Digitát kifejezetten a közép-európai igényekre szabva magyar fejlesztői csapat hívta
életre, egy több éves tervezői és fejlesztési
projekt eredményeként. A Digita célja, hogy
a földrajzi és időbeli korlátokat áthidaló tudásmegosztó központként működjön, ahol a
hobbi kurzusok éppúgy helyet kapnak, mint az
akkreditált tananyagok. A Digita csapata hisz
abban, hogy a tudás érték – de ennek átadásához új eszközök szükségesek. A rendszer a
változóban lévő igényekhez nyújt új megoldásokat. A felület az egyéni oktatás és tanulás
mellett lehetőséget biztosít az érdeklődési
kör mentén szerveződő közösségek kialakítására is.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A Digita 2017. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján nyitotta meg kapuit szerzői előtt,
jelenleg a publikációk szerkesztése zajlik.
A
következő
mérföldkő
a
piactér megnyitása lesz, amikor a szerzők közzé tehetik és értékesíthetik az
általuk létrehozott tudásanyagokat. Egyre több intézmény és vállalat érdeklődik
a felület iránt, mert ideális és jól nyomon
követhető közvetítő csatorna az online oktatásra, valamint belső vállalati képzések,
továbbképzések és vizsgák online lebonyolítására is.
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A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A Digita az online tananyagszerkesztéstől
a publikáláson át az értékesítésig stabil, ellenőrzött hátteret nyújt. Saját fejlesztésű, egyszerűen használható szerkesztőfelületet biztosít, melynek segítségével változatos és interaktív
tananyagok hozhatók létre. A szerkesztés és
a publikálás magánszemélyként ingyenes.
A publikálás után a szerző az eladott példányszámok után passzív bevételhez jut, miközben a szerzői jogok nála maradnak. A Digita
figyelemre méltó előnye más e-learning
rendszerekkel szemben, hogy biztosítja
a rendszerhasználathoz szükséges teljes infrastruktúrát, hiszen saját, folyamatos supporttal
rendelkező szervereit használja a működéshez. Az elérhető fejlesztői háttér lehetővé teszi
a felhasználói igények figyelembe vételét. Mivel
a Digita kompatibilissé tehető más rendszerekkel, nem okoz nehézséget a már használatban
lévő egyéb felületekkel – saját honlap, oktatási
nyilvántartó rendszerek – való együttműködés
sem. Lehetőség van egyéni arculat kialakítására, valamint folyóiratok digitális kiadására is.
A Digita fő előnye a rugalmasság és komplexitás. Legyen szó oktatási vagy kiadási tevékenységről, magánszemélyről vagy intézményről,
hobbi oktatóanyagról vagy akkreditált képzésről, a felület használatra kész.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

EffSystem Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

I. Ipari parkok buszközlekedését optimalizáló
ICT szolgáltatás;
II. CAD tervezést támogató modulok fejlesztése

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
EffSystem Kft.,
horvath.arnold@effsystem.eu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

I. A buszközlekedés optimalizálás egy gráfelméleten alapuló megoldás, amely az ipari
parkok személyszállítását oldja meg költséghatékonyan, alacsonyabb károsanyag
kibocsátás mellett, figyelembe véve az adott
ipari park egyes cégeinek eltérő igényeit.
II: A CAD tervezést támogató modulok fejlesztése révén lehetőség nyílik a tervezőrendszer alapműködése által nem támogatott
ellenőrzési és beavatkozási tevékenységek
végrehajtására a gyártási költségek és hibalehetőségek minimalizálása mellett.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

I. A dolgozó szállítás optimalizálása az
alapadatok (infrastruktúra) és a változó
paraméterek (műszak igények) felhasználásával történik meg az alábbi szempontok alapján: - A műszakra minden dolgozó
beérjen - Minden dolgozó hazaszállításra kerüljön - Minimális legyen a dolgozói
utaztatás - A buszok azonos útvonalon
közlekedjenek, egy adott időszak vonatkozásában - Minimális legyen a költség.
Az optimalizálás eredményeként előáll az
adott műszakra vagy időszakra vonatkozó
menetrendi terv, amelynek betartását saját fejlesztésű GPS eszköz segíti.

II. A CAD tervezést támogató modulok felolvassák a CAD modelleket, és felhasználók
által felépíthető kiértékelési fák alapján
elvégzik az ellenőrzéseket, majd szükség
esetén automatikusan vagy felhasználói
jóváhagyással elvégzik a CAD modellben a
korrekciót.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

I. A szolgáltatás legfontosabb előnye a szállítási költségek minimális szinten tartása,
amely mind megrendelői, mind szállítói
oldalon jelentkezik. További előnyök: - Műszakba és a műszak utáni szállítás együttes
optimalizálása - Rugalmas illeszthetőség az
ipari park cégeinek működéséhez (műszakbeosztások) - Rugalmasan összeállítható
menetrend, akár napi szinten eltérő útvonallal, a műszak igények alapján - Extra műszakok kezelése - Szállítói infrastruktúrához
illeszthetőség.
II. A CAD tervezést támogató modulok legfontosabb előnye, hogy az ellenőrzés eredményeként már tervezési időben felderíthetők
az olyan jellegű tervezési anomáliák, amelyeket manuálisan egy bonyolultabb modellen teljeskörűen nem lehet felderíteni.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ a Széchenyi István Egyetemen GINOP-2.3.4-15-2016-00003

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A FIEK célja olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely
alkalmas:
• az ipari partnerek igényeinek megfelelő
Kutatás+Fejlesztés+Innováció kapacitás létrehozására
• versenyképes termékek és szolgáltatások
fejlesztésére
melynek eredményeként az érintett termékek
piacképesek maradnak vagy piacképesekké
válnak a partnercégeknél.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A FIEK részprojektjei, melyekből a célok megvalósítását követően létrejöhetnek Kompetencia Központok, a következők:
1. Elektromobilitás
Az alprojekt fő kutatási iránya az e-mobilitással
kapcsolatos kutatás – fejlesztés, technológiai
feladatok ellátása és az e területen kapott megbízások teljesítése, ipari termék fejlesztése, illetve a fejlesztés támogatása, különös tekintettel a
„Villamos motor tervező számítási eljárások, Villamosgép-hajtásrendszer monitoring rendszere
és diagnosztikai módszere, Villamosenergia-tároló (akkumulátor), Villamosgép-hajtásrendszer,
Különleges konstrukciójú villamos motor terve
és kísérleti példánya” eredménytermékekre.
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2. Ipari matematika
Az alprojekt fő kutatási iránya egyrészt egy
olyan szoftver, amely az endoszkóphoz csatolható és/vagy beépíthető, melynek célja az,
hogy automatikusan jelezze az endoszkópos
vizsgálónak, hogy mi a kicsiny polyp várható
szövettani jellege, azaz potenciálisan fennáll-e
a polyp rákmegelőző állapota. A tervezett projekt és szoftver új módon értékeli az endoszkópos leletet, patológiai vizsgálatot helyettesíthet
és az endoszkópos kivizsgálás költségelemeit
csökkentheti. Másik fő irányok felhő alapú
számítási infrastruktúra létrehozása nagy
teljesítményű számításokhoz matematikai
megoldások kutatása ipari optimalizációs és
szimulációs problémákra.
3. Kiberfizikai rendszerek (Mobil IoT)
Az alprojekt fő kutatási iránya a kiberfizikai
eszközökre épülő Industry 4.0 megoldások fejlesztése, célja a jövő magas szintű ember-gép
együttműködésének létrehozása, amelyben a
gépek kiszolgálják az embert az ipar, a közlekedés, az egészségügy, a gyártás és a társadalom számos egyéb területén. Olyan termékek
komplex kifejlesztése, amelyek a környezet
átalakítása nélkül, kül- és beltérben, teljesen
autonóm vagy irányított automatizált módon
képesek navigálni. Alprojekt végső eredményei
közé tartoznak: szerszám nyomkövető, 3D implantátum tervező, gerincfúró robot, autonóm
logisztikai kiszolgáló egység, valamint vagyonvédelmi rendszer.
4. Vezetéknélküli telekommunikáció
Az alprojekt fő kutatási iránya az erősségeire
épített szabad információ és technológia-terjedést biztosító szolgáltató központ, különös tekintettel az újgenerációs antennák kutatására
és a Wireless Design Tool fejlesztésére.
5. Open VR nyitott labor
A projekt fő kutatási iránya egy, a széles publikum által látogatható Open VR laboratórium
létrehozása, ahol a látogatók betekintést kap-

