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K+F tevékenységek üzleti hasznosítása 
Innovációt támogató programok az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti
Társult Csomópont szervezésében

R&D activities business development  
Innovation support programs at the EIT ICT Labs Budapest 
Associate Partner Group  
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European network of innovation 

EIT ICT Labs supports innovative com-
panies to scale up business up to Eu-
ropean level and beyond, as highlighted
as the third pillar of the knowledge
triangle, a vision of the organization.  

It provides end-to-end support from turning

research results into successful innovations,

stimulates the birth and growth of new and

young ventures, supports existing SMEs for

European growth and enriches large compa-

nies with new technologies and innovation

coming from research or innovative startups

and SMEs. Business Development Accelera-

tor is the tool that action lines and partners

use to build the European dimension of

their national actions on innovation. It is

run by a team of European business devel-

opers. They manage a funnel with two

phases: scouting of innovative SMEs and

technologies and coaching innovative SMEs

to deliver European growth success stories.

Business Development Activities 

of the Budapest Associate 

Partner Group 

The Budapest Associate Partner Group fol-

lows the overall aim expressed at establish-

ing EIT ICT Labs that is to apply a business

approach during the course of research and

development activities and provide an edu-

cation with entrepreneur attitude at the

student level to help drive European ICT

innovation leadership and to increase its

competitiveness.

Európai innovációs hálózat 
Az EIT ICT Labs a víziójának tekintett tudás-
háromszög egyik elemének tekinti az innovatív
vállalkozások támogatására létrehozott üz-
letfejlesztési hálózatát.  

Ennek célja, hogy a kutatási eredmények pi-
acra jutását és az ígéretes vállalkozások nö-
vekedését segítse európai és világszinten
egyaránt. Az EIT ICT Labs üzletfejlesztési
szakértői, így a budapesti Magyar Nemzeti
Társult Csomópontban dolgozó csapat is se-
gítséget nyújt a kutatóknak abban, hogy a ku-
tatási eredményeket sikeres innovációkba
fordítsák és eredményes vállalkozásokat hoz-
zanak létre. Ez már létező vállalatok támoga-
tása mellett új, gyors növekedésű startup
vállalkozások segítését és a nagyvállalatok
számára új technológiák és üzleti lehetősé-
gek bevezetését is jelenti. A Business Deve-
lopment Accelerator program segítségével a
kutatási területek szakértői, valamint az EIT
ICT Labs partnerei szélesebb, európai dimen-
zióban foglalkozhatnak magas színvonalú in-
novációs technológiákkal kkv szinten és
siker sztorikat mozdíthatnak elő. 

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult 
Csomópont üzletfejlesztési tevékenysége
Az EIT ICT Labs létrehozásakor megfogalma-
zott cél, hogy üzleti szempontok érvényesülje-
nek a kutatás-fejlesztési tevékenységek során,
az oktatásban résztvevők pedig megfelelő szín-
vonalú vállalkozási ismereteket sajátítsanak el,
elősegítve ezzel az európai ICT versenyképes-
ségének növelését – így a budapesti társult cso-
mópont is ennek megfelelően működik. 
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Research-based innovation support 

Kutatási eredményekre 
alapozott innováció támogatás 

Not only the market opportunities of local

startup companies were analysed, but

structures and methods to support them

were also established. The innovation re-

search analysed what the role of the EIT

ICT Labs Budapest Associate Partner

Group can be in supporting entrepreneur-

ship at the local ecosystem. They also gave

detailed recommendations regarding the

typical process of how companies prepare

for entering the market and also analysed

what the perspectives of the ICT market

are. 

Based on the results of the project, the in-

novation management activity of the EIT

ICT Labs Budapest Associate Partner

Group has been started. This concerns the

business and innovation support of the

R+D programs, the education programs of

EIT ICT Labs Budapest, and also the men-

toring of new businesses. 

Az innovációs kutatás azt elemezte,
hogy az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti
Társult Csomópont milyen szerepet
tölthet be a vállalkozások innovációs
tevékenységét támogató vállalkozás-
segítő támogató rendszerek (entrep-
reneurship support system) körében.
A kutatások részletes javaslatokat
adtak a vállalkozások általános piaci
felkészülési folyamatát illetően, va-
lamint áttekintették az ICT piaccal
kapcsolatos lehetőségeket és az in-
duló vállalkozások konkrét teendőit. 
A projekt eredményeire támaszkodva
lehetővé vált, hogy az EIT ICT Labs
Budapest innováció menedzsment te-
vékenysége is elinduljon, mely magá-
ban foglalja a K+F+I programok, a
képzések, valamint az induló vállal-
kozások üzleti szempontú szakértői
támogatását is. 