2019. április 10.

hatnak a VR technológiák működésébe, a VR
terek tervezésének és megvalósításának folyamatába, illetve megtekinthetik az Egyetem VR
oktatási tereit is. Ebben a laborban működés
közben is kipróbálható VR-eszközök és 200
tantárgy oktatási tananyaga tekinthető meg.
6.Hallgatói innováció
Az alprojekt alapvetően négy hallgatói innovációs versenycsapat (3 járműves és 1 építőmérnök, építész) működésének fejlesztését
szolgálja. Cél továbbá, hogy a pályázati beruházásokat hasznosítva egy modern környezet
és labor háttér létesüljön, mellyel a csapatok
versenyképessége nagyban erősödik a hazai és
nemzetközi mezőnyben.
A FIEK Kompetencia Központok feladata olyan
nagyvállalatok által indukált problémák tudományos igényű megválaszolása, amelyek a
régió kis- és középvállalkozásainál kézzelfogható termékfejlesztésként hasznosulnak. Fontos eleme a FIEK programnak, hogy egy olyan

működési keret, modell jöjjön létre, amelyben
az egyes Kompetencia Központok együtt is végeznek feladatokat, a FIEK program stratégia
céljainak elérése érdekében.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A felsőoktatás és az ipar közös sikerét, hatékonyságát nagyban befolyásolja a köztük lévő
kapcsolat minősége és volumene. A nyugatdunántúli régióban jelentős ipari, gazdasági
és szellemi kapacitás halmozódott fel, amely
a FIEK létjogosultságát alátámasztja, sikerét
garantálja. A projekt utolsó évében, 2020-ban
legkésőbb megtörténik a létrehozott termékek, szolgáltatások piacra vitele. A FIEK keretében létrehozott funkciók a 4 éves projekt
lezárását követően önállóan is képesek lesznek működésüket fenntartani.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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fiREG.hu - Tűzvédelmi szoftver
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Tűzvédelmi szoftver karbantartóknak,
nagyvállalatoknak

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
fiREG.hu Kft

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Neked is azzal telnek el hosszú óráid, napjaid, hogy a jól elvégzett tűzvédelmi karbantartások után dokumentáld a munkád?
A szállítólevelek, naplók, számlázás... teljesen az őrületbe kergetnek? Vagy csak
egyszerűen halogatod? Több mint 20 karbantartó céget vontunk be a fiREG kialakításába
és fejlesztjük folyamatosan úgy, hogy tökéletesen kiszolgálja a tűzvédelmi karbantartók
és az adminisztratív munkatársak igényeit.
Egyszerűbbé, gyorsabbá, hatékonyabbá, papírmentessé tettük a folyamatokat. A tűzoltó
készülékek és tűzi vízforrások karbantartásának dokumentálását követően további
modulokat is folyamatosan fejlesztünk, digitalizálunk, automatizálunk. El tudod képzelni,
hogy gombnyomásra készül el az üzemeltetési napló, szállítólevél, munkalap... anélkül,
hogy ezeket külön rögzítenéd? Egyszerűen elvégzed a munkád egy okostelefonnal,
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a dokumentáció pedig egy gombnyomás! Ez
a fiREG és ez az, ami a tűzvédelmi karbantartók számára elhozta a forradalmat 2018-ban.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

20-50%-kal csökkenjük a tűzvédelmi karbantartással kapcsolatos adminisztratív feladatok
időráfordítását, digitalizáltuk az adattárolást.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Papírmentes, 20-50%-kal gyorsabb, átláthatóbb, rendszerezett

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Gapidea-MV Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
CrossRoad+

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Agg Áron (projektgazda); +3670 3258410;
info@gapidea.com; Nemes Gábor (feltaláló);
+36 30 291 2335

szok állandó elemzésével képes előre jelezni
egy jármű érkezését a be nem látható útszakasz irányából. Különlegességét az objektum
felismerési és helyzet elemző képessége adja,
ezáltal a figyelmeztető jelzés csak akkor történik, ha az valóban indokolt. Mint egy őrangyal,
mely csak akkor avatkozik közbe, ha szükség
van rá, hiszen a munkatárs érték, mi így vigyázunk rá.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

 KIFEJLESZTETT TERMÉK/
A
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Eszközünk ötletét a személyes tapasztalat ihlette, megalkotását pedig a modern technológia tette lehetővé. Ha közlekedtél már gyártó
és logisztikai csarnokokban, akkor egyvalamire
fokozottabban kell figyelned, az pedig a targonca forgalom. De éberségünk nem állandó, ezért
egy rossz pillanatban bekövetkező figyelemkiesés könnyen ütközéses balesethez vezethet.

Négy irány egyidejű megfigyelésére képes.
Beállítása gyors, egyszerű, bármikor módosítható. Alkalmazkodik a környezetéhez. Csak
a kereszteződés felé haladó, veszélyes gépre,
járműre reagál. Gyalogos közlekedést figyelmen kívül hagyja, nincsenek indokolatlan riasztások. Jelzés mértéke és típusa személyre
szabható. Bővíthető egyéb kiegészítőkkel (pl.
egyedi padlóvetítés).

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?

A CrossRoad+ a figyelmet állandósítja a gépi
látás technológiát felhasználva. Az útszaka-

Nem
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Golden I Care Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
IM4PLC

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Innovatív oktatási eszköz nem csak a negyedik
ipari forradalom számára. Az IM4PLC legfontosabb célja a szimuláció előnyeinek kihasználása a valóság megőrzése mellett. A szimulált
alkatrészek lehetnek az automatizálási technológiában használt érzékelők és hajtóművek,
valamint az alapvető elektrotechnikai, pneumatikus és hidraulikus alkatrészek is.
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A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

16 középiskolában használják, valamint a Land
Rover (Nitra) oktatási központ is az IM4PLCt
választotta.

 KIFEJLESZTETT TERMÉK/
A
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Minimális energiafogyasztás, több millió modell egy eszközben, nincs szükség karbantartásra, kompakt, elpusztíthatatlan.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara komplex szolgáltatáscsomaggal segíti a vállalkozások innovációs teljesítményét

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
9021 Győr, Szent István út 10/A.
E-mail: kamara@gymskik.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a kutatás-fejlesztés iránt érdeklődő,
illetve aktív kutató-fejlesztő vállalkozások számára Európai Uniós K+F (Horizon2020, EurekaEurostars) pályázati tanácsadást biztosít. A
kamara a nemzetközi Enterprise Europe Network külföldi irodákkal együttműködve, az ingyenes partnerkereső adatbázisok működtetésével
és partnerkereső rendezvények, üzletember-találkozók szervezésével hatékony segítséget tud
nyújtani külföldi kutatási, technológiai partnerek
felkutatásában és elérésében. Az innovatív technológiák hasznosítását segíti elő a vállalkozások
számára nyújtott technológiai audit, a technológiai potenciál felmérése. A nemzetközi technológiatranszfert segítő rendezvényekről folyamatos
tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek, elősegítve
technológiák kölcsönös átvételét, hasznosítását,
közös fejlesztéseket, különféle formájú együttműködések kialakítását. A kifejlesztett technológiák, eljárások, modellek jogi védelmére
számos megoldás létezik, az optimális eljárás
kiválasztásához szakértői tanácsadást biztosítunk. A vállalkozások innovációs kapacitásának
és teljesítményének felmérését a nemzetközi
színtéren is elfogadott és az Európai Bizottság
által is elismert IMP3rove módszerrel végezzük el. A szolgáltatás-csomag részét képezi

az innovációs teljesítmény felmérésén túl egy
komplex innováció-menedzsment tanácsadás,
az innovációs potenciál minél magasabb szintű
kihasználása a pénzügyi források elnyerésének
elősegítése érdekében. Az innovatív kis- és közepes méretű vállalkozásoknak meghirdetett
Európai Uniós SME Instrument (KKV eszköz)
K+F pályázati tanácsadáson túlmenően segítünk
a nyertes projektek megvalósításában, a projektek sikeres menedzselésében. Öt kereskedelmi
és iparkamara kezdeményezésére, 2018 februárjában indult a Young Spirit program, melyhez a kamarák székhelyein található egyetemi
partnerek is csatlakoztak. A program célja, hogy
az innovatív, ötletekkel rendelkező, ám kutatói
tudásnak vagy kapacitásnak híján lévő vállalkozókat összekösse a fiatal, tettre kész kutatókkal.
A projektjavaslatok gyűjtésén túl a kamarai és
egyetemi munkatársak azon dolgoznak, hogy a
beérkezett igényeket és ajánlatokat összepárosítsák, és a potenciális együttműködő partnereket egymásnak bemutatva segítsék az ötletek
megvalósulását. Young Spirit – a fiatalos nyerő
párosok születése.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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iBookr - Az okos könyvelő
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Könyvelői platform

csökkenjen a könyvelő leterheltsége, jobb minőségben tudjanak könyvelni, valamint ezáltal
több ügyfélre és bevételre tegyenek szert.