As part of the EITKIC_12-1-2012-0001 research program supported by the
Research and Technological Innovation Fund, Hungary, a project in 2013 beside
technology based ICT research and development activities also explored what
kind of solutions help to start businesses built on them. 

A Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap által támogatott EITKIC_12-1-
2012-0001 projekt részeként 2013-
ban a hazai informatikai startup vál-
lalatok piaci lehetőségeinek elemzé-
sére került sor.
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Mesterképzés és doktori képzés:
üzleti ötlet a kutatói kérdéshez 
Educating future entrepreneurs is a necessary prerequisite of realizing inno-
vative ideas and developments.  

EIT ICT Labs Master School
and Doctoral School business idea for the

research question 

EIT ICT Labs Master Schools are unique;

nineteen leading European Universities

are committed to this innovation pro-

gramme since 2012.  The EIT ICT Labs

Master’s education is a two-year pro-

gramme leading to a double degree and

a specific Business and Innovation EIT

certificate. It allows students to experi-

ence the large EIT ICT Labs Network

through our guaranteed internships,

mentoring programmes or summer

schools. Students take part in real de-

velopment projects, get to know real in-

dustrial working circumstances, learn to

co-operate in international environments,

that greatly enhances their chances on

the labour market.

The Doctoral Training Centre Budapest

in a cooperation between Eötvös Loránd

University (ELTE) and Budapest Uni-

versity of Technology and Economics

(BME) provides an excellent opportunity 

for young researchers who wish to pur-

sue international, business-oriented

PhD studies in an innovative environ-

ment in close cooperation with indus-

tries, especially in the fields of com-

munication software and system per-

formance. DTC offers an Innovation

and Entrepreneurship (I&E) education

that complements the ICT doctoral cur-

riculum of these higher education in-

stitutes, and supports developing their

own startups.www.masterschool.eitictlabs.eu
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A SongArc sikersztori
2013 októbere óta több mint 950 ezren töltötték le, és így a
legnépszerűbb zenei játék lett a SongArc, amely a Windows
Phone játékok népszerűségi listáján a hatodik helyet érte el.
A program egyik fejlesztője, Kapos Ádám az ELTE prog-
ramtervező informatikus szakán ismerkedett meg a mobil-
telefonos játékok fejlesztésével és ma az Európai Unió in-
formatikai innovációs közösségének EIT ICT Labs mester-
képzésén tanul Helsinkiben. Az EIT ICT Labs vonzáskörzetébe
tartozó finn AppCampus program 20.000 euró pénzügyi és
mentori támogatás formájában biztosított kezdeti támogatást.
Ádám már első alkalmazásával, a Rum Run című játékkal a
Turtle Games csapat tagjaként harmadik helyezést ért el a
Microsost ImagineCup versenyén Ausztráliában.
www.facebook.com/songarcgame

Egyetemistaként 
az élvonalban 

SongArc: a big app hit

SongArc, ranked as number one in music games

and number six in all game apps in the Windows

Phone Store reached almost a million download

since its launch in October 2013.  One of the de-

velopers is Adam Kapos, a former student of the

Faculty of Informatics at Eötvös Loránd University,

presently master student at the EIT ICT Labs

Master School. The app was finalized with the

support (a lot of coaching as well as 20.000 Euros

for the development work) of the Finnish app ac-

celerator, AppCampus of the Helsinki EIT ICT

Labs. It was not the first app developed by Adam

receiving appraisal; the Rum Run game of his

team called Turtle Games received third prize at

the Microsoft ImagineCup contest in Australia. 

Cutting edge 
student ideasA fejlesztések és az innovációs ötletek

megvalósításának szükséges feltétele
a szakemberképzés, ezért az EIT ICT
Labs 2012-től elindította európai szintű,
az uniós állampolgárok számára tan-
díjmentes mester és doktori képzéseit;
a Master School hallgatók 19 vezető eu-
rópai egyetemen, innovatív környezet-
ben tanulhatnak informatikai tárgyakat,
illetve vehetnek részt szakmai gyakor-
latokon és nyári iskolákon. A kettős dip-
lomát és az EIT ICT  Labs speciális üzleti
innovációs bizonyítványát adó képzés
során vezető európai cégek valós kuta-
tás-fejlesztési  projektjeiben vesznek
részt, kapcsolatrendszert építenek,
megtanulnak hatékonyan együttmű-
ködni nagyvállalati és nemzetközi kör-
nyezetben egyaránt.