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

 KIFEJLESZTETT TERMÉK/
A
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Papp Gábor, Molnár Tamás

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Az iBookr egy olyan webes platform - könyvelői back office rendszer és vállalkozói mobil
applikáció - mely megkönnyíti, automatizálja
a könyvelők munkavégzését, ügyfélkezelését,
valamint adminisztratív feladataikat. Így kevesebb munkával jobb minőségű szolgáltatást
tudnak biztosítani ügyfeleiknek.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Az iBookr platform segítségével automatizáljuk
és digitalizáljuk a könyvelők és vállalkozók közötti kommunikációt, a változásbejelentéseket,
a számlázást, valamint az elmaradt díjak behajtását. A vállalkozók számára pedig lefordítjuk,
érthetővé, valamint folyamatosan elérhetővé
tesszük a könyvelési adatokat. Célunk, hogy
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A kommunikációra fordított idő, energia, pénz
hasonló mértékű ráfordítást jelent a könyvelők
számára, mint az adatrögzítésre. A versenytársak nem alkalmaznak a könyvelő és a vállalkozó
kommunikációját automatizáló megoldásokat.
Az iBookr megoldása költségcsökkentést és bevétel növekedést egyaránt eredményez. A versenytársak nem használják ki az okostelefonra
készített applikáció előnyeit.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Infoartnet Kft.

Seosiker.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

az Év Honlapja verseny hivatalos technikai
elemzője. Az elemző rendszer folyamatos fejlesztése biztosítja a naprakész információk
gyors és költséghatékony megszerzését felhasználói számára.

Seosiker on-line weboldal elemző eszköz

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Infoartnet Kft.
Web: www.infoartnet.hu
www.seosiker.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Weboldalak gyors elemzésére és keresőoptimalizálásának támogatására kifejlesztett
automata rendszer. Segítségével a szakmailag nem hozzáértők is átfogó képet kapnak
az elemzett weblap technológiai, tartalmi és
népszerűségi jellemzőiről. A rendszer javítási
tanácsokkal látja el a felhasználót.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A szakmailag nem hozzáértő weboldal tulajdonosok számára is objektív képet ad
az elemzett weboldallal kapcsolatban. Ös�szevethetővé teszi a kivitelezők által kínált
szolgáltatások értékét. Felgyorsítja és egyszerűbbé teszi a weboldalak optimalizálási
folyamatát. Olcsó, költséghatékony, objektív,
bárki számára könnyen elérhető és érthető.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala:
Önkéntes műnyilvántartás – Nyilvántartási
szám: 002532 és 002834

A rendszer segítségével eddig majdnem
100 000 elemzés futott le. A rendszer 2013-tól
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Innovateam Hungaria Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

volt, hogy minél több embertársunknak lehetősége nyíljék a járművek kipróbálására, és az élmény
átélésére!

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Elektromos járművek ismertetése

Innovateam Hungária Kft.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A győri székhelyű Innovateam Hungária Kft. az
elmúlt években több elektromos jármű megvásárlásával célul tűzte ki, hogy népszerűsíti ezen
alternatív közlekedési módot. Az emberek tesztvezetések és bérlet segítségével betekintést tudjanak nyerni a közeli jövőbe, hogy megismerjék,
megszeressék azt. Egyúttal egy közös jövőteremtést véghez vinni, amely nemcsak élmény,
hanem életforma, hozzájárulva ezzel egy tisztább,
élhetőbb környezet mielőbbi eléréséhez. Mind
a tesztvezetés, mind a bérleti díj árképzésénél a
legfontosabb szempont maga a küldetéstudat
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Az emberek egyre jobban megszeretik az
elektromos járműveket és egyre többen választják ezt a közlekedési módot, mivel saját
tapasztalataikra, élményeikre tudnak alapozni
a választásnál.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Jövőbarát technológia egy tisztább és élhetőbb
környezetért.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Intelligens Fűtőfólia
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Intelligens Fűtőfólia

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Toma Family Mobil Kft.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Napjainkban egyre gyakrabban kerül előtérbe
a kedvező beruházási költség és a gazdaságos
üzemeltetés. Most már, hála a fűtési rendszerekben bekövetkezett fejlődéseknek, teljesen
jogosan várható el, hogy a fűtés ne csak meleget adjon, hanem egészséges is legyen. Mi még
ezen is túlmegyünk infra fűtésrendszerünkkel,
egy teljes családi ház fűtéskivitelezését akár
egy nap alatt elvégezzük. Az intelligens fűtőfólia kedvező beruházási költségének köszönhetően, napelemmel kombinálva, akár nulla
Ft-os fűtésköltség is elérhető.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A megkérdezett emberek 78%-a szerint a gáz
minősége egyre rosszabb.
• Az ingatlanpiac dübörgése végett egyre nehezebb jó szakembert találni, aki munkát
tud vállalni.
• Olyan helyekre is telepíthető a fűtőfólia, ahol
nincs gázszolgáltatás
• Többen gondolják úgy, hogy a hagyományos
padlófűtés által okozott szállópornak, lényeges szerepe van az asztmás légúti betegség
kialakulásában.
• Nagyon sok ügyfelünk választja a fűtőfóliát
felújításnál, mert nem akar költeni drága
kémény bélelésre, vagy gázkészülék cserére. Sokakban van félelem a sugárzás
hallatára, pedig az egészségügyben régóta
használják pozitív hatásait.

• A köztudatban elterjedt tévhit, hogy árammal
fűteni drága, pedig a tapasztalat az, hogy hagyományos gáz fűtéshez képest 15-20%-kal
olcsóbb ezzel a fűtésmegoldással melegedni.
• Az emberek többsége folyamatosan fél a magas belmagasságú ingatlanoknál, hogy nem
tudja gyorsan felfűteni, de az infrafűtés esetében ilyen probléma nincs, hisz az embert
melegítjük, nem a levegőt, és 5-6 méter belmagasságig hatékony a fűtésrendszerünk.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

1. Különösen vékony, csak 0,5 mm vastag
fóliával készült, távoli infravörös sugárzáson alapuló fűtéstechnológiai rendszer.
2. Egészséges az emberi szervezet számára,
biológiailag optimális meleget termel.
3. Igazoltan antibakteriális hatású.
4. Javítja a levegő minőségét.
5. Nincs zavaró elektromágneses sugárzás.
6. Széleskörűen használható.
7. Jelentős energia megtakarítás érhető el vele.
8. Előnyös árú.
9. Gyorsan telepíthető és leszerelhető.
10. Hosszú (30 évet meghaladó) élettartamú.
11. Rövid felfűtési idő.
12. 10 év garancia.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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KAAB
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Kilométer alapú autóbiztosítás

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Molnár Szabolcs

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

1. A hagyományos biztosítási modelleknél
a keveset vezető autósok viselik a sokat utazók kockázatát és költségét.
2 Bonyolult és nem transzparens a jelenlegi
biztosítási ágazat.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A megoldás egy hardver, amely az autó fedélzeti diagnosztikai portjához csatlakozik, és
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vezetési adatokat gyűjt (megtett út, vezetési
stílus). Az eszköz továbbítja a vezetés adatait
a KAAB rendszeréhez, amely automatikusan
feldolgozza és kiértékeli az adatokat. Egy mobil alkalmazáson keresztül a biztosított megtekintheti saját adatait, hozzáfér a biztosítás
dokumentumaihoz és lehetővé teszi az intelligens autó funkciókat (autó helymeghatározás,
segélyhívás, autó diagnózis, stb.).