Az ELTE és BME együttműködésében
a Budapest Doctoral Training Centre
által szervezett nemzetközi, üzleti is-
meretekre fókuszáló, Innovation and
Entrepreneurship (I&E) EIT ICT Labs
doktori képzésre azok az informatikus
szakemberek jelentkezhetnek, akik az
ELTE vagy a BME informatikai, illetve
villamosmérnöki doktori iskoláinak
hallgatói. Egy 6 hónapos ipari partner-
nél, majd 6 hónapos külföldi kutató-
csoportnál töltendő időszak alatt a
doktoranduszok lehetőséget és támo-
gatást kapnak saját start-up vállalko-
zás indításához, így megtapasztalva
egy cég működtetésének folyamatait.
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Startup support
Startupok támogatása  
BrassTacks: startup training for the

best of Central-Eastern Europe

The EIT ICT Labs Budapest Associate Part-

ner Group and the Hungarian Mobility and

Multimedia Cluster organized a three-day

training program in December 2013 called

„BrassTacks” for Central-Eastern European

startups. 

The young entrepreneurs coming from coun-

tries including Austria, Bulgaria, Romania,

and Slovenia participated in a training pro-

gram in Budapest led by the Y Combinator

alumnus Rob Fitzpatrick and by prominent

Hungarian entrepreneurs and experts. In the

framework of the practice oriented and inter-

active workshop, the participants could ac-

quire the skills and competences which are

the most useful for early-stage startuppers.

European Idea Contest

The Idea Challenge, introduced in 2014,

focuses on the eight most important trends

in ICT which are also in line with the Ac-

tion Lines of EIT ICT Labs: Health & Well-

being, Smart Spaces, Cyber-Physical

Systems, Future Cloud, Cyber Security and

Privacy, Internet of Things, Urban Life and

Mobility or Smart Energy Systems. They

await applications and in exchange of the

idea they offer the possibility of becoming

part of the unique European innovation

ecosystem of EIT ICT Labs. The first prize

is 40.000 EUR and office space for up to 6

months in one of the Co-Location Centers,

where international investment companies

and business partners can get to know the

innovations. Coaching and mentoring

from experts of the EIT ICT Labs Business

Development Acceleration completes the

prizes offered.

www.ideachallenge.eitictlabs.eu

BrassTacks: startup tréning Közép- és 
Kelet-Európa legjobbjainak 
Az EIT ICT Labs Budapest  „BrassTacks” néven
elsőként 2013 decemberében hirdette meg
regionális startup pályázatát, a Mobilitás és
Multimédia Klaszter közreműködésével. A
pályázók háromnapos budapesti tréningen
vehettek részt az Y Combinatort végzett Rob
Fitzpatrick és prominens magyar vállalkozók
és szakértők vezetésével. A kezdeményezés
célja, hogy korai fázisú közép-kelet-európai
startupokat segítsen közvetlenül hasznosuló,
a termék- és üzletfejlesztést lényegretörő
gyakorlatias tanácsokkal támogató oktatási
modulokkal, mentorálással és a kapcsolat-
építést szolgáló programpontokkal. A prog-

ramhoz eddig egy bolgár, egy osztrák, egy
szlovén, három román és három magyar cég
csatlakozott. A magyar kezdeményezés azt a
vonalat követi, amit az EIT ICT Labs hálózatához
kapcsolódó finn AppCampus és Startup Sauna,
az olasz TechPeaks, és a német Deutsche
Telekom Innovation Contest képvisel.
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A new device to 
revolutionalize 

presentation techniques

Újabb eszköz, ami 
forradalmasítja 
a prezentációs technikát

You can direct your questions and comments to any presen-
tation in real time if you have an access to the SOPRESO ap-
plication at the conference by using your smartphone, or any
mobile device. The presentations, as well as the comments and
questions can be traced back any time after registrating the
Sopreso website. Through virtual namecards the presenter can
also build a community from the commenters. The product
was introduced at the yearly 400 person event of the EIT ICT
Labs in 2014, with this step the Business Development team
of the Budapest Associate Partner Group of EIT ICT Labs put
the startup enterprise literally on the international stage. Máté
Wolmuth, co-founder and leader expects the application to
become a major element of international conferences in the
future. All presenter aims to create a long-term impact on her
audience, and Sopreso helps to achieve this.