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A KAAB időt és pénzt takarít meg mindenkinek és rugalmas kilométer alapú elszámolást kínál. Az árkülönbség különösen
azoknak az autóvezetőknek jelentős, aki
átlagban 200 km alatt utaznak hetente.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

LRG Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Viselhető, adaptív, perszonalizálható, RGB
LED technológiára alapuló fényforrás

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
LRG Kft.
E-mail: lrg@lrg.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú, GINOP-2.1.7-15
-2016-01761 azonosító számú projekt keretében cégünk kifejlesztett terméke egy viselhető, adaptív, perszonalizálható, RGB LED
technológiára alapuló fényforrás.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Egy olyan – alapvetően informatikai fejlesztés
eredményeként elkészült - fényforrás, melyet
a felhasználó (fogorvos, sebész, porcelánfestő) az adott feladathoz hangolva könnyen beállíthat, személyre szabhat, illetve az eszközbe
épített szoftver segítségével a kinyert adatokat
később adaptív módon alkalmazhat.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Termékünk egy szabad mozgást biztosító, kicsi, könnyű szerkezet, mely annak köszönhetően, hogy fényfelületként világít, csökkenti
a túl kontrasztos, valamint a fekete és a kitakart területek arányát.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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MaxWhere 3D VR- Ipar 4.0
megoldások
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

A megrendelő igényeire optmalizált 3D-s VR
terek fejlesztése

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Széchenyi István Egyetem

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Intelligens rendszerek 3D-s virtuális térben történő együttműködésének, laboratóriumok, ipari környezetek élethű
szimulációjának megvalósítása interaktív 3D
szemléltetéssel.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:
Tértől, időtől független elérhetőség. Felhasználói teljesítmény növekedés: 50%-kal
gyorsabb információ-megmegosztás, 50%kal hatékonyabb feladatmegoldás, 30%-kal
hatékonyabb csoportmunka.
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A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Költséghatékony, interaktív 3D szemléltetés. Távoktatásra, és távmunkavégzésre
optimalizált megoldások. Párhuzamos információfeldolgozás, multitasking Idő- és
költséghatékony szemléltetés, oktatás. Tetszőleges komplexitású oktatási és vállalati
munkavégzéshez optimalizált terek kialakítása

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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Medika Projekt
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Medika - innovatív orvostechnikai eszközök

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Medika Pro Kft.,
www.medika.hu,
+36 30 502 0202,
info@medika.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Medika Pro Kft. innovatív orvostechnikai
eszközök fejlesztését végző startup vállalkozás, soproni székhellyel. A Nyugat-Dunántúl
régió első sikeres Horizont 2020 projektgazdájaként, partnerségben a Hiventures kockázati tőketársasággal, lokális és nemzetközi
akadémiai, és piaci szereplőkkel együttműködve építünk új termékeket és szolgáltatásokat. Termékeink fejlesztés alatt állnak.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:
A betegek által használt orvostechnikai termékeinket a Medika applikáció köti össze biztonságos platformon keresztül az orvossal.
A beteg-orvos találkozó ezáltal virtuálisan is
meg tud valósulni, annak minden előnyével
(időtakarékos, gyors, biztonságos).

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Termékeink nagyon egyszerűen használhatók, önmérésre is alkalmas eszközök. A mobil applikáció segítségével távoli eléréssel is
kiolvashatók és elemezhetők az orvosi diagnosztikára alkalmas adatok.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Igen

AZONOSÍTÓJA, DÁTUMA

Védjegyoltalom, lajstromszám: 225 957,
2018.02.12.

i

Med ka
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Győr
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Korszerű, élményalapú oktatási módszerek
a Mobilisben

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Közhasznú Nonprofit Kft.,
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.,
info@mobilis-gyor.hu,
+36 96 618 111

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A
Diáklabor és a MobilITy-Győr Digitális Élményközpont foglalkozásainak célja
a természettudományos és informatikai ismeretek oktatási színvonalának emelése, az
élményalapú oktatási módszerek terjesztése,
a teljes létezésünket átható digitális világ és a
legújabb infokommunikációs eszközök bemutatása, valamint az okoseszközök értő használatára nevelés.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A
Diáklabor szakmai stábja 9 különböző foglalkozástípust fejlesztett ki, szoros
együttműködésben a projektben résztvevő 20
partnerintézmény természettudományos szaktanáraival. Az iskolai tanmenetekbe integrált
és a csoportokat kísérő szaktanárok aktív közreműködésével zajló foglalkozások célja kisiskolás korban a természettudományok iránti
veleszületett érdeklődés fenntartása, későbbi
életszakaszban annak elmélyítése, valamint
tehetséggondozás, vagy szükség esetén felzárkóztatás. A hároméves projekt első félévében több, mint 700 foglalkozást bonyolított le
a Diáklabor, mintegy 4.300 diák részvételével.
A MobilITy-Győr Digitális Élményközpont abból
a célból jött létre, hogy lehetővé tegye a diákok, a családok számára az IT szakma élményszerű bemutatását. Legfőbb törekvése, hogy a
látogatók szemléletét alakítsa az IT világot te-
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kintve. A MobilITy külön programokat szervez
a pedagógusok számára, amelyeken a digitális pedagógia módszertanát ismerhetik meg,
valamint szombatonként a családok számára
biztosítja a digitális közös nyelv kialakítását.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A
Diáklabor projekt foglalkozásai között kiemelt szerephez jut az önálló kísérletezés, a közvetlen tapasztalatszerzés, amely
különleges élményeket nyújt a résztvevő diákoknak. A Diáklabor és a MobilITy egyedülálló
programjai, tevékenységei kiválóan alkalmasak arra, hogy a régió diákjainak érdeklődését
már kisiskolás kortól felkeltsék a Győr számára különösen fontos tudományterületek,
szakmák iránt, és a jövőben minél többen válasszanak hivatásuknak műszaki, informatikai
vagy egyéb természettudományos életpályát.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

MTA SZTAKI
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Ipar 4.0 Kutatási és Innovációs Kiválósági
Központ

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Termelésinformatikai és logisztikai K+F+I
tevékenységünk termelő, szolgáltató és
logisztikai rendszerek tervezésére és modellezésére, valamint azok működésének irányítására, optimalizálásra, monitorozására
és valós viszonyokhoz való adaptálására irányul, mind üzemi, vállalati és hálózati szinten. Szem előtt tartva az I4.0-val kapcsolatos
trendeket, segítve az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkáját, a kapcsolódó
nemzetközi K+F+I tevékenységbe is bekapcsolódva, olyan világszínvonalú megoldások
kifejlesztésére törekszünk, melyeket jelenleg jóllehet elsősorban globális nagyvállalatok használnak, amiket azonban a korszerű
informatikai megoldások elérhetővé tesznek
kis- és középvállalatok számára is. A projekt
stratégiai célja az eredmények hasznosítása
mind az iparban, mind az egyetemi oktatásban. Ezt szolgálja közvetlenül a kiber-fizikai
demonstrációs mintarendszer kialakítása,
illetve a felhő-alapú szolgáltatások.

telepítve, integrálva. A rendszer digitális modellje
kidolgozva, modell komponenseinek állapotváltozása a valós rendszerrel szinkronizálva. A rendszer felsőszintű vezérlése kidolgozva. A komplett
rendszer valós gyártási folyamatot szimulálva
működés közben bemutatva. - a valós rendszer
komponenseinek telepítését, szenzorokkal történő ellátását és rendszerbe integrálását, - a valós
rendszert leíró és annak állapotváltozásait automatikusan leképző digitális modellek kidolgozását, - a valós rendszer és digitális tükörképének
irányítására is képes, elosztott elven működő vezérlésének kifejlesztését, - a rendszer szenzorjairól érkező adatok gyűjtését és kiértékelését végző
alrendszer kifejlesztését, - valós gyártási szituációk kidolgozását, tesztelését és demonstrációját.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Kutatási programunk fő feladatcsoportjai: Szituáció-tudatos, erőforrás-hatékony és robusztus termeléstervezés és irányítás - I4.0
megoldásokat használó, demonstrációs mini
gyártó- és logisztikai rendszer - Kooperatív és
adaptív termelési és logisztikai hálózatok tervezése és működtetése - Robusztus kooperatív
kontrol kiber-fizikai rendszerekben - I4.0 megoldások az energia-hatékony és fenntartható
gyártás támogatására - Számítási felhő alapú
termelésinformatikai szolgáltatások.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

I4.0 demonstrációs mini gyártó- és logisztikai rendszer, amely alkalmas az I4.0 elveinek,
a kiber-fizikai gyártórendszer (CPPS) paradigma
háttér-technológiáinak, kutatási és fejlesztési
eredményeinek fizikai rendszeren történő összeépítésére, tesztelésére, kísérletek elvégzésére és
az új megoldások demonstrálására. I4.0 demonstrációs mini gyártó- és logisztikai rendszer elemei
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P.P.GY. Bt.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Innovatív napelemes termékek.

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
P.P.GY.Bt.
Bita István +3630 216 1360

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Napjainkban a napenergiát hasznosító termékek minél nagyobb hangsúlyt kapnak az élet
számos területén. Ezen belül fontos szerepe
van az építő iparnak. Ezek az innovatív napelemes termékek, ha már egyszer telepítve
vannak, akkor maga az energia „ingyen” van.
Nem elhanyagolható szempont, hogy környezetkímélő energiaforrás. A rohamosan fejlödő
napelemes megoldások már valódi előrelépésnek számítanak az építőiparban is. Új igények
jelentkeznek. A bemutatott termékek is ezt
a célt szolgálják.
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A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Az otthoni napenergia termelés gazdaságosabb.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Az otthoni napenergia termelés gazdaságosabb. Nem rontják el a létesítmény összhangját. Részesévé válnak a környezetünknek.
Nagyon sok alkalmazási lehetőség. A beépítési
technológia lehetővé teszi a bővíthetőséget.
A kivitelezői munkaerő létszám csökkentése.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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Pannon Novum Nonprofit Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Innováció menedzsment:
Az ötlettel a piaci bevezetésig

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Pannon Novum Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.
Tel.: +36-94-501-418
E-mail: pannonnovum@pannonnovum.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Nonprofit Kft. munkatársaival, alapítóival és partnereivel immáron több mint tíz
éve dolgozik azon, hogy segítsük valóra váltani
a hozzánk fordulók ötleteit. Ez a folyamat amilyen összetett és izgalmas, olyannyira nehéz
is, hiszen sok tényező szükséges a sikerhez.
Innovációs ügynökségünk feladata így nem kizárólag az egyéni fejlesztési elképzelés során
történő segítségnyújtás, hanem az innovációt
meghatározó más tényezők – iparjogvédelem,
munkaerőpiac, vállalkozásfejlesztés, képzések
– fejlesztése is.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A térséget érintő néhány nemzetközi projektünk: - femcoop PLUS – műszaki pályaorientáció, műszaki képzési modulok, interaktív
üzemlátogatások - InnoBridge: K+F eredmények kereskedelmi hasznosítása, egyetemvállalati együttműködés, start-up támogatás,
hallgatói innováció - INNOGROW: A vidéken élő
vállalkozások segítése, innovációs ötleteik segítése - SYMBI: Körkörös gazdaság, hulladékgazdálkodás, energiahatékonyság, megújuló
energiák, klímavédelem.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Miben tudunk partnereink és ügyfeleink segítségére lenni?
- Nemzetközi projektek
- Tudásközvetítés és kapcsolatépítés
- Tanácsadás
- Képzések
- Üzleti terv készítés
- Projektfejlesztés
- Pályázatírás
- Projektmenedzsment

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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PannonCom-Kábel Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

PannonCom-Kábel Kft. Innovatív holografikus gyengeáramú- és épületgépészeti
infrastruktúra vizualizációs IOT felügyeleti
rendszer fejlesztése és alapjainak kutatása.
MagicWork, HoloScan

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
PannonCom-Kábel Kft.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A projekt során létrejövő holografikus infrastruktúra-vizualizációs és IoT felügyeleti
rendszer önmagában a helyi munkavégzés hatékonyságát is támogatja, de önálló és továbbfejleszthető módon testreszabható termékként
is megállja a helyét.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A projekt innovációs eredménye egy beltéri gépészeti holografikus infrastruktúra-vizualizációs
IoT felügyeleti rendszer, mely láthatóvá, fenntarthatóvá és kiszámíthatóvá teszi a bonyolult beltéri
tervezési, épület karbantartási folyamatokat. A
holografikus rendszer lehetővé teszi az előzetesen rögzített terv alapján különböző épületgépészeti és gyengeáramú vagy erősáramú elemek
falakon, illetve ál- és almennyezeten keresztül
történő láttatását a kibontási, szerelési műveletek
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támogatásához. A tervet az adminisztratív szerepkörben dolgozó felhasználó természetes kéz/
hang gesztusok segítségével rögzítheti környezetfüggően mentésre kerülő hologramok segítségével, illetve a holografikus rendszer specifikus
CAD illesztésével is beolvashatunk tervet. Ezeken
felül a headset eszközt viselő személy egyedülálló
módon új holografikus 3D elemekkel és képekkel
dolgozó (távoli) segítségnyújtással, beltéri intelligens riasztási navigációval támogatva végezheti
munkáját. Az eszköz képes a falak és padlózat
automatikus felmérésére, mely az épületben való
bejárással történik. Az így kapott adatokat exportálni tudjuk az eszközről. A későbbi karbantartásoknál az egyes szenzorokkal ellátott intelligens
elemek adat-vizualizációja, gesztusokkal történő
vezérlése is megvalósítható, vagyis az eszköz képes lesz kommunikálni az okos eszközökkel.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A megoldás nemcsak a teljeskörű szakterületi digitalizációt támogatja a legmodernebb
eszközökkel növelve a produktivitást, de több
kötelező jellegű elemet is képes kiváltani (CAD
szoftver-rendszerek, LIDAR eszközök), közel
azonos bekerülési költség mellett. A rendszer
támogatja az oktatási, illetve karbantartási
folyamatokat és integrálható jövőbe mutató intelligens épület-rendszerekkel is - azok
megbízható, prediktív felügyeletét adva.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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Patent Security
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Patent Smart solutions

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Patent Security

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Patent vagyonvédelmi szoftverek fejlesztése
nyolc éve kezdodött meg. A szoftverek fejlesztésében ma már részt vesz a Széchenyi István
Egyetem is. A Patent ügyfeleinek teljesebb kiszolgálása érdekében folyamatos kapcsolatot
tart a felsooktatással, a K+F programok keretében.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

- Pamok
- Melec GmbH
- DANA Hungária Kft.
- Gyori Szeszgyár és Finomító Zrt.
- Federal Mogul Kft.
- VINCI Facilities Kft

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A Patent vagyonvédelmi szoftverekre épülő
termelést segítő protokoll kidolgozásával jelentős megtakarítás érhető el. A szoftverek
kapcsolhatók a különböző vállalat irányítási
rendszerekhez. A Patent Csoport 2019-tol
már maga is az SAP vállalatirányítási rendszert használja.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

A Patent Vagyonvédelmi szoftvereket már több
éve használja:
- Audi Hungária Zrt.
- Nemak Gyor Kft.

PORTAI BELÉPTETŐ RENDSZER

SZEMÉLYI- ÉS GÉPJÁRMŰBELÉPTETŐ MEGOLDÁS, KULCS ÉS KÁRTYA MANAGEMENT, NAPLÓKEZELÉSEK

JÁRŐR ELLENŐRZŐ RENDSZER

MOBILIZÁLT, NYOMONKÖVETHETŐ JÁRŐRELLENŐRZÉS, QR KÓD ÉS NFC KEZELÉS

TÁVFELÜGYELTI ÁTJELZŐ RENDSZER

SZEMÉLYI- ÉS GÉPJÁRMŰBELÉPTETŐ MEGOLDÁS, KULCS ÉS KÁRTYA MANAGEMENT, NAPLÓKEZELÉSEK

ELEKTRONIKUS JEGYZŐKÖNYV

DIGITÁLIS JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉS, GYORS, OLCSÓ ÉS HATÉKONY MEGOLDÁSOK

ONLINE MOBIL ÜGYFÉLKAPU

A TELJES PROGRAMCSALÁDOT ÖSSZEKÖTŐ FELHŐ

JŐVŐBELI SZOFTVERES MEGOLDÁSOK

FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ SZOFTVEREINK, BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGOLDÁSAINK
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PATLIB Központ Győr
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

A győri PATLIB Központ a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja.

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

PATLIB Központ, Széchenyi István Egyetem,
Egyetemi Könyvtár, Győr, 9026 Egyetem tér 1.