A SOPRESO alkalmazás lényege az interakció megteremtése az előadó és hallgatósága között, akár
az előadás közben sőt, akár azt követően is. A közönség az alkalmazáshoz csatlakozva telefonon
vagy más mobil eszközön végigkövetheti az éppen előadott prezentáció diasorát, illetve kérdezhet az
előadótól, vagy kommentálhatja az egyes diákat. Az ilyen módon megtekintett prezentációk diái a
regisztrált felhasználók számára az előadás után is elérhetőek, a kommentek visszakereshetőek
maradnak, a virtuális névjegykártyák segítségével pedig az előadás köré kialakult mikroközösség
tovább élhet a virtuális térben. A Wohlmuth Máté alapításával létrejött vállalkozást 2014-ben az EIT
ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont üzletfejlesztési csapata segítette nemzetközi porondra,
bemutatkozást biztosítva számukra a szervezet legnagyobb éves rendezvényén, Berlinben. A
SOPRESO remélhetőleg a nemzetközi konferenciák állandó eleme lesz a jövőben.  
www.sopreso.com 

Európai ötletverseny: 
Idea Challenge 
Az EIT ICT Labs 2014-ben pá-
lyázatot hirdetett fiatal inno-
vátorok és a vállalkozás in-
dításának korai szakaszában
járó startupok számára. A fő-
díj 40.000 euró, és a nyertesek
hat hónapig használhatják az
EIT ICT Labs egyik csomó-
pontjának irodáit, ahol nem-
zetközi befektetők és nagy-
vállalatok is megismerhetik
az innovációkat. Pályázni Eu-
rópa bármely országából le-
het a verseny honlapján
(www.ideachallenge.eitict-
labs.eu) keresztül. Az egész-
ség és életminőség, a jövő
digitális városai, a kiber-fizikai
rendszerek és a számítási
felhő témakörök mellett a
magánszféra és adatvédelem
a kiber-fizikai rendszerekben,
az internetes technológiák, a
városi élet és a mobilitás vagy
okos energetikai rendszerek
témakörben lehet benyújtani
a pályázatokat. Az ötletek ter-
vezési és megvalósítási jogai
a fejlesztőknél maradnak.



EIT ICT Labs Budapest Associate Partner Group
EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont
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Phone/Tel: +36.1.381.2334
Skype: x-europe
E-mail: info@ictlabs.elte.hu 
Facebook: Budapest ICT Network 
www.ictlabs.elte.hu

         
        

 

         
        

 

Az ELTE-n működő EIT ICT Labs egyike a három
tudományos és innovációs közösségnek, ame-
lyet az EIT, az EU Innovációs és Technológiai In-
tézete hozott létre 2010-ben. Az EIT ICT Labs
tevékenységének középpontjában az informa-
tikai innováció támogatása áll. A szervezetet 7
teljes jogú és két társult csomópont alkotja
(egyetemek, kutatóintézetek és ICT vállalatok
lokális hálózata, konzorciuma), amelyek célja
az oktatási, üzleti és kutatási tevékenység in-
tegrációja. Jelenleg Berlin, Eindhoven, Helsinki,
Párizs, Trento, London és Stockholm az EIT ICT
Labs teljes jogú tagja. Ezek mellett Madrid és
Budapest társult tagjai a szervezetnek. A buda-
pesti társult csomópont a hazai informatikai ku-
tatások, ipari partnerek és felsőoktatási
programok együttműködését koordinálja.

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Cso-
mópont az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, valamint az Ericsson Magyarország,
a Cisco Systems Magyarország, a Nokia Solu-
tions and Networks Magyarország és a GE He-
althcare Magyarország együttműködésével
folytatja tevékenységét.

EIT ICT Labs is one of the three Knowledge

and Innovation Communities set up by the

European Institute of Innovation and Tech-

nology, as an initiative of the European

Union in 2010.  EIT ICT Labs’ mission is to

drive European leadership in ICT innova-

tion for economic growth and quality of life.

The EIT ICT Labs builds upon 7 Nodes in

Berlin, Eindhoven, Helsinki, London, Paris,

Stockholm and Trento, as well as on 2 Asso-

ciated Partners in Budapest and Madrid,

and their partners representing global com-

panies, leading research centres, and top

universities in the field of ICT. They link ed-

ucation, research, and business – the

knowledge triangle – in Europe together. 

The Budapest Associate Partner Group co-

ordinates the cooperation of research insti-

tutes, business companies and higher

education programs in Hungary. The two

partner universities are Eötvös Loránd Uni-

versity (ELTE) and Budapest University of

Technology and Economics (BME); the

partnership also includes Ericsson Hun-

gary, Magyar Telekom, Cisco Systems Hun-

gary, Nokia Solutions and Networks

Hungary, as well as GE Healthcare Hun-

gary.

What is EIT ICT Labs?
Business

Research 
& Technology

Higher 
Education