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Amit a PATLIB Központról tudni érdemes...
Iparjogvédelmi információk terjesztésére,
hasznosítására alakult szabadalmi könyvtár - Patent Library. Az Európai Szabadalmi
Egyezményhez csatlakozott tagállamokban a
PATLIB központok hálózatot alkotnak. Győrben
a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár
ad otthont a központnak.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Szolgáltatásainkat bárki térítésmentesen
igénybe veheti:
 Szakértői tájékoztatás a szellemitulajdonvédelmi alapfogalmakról, legfontosabb
területeiről és intézményeiről, oltalmi formákról.
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 Online kutatási lehetőség, hozzáférés elektronikus adatbázisokhoz, segítség a kereséshez.
 Hatékony segítség a találmányok szabadalmaztatásában, az új megoldások eredményes védelmében.
 Tanácsadás a szellemi termékek hasznosításával, licencszerződésekkel kapcsolatban.
 Bizalmas jellegű személyes tanácsadásra
kialakított helyiségek.
 Szellemitulajdon-védelmi kézikönyvtár.
 A legfrissebb szakmai folyóiratok.
 Tájékoztató kiadványok, útmutatók.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

PENDRIVE

PendriveGuru Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Videós képeslap

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

PendriveGuru Kft, 9012 Győr, Paptagi u 6/A

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Első ránézésre egy könyvnek vagy egy képeslapnak tűnik. Kinyitáskor viszont automatikusan elindul egy kisfilm, melyből
megismerhetjük adott cég tevékenységét, főbb
termékét. Ugyanez a hatás érhető el doboz
esetén is. Kívülről egy praktikus és elegáns
kartondoboz vagy borosdoboz, kinyitáskor viszont egy bemutatkozó film automatikusan
elindul.

GU

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Egy jól sikerült bemutatkozás megalapozhatja
a további gyümölcsöző együttműködést. A videós képeslap egy nagyszerű lehetőség, hogy
mély nyomot hagyjon termékével. A szépen
dekorált akár A4-es méretű brossúra kinyitásával egy bemutatkozó kisfilm indul el, hanghatásokkal, nagy felbontásban is. A filmen
megakad az ügyfél szeme, biztosan végig nézi
és magáévá teszi annak mondanivalóját.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Wow hatást vált ki az ügyfélből, nem minden
nap kap olyan képeslapot, névjegykártyát,
mely beépített monitort tartalmaz és bemutatkozó filmet játszik le.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

37
37

2019. április 10.

Quantum Leap Inkubátor
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Quantum Leap

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Khader Attila, mobil: +36 70 420 3896,
e-mail: attila@quantumleap.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Quantum Leap a Széchenyi István Egyetemmel
(Győr) kialakított stratégia partnerség keretében helyez ki forrást olyan startup
projektek részére, amelyek nagy piaci potenciállal, továbbá nemzetközi piaci és befektetési perspektívával bírnak. A Quantum Leap
Inkubátor saját befektetések biztosítása mellett üzleti és befektetési tanácsadást végez
számos induló vagy gyakorló startup részére.
A szervezet működése során alapvető ideológiai
alapvetés, hogy az inkubációs vagy iparfejlesztési tevékenységgel támogatott startupok a piaci működést sajátítsák el, és minden esetben
a piacképességet tűzzék ki célul. Az inkubátor közreműködik kormányzati és egyetemi
innovációs programok és stratégiák megalkotásában, piaci implementációjában, Európai
Uniós minták hazai adaptálásában. Részt vesz
számos startup tematikájú pályázati program
(GINOP, VEKOP) szakértői tevékenységében,
egyedi pilot programok piaci implementálásában (Startup Campus program az NKFIH
támogatásával), valamint egyetemi és kutatói
programok tervezésében.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési
Kft. a Széchenyi István Egyetemmel (Győr, SZE)
kötött stratégia megállapodás értelmében hozta
létre győri startup inkubációs központját, Győr-
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Moson-Sopron megyei és nyugat-magyarországi
fókusszal. A Quantum Leap fő tevékenységi
területe a startup vállalkozások részére nyújtandó inkubáció, iparfejlesztési támogatás, és
ahhoz kapcsolódó üzletfejlesztés. Az inkubáció
és tanácsadói tevékenység mellett a Quantum
Leap innovációs eseményeket, és nonprofit aktivitásokat szervez, amelyek a piacépítést, továbbá szakmai potenciál erősítését szolgálják.
A Quantum Leap Partnerei a megvalósítás során
a következők: Széchenyi István Egyetem Győr,
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., Bay
Zoltán Kutatóintézet, GB&Partners Kockázati
Tőkealap-kezelő Zrt., Climate-KIC Hungary.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Az inkubáció három szinten történik az ötletvalidálástól (1. Pre-seed fázis), a startup
és prototípus építésig (2. Seed-fázis), majd
a piacralépésig (3. Level „A” fázis). Az iparfejlesztési feladatok célja, hogy az egyetemi
és hallgatói körből – az inkubációs képzések révén – kiemelésre kerüljenek a legjobb
fejlesztési ötletek. Ezek megvalósításához
szükséges kutatási infrastruktúrát az egyetem biztosítja, azonban a kapcsolódó piaci
tudás átadása, valamint az üzleti környezet
támogatása az inkubátor feladata.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Schaeffler Savaria Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Motorkuplung

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

Schaeffler Savaria Kft.,
9700 Szombathely, Zanati út 31.,
Szalai Orsolya, szalai.orsolya@schaeffler.com

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A Schaeffler termékprogramjával a motorkerékpárgyártók számára maximális nyereséget
kínál a motorkerékpár élettartamának növelése, az
üzemanyag fogyasztás csökkentése, a gazdaságos,
speciális, innovatív és optimalizált tömegű alkatrészek lévén. Vevőinket olyan termékekkel támogatjuk,
melyek a CO2 kibocsátás csökkentésével hozzájárulnak a környezet védelméhez. A Schaeffler
szakembereinek
know-how-ja
szavatolja
a legmagasabb szintű minőséget és a széleskörű igényre szabhatóságot minden alkalmazási
területen.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A Schaeffler csoport által fejlesztett motor
kuplung család több tagból tevődik össze: o
Power Boost o Ultraperformance (UPC) o Semiautomatic o Száraz konvencionális kuplung,
csúszó-kuplung funkcióval
Mindegyik kuplung alapja a laprugó csomag.
Ezek a laprugók megfelelő szögben és kiosztásban vannak elhelyezve a kuplungban, így mikor a
nyomatékot átadják, erősítő és gyengítő szerepet
is betöltenek. Előnye, hogy a kuplung kinyomásához szükséges erőt le lehet csökkenteni, mialatt
a kuplung összeszorító ereje továbbra is kellően
nagy, illetve mikor a váltó felől érkezik nyomaték,
akkor a gyengített összeszorító erő miatt a kuplung
megcsúszik. Ez komfortot és biztonságot nyújt
a motorosnak. A Power Boost kuplung némileg

továbbfejlesztett változata az Ultraperformance
kuplung, melyben szintén megfigyelhetők a laprugó csomagok, de itt tányérrugóval van kombinálva annak érdekében, hogy kellően kompakt
legyen és mindemellett erős is. A Semi-Automatic
motorkuplung pedig a komfort egy újabb dimenziója, mikor kuplungkar működtetése nélkül lehet
váltani a motorkerékpáron.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

• Nagyobb vezetési komfort az alacsonyabb
működtetési erőnek köszönhetően • Biztonságosabb vezetés a tolónyomaték korlátozásnak köszönhetően (Anti-Hopping-Function)
• Komfortosabb a működtetőerő lefutása •
Csökkentett tömeg • Magas szilárdság nagy
hőterhelés alatt • A laprugó kuplung elve átültethető minden többtárcsás kuplungba • A
megkívánt beépítési tér csökkenthető • Laprugó-dizájn önerősítő funkcióval • Nagyon
egyszerű és kompakt rendszer • Könnyű
szerkezet, lemezalakítással gyártott alkatrészek • Beépített csillapítórendszer • Kvázi
súrlódásmentes működési mechanizmus •
Acél súrlódó lamellák

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Igen

AZONOSÍTÓJA, DÁTUMA

DE 10 2014 224 374 A1, 2016.06.02.
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Széchenyi István Egyetem
Duális Képzés
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Duális Képzés a Széchenyi István Egyetemen

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Széchenyi István Egyetem

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A duális képzés célja, hogy a felsőoktatási intézményben történő elméleti oktatás mellett a
gyakorlati képzés a korábban kiválasztott gazdálkodó szervezetnél történjen. A duális képzésben résztvevő hallgató betekintést nyerhet
az adott partnervállalat működésébe és vállalati kultúrájába. Tanulmányainak befejezésekor pedig már olyan szakmai gyakorlattal
rendelkezhet, amely hatalmas előnyhöz juttathatja karrierje elindításában.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Széchenyi István Egyetem duális képzést indít a
2019 szeptemberében Építőmérnöki, Gépészmérnöki, Járműmérnöki, Közlekedésmérnöki,
Mérnökinformatikus, Mezőgazdasági mérnöki,
Szociális munka, Turizmus és vendéglátás valamint Villamosmérnöki szakra felvételt nyerő
hallgatók számára.
Partnereink:
• Adient Mezőlak Kft.
• Audi Hungaria Zrt.
• Autóipari Próbapálya Zala Kft.
• Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft.
• BOS Automotive Products Hungary LP
• Budapesti Közlekedési Zrt.
• Család és Gyermekjóléti Központ Győr
• EDAG Hungary Kft.
• Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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Famulus Business Hotel****
Flextronics International Kft.
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
KondiCAD Mérnökiroda Kft.
Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt.
Schaeffler Savaria Kft.
SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft.
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
Techno-Tel Távközlési és Informatikai,
Kivitelező és Szolgáltató Kft.
• Vill-Korr Hungária Kft.
• West Hungária Bau Kft.
A jelentkezés menete:
• A jelentkezés feltétele, a 2019. február 20-ig
hitelesítésre került jelentkezés az E-felvételi
rendszerben a megjelölt szakok egyikére.
• A http://felveteli.sze.hu oldalon a vállalati
jelentkezést 2019. április 30-ig történő kitöltése. A jelentkezési határidő lejárta után a
felvételizők vállalati interjúkon vesznek majd
részt, melynek sikeres teljesítése szintén feltétele a duális képzésben való részvételnek.
További információk: http://felveteli.sze.hu/

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A SZE duális felsőfokú képzése attól duális, hogy
a gyakorlati ismeretek elsajátítása az Egyetemen
kívül – a képzési idő jelentős részében – a partnercégek telephelyén történik. A duális képzés előnyei:
• Magas színvonalú, az elméleti tudást kiegészítő gyakorlatorientált képzés
• Modern szakmai ismeretek elsajátítása nemzetközi környezetben
• Komplex rálátás a szakma területeire
• Lehetőség munkatársi átvételre a tanulmányok lezárását követően
• Rendszeres teljesítményértékelés

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

SZEnavis betonkenu
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Betonkenu építés

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Pollák András (Csapatvezető)

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A betonkenu építése egy hobbi, ami nagy rálátást biztosít a különböző betontechnológiák
megismerésére. Adott szabályok szerint kell
megtervezni magát a kenut, majd azt úgy kivitelezni betonból, hogy az minden szerkezeti,
mechanikai követelménynek megfeleljen. Majd,
ha szakmai rész tökéletes, akkor kezdhetünk el
foglalkozni a külalakkal. Minél simább felületet
kapunk, annál szebb lesz a kenu külseje. Sokat
befolyásol az is, hogy milyen zsaluzatot használunk a megvalósítás során,erre külön figyelmet
szoktunk fordítani. Amennyiben minden kritériumnak megfeleltünk, és a design is megvan,
akkor már „csak” a többi csapattal való kihívással kell szebenéznünk, egy szabályos verseny
keretein belül. A megmérettetésen ahol nem
csak más egyetemek hallgatói, hanem több építőipari cég is képviselteti magát.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

I. Magyar Betonkenu Kupa 2012. - 5. helyezet
II. Mapei Betonkenu Kupa 2013. - 4. helyezet III.
Magyar Mapei Betonkenu Kupa 2014. - 3. helyezet IV. Magyar Mapei Betonkenu Kupa 2015. - 1.
és 4. helyezet V. Magyar Mapei Betonkenu Kupa
2016. - 1. helyezet VI. Magyar Mapei Betonkenu
Kupa 2017. - 3. helyezet Betonkenu-Regatta
2017 in Köln - részvétel első magyar csapatként
egy külföldi versenyen VII. Magyar Mapei Betonkenu Kupa 2018. - 2. helyezet

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A csapatban a hallgatók sokkal közelebbi
kapcsolatba kerülnke a betonnal, mint egy
átlagos tanóra keretein belül. A versenyeken pedig sok olyan emberrel alakíthatnak ki
kapcsolatokat, akik az építőiparban jártasak.
Több szempontból is ez egy nagyon hasznos
,,hobbi”.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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SZEnergy Team
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
SZElectricity

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:

SZEnergy Team, Széchenyi István Egyetem

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A SZEnergy Team a Széchenyi István Egyetemen, oktatói mentorálással tevékenykedő
hallgatói versenycsapat, mely az egyetemen
a járműipari szakterületeken folyó hallgatói fejlesztő-kutató tevékenység egy részét
fogja össze, kiemelten az elektromos járműfejlesztést. A SZEnergy Team legfőbb megmérettetése a Shell Eco-marathon Europe,
a világ legnagyobb üzemanyag-takarékossági versenye, amelyen minden évben több mint
20 ország 200–nál több főiskolai, egyetemi
csapata méri össze tudását.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Számos különleges technikai megoldás
felfedezhető a járművön. A karbon-kompozit karosszéria és a térhálós alumínium
csőváz járműfelépítménynek köszönhetően,
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kivételesen könnyű, 90 kg össztömegű járműben egyedi fejlesztésű és építésű elektromos
hajtáslánc található. A hajtásláncban minden
saját fejlesztésű, az állandó mágneses szinkronmotor, a motorvezérlő, az akkumulátor
felügyeleti rendszer és a vezérlő elektronika
sem található meg kereskedelmi forgalomban.
A szintén saját tervezésű valós idejű telemetria rendszer, több mint 50 adattal látja el a
pilótát, így felügyelve a teljes járműrendszert.
A SZElectricity egy minden szempontból 21.
századi elektromos autó, mely a jövő fenntartható közlekedésének egyik előfutárja.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A 2017-es Shell Eco-marathon Europe versenyen a 4. leghatékonyabb elektromos városi koncepció autó volt, ezzel Magyarország
leghatékonyabb elektromos versenyautója
is egyben. Az autó energiamérlege 195 km/
kWh, ami egyszerűbben úgy is mondható,
hogy az autó 195 km távolságot tud megtenni,
mindössze 1 kWh áramból, ami jelenleg 45
Ft. Tehát ez az autó képes lenne 45 Ft-ból abszolválni a Sopron-Budapest távolságot.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

SZEngine
Motorfejlesztő Csapat
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Nyomtatott motor

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
SZEngine,
info@szengine.hu

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Célunk elsősorban a 3D nyomtatás gyártási
technológiájának vizsgálata és autóipari felhasználása, illetve a fejlesztési potenciálok
kutatása volt. Ezen cél elérésében segítségünkre volt az Audi Hungaria Zrt. Kísérleti
Motorgyártó Központja és az általuk használt
fém 3D nyomtató, amit az SLM Solutions AG
fejlesztett. A kutatás tárgyát képző egységet
a csapatunk által korábban kifejlesztett és
összeépített EVO4-es motorkonstrukció képezte.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

A nyomtatott motor az EVO4 koncepciójának
átalakításával lett megtervezve, hogy megfeleljen a 3D nyomtatással készülő gyártástechnológia kritériumainak. Nyomtatás után
minden alkatrész CNC megmunkálással készült. Ezután kézi utómunkálásra került sor
nálunk az összeszerelés folyamán felmerülő
problémák kiküszöbölésére, mint például az
égéstér, a szívó- és kipufogócsatorna felületek, illetve az olajjal érintkező belső felületek
esetén. Először alkatrészenként komponens
teszteket végeztünk, mivel a motor kompatibilis volt a forgácsolt alkatrészekkel, majd
összeépítve teszteltük fékpadunkon. A terhelések csökkentése végett kímélőapplikáció
lett felírva a motorra, így végeredményben
50 lóerősre lett kalibrálva. A sikeres teszteket követően lehetőségünk nyílt nem csak

kiállítani, hanem működő állapotban is bizonyítani a motorunk és a 3D nyomtató technológia felhasználását a Formula Student East
versenyen egy bemutató keretein belül.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A belsőégésű motor legnagyobb komponensei egy sokkal kedvezőbb és hatékonyabb
gyártástechnológiával készültek, aminek további előnyei a jobb anyagszerkezeti struktúra, tömeg és költséghatékonyság az egyedi,
prototípus alkatrészek vizsgálatánál. Emellett a komplex geometriák elkészítésénél
a lézerszinterezésnek köszönhetően a hagyományos konstrukcióktól eltérő alkatrész
kialakítások kipróbálására van lehetőség.
A versenymotor fejlesztésben nagyon fontos szempont a különböző egyedi alkatrész
konstrukciók gyors és hatékony kitesztelése,
ami a 3D nyomtatásnak köszönhetően sokkal szabadabb, gazdaságosabb és időhatékonyabb megvalósítást biztosít az autóipari
felhasználásokban is. A technológia népszerűsítésére és alkalmazhatóságának egy jól
működő példája a SZEngine 3D nyomtatott
belsőégésű motorja.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem
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TicketNinja
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:

Online jegyértékesítő és rendezvény menedzsment platform

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
TicketNinja

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

A TicketNinja egy eseménybeléptető rendszerként indult, de hamarosan rájöttünk, hogy
a projekten dolgozó csapat kompetenciáival
egy sokkal izgalmasabb termékkel tudnánk
előállni. A piaci igényeknek megfelelően kialakult a TicketNinja mai formája, mely egyedülállóan ötvözi az online jegyértékesítést,
eseménybeléptetést, látogatói statisztikákat
és az egyedi weboldallal járó előnyöket, mel�lyel a rendezvényszervezők válláról vesszük le
a terhet. Célunk egy olyan rendezvényszervezőknek szóló megoldás folyamatos fejlesztése,
mely a legkorszerűbb technológiákat ötvözi elérhető áron a szervezők részére.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Több mint 100 rendezvény ~17 000 000 Ft, és
~15 000 EUR értékben értékesített jegy 10 500
felhasználó. Akikkel már együtt dolgozhattunk:
Startup Safary, Meta-INF Kft. (Atlassian Day),
TedxGyőr, Emobility Solutions Kft., Inputprogram, SparkLab, GYMS KIK, Goodfoot Running
Sportegyesület, KF Főzőklub Kft.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

A TicketNinja azoknak a rendezvényszervezőknek szól, akik nem csak eladni szeretnék a jegyeiket, hanem egységes arculatot
és kommunikációt szeretnének a rendez-
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vényeiknek, illetve mérni és ellenőrizni
a látogatói részvételeket. Mindezt úgy, hogy
a TicketNinja leveszi a terhet a szervező válláról az automatikus számlázás és online fizetési megoldásokkal. A szervezők pár perc
alatt létre hozhatják saját eseményoldalukat,
melyen keresztül értékesíteni tudják jegyeiket. A landing page-t akár saját brandjük
online jelenlétének építésére is tudják használni, hiszen teljesen testreszabható és megszólalásig hasonlít egy egyedi weboldalhoz.
Ügyfeleink kedvenc funkciói: - Online jegyértékesítés - Automatikus számlázás - Eseményoldal minden létrehozott eseményhez
- Integrálható online marketing eszközök
(Google Analytics/Tag, Facebook Pixel) - Esemény beléptetés dedikált appunkkal online és
offline - Átlátható agenda és programregisztráció - Naprakész információk a látogatókról
További funkciók: - Személyhez kötött jegyek
- Programregisztráció - Program várólista Kuponok - Extra jegyek - Automatikus email
kiküldése a jegyvásárlás utáni teendőkről És sok minden más :)

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

2019. április 10.

Torrent Detective
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
Torrent Detective

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Torrent Detective Kft.,
Kovács László és Fodor Dávid

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Szerzői jogi tartalmak védelme kiadók és szerzők számára. Torrent oldalak, publikus és zárt
közösségi platformok monitorozásával feltárjuk az engedély nélkül terjesztett tartalmakat,
első sorban könyveket, zenéket, filmeket és
alkalmazásokat. Majd egy komplex eltávolítási
folyamat útján le is vesszük ezeket az illegális
megosztókról.

A MEGVALÓSULT PROJEKT /TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE, MŰKÖDÉSE:

gáltatásunk már most, a korai startup fázisban
rengeteg pénzt spórolt klienseinknek az online
kalózkodás elleni védelemmel. Mindez kétségbevonhatatlan bizonyíték arra, hogy a Torrent
Detective algoritmusa sikerrel térképezi fel és
távolítja el mindazon tartalmakat, melyeket
ügyfeleink meg szeretnének óvni.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Torrent oldalak mellett zárt Facebook csoportok monitorozásával és Google keresési találatok eltávolításával is foglalkozunk. A tartalmak
keresésének módja teljesen egyedi a piacon.
Hasonló szolgáltatásokkal ellentétben nem 1,
hanem akár 5+ lépéses eltávolítási procedúrát
végzünk a siker érdekében. A szolgáltatás segítségével a jogtulajdonosok pénzt és rengeteg
manuális munkát spórolnak meg.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?
Nem

Eddig 100% sikeres eltávolítási rátával dolgozunk magyar és külföldi kiadók számára. Szol-
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Willisits Mérnökiroda Kft.
A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
MEGNEVEZÉSE:
E-Bambini
- elektromos versenygokart gyerekenek

PROJEKTGAZDA/FELTALÁLÓ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE:
Kuti Norbert +36 30 441 0441
ekart@willisits.com
Willisits Vilmos
info@willisitis.com

A PROJEKT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS
KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA:

Ideje versenyezni. Melyik gyermek ne szeretne
autóversenyző lenni?! Számukra ez még csak
móka, de mi pontosan tudjuk, hogy mennyi mindenben segíti majd őket a korai vezetés. A gokartos gyerekekből biztonságosabban közlekedő
felnőttek lesznek, amely a balesetmegelőzésben
nem elhanyagolható szempont. Emellett az autóversenyzők ugyanolyan sportolók, mint a többiek,
hiszen a vezetések mellet erőnléti edzéseken is
részt vesznek, a csapatmunka pedig a fegyelmet
és a gondolkodást is fejleszti.

A MEGVALÓSULT PROJEKT/TERMÉK/
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE,
MŰKÖDÉSE:

Együttműködve az olasz tulajdonú Birel ART
gyárral létrehoztunk egy olyan elektromos
gokartot, amely már öt éves kortól biztonsággal használható. Jelenleg 14 jármű készült el,
amelynek vázát az említett olasz cég készítette, a motor pedig egy az egyben a Willisits
Engineering munkája. A fejlesztésünk jelen-
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tőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy
a hazai gokart sport egyik nívós bajnokságán,
a Gokart Talent Cup (GTC) sorozaton külön kategóriát szentelnek a szervezők a Bambininek
a 2019-es szezonban. A GTC Hungary szabadtéri rendezvények célja a tehetségkutatás,
tehetséggondozás: megtalálni a tehetséges
fiatalokat, versenyeztetésüket biztosítani színvonalas körülmények között és ezáltal felkészíteni őket a magasabb szintű megmérettetésre.

A KIFEJLESZTETT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI:

Megújuló energia: A verseny helyszínén telepített napelemes töltőállomás segítségével teljes
mértékben megújuló energiával tudnak versenyezni az E-Bambini gokartok. Technikai háttér:
Az E-Bambini gyerekeknek készülő elektromos
versenygokartok 50 köbcentis benzinmotoros vázra épülnek. A benzines váz-konstrukció
rögzítési pontjait használva terveztük a villamos hajtás elemeit. Elértük, hogy egy benzines
példányt 10 perc alatt elektromossá tudunk
alakítani. Az akkumulátorokat az oldalsó lökhárító rögzítési pontjaihoz szereltük. A 48 V 20
Ah LiFePO4 (vas-foszfát) akkumulátorok és a 48
Voltos villanymotor 2 kW teljesítményre teszik
képessé a rendszert. A végsebességét 50 km/hra szabályoztuk (elektronikusan), a biztonságos verseny érdekében. A 6 körös futamok 6-8
perces üzemidőt igényelnek, de az akkupakk 1
töltéssel akár 40 percet tud teljesíteni egyhuzamban.

RENDELKEZIK-E SZABADALOMMAL,
OLTALOMMAL VAGY VÉDJEGGYEL?

Nem

2019. április 10.

Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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További kiállítók

Audi Hungaria Zrt.
Autoliv Kft.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Innotéka Kiadó, Disszeminációs és
Médiaügynökség Kft.
Schaeffler Savaria Kft.

A kiállítás az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú „A felsőoktatásba való
bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése
a Széchenyi István Egyetemen - Minőség+Tudás+Motiváció+Innováció=S
ZE” projekt keretében valósul meg.
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